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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการน้ีจน
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบการเอกชนในสาขาต่างๆ 
ตลอดจนนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่งานวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 กรมศุลกากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสํานักสิทธิประโยชน์ทางการค้า สํานักบริหารการ

นําเข้า สํานักมาตรการทางการค้า กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 สถาบันอาหาร 
 สถาบันยานยนต์ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ  สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย  

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศกัมพูชาที่ได้ให้
ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในระหว่างการเดินทางไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 

 ผู้ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ได้แก่ คุณธานินทร์ ผะเอม  คุณพงษ์ศักด์ิ อัสสกุล และคุณไพบูลย์ 
พลสุวรรณา รวมถึงผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่าน 

 ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “การใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556 กับยุทธศาสตร์
ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียน” ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 คณะผู้สํารวจและจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คุณณัฐพร น้อยหิรัญ  คุณรัฐชิตา โพธินา   
คุณณัฐวดี หฤหรรษพงศ์  และคุณธารา ดุรงคเวโรจน์ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
โครงการเพิม่ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยกําลังอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดขึ้นแล้วในความเป็นจริงก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเป็นทางการในปี 2558  แต่ภาครัฐยังปรับตัวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช้ากว่าภาคเอกชน  ภาคเอกชนจึงยังพบอุปสรรคท่ีเกิดจากการท่ีกฎระเบียบ
ข้อบังคับและโครงสร้างพ้ืนฐานในบางด้านยังไม่สามารถพัฒนาตามได้ทัน  ทําให้ภาคเอกชนของไทยเสียโอกาส
ในการแข่งขัน 
 

การรวมตัวในประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นแล้วในความเป็นจริงน้ันทําให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการค้า 
การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน แม้ยังเหลืออุปสรรคอีกหลายเรื่องที่ยังทําให้เช่ือมโยงกันได้ไม่ดีนัก ทั้งด้าน
ภาษีศุลกากร มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และพิธีการศุลกากร  
อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก
เกือบ 10 เท่า มีแรงงานที่มีจํานวนมากข้ึนอีก 9 เท่า  โอกาสเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานหลายชนิด  
ทําให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในอาเซียนอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 
(CLMV)  ในกรณีนักลงทุนญี่ปุ่น มีการใช้ยุทธศาสตร์การลงทุนที่เรียกว่า Thailand plus one  ซึ่งบริษัทญี่ปุ่น
เริ่มขยายฐานการผลิตช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปประเทศกัมพูชาและลาว โดยมีแรงจูงใจสําคัญในการย้าย
ฐานการผลิตคือ เรื่องค่าจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่ถูกกว่าไทย และมีกําลังแรงงานเพียงพอ  รวมถึง
การอยู่ใกล้กับฐานการผลิตและการส่งออกของไทยโดยการขนส่งทางถนน  ขณะที่นักลงทุนไทยเริ่มใช้
ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า ASEAN as one ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายรูปแบบ ทั้งการเป็น
เจ้าของเองทั้งหมด การร่วมทุน และการรับจ้างผลิต เช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  โดยประเทศ
ที่มีการเข้าไปลงทุน อาทิ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และในอนาคตน่าจะเป็นเมียนมาร์ 
 

ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้น้ันมีหลาย
ประการ เช่น ประเทศ CLMV จะลดภาษีศุลกากรตามที่ได้ผูกพันไว้หรือไม่  การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้
ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ในการทําตลาดเชิงรุก  บทบาทภาครัฐ
ในการนําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพ่ือช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  รวมถึงการพัฒนาคลังข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบด้านการค้าของแต่
ละประเทศ (national trade repository)  การนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวมาใช้อย่างแพร่
หลาย  ความพร้อมของด่านชายแดน  ปัญหาคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ประจําด่านชายแดน  การร่วมมืออย่าง
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จริงจังของแต่ละประเทศในการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า  การจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง
และซ่อมบํารุงระบบคมนาคมขนส่ง 
 

ในกรณีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนและ
ประกอบรถยนต์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  แม้ว่าอินโดนีเซียจะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ  
ในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนมีโอกาสเติบโตมากขึ้น รวมท้ังจะมีการแข่งขันกันมากข้ึนเพ่ือก้าว
ขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค สังเกตได้จากการออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น 
โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (eco car) ระยะที่สองของไทยท่ีอาจเพ่ิมกําลังการผลิตได้อีกประมาณ 
1.5 ล้านคัน  โครงการ Low Cost Green Car project ของอินโดนีเซียที่ต้ังแต่ปี 2556 ช่วยเพ่ิมยอดขาย
รถยนต์ในอินโดนีเซียได้ประมาณ 1 แสนคันต่อปี  โอกาสและความท้าทายเหล่าน้ีจะเป็นอีกแรงกระตุ้นหน่ึงที่
ทําให้นักลงทุนใช้ยุทธศาสตร์ Thailand plus one และ ASEAN as one มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของตน โดยการขยายฐานการผลิตช้ินส่วนไปกลุ่มประเทศ CLMV 
 

นอกจากการเป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนสําคัญและประกอบรถยนต์แล้ว อุตสาหกรรมไทยจะมีบทบาทใน
เครือข่ายการผลิตรถยนต์ของอาเซียนเพ่ิมขึ้น คือ การเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในอนุภูมิภาค ซึ่ง
จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบ โดยส่งวัตถุดิบสําหรับการผลิต
ช้ินส่วนที่ใช้ทักษะไม่สูงและต้องใช้แรงงานมากไปยังฐานผลิตในประเทศกัมพูชาและลาว  แล้วนําช้ินส่วนน้ัน
กลับมาไทยซึ่งมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมมากกว่า เพ่ือประกอบและส่งต่อให้ลูกค้าทั้งที่อยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศ  นอกจากน้ี ไทยจะเป็นผู้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานในประเทศเพ่ือนบ้านเหล่าน้ีด้วย 
 

ในกรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยได้ขยายฐานการ
ผลิตออกไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้รับจ้างผลิตเครื่องนุ่งห่มให้กับ
แบรนด์ต่างชาติ เพ่ือใช้ประโยชน์จากการที่ค่าจ้างแรงงานในประเทศเหล่าน้ียังอยู่ในระดับตํ่ากว่าในประเทศ
ไทย และยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
(GSP) ในการส่งออกไปให้ลูกค้าในหลายประเทศที่ได้หรือกําลังจะตัดสิทธิสินค้าที่ผลิตจากไทย  อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคตเมื่อค่าจ้างแรงงานในประเทศเหล่าน้ีเพ่ิมสูงขึ้น เมียนมาร์อาจจะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ผลิต
สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น  เครือข่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นน้ีช้ีให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเร่งปรับตัวโดยการยกระดับ
ตนเอง 
 

ข้อเสนอสําหรับการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เช่น ผู้ประกอบการไทยควร
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ต้องใช้นวัตกรรม และ/หรือ ทักษะแรงงานข้ันสูง โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอ
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เทคนิคที่มีคุณสมบัติพิเศษ และ/หรือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (technical/functional/eco textiles) ซึ่ง
ต้องการการลงทุนและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์  และยังต้องหม่ันปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําระบบการผลิตแบบลีน (lean manufacturing) มาประยุกต์ใช้  รวมทั้งควรมี
การรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ที่สมาชิกสามารถรับงานมาแล้วแบ่งงานกันทําตามความสามารถของตนให้เสร็จ
ทันตามกระแสความต้องการของลูกค้าที่มักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากน้ี ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยควร
พัฒนาตนเองเป็นผู้เสนองานแบบครบวงจร (full-package service) ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจ้างการผลิตตามคําสั่ง
ของลูกค้า และ/หรือ ยกระดับเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายการผลิต โดยการพัฒนาระบบการผลิตและการ
บริหารงานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในการผลิตในประเทศอ่ืนที่ค่าแรงยังไม่แพงได้ 

 

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่น้ี จะเห็นรูปแบบของการผลิตแบบเครือข่ายกระจายการ
ผลิตไปในประเทศต่างๆ มากขึ้น  ดังน้ันสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยควรต้องเปลี่ยน คือ อุตสาหกรรมไทยควร
ขยายการมองตลาดและฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนและประเทศที่ไกลออกไป  และต้องไม่
เน้นการผลิตอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับไปทํากิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น การเป็นผู้จัดการ
เครือข่ายการผลิต (network manager) การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการตลาด  ในขณะเดียวกัน 
หน่วยงานภาครัฐควรปรับโครงสร้างพ้ืนฐานและกฎระเบียบให้รองรับจึงจะสร้างโอกาสท่ีดีให้กับประเทศได้ 

 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน  ควรมีการดําเนินการด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรมากขึ้น 

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ
ประโยชน์จาก FTA แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเน้นที่อุตสาหกรรมที่
ยังมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ตํ่า 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์ 

 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและจํานวนข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ซึ่งอาจแตกต่างกันใน
แต่ละ FTA และควรมีตัวช้ีวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตรับรองโครงสร้าง
ต้นทุนการผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า 

 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรพัฒนาและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนเพ่ิมการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ เพ่ือลดปัญหาดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 กรมการค้าต่างประเทศควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการจะได้รับ พร้อมทั้งขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมหากผู้ประกอบการต้องการออก
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง 



vi รายงานฉบับสมบูรณ์   
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 กรมการค้าต่างประเทศควรเร่งพัฒนาระบบการจัดเก็บ และ/หรือ เช่ือมโยงข้อมูลการออก
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ประกอบการแบบออนไลน์เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
ผลการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA โดยให้เกิดภาระต่อทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐน้อยที่สุด 

 กรมศุลกากรควรประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการขอให้หน่วยงานศุลกากรพิจารณาล่วงหน้า 
(advanced ruling) สําหรับการตรวจสอบพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร และกฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้า  เพ่ือลดปัญหาการตีความพิกัดศุลกากรไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับ
หน่วยงานศุลกากร 

 รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก่หน่วยงานท่ี
มีหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ที่มีข้อจํากัดใน
การดําเนินการ 

 
การให้ข้อมูลและคําปรึกษาแบบจุดเดียว (one-stop service) แก่ผู้ประกอบการ 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันจัดทํา
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแบบจุดเดียว (one-stop service) ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีข้อมูล
อัตราภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ แยกตามรายประเทศ  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่มีความถูกต้องและทันสมัย สําหรับการตัดสินใจว่าจะ
เลือกใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับใด 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันปรับปรุง
ตารางการลดภาษีของทั้งไทยและประเทศภาคี รวมท้ังกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าตามรหัสพิกัด
ศุลกากร HS 2012  เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับใช้อ้างอิงในการทําเอกสารที่
เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี เน่ืองจากตารางการลดภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าที่เผยแพร่อยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอ้างอิงตามรหัสพิกัดศุลกากร HS 2002 หรือ HS 2007 

 กรมการค้าต่างประเทศควรให้ข้อมูล คําปรึกษา และจัดทําคู่มือเก่ียวกับกระบวนการขอใบรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) ผ่านช่องทางปกติและอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทราบ  ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้ประกอบการหลาย
รายเห็นว่ากระบวนการขอใบ C/O มีความยุ่งยากซับซ้อน  

 กรมการค้าต่างประเทศควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ว่า การเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนการผลิตเพ่ือ
ขอใบ C/O จะไม่ทําให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม เน่ืองจากท้ังสอง
หน่วยงานไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกัน 
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 กรมศุลกากรควรประสานกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราภาษีและข้อมูลการใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลงต่างๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและทันสมัย 

 

การเจรจาต่อรองด้านภาษีศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า และระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเอง 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้ประเทศภาคีนําสินค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษี 
หรือสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวและยังไม่ลดภาษี หรือสินค้าที่ถูกจํากัดโควตา
การนําเข้า ให้เข้ามาอยู่ในรายการลดภาษี 

 หากไม่สามารถเจรจาให้สินค้าที่ถูกจํากัดโควตาการนําเข้าเข้ามาอยู่ในรายการลดภาษีได้ กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้มีการขยายโควตาดังกล่าวในการส่งออกสินค้าไป
ประเทศในภาคี 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ อันได้แก่ กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ลดภาษีศุลกากรภายใต้ ATIGA ให้ได้ตามกําหนด 

 รัฐบาลไทยควรผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงอินโดนีเซีย ใช้ระบบ
การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (self-certification by approved 
exporters) แบบเดียวกันทุกประเทศ 

 

การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลง JTEPA และความตกลง
ยอมรับร่วมภายใต้ JTEPA และ ASEAN 

 ควรเร่งผลักดันโครงการที่ระบุไว้ในกรอบความตกลงแต่ยังไม่คืบหน้าตามแผนที่วางไว้ต่อไป เช่น 
โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDIP)  การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) เป็นต้น 

 สําหรับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีของเกือบทุกโครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควรพิจารณาให้การมีส่วนร่วมกระจายไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กมากขึ้น 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการกลุ่มน้ีเข้าร่วมได้ง่าย  

 ในกรณีของความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการ
ปรับปรุงระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
(AHEEER)  



viii รายงานฉบับสมบูรณ์   
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 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ควรพิจารณาแก้ไขปัญหารูปแบบองค์กร เพ่ือให้สามารถ
ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานรับรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 
(METI) ของญี่ปุ่น 

 

การพัฒนาการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 กระทรวงพาณิชย์ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการส่งออกไปยังตลาดส่งออกใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดเกิดใหม่ (emerging market) เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 

 กระทรวงคมนาคม ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางบกใน
ประเทศ ทั้งเส้นทางถนนและรางรถไฟ เพ่ือลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการท่ีขนส่งสินค้าทางบก 

 กระทรวงคมนาคม ควรผลักดันร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการเช่ือมต่อถนนในโครงข่าย 
ASEAN Highway Network (AHN) ที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จและปรับปรุงคุณภาพถนน โดยเฉพาะ
ช่วงไทย-เมียนมาร์ และช่วงภายในเมียนมาร์ 

 กระทรวงคมนาคม ควรผลักดันร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มีการเช่ือมต่อรางรถไฟแนวสิงคโปร์-
คุนหมิง ที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จและปรับปรุงคุณภาพรางรถไฟ โดยเฉพาะช่วงกาญจนบุรี-ทวาย  
สระแก้ว-ศรีโสภณ  ศรีโสภณ-พนมเปญ  พนมเปญ-โฮจิมินห์  หนองคาย-เวียงจันทน์  และ
เวียงจันทน์-คุนหมิง 

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ควรขยาย/
ปรับปรุงท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรผลักดันให้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 
Agreement: GMS CBTA) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยไม่
ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในทางปฏิบัติ 

 กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ 
(National Single Window: NSW) เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าและส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย และเร่งประสานงานกับหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาไปสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Singlw Window: ASW) เพ่ือลดต้นทุนใน
การค้าสินค้าระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน 

 รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีข้อจํากัดในการบํารุงรักษาถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงการ
บริหารจัดการกระบวนการศุลกากร  เพ่ือให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้านสามารถใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคท่ีเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาเร็วขึ้น 
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Executive Summary 
 
 

In a new global economic environment, regional economic integration plays an 
increasingly important role in shaping Thai industries. In south-east Asia, “de-facto” 
economic integration has occurred well before the scheduled start of ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015. The integration takes the forms of increasing trade, investment 
and labor mobility within the region. However, despite the private sector attempt at going 
regional, governments in the region are lacking behind in terms of providing adequate 
infrastructure and improving rules/regulations to facilitate the process. The remaining 
impediments to trade range from tariff, non-tariff barriers, inadequate transport infrastructure 
and inefficient customs procedure.  

 
Despite the foregoing de-facto integration, AEC does present many opportunities for 

Thai industries such as access to markets, which increases ten folds, access to labor, with 
the pool of labor supply nine times larger, and access to natural resources and energy. 
Recent FDI in ASEAN countries sharply increases especially those going to CLMV countries. 
Japan has promoted a regional investment strategy called “Thailand+1”, where Thailand is 
designated the hub of production and labor-intensive production segments will be relocated 
to neighboring lower-wage countries especially Cambodia and Lao. This strategy allows 
Japanese companies to take advantage of the proximity of these “satellite” production 
facilities to their hub in Thailand, while at the same time, gain access to Thailand better 
transport/seaport for export. Thai companies has also adopted a similar strategy, which 
could be called “ASEAN as one”, where parts of production are being relocated to 
neighboring countries in the form of direct ownership, joint ventures and production 
contracts. A good example is in textiles/garments industry, where substantial investments 
have been made in Cambodia, Lao, and Vietnam, whereas Myanmar appears to be the next 
promising frontier of outbound investments for Thai garments manufacturers. 
 

Challenges remains for Thailand to take full advantages of these opportunities. The 
issues involve whether CLMV countries are going to reduce their remaining import tariff 
according to schedule, the extent of tariff preference utilization by Thai exporters/importers, 
the use of self-certification procedure to verify rules of origins, the development of national 
trade repository, the use of e-customs, and the facility at border crossing points and the 
ability/integrity of government officials working at the border houses. Commitment by 
governments to facilitate trade and transport including the provision of adequate funding for 
infrastructure development are crucial factors in addressing these issues.  
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We have conducted a case study in vehicles and auto-parts industry, where we 
found an increasing role of Thailand as a supplier of auto-parts to the region. Thailand and 
Indonesia have becomed regional production hubs for automobiles production. Growth is 
expected to accelerate partly due to Thailand’s Eco car phase II, which should increase 
production by 1.5 million cars per year. Indonesia has also implemented a similar policy 
called Low Cost Green Car project (LCGC), which, according to Indonesian car assemblers 
association (GAIKINDO), has increased Indonesian car production by 100 thousand cars per 
year. The increase in car production will increase the demand for auto-parts from Cambodia, 
which currently provide for those in excess of production capacity in Thailand. In the future, 
Cambodia might receive demand from Vietnam, Indonesia and the Philippines as well. 
Myanmar is expected to be the next supplier of auto-parts for the region.  
 

The current trend of production networking in vehicles/auto-parts industry is to 
relocate labor-intensive production segments to Cambodia and Lao and to import 
assembled parts back to Thailand for export, taking advantage of Thailand’s better transport 
infrastructure and export facility. This pattern presents a new role for Thailand in the supply 
chain. Thailand is expected to be a regional network manager and a trainer of 
management/manufacturing system for the new production facilities in neighboring 
countries. 
 

We have also conducted a case study in textiles/garments industry. We found a 
similar pattern of regional production networking. The production of relatively labor 
intensive mass garments is being relocated to neighboring countries, whereas the production 
of premium garments that requires high skill is retained in Thailand. Thailand’s role as a 
regional network manager thus becomes more important. There is an urgent need for Thai 
garments manufacturers to focus on high-valued products and implement lean 
manufacturing. SMEs forms a large portion of Thai textiles/garments industry and these 
companies need to adapt to the new environment. Textiles R&D, brand development at a 
deeper level (than a mere fashion design), and R&D in technical/functional/eco textiles are 
crucial issues in upgrading the industry. New business activities such as distribution/logistics, 
sourcing, marketing will play more important roles in addition to the more traditional 
manufacturing activity. In other words, there would be more “trading business” activities in 
Thailand. 
 

Several recommendations emerge from this case study. Garments manufacturers 
(especaiily OEMs for global brands) need to focus on high-skilled, high-valued products and 
improving their production efficiency by implementing lean manufacturing. Transfer of 
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production knowhow from large firms who have succeeded at production upgrading to 
smaller firms is encouraged. SMEs have to streamline their production process and being 
leaner, whereas other options such as being a fast copycat and targeting ASEAN markets 
should be explored. For large OEMs garments manufacturers, the traditional strategy of 
“production by order” is no longer feasible. They should aim to be a “full-package service 
provider”, where they play a role in design, sourcing, inventory management and distribution 
activities. To be a regional network manager, Thai manufacturers also need to standardize 
production/management knowhow so that it could be readily transferable to new 
production sites in neighboring countries. Textiles R&D should focus on materials research, 
development of good patent system, establishment of specialized laboratory such as 
spinning pilot plant. The development of personnel with technical knowledge in textiles is 
important in developing brands at a deeper level i.e. to have textile design as well as 
fashion design. Amendments to regulations in dyeing industry are also necessary to upgrade 
the textiles industry.  
 

To summarize, there are lessons to be learned from this emerging pattern of 
production networking. Thailand has to move up from being a mere manufacturer to 
become a network manager for the region. Thai companies should also view the region as 
both markets and production base. In the long run, Thailand should put more emphasis in 
becoming a “trading nation” by focusing more on high-valued activities such as R&D, design, 
marketing, network management, and logistics. In order to achieve that, transport 
infrastructure and rules/regulations needs to be improved. 

  
To increase Thai industries’ competitiveness within this new economic environment, 

following measures should be implemented. 
 

Increase tariff preference utilization by private sectors. 
 The Office of Industrial Economics should promote tariff preference utilization under 

FTAs both in Bangkok and other provinces, focusing on sectors with low utilization 
rates. 

Enhance efficiency in and clarity of tariff preference application and consideration 
procedures 

 The Department of Foreign Trade and the Department of Customs should establish 
KPIs based on processing time of applications and number of complaints. KPI on 
processing time should be set on the basis of the time needed to issue cost 
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structure certificates as indicated in rules of origin. The processing time KPI may differ 
from FTA to FTA.  

 The Department of Foreign Trade and the Department of Customs should develop 
and continually improve operating manuals and periodically train officers. This 
practice would minimize problems related to officers’ judgments. 

 The Department of Foreign Trade should promote awareness and recognition of tariff 
preference utilization among private sectors. The department should also develop 
procedures for self-certification for firms that are ready and want to utilize tariff 
preference through this channel. 

 The Department of Foreign Trade should develop online self-certification system 
with the aim to collect, link data on tariff preference utilization. Care has to be 
exercised as to minimize additional burden on the parts of firms and government 
officials.   

 The Department of Customs should promote advance ruling system to determine 
customs code (HS code), tariff rates, and rules of origins (RoOs). This practice would 
reduce problems related to inconsistent HS code determination between traders and 
government officers. 

 The Thai government should provide technical and financial support to tariff-related 
agencies in new ASEAN member countries. 

Provide “one-stop service” for exporters/importers. 
 The Department of Trade Negotiations, the Department of Foreign Trade and the 

Department of Customs should jointly develop a one-stop service website. The 
website should be user friendly, contains updated tariff rate, RoOs by country for all 
FTAs. This would allow firms to access updated and accurate information and allow 
them to decide which FTA to utilize for tariff preference.  

 The Department of Trade Negotiations, the Department of Foreign Trade and the 
Department of Customs should update Thai and ASEAN countries’ tariff preference 
and RoOs under HS 2012. Exporter/importers would then have more accurate 
information to prepare documents. Currently, tariff reduction tables and rules of 
origins for goods are still based on HS 2002 or HS 2007. 



Executive Summary xiii 
 

 

 

 The Department of Foreign Trade should provide information, consultation, and 
guidebooks about the procedures to obtain C/O though regular and internet channel. 
This would simplify the C/O application process currently deemed very complicated 
by SMEs. 

 The Department of Foreign Trade should disseminate information that revealing cost 
structures when filing the C/O will not lead to higher corporate tax. 

 The Department of Customs should coordinate with the customs authorities of other 
countries to exchange information on tariff rates and utilization rates under different 
FTAs. 

Negotiations on tariff preference, RoOs and self-certifications. 
 The Department of Trade Negotiations should negotiate for products currently in 

exclusion list and sensitive list or products subjected to quota to include them in the 
list of products for tariff reduction. 

 If products subjected to quota cannot be included for tariff-reduction, the 
Department of Trade Negotiations should push for an expansion of export quotas. 

 The Department of Trade Negotiations should encourage CLMV countries to reduce 
their import tariff as scheduled under AFTA. 

 The Thai government should encourage ASEAN member countries, especially 
Indonesia, to use self-certification by approved exporters system. 

Enhance the use of cooperation schemes under JTEPA and MRAs under JTEPA and ASEAN. 
 Expedite projects that have not progressed as planned such as the Automotive 

Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) and laboratory 
improvements for the Thailand Textile Institute (THTI). 

 Expanding involvement of SMEs for activities aimed at enhancing technological 
capabilities. 

 As for MRAs, the Thai Industrial Standard Institutes (TISI) and other related agencies 
should disseminate information regarding the enforcement of the Agreement on the 
ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime 
(AHEEER). 
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 The Thai Electrical and Electronics Institute (EEI) should consider reformulating its 
organization to be qualified as the Conformity Assessment Body (CAB) by the Ministry 
of Economics, Trade and Industries (METI), Japan. 

Improve regional infrastructure and trade linkages  
 The Ministry of Commerce should encourage firms to expand into regional 

markets especially emerging markets such as new ASEAN countries. 

 The Ministry of Transport should improve the quality of domestic land transport 
and logistics for both roads and rails. 

 The Ministry of Transport should collaborate with ministries of neighboring 
countries to finish the missing links in ASEAN Highway Network (AHN) and improve 
the roads quality especially for Thailand/Myanmar and within Myanmar segments. 

 The Ministry of Transport should collaborate with ministries of neighboring 
countries to finish the missing link in Singapore-Kunming railway and improve rail 
quality especially for Karnchanaburi-Dawei, Srakaew-Sisophon, Sisophon-Phnom 
Phen, Phnom Phen-Ho chi minh, Nong Khai-Vientiain, and Vientiain-Kunming. 

 The Ministry of Transport and related agencies such as the Port Authority of 
Thailand should expand the port and improve efficiency in international 
freight/shipping. 

 The Ministry of Transport and related agencies should expedite the full 
implementation and enforcement of the Greater Mekong Subregion Cross-Border 
Transport Agreement (GMS CBTA) so that trucks can cross borders without having 
to change to local trucks. 

 The Customs Department and related agencies should expedite the 
implementation of National Single Window (NSW) system and work with ASEAN 
countries to develop ASEAN Single Window (ASW). 

 Thai government should provide technical and financial assistance for 
infrastructure maintenance/investment to neighboring countries, including the 
training of customs procedures/management system.  
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1 

บทท่ี 1  บทนํา 

 
 
1.1 เหตุผลความจาํเปน็ 

 
ตามท่ีประเทศไทยได้จัดทําความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) และได้ปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของ FTA แต่ละฉบับมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาการจัดทํา FTA มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี FTA แต่ละฉบับที่ประเทศไทยได้จัดทําน้ัน บางฉบับจะต้องมีการเจรจา
ทบทวน/เพ่ิมเติม ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ภายในระยะเวลาตามพันธกรณีที่ได้กําหนดไว้ใน 
FTA ฉบับน้ันๆ  เรียกว่า “Living Agreement” ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการค้ารูปแบบใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้น และนําไปสู่การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ ลดลง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ในบางสาขาอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงควรให้มีการศึกษาติดตามผลกระทบและการใช้ประโยชน์จาก FTA ต่างๆ 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม และใช้ในการเจรจาแก้ไข
ทบทวนความตกลงการค้าเสรี ในรอบต่อไป รวมท้ังศึกษาถึงผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและการลงทุนในไทย และการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิต (Production Network) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการกําหนดทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายหลังปี พ.ศ. 
2558 

 
1.2  วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

 
1.2.1  เพ่ือให้มีระบบติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจาก FTAs 

ต่างๆ ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บางฉบับที่มีการเจรจาทบทวน/เพ่ิมเติม 
ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงการกําหนดตัวแปร ข้อมูล เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ตลอดจนกําหนดรูปแบบและความถ่ีของการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลที่
เหมาะสม และพัฒนาระบบจากโครงการในระยะที่ 1 ถึง 4 ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด อก. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุน รวมถึงผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ อก. ใช้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลกในอุตสาหกรรม 17 
สาขา 
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1.2.3  เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จาก FTA ว่าเพ่ิมขึ้น/ลดลง หรือไม่ อุตสาหกรรมใดประสบปัญหาใน
การใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.2.4  เพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรคด้านการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือใน
กรอบความตกลงต่างๆ เพ่ือให้มีแนวทางการประสานงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในแต่ละโครงการได้ดีย่ิงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง 

 
1.3  เป้าหมายของโครงการ 
 
1.3.1  เพ่ือให้ทราบถึงการใช้สิทธิประโยชน์และผลกระทบจากความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ของไทยที่

มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บางฉบับที่มีการเจรจาทบทวน/เพ่ิมเติม ภายหลังจากที่ความ
ตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ที่มีต่ออุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดทิศ
ทางการปรับตัว การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด อก. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําแผนงานและนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

1.3.2  อก. (สศอ.) มีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เช่ือถือได้ สามารถ
ติดตามและ วิเคราะห์การใช้ประโยชน์และผลกระทบของความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ของไทย
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs    บางฉบับจะต้องมีการเจรจาทบทวน/เพ่ิมเติม ภายหลังจาก
ที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเป็นการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือเตือน
ภัยที่มีความแม่นยํา เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนงาน รวมถึงกําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของ อก. 

1.3.3  ทราบถึงผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุน รวมถึงผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ อก. ใช้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลกในอุตสาหกรรม 17 
สาขา 

 
1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 

 
1.4.1 ติดตามและการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) จํานวน 9 ฉบับ ที่

ได้ดําเนินการในระยะที่ 1 ถึง 4 ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ความครอบคลุม แต้มต่อ
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ภาษี อัตราการใช้ประโยชน์ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โครงการความร่วมมือ และ/หรือ กรอบ 
ความร่วมมืออ่ืนๆ โดยศึกษาต่อเน่ืองใน 17 อุตสาหกรรม (ยานยนต์ เหล็ก เคมีภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า 
อาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติก  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  ไม้และเฟอร์นิเจอร์ 
เซรามิค เย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปูนซีเมนต์ ยา และปิโตรเคมี) ทั้งน้ี อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่เพียงพอ 

1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเพ่ิมเติมจากระยะที่ 1 ถึง 4 ต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจาก FTA โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และปัจจัยอ่ืนๆ ที่นําไปสู่ทางการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลกในอุตสาหกรรม 17 สาขา 

1.4.3 พิจารณาปรับปรุง ระบบ เครื่องมือในการติดตามผลกระทบ การใช้ประโยชน์ รวมถึงฐานข้อมูล
และการนําเสนอ ให้มีความเหมาะสม หากจําเป็น 

1.4.4 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบที่  สศอ . กําหนด  ต่อสาธารณชน  ไ ด้แ ก่ 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

 
1.5  แนวทางการศึกษาและดําเนนิงาน 
 

1.5.1 การติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) 
 

คณะผู้วิจัยได้ติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีการบังคับใช้ไป
แล้วใน 2 ประเด็น คือ 

 การลดภาษีศุลกากร โดยจะวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประหยัดภาษี (tariff saving) ของ
ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยังและนําเข้าสินค้ามาจากประเทศภาคีในความตกลง
การค้าเสรี โดยแยกออกเป็นความครอบคลุม (coverage) ในการลดภาษี แต้มต่อภาษี (preference 
margin) ทีได้รับ และอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ต่างๆ ที่ทําให้มีการใช้ประโยชน์น้อย  การศึกษาในปีนี้ครอบคลุม 17 อุตสาหกรรม (ยานยนต์ เหล็ก 
เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง/รองเท้า 
อาหาร อัญมณี/เครื่องประดับ พลาสติก ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้/เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค เย่ือกระดาษ/
กระดาษ/สิ่งพิมพ์ ปูนซีเมนต์ ยา และปิโตรเคมี) ต่อเน่ืองจากการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา 

 ความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือ โดยจะติดตามผลการดําเนินโครงการความร่วมมือภายใต้
ความตกลงต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะความร่วมมือที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 



4 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

  

1.5.2 การสร้างความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้า ภายในอนุภูมิภาค 

 
นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว ต้นทุนการขนส่งสินค้าและต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางศุลกากรถือเป็น

อีกอุปสรรคหน่ึงที่ทําให้ต้นทุนในการค้าสินค้าระหว่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(2555) พบว่า การท่ีต้นทุนดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) ยังพบอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (physical 
infrastructure เช่น ระบบถนนและด่านที่พรมแดน)  โครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาบัน (institutional 
infrastructure เช่น ระเบียบพิธีการศุลกากรที่ด่านที่พรมแดน)  ตลอดจนคุณภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ยัง
ไม่มีคุณภาพเพียงพอ  การศึกษานี้ได้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ประกอบการใน
เครือข่ายการผลิตจากการสร้างความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบกและระบบโลจิสติกส์ รวมท้ังการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า ในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย โดยได้ดําเนิน
แนวทางในการศึกษาดังน้ี  

 ศึกษาระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิตในส่วนสําคัญของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของ
อุตสาหกรรมที่เลือกศึกษา 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  และ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ทั้งน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนสินค้าข้ามพรมแดนกันอยู่แล้ว และเกิดการย้ายฐานการผลิตบางขั้นตอนจากไทยไปยัง
ประเทศคู่ค้าที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เพ่ือใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานที่ตํ่ากว่า 

 วิเคราะห์สถานะการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงที่เก่ียวกับการอนุวัตรตามความตกลง Cross Border Transport Agreement (CBTA)  กรอบ
ความตกลง ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 
(AFAFGIT)  และกรอบความตกลง ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
Interstate Transport  (AFAFIST)  เพ่ือระบุว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการน้ันช่วยหนุน
เสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าภายในอนุภูมิภาค 

 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เลือกศึกษา 2 อุตสาหกรรม เพ่ือให้เข้าใจผลกระทบที่
เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติต่อตัวผู้ประกอบการเอง รวมถึงต่อซัพพลายเออร์และลูกค้าในห่วงโซ่การผลิต 
จากการสร้างความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการค้าภายในอนุภูมิภาค เช่น ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

 เดินทางไปสํารวจเส้นทางและเก็บข้อมูลในต่างประเทศ โดยได้เดินทางไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงที่เช่ือมโยงกันด้วยเส้นทางถนนตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
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Corridor: SEC) จากไทยไปกัมพูชา  ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์หน่วยงาน
ดังต่อไปน้ี  

o หน่วยงานภาครัฐที่ส่วนกลาง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม 
o หน่วยงานภาครัฐที่ด่านพรมแดน ทั้งหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้า

เมือง และการกักกันโรคพืชและสัตว์ 
o หน่วยงานที่ดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท่าเรือ รถไฟ นิคมอุตสาหกรรม 
o ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ/หรือ สมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะทางนโยบายในส่วนน้ีจะประกอบด้วย การเสนอให้ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเร่ง

ดําเนินการตามข้อผูกพันเดิมที่มีอยู่ และ/หรือ ริเริ่มความตกลงใหม่  การร่วมกันหาแหล่งทุน  การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการที่รถของประเทศหน่ึงใช้ถนนในอีกประเทศหน่ึง  การเพ่ิมประสิทธิภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค้า  และการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
1.5.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสําคัญของไทย และเครือข่ายการ

ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ในการศึกษาในระยะที่ 4 ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตหรือการย้าย
ฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อันเป็นผลมาจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้
ใช้กรอบแนวคิดเดิมที่เคยใช้ในการศึกษาในระยะท่ี 4 กับอุตสาหกรรมที่เลือก เพ่ือให้เห็นภาพความเช่ือมโยงกัน
ระหว่างผลที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายการผลิตจากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีในการค้าสินค้า 
การสร้างความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบกและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการค้าภายใต้ความตกลง CBTA  และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีค่าจ้างแรงตํ่ากว่า  
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินแนวทางในการศึกษา ดังน้ี  

 การศึกษาภาพรวมการค้าและการลงทุนภายในประเทศอาเซียนใน 17 อุตสาหกรรมที่ระบุในหัวข้อ 
1.5.1  เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมจํานวน 2 อุตสาหกรรมที่มีประเด็นน่าสนใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตและมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากการสร้างความเช่ือมโยงระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า ภายในอนุภูมิภาค 

 การศึกษาแบบแผนการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (outward FDI) และย้ายฐาน (relocation) 
ของผู้ประกอบการไทยใน 2 อุตสาหกรรมที่เลือกศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี  

o รายงานที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายงานประจําปี และรายงาน 
56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
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o การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในประเทศอาเซียน ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และ 
SMEs ที่ไปลงทุนตามตะเข็บชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 

o การสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ (MNCs) ในประเทศไทยถึง นโยบายการแบ่งงานกัน
ทํา (division of labor) ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทในแต่ละประเทศอาเซียน  

o การติดตามข่าวการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ศึกษาจากสื่อมวลชนต่างๆ 

 การศึกษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของบริษัทข้ามชาติ ใน 2 อุตสาหกรรมที่เลือก
ศึกษาในประเทศคู่ค้าในอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

o หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
o องค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เช่น UNCTAD, World Bank และ Asia 

Development Bank  
o ข้อมูลการสํารวจการประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

เช่น Survey of Overseas Business Activities ที่จัดเก็บโดย Japanese Ministry of 
Economy, Trade and Industry 

o สื่อมวลชนต่างๆ เช่น Wall Street Journal และ Nikkei Asian Review เป็นต้น 

 การเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศกัมพูชา ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 1.5.2  
 

1.5.4 การพัฒนาระบบการติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจาก FTA 
 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจาก FTA ต่อเน่ือง
จากการดําเนินการในปีที่ผ่านมา โดยการรวบรวมข้อมูลและขยายฐานข้อมูลอัตราภาษีและสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้ สศอ. มีข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลการใช้
ประโยชน์จาก FTA ของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 

1.5.5 การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 
 

คณะผู้วิจัยได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนรวม 2 ครั้ง 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดได้ในภาคผนวก ข และ ค) 
 
  



บทท่ี 1 บทนํา 7 
 

 

 

1.6  ระยะเวลาดําเนินงานและแผนการดําเนนิงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 9 เดือนโดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
 

กิจกรรม / เดือนท่ี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ส่งรายงานการศกึษาข้ันต้น (Inception Report)          
ขยายและสร้างระบบฐานข้อมูลในการติดตามและวิเคราะห์ของ สศอ.          
ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี สศอ. ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์เชิงลึกและ
การตีความแบบจําลอง เป็นต้น 

         

ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)          
วิเคราะห์อุตสาหกรรมท่ีได้ประโยชน์และผลกระทบจาก FTA           
นําเสนอรายงานผลการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลกระทบของ FTA           
ศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างการผลติและการลงทุน          
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต          
ขยายและติดตามผลโครงการความร่วมมือ          
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาคร้ังท่ี 1           
เดินทางไปสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลท่ีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง          

ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)          
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาคร้ังท่ี 2          
ส่งรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)          

 
1.7  คณะผู้วิจัย 
 

ดร. สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  หัวหน้าโครงการ  
ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์  นักวิจัยหลัก 
นายณัฐวุฒิ ลกัษณาปัญญากุล นักวิจัย 
นายสุนทร ตันมันทอง นักวิจัย 
นายวรพงษ์  สงวนจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางศิรเพ็ญ ต้ังพุทธรักษ์  ผู้ประสานงานโครงการ  
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1.8  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.8.1 สศอ. เป็นหน่วยงานที่สามารถติดตามและวิเคราะห์/ประเมินการใช้ประโยชน์และผลกระทบ
ของ FTA โดยเฉพาะจากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
เพ่ือการกําหนดนโยบายและแผนงานในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

1.8.2 สศอ. มีข้อมูลทางสถิติ รวมถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต การลงทุน และ
เครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือใช้ประกอบในการกําหนด
มาตรการท่ีเหมาะสมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี และเพ่ือใช้ในการปรับปรุงขีด
ความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้งในภาพรวมและในรายสาขา
อุตสาหกรรมให้ เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ  ที่ เ กิดขึ้น  ตลอดจนเ ร่งรัดใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์จาก FTA มากขึ้นได้ในทุกๆ FTA 

1.8.3 สศอ. สามารถติดตามและรับทราบผลการใช้ประโยชน์จาก FTA ว่าภาคอุตสาหกรรมใดได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดเสรี และภาคอุตสาหกรรมใดประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดของประเทศ
คู่ภาคี และ รับทราบรายละเอียดของปัญหา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับจัดเตรียมท่าที อก. ในการ
ทบทวนความตกลงฯ ในรอบต่อไป 

1.8.4 สศอ. สามารถเร่งรัดผลักดันให้ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจาก โครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมภายใต้ FTA ต่างๆ โดยการเร่งรัดให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง 



 

9 

บทท่ี 2  การใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

 
 
2.1  บทนํา 
 

ในปัจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2557  ประเทศไทยได้ทําความตกลงการค้าเสรีทั้งที่เป็นในระดับทวิภาคี
และในระดับภูมิภาคกับประเทศคู่ค้าต่างๆ รวม 11 ฉบับ1 (ดูตารางที่ 2.1 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2.1  ความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยทํากับประเทศคู่คา้ 
ความตกลงการค้าเสรี ประเทศภาคีสมาชิก ปีท่ีเริ่มมีผล

บังคับใช ้
ประเภท

ความตกลง 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม 
2536 ภูมิภาค 

โครงการเร่งเก็บเกี่ยวล่วงหน้าภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
อินเดีย (TIFTA) 

ไทย, อินเดีย 2547 ทวิภาคี 

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
ออสเตรเลีย (TAFTA) 

ไทย, ออสเตรเลีย 2548 ทวิภาคี 

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับจีน (ACFTA) 

ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, จีน 

2548 ภูมิภาค 

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดย่ิงข้ึนระหว่างไทยกับ
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 

ไทย, นิวซีแลนด์ 2548 ทวิภาคี 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่น (JTEPA) 

ไทย, ญี่ปุ่น 2550 ทวิภาคี 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนกับญี่ปุ่น (AJCEP) 

ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, ญี่ปุ่น 

2552 ภูมิภาค 

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับเกาหลีใต้ (AKFTA) 

ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, เกาหลีใต้ 

2553 ภูมิภาค 

ความตกลงการคา้เสรีระหว่างอาเซียน 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
(AANZFTA) 

ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, 

ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ 

2553 ภูมิภาค 

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับอินเดีย (AIFTA) 

ไทย, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินเดีย 

2553 ภูมิภาค 

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดย่ิงข้ึนระหว่างไทยกับ
เปรู (TPCEP) 

ไทย, เปรู 2555 ทวิภาคี 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยรวบรวมจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

                                                 
1
นอกจากน้ี ยังมีความตกลงกับชิลีท่ีได้มีการลงนามไปแล้วเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2556  แต่ยังอยู่ในระหว่างรอการบังคับใช้ 
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ในบทน้ี คณะผู้วิจัยได้ประเมินว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการภาคส่งออกไทยในภาพรวมได้รับประโยชน์
จากความตกลง FTA ต่างๆ มากน้อยเพียงใด  คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประโยชน์จากความตกลง FTA ที่มีผล
บังคับใช้แล้วของไทยกับประเทศภาคี 15 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย และเปรู แต่ไม่ได้วิเคราะห์
ประโยชน์ที่ได้รับจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ เน่ืองจากไม่มีข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ 
จากการที่ผู้ส่งออกสามารถออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

ในทางวิชาการ ประโยชน์ของการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงทางการค้าหรือระบบ
สิทธิพิเศษใดๆ สามารถวัดได้จากสวัสดิการสังคม (social welfare) ที่เปลี่ยนแปลงไป  อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ การวัดสวัสดิการสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถทําได้โดยง่ายนัก  ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ 
“มูลค่าภาษีศุลกากรท่ีประหยัดได้” (tariff saving) มาเป็นตัวช้ีวัดประโยชน์ของ FTA แทน  เน่ืองจากภาษี
ศุลกากรเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สําคัญ  การลดภาษีศุลกากรลงจึงมีผลในการช่วยเพ่ิมปริมาณการค้า (trade 
creation) และเพ่ิมสวัสดิการของสังคม หากไม่เกิดปรากฏการณ์การเบ่ียงเบนทางการค้า (trade diversion) 

 
มูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยัดได้อุปมาได้กับปริมาณนํ้าที่กักเก็บไว้ได้ในแทงก์นํ้า (ดูภาพที่ 2.1 

ประกอบ)  ปริมาณน้ําที่อยู่ในแทงก์นํ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ อันได้แก่ ความกว้างของ
แทงก์ นํ้า ความสูงของแทงก์นํ้า และอัตราการกักเก็บนํ้า  ในทํานองเดียวกัน มูลค่าภาษีศุลกากรท่ี
ผู้ประกอบการภาคเอกชนประหยัดได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ อันได้แก่ ความครอบคลุม
ของ FTA (เปรียบได้กับความกว้างของแทงก์นํ้า)  แต้มต่อด้านภาษีศุลกากร (เปรียบได้กับความสูงของแทงก์
นํ้า)  และอัตราการใช้ประโยชน์ (เปรียบได้กับอัตราการกักเก็บนํ้า)  โดยมูลค่าภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนประหยัดได้จะมีค่ามาก หาก 

 FTA มีความครอบคลุมสินค้าที่ค้าขายระหว่างกันมาก 
 อัตราภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ตํ่ากว่าอัตราภาษี MFN มาก 
 มีผู้ประกอบการภาคเอกชนจํานวนมากไปขอใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีศุลกากร 
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ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดวิเคราะห์การใชส้ิทธปิระโยชนด้์านภาษีศุลกากร 

 
 

นํ้าในแทงก์ = กว้าง X สูง X อัตราการกักเก็บนํ้า 
ภาษีที่ประหยัดได้ = ความครอบคลมุ X แต้มต่อ X อัตราการใช้สทิธิประโยชน์ 

 
ในทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยัดได้กับปัจจัยทั้งสามประการ

ดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 

 
 
ในทางปฏิบัติ มูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยัดได้ ตลอดจนปัจจัยทั้งสามประการ สามารถคํานวณได้ 

โดยเริ่มต้นจากการจัดกลุ่มสินค้าที่มีการค้าขายระหว่างกันออกเป็น 4 กลุ่มตามภาพที่ 2.2  แล้วนํามูลค่า
การค้าของสินค้าในแต่ละกลุ่มมาคํานวณตามสูตรข้างล่าง 
 

 
 

มลูคา่การคา้ทัง้หมด

มลูค่าภาษีท่ีประหยดัได้ (%)

มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=
มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=

มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด= มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด=

=
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

= มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี= มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx

มลูคา่การคา้ทัง้หมด
แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์

มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

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

มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษ ีx



12 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

 
ภาพท่ี 2.2  การจัดกลุ่มสนิค้าที่มีการค้าขายกันระหว่างประเทศ 

 
 

โดย A  แทนมูลค่าการค้าสินค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษีศุลกากร 
 B แทนมูลค่าการค้าสินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีศุลกากร แต่ไม่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร 

เน่ืองจากอัตราภาษีตามความตกลงเท่ากับอัตราภาษี MFN 
 C แทนมูลค่าการค้าสินค้าที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร และมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

ศุลกากร 
 D แทนมูลค่าการค้าสินค้าที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร แต่ไม่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

ศุลกากร 
 
ดังน้ัน ความครอบคลุมของมูลค่าการค้าที่ได้รับการลดภาษีศุลกากร =      ( C + D ) 

(A + B + C + D) 
 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ =            C 

     ( C + D ) 
 
เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สมมุติประเทศไทยนําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นจํานวน 6 รายการ โดยมี

มูลค่าการนําเข้าและอัตราภาษีศุลกากรตามตารางข้างล่าง  จะสามารถคํานวณค่าต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี2 
  

                                                 
2
  ในกรณีนี้ ภาษีศุลกากรที่ประหยัดได้มีค่าไม่เท่ากับผลคูณของปัจจัยสามประการ เนื่องจากในการคํานวณแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรเฉล่ีย ใช้มูลค่า

การนําเข้าของสินค้าแต่ละรายการมาถ่วงน้ําหนัก 

มลูค่าการค้าสินค้ามูลค่าการค้าสินค้า
นอกนอกรายการลดภาษีรายการลดภาษี

มลูค่าการค้าสินค้าท่ี
ไมไ่ด้รบัแต้มต่อด้านภาษี

AA BB

มลูค่าการค้าสินค้ามลูค่าการค้าสินค้าในในรายการลดภาษีรายการลดภาษี

มูลค่าการค้ามูลค่าการค้า
สินค้าท่ีสินค้าท่ีได้รบัได้รบั

แต้มต่อแต้มต่อ
ด้านภาษีด้านภาษี

มูลค่าการค้าท่ีไม่ใช้สิทธิประโยชน์

มูลค่าการค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์

DD

CC
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์การใชส้ิทธปิระโยชนด้์านภาษีศุลกากร 
สินค้า ประเภท อัตราภาษี (%) มูลค่านําเข้า (บาท) อัตราการใช้

สิทธิฯ (%)
ภาษีท่ีประหยัดได้ 

MFN FTA แต้มต่อ ท้ังหมด ภายใต้ FTA มูลค่า (บาท) สัดส่วน (%) 
[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 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 มูลค่าการส่งออกภายใต้ FTA ของไทยไปยังประเทศในภาคี จากฐานข้อมูลของกรมการค้า

ต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลที่ปรากฏในใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) ที่กรมการค้า
ต่างประเทศออกให้ผู้ส่งออกในไทยที่มาขอใช้สิทธิประโยชน์ 

 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังประเทศในภาคีจากฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้จากกรมศุลกากรให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้งานต่อได้สะดวกข้ึน 

 มูลค่าการนําเข้าภายใต้ FTA และมูลค่าการนําเข้าทั้งหมดของไทย จากฐานข้อมูลของกรม
ศุลกากร ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้า 

 อัตราภาษีศุลกากรของไทย จากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งรวบรวมจากประกาศ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับอัตราภาษีศุลกากร 

 อัตราภาษีศุลกากรของประเทศคู่ค้า จากฐานข้อมูล Integrated Data Base and 
Consolidated Tariff Schedules (CTS) ขององค์การการค้าโลก  ฐานข้อมูลของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนและความตกลง FTA ฉบับต่างๆ 

ความครอบคลุมของ FTA
(100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600) 

71.4 %= = 

แต้มต่อด้านภาษีศลุกากร
(400 + 500 + 600) 

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

อัตราการใช้สทิธิประโยชน์
(400 + 500 + 600) 33.3 % = = (0 + 200 + 300) * 100 

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

1.9 %= = (10 + 30) * 100 

(400 + 500 + 600) * 100 



14 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

2.2 สรปุสาระสําคัญของความตกลง FTA ที่ผ่านมาของไทย 
 

ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ความตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทย 10 ฉบับ และ
สรุปสาระสําคัญต่างๆ ในประเด็นการลดอัตราภาษีศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสอืรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
2.2.1 การลดอัตราภาษีศลุกากร 
 

ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและประเทศภาคีได้ทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 
FTA ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่กันมาโดยตลอด  จนกระทั่งในปี 2553 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้าปกติ 
(normal track หรือ inclusion list) ภายใต้ความตกลงหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นความตกลง AFTA ACFTA 
TAFTA TIFTA และ AKFTA ลดลงเหลือร้อยละ 0 
 

ด้านการส่งออก สัดส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยที่มีอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ที่
ประเทศคู่ค้าเป็นร้อยละ 0 แล้วมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 56.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 82.3 ในปี 2556 
(ดูภาพที่ 2.3 ประกอบ)  ด้านการนําเข้า สัดส่วนมูลค่าสินค้านําเข้าของไทยที่มีอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความ
ตกลง FTA เป็นร้อยละ 0 แล้วก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 56.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 87.9 ในปี 2556 
(ดูภาพที่ 2.4 ประกอบ) 
 

ผู้ประกอบการทั้งภาคส่งออกและภาคนําเข้ามีโอกาสในการเลือกใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ต่างๆ ได้
หลายฉบับ  โดยผู้ประกอบการท่ีค้าขายกับประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์จาก 
ความตกลง AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได้  ส่วนผู้ประกอบการที่ค้าขายกับ
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย สามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงในระดับทวิภาคีหรือระดับ
ภูมิภาคท่ีเก่ียวข้องได้ (ดูตารางที่ 2.3 ประกอบ) 
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ภาพท่ี 2.3  แนวโน้มของสดัส่วนมูลค่าสนิค้าส่งออกของไทยที่มีอัตราภาษีศลุกากรภายใต้ 
ความตกลง FTA ที่ประเทศคู่ค้าเปน็ร้อยละ 0 แล้ว 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ภาพท่ี 2.4  แนวโน้มของสดัส่วนมูลค่าสนิค้านําเขา้ของไทยที่มีอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ 

ความตกลง FTA เปน็ร้อยละ 0 แล้ว 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 2.3 สรุปสถานะการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ต่างๆ ณ ปี 2556 
ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA 

อาเซียนเดิม  ผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได้ 
 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้าส่งออกภายใต้ AFTA: 

o สินค้าปกติ (IL): 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว (SL): ไม่เกิน 5% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง (HSL): ลดลงอยู่ในระดับท่ีสมาชิกยอมรับได้ 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (GEL): เท่ากับอัตรา MFN 

 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้านําเข้าภายใต้ AFTA: 
o สินค้าปกติ (IL): 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว (SL): ไม่เกิน 5% แล้ว 

อาเซียนใหม่  ผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได้ 
 แม้จะตกลงกันไว้แล้ว แต่ประเทศอาเซียนใหม่ยังไม่เผยแพร่ตารางการลดอัตราภาษีภายใต้ AFTA ในแต่ละ

ปีอย่างชัดเจน 
 สินค้าส่งออกภายใต้ AFTA: 

o สินค้าปกติ (IL): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 (เกือบท้ังหมด) และภายใน 1 ม.ค. 2561 (ส่วนท่ีเหลือ) 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว (SL): ไม่เกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2556 (เวียดนาม), 2558 (ลาว), 2558 

(เมียนมาร์) และ 2560 (กัมพูชา) 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (GEL): เท่ากับอัตรา MFN 

 สินค้านําเข้าภายใต้ AFTA: 
o สินค้าปกติ (IL): 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว (SL): ไม่เกิน 5% แล้ว 

จีน  สินค้าส่งออกภายใต้ ACFTA: 
o สินค้าปกติกลุ่มแรก (NT I): 0% แล้ว 
o สินค้าปกติกลุ่มสอง (NT II): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2555 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไม่เกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2561 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง: ไม่เกิน 50% ภายใน1 ม.ค. 2558 

 สินค้านําเข้าภายใต้ ACFTA: 
o สินค้าปกติกลุ่มแรก (NT I): 0% แล้ว 
o สินค้าปกติกลุ่มสอง (NT II): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2555 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไม่เกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2561 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง: ไม่เกิน 50% ภายใน1 ม.ค. 2558 
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ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA 
ญี่ปุ่น  ผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จาก JTEPA, GSP หรือ AJCEP ได้ 

 สินค้าส่งออกภายใต้ JTEPA: 
o สินค้าปกติ (A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2565 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: ไม่เกิน 20%ภายใน 1 เม.ย. 2555 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวและมีโควตาการนําเข้า (Q): ลดอัตราภาษีในโควตาและขยายปริมาณโควตา

ตามกําหนด 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (X): เท่ากับอัตรา MFN 

 สินค้าส่งออกภายใต้ AJCEP: 
o สินค้าปกติ (A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: ไม่เกิน 5%ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (X): เท่ากับอัตรา MFN 

 สินค้านําเข้าภายใต้ JTEPA: 
o สินค้าปกติ (A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2560 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: ไม่เกิน 60%ภายใน 1 เม.ย. 2560 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวและมีโควตาการนําเข้า (Q): ลดอัตราภาษีในโควตาและขยายปริมาณโควตา

ตามกําหนด 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (X): เท่ากับอัตรา MFN 

 สินค้านําเข้าภายใต้ AJCEP: 
o สินค้าปกติ (A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวและมีโควตาการนําเข้า (Q): ไม่เกิน 5%ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง (R): ไม่เกิน 10% หรือ 20%ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สินค้าท่ีคงอัตราภาษีศุลกากรให้เท่ากับอัตราในปี 2552 (C) 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี (X): เท่ากับอัตรา MFN 

ออสเตรเลีย  ผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จาก TAFTA หรือ AANZFTA ได้ 
 สินค้าส่งออกภายใต้ TAFTA: 

o สินค้าปกติ: 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 5% แล้ว  และ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 

 สินค้าส่งออกภายใต้ AANZFTA: 
o สินค้าปกติ: 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 0%ภายใน 1 ม.ค. 2558 (เกือบท้ังหมด) และภายใน 1 ม.ค. 2563 (ส่วนท่ี

เหลือ) 
 สินค้านําเข้าภายใต้ TAFTA: 

o สินค้าปกติ: 0% แล้ว 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 5% แล้ว  และ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 

 สินค้านําเข้าภายใต้ AANZFTA: 
o สินค้าปกติ: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2556 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2563 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี: เท่ากับอัตรา MFN 
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ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA 
อินเดีย  ผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จาก TIFTA หรือ AIFTA ได้ 

 สินค้าส่งออกภายใต้ TIFTA: 
o สินค้าเร่งเก็บเกี่ยวล่วงหน้า (EHS) จํานวน 82 รายการ: 0% แล้วต้ังแต่ 1 ก.ย. 2549 

 สินค้าส่งออกภายใต้ AIFTA: 
o สินค้าปกติ: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2557 (NT I) และภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 5% ภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สินค้าท่ีมีความพิเศษ (special product): ทยอยลดลง และจะคงท่ีต้ังแต่ 1 ม.ค. 2563 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี: เท่ากับอัตรา MFN 

 สินค้านําเข้าภายใต้ TIFTA: 
o สินค้าเร่งเก็บเกี่ยวล่วงหน้า (EHS) จํานวน 82 รายการ: 0% แล้วต้ังแต่ 1 ก.ย. 2549 

 สินค้านําเข้าภายใต้ AIFTA: 
o สินค้าปกติ: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2557 (NT I) และภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 5% ภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง: ไม่เกินร้อยละ 50 (ส่วนหนึ่ง) และไม่เกินร้อยละ 25 ภายใน 1 ม.ค. 

2563 (ส่วนท่ีเหลือ) 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี: เท่ากับอัตรา MFN 

เกาหลีใต้  สินค้าส่งออกภายใต้ AKFTA: 
o สินค้าปกติ: 0% แล้วต้ังแต่ 1 ม.ค. 2553 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไม่เกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง: 50% (กลุ่มหนึ่ง)  80% และ 50% ของอัตราภาษีเดิม (กลุ่มสองและ

กลุ่มสาม) ภายใน 1 ม.ค. 2559 
 สินค้านําเข้าภายใต้ AKFTA: 

o สินค้าปกติ: 0% แล้วต้ังแต่ 1 ม.ค. 2553 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไม่เกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูง: 20% และ 50%ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี: เท่ากับอัตรา MFN 

เปรู  สินค้าส่งออกภายใต้ TPCEP: 
o สินค้าเร่งลดอัตราภาษี: 0% แล้วต้ังแต่ 31 ธ.ค. 2554 
o สินค้าปกติ: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2559 

 สินค้านําเข้าภายใต้ TPCEP: 
o สินค้าเร่งลดอัตราภาษี: 0% แล้วต้ังแต่ 31 ธ.ค. 2554 
o สินค้าปกติ: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2559 

 สินค้าท่ีอยู่นอกรายการลดภาษี: เท่ากับอัตรา MFN 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยสรุปจากความตกลงท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2.2 กฎว่าด้วยแหล่งกําเนดิสินค้า 
 

ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีความพยายามในการเจรจาร่วมกันระหว่างประเทศในภาคี  แต่ในปัจจุบัน กฎ
ว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ ยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็น (ดูตารางที่ 2.4 
ประกอบ) เช่น 

 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก  โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ภายใต้ความตกลง JTEPA  AJCEP  TAFTA  
AANZFTA  AKFTA  และ TPCEP มีความหลากหลายสูงมาก  ในขณะที่ความตกลง AFTA  
ACFTA  และ TIFTA มีความหลากหลายในระดับปานกลาง  ส่วนความตกลง AIFTA มีการใช้
เพียงแค่หลักเกณฑ์เดียว เน่ืองจากประเทศในภาคียังอยู่ในระหว่างการเจรจากฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (product specific rule: PSR) 

 ความตกลงแบบภูมิภาคทุกฉบับอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบในประเทศท่ีมี
เอกสารรับรองและวัตถุดิบที่นําเข้าจากประเทศในภาคี (regional cumulation)  อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีความตกลง AKFTA มีสินค้า 426 รายการที่ผู้ประกอบการใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบในประเทศ
ที่มีเอกสารรับรองเท่าน้ัน 

 โดยพ้ืนฐานแล้ว ความตกลง JTEPA และ TAFTA อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบใน
ประเทศที่มีเอกสารรับรองและวัตถุดิบที่นําเข้าจากประเทศคู่ภาคี (bilateral cumulation)  
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองความตกลงก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบที่นําเข้าจาก
ประเทศนอกภาคีได้ในบางรายการสินค้า (diagonal cumulation)  โดยภายใต้ความตกลง 
JTEPA ผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบที่นําเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาสะสมได้ในการ
ผลิตสินค้า 255 รายการ  และภายใต้ความตกลง TAFTA ผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบที่
นําเข้าจากประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาอ่ืนๆ ได้ในการผลิตสินค้า 827 รายการ 

 มีเพียงความตกลง AFTA เท่าน้ันที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบนําเข้าจากประเทศ
ในภาคีมาสะสมต่อได้บางส่วน แม้ว่าวัตถุดิบน้ันจะไม่ได้แหล่งกําเนิดสินค้าก็ตาม (partial 
cumulation) 

 ความตกลงเกือบทุกฉบับอนุญาตให้สินค้าได้แหล่งกําเนิด แม้จะมีการใช้วัตถุดิบบางรายการที่ไม่
สามารถผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรได้ (de minimis) ยกเว้นความตกลง ACFTA  TIFTA  
และ AIFTA  โดยเกณฑ์ที่ใช้สําหรับสินค้าส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 10 ของมูลค่า F.O.B. ของสินค้า 

 



 

 

ตารางที่ 2.4  เปรียบเทียบกฎว่าด้วยแหลง่กําเนิดสนิคา้ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ 
ประเด็น AFTA ACFTA JTEPA AJCEP TAFTA AANZFTA TIFTA AIFTA AKFTA TPCEP 

หลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการ
พิจารณา
แหล่งกําเนิด
สินค้า 

มี 9 หลักเกณฑ์ โดย
สินค้า 80% ใช้
เกณฑ์ CTHorVA40 

มี 7 
หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 
90% ใช้
เกณฑ์ VA40 

มี 23 หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 23% 
ใช้เกณฑ์ 
CTHorVA40 

มี 16 หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 58% 
ใช้เกณฑ์ 
CTHorVA40 

มี 20 
หลักเกณฑ์ โดย
สินค้า 30% ใช้
เกณฑ์ CTH 

มี 24 หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 40% 
ใช้เกณฑ์ 
CTHorVA40 

มี 4 
หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 
57% ใช้เกณฑ์ 
CTHorVA40 

มี 1 
หลักเกณฑ์ 
คือ 
CTSHorVA35

มี 24 
หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า 
76% ใช้เกณฑ์ 
CTHorVA40 

มี 19 
หลักเกณฑ์ 
โดยสินค้า
ส่วนใหญ่ใช้
เกณฑ์ CTH 

หลักเกณฑ์การ
ใช้วัตถุดิบที่ถือ
ว่าได้
แหล่งกําเนิด* 

ใช้วัตถุดิบนําเข้าจาก
ประเทศในภาคีที่
ไม่ได้แหล่งกําเนิดมา
สะสมต่อได้บางส่วน 

ไม่มีเพิ่มเติม ใช้วัตถุดิบนําเข้า
จากประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ได้ (255 
รายการ) 

ไม่มีเพิ่มเติม ใช้วัตถุดิบนําเข้า
จากประเทศ
กําลังพัฒนาที่
ระบุได้ (827 
รายการ) 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม ใช้ได้เฉพาะ
วัตถุดิบใน
ประเทศ (426 
รายการ) 

ไม่มีเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์การ
ผ่อนปรน กรณี
ใช้วัตถุดิบที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัด
ศุลกากร (de 
minimis)** 

ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่า F.O.B. 

ไม่อนุญาต - ไม่เกิน 10% 
ของน้ําหนัก
สินค้า (สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม) 
- ไม่เกิน 10% 
ของมูลค่า 
F.O.B. (3,313 
รายการ) 
- ไม่เกิน 7% 
ของมูลค่า 
F.O.B. 
(136 รายการ) 

- ไม่เกิน 10% 
ของน้ําหนัก
สินค้า (สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม) 
- ไม่เกิน 10% 
ของมูลค่า 
F.O.B. (3,305 
รายการ) 
- ไม่เกิน 7% 
ของมูลค่า 
F.O.B. 
(1 รายการ) 

- ไม่เกิน 10% 
ของน้ําหนัก
สินค้า (สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม) 
- ไม่เกิน 10% 
ของมูลค่า 
F.O.B.  (ที่
เหลือ) 

- ไม่เกิน 10% 
ของน้ําหนัก
สินค้า (สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม) 
- ไม่เกิน 10% 
ของมูลค่า 
F.O.B. (ที่เหลือ) 

ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต - ไม่เกิน 10% 
ของน้ําหนัก
สินค้า (สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม) 
- ไม่เกิน 10% 
ของมูลค่า 
F.O.B. (ที่
เหลือ) 

ไม่เกิน 
10% ของ
มูลค่า 
F.O.B. 

ที่มา: คณะผู้วิจัยสรุปจากความตกลงที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: *  นอกเหนือจากวัตถุดิบในประเทศและที่นําเข้าจากประเทศในภาคี 
 **  ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ หากมีการใช้วัตถุดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ระบุ จะอนุโลมให้สินค้านั้นผ่านกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า 
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2.2.3 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
 

ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่มีความพยายามในการเจรจาร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ใน
ปัจจุบัน ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (operational certification procedure: 
OCP) ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ ค่อนข้างมีความสอดคล้องกันมากขึ้น (ดูตารางที่ 2.5 ประกอบ) เช่น 

 ความตกลงทุกฉบับใช้ระบบการออกใบ C/O โดยหน่วยงานที่มีอํานาจ ยกเว้นความตกลง AFTA 
ที่ประเทศภาคีวางแผนที่จะใช้ระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน (self-certification by certified exporters) เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในอนาคต 

 ใบ C/O ภายใต้ความตกลงเกือบทุกฉบับมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบ C/O ยกเว้นภายใต้
ความตกลง TAFTA และ AKFTA ที่มีอายุ 18 และ 6 เดือน ตามลําดับ 

 ความตกลงแบบภูมิภาคทุกฉบับอนุญาตให้มีการออกใบ C/O โดยประเทศท่ีสาม (back-to-back 
C/O) ได้ 

 ความตกลงทุกฉบับอนุญาตให้มีการออกใบ C/O กรณีมีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (third 
party re-invoicing) ได้ 

 ความตกลง AFTA  ACFTA  AJCEP  AANZFTA และ AKFTA ระบุให้ผู้ประกอบการต้องเก็บ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่ออกใบ C/O  ส่วนความตกลง JTEPA  TAFTA  
TIFTA AIFTA และ TPCEP ระบุให้ผู้ประกอบการต้องเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 5 ปีนับ
จากวันที่ออกใบ C/O 

 



 

 

ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบสาระสําคัญของระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสนิคา้ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ 
ประเด็น AFTA ACFTA JTEPA AJCEP TAFTA AANZFTA TIFTA AIFTA AKFTA TPCEP 

ระบบการออก
ใบ C/O 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ* 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานที่มี
อํานาจ 

อ า ยุ ข อ ง ใ บ 
C/O** 

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ก า ร อ อ ก ใ บ 
C/O โดย
ประเทศที่สาม 
(back-to-
back C/O) 

อนุญาต อนุญาต ไม่มีข้อบทนี้
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวิภาคี 

อนุญาต ไม่มีข้อบทนี้
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวิภาคี 

อนุญาต ไม่มีข้อบทนี้
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวิภาคี 

อนุญาต อนุญาต ไม่มีข้อบทนี้
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวิภาคี 

ก า ร อ อ ก ใ บ 
C/O กรณีมี
ก า ร ซื้ อ ข า ย
ผ่านประเทศที่
ส า ม  (third 
party re-
invoicing) 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

เ ว ล า ใ น ก า ร
เก็บเอกสาร** 

3 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 

ที่มา: คณะผู้วิจัยสรุปจากความตกลงที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: *  อยู่ในช่วงการทดลองใช้ระบบการรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าด้วยผู้ประกอบการเอง 
 **  นับจากวันที่ออกใบ C/O 
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2.3 การใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกในไทย 
 

ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในด้านการส่งออกสินค้า
ภายใต้ความตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทยไปยังประเทศในภาคี3 ตามกรอบแนวคิดที่ได้กล่าวถึงใน
หัวข้อที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ความครอบคลุมของความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

ในปี 2556 ประเทศในภาคีที่มีการทําความตกลง FTA กับไทยนําสินค้าที่ระดับพิกัดศุลกากร 6 หลัก 
จํานวน 75,153 รายการ จากจํานวนทั้งหมด 78,060 รายการ มาไว้ในรายการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ซึ่ง
อาจเป็นสินค้าในรายการลดภาษีปกติ สินค้าที่มีความอ่อนไหว หรือสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง  สัดส่วนการ
ส่งออกสินค้าในรายการลดภาษีน้ีคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สินค้าในรายการลดภาษีศุลกากรร้อยละ 5.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดมีอัตราภาษี
ศุลกากรภายใต้ FTA เท่ากับอัตราภาษี MFN  และอีกร้อยละ 34.2 มีอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  
ความตกลง FTA ในภาพรวมจึงมีความครอบคลุมมูลค่าการส่งออกของไทยเฉพาะสินค้าที่ได้รับแต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากรร้อยละ 58.9 
 

เมื่อพิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.6 ประกอบ) พบว่า ความตกลง FTA กับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาตํ่ากว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทย (South-South FTAs) มีความครอบคลุมสินค้าส่งออกของไทย
ในระดับสูง เช่น ความตกลงกับลาว (ร้อยละ 93.7) เมียนมาร์ (ร้อยละ 88.8) กัมพูชา (ร้อยละ 83.7) ฟิลิปปินส์ 
(ร้อยละ 82.4) อินเดีย (ร้อยละ 85.2) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 81.4) และเวียดนาม (ร้อยละ 74.1)  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ียังเก็บภาษีศุลกากรในอัตราภาษี MFN สําหรับสินค้านําเข้าเกือบทุกรายการ  ในกรณี
ความตกลงกับจีนที่มีความครอบคลุมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.0) เน่ืองจากสินค้าส่งออกร้อยละ 20.0 ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่จีนเก็บอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  ส่วนอีกร้อยละ 
19.4 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยาง เป็นสินค้าที่ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรเน่ืองจากอยู่ในรายการสินค้าที่
มีความอ่อนไหวสูง  ในทํานองเดียวกัน ความตกลงกับมาเลเซียที่มีความครอบคลุมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
56.0) เน่ืองจากสินค้าส่งออกร้อยละ 44.0 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่มีการเก็บอัตรา
ภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว 

 
ในทํานองกลับกัน ความตกลง FTA กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง (North-South FTAs) มีความ

ครอบคลุมในระดับตํ่า เช่น ความตกลงกับญี่ปุ่น (ร้อยละ 35) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 0.1)  ทั้งน้ี เน่ืองจากใน
ประเทศเหล่าน้ี อัตราภาษี MFN สําหรับสินค้านําเข้าหลายรายการอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  ในกรณีความตกลง
กับออสเตรเลียที่มีความครอบคลุมสูง (ร้อยละ 83.4) เน่ืองจากโครงสร้างการส่งออกสินค้าจากไทยไป
ออสเตรเลียกระจุกตัวอยู่ที่สินค้ากลุ่มยานยนต์ที่ออสเตรเลียยังมีการเก็บอัตราภาษี MFN อยู่ 

 
                                                 
3
 เนื่องจากประเทศคู่ค้าของไทยหลายประเทศทําความตกลง FTA กับไทยมากกว่า 1 ฉบับ เช่น ญี่ปุ่นมีความตกลง JTEPA และ AJCEP การ

วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรแยกตามประเทศจะทําให้เห็นภาพรวมและเหมาะสมกว่าการวิเคราะห์แยกตามความตกลง 



24 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

ตัวอย่างสินค้าส่งออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีที่อยู่ในรายการลดภาษีและได้รับแต้มต่อด้านภาษี
ศุลกากรเรียงลําดับตามมูลค่าการส่งออก เช่น รถปิคอัพไม่เกิน 5 ตัน (HS 870421) ที่ส่งออกไปออสเตรเลีย  
นํ้ามันปิโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย  ยางคอมพาวนด์ (HS 400599) ที่ส่งออกไปจีน มัน
สําปะหลัง (HS 071410) ที่ส่งออกไปจีน  และเน้ือไก่ปรุงแต่ง (HS 160232) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น เป็นต้น 

 
ส่วนสินค้าส่งออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษีน้ันมีอยู่ทั้งหมด 2,907 

รายการ ตัวอย่างสินค้าส่งออกของไทยไปประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษี เช่น นํ้ามันปิโตรเลียมอ่ืนๆ 
(HS 271019) ที่ส่งออกไปเวียดนาม  นํ้าตาลดิบที่ได้จากอ้อย (HS 170113) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น  ยางแผ่น
รมควัน (HS 400121) และยางธรรมชาติที่กําหนดไว้ในทางเทคนิค (HS 400122) ที่ส่งออกไปอินเดีย  และข้าว
ที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด (HS 100630) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
แต้มต่อที่ได้จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะท่ีได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร พบว่า ความ 
ตกลง FTA ทําให้ในปี 2556 สินค้าส่งออกของไทยได้เปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจาก
ความตกลง FTA คิดเป็นแต้มต่อเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนักร้อยละ 10.8 จุด 
 

เมื่อพิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.6 ประกอบ) พบว่า การทําความตกลง FTA กับประเทศ
อาเซียนซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราภาษี MFN โดยเฉล่ียในระดับสูง ทําให้สินค้าส่งออกของไทยได้เปรียบสินค้า
จากประเทศคู่แข่งที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากความตกลง FTA ในระดับสูงถึงสูงมาก อันได้แก่ สิงคโปร์ (ร้อยละ 
1,047 จุด4) มาเลเซีย (ร้อยละ 17.5 จุด) เวียดนาม (ร้อยละ 16 จุด) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 15.5 จุด) บรูไน (ร้อย
ละ 14.6 จุด) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 13.7 จุด) ลาว (ร้อยละ 13.2 จุด) กัมพูชา (ร้อยละ 11.4 จุด) และเมียนมาร์ 
(ร้อยละ 7.6 จุด)  การทําความตกลงกับเกาหลีใต้และกับจีนซึ่งเป็นประเทศท่ียังมีการใช้มาตรการทางภาษี
ศุลกากรในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในอยู่หลายอุตสาหกรรม ทําให้สินค้าส่งออกของไทยได้แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากรในระดับสูงเช่นกันที่ร้อยละ 10.25 และ 9.9 จุด ตามลําดับ  ในขณะท่ีความตกลงกับออสเตรเลีย
และความตกลงกับญี่ปุ่นทําให้สินค้าส่งออกของไทยได้แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในระดับปานกลางที่ร้อยละ 5.1 
และ 5.4 จุด ตามลําดับ  ทั้งน้ี เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของทั้งสองประเทศน้ีส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่สูงนักอยู่
แล้ว  เช่นเดียวกับความตกลงกับอินเดียที่ทําให้สินค้าส่งออกของไทยได้แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในระดับปาน
กลางที่ร้อยละ 6.4 จุด เน่ืองจากความตกลงที่ทํากับอินเดียในระดับภูมิภาคเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ไม่นาน 
 

ตัวอย่างสินค้าส่งออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร เช่น รถปิคอัพ
ไม่เกิน 5 ตัน (HS 870421) ที่ส่งออกไปออสเตรเลียและนํ้ามันปิโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ที่ส่งออกไป
มาเลเซีย ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรร้อยละ 5 จุด  ยางคอมพาวนด์ (HS 400599) ที่ส่งออกไปจีนได้รับ
แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรร้อยละ 8 จุด  มันสําปะหลัง (HS 071410) ที่ส่งออกไปจีนได้รับแต้มต่อด้านภาษี
ศุลกากรร้อยละ 10 จุด เป็นต้น  
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แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรสูงมาก เนื่องจากสิงคโปร์เก็บอัตราภาษี MFN สําหรับเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 2 รายการในอัตราสูงมาก 



บทท่ี 2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 25 
 

 

 

ตัวอย่างสินค้าที่มีโอกาสได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรสูง แต่ยังไม่มีการส่งออกไปประเทศในภาคี 
เช่น มันสําปะหลัง (HS 071410) ที่ส่งออกไปเกาหลีใต้ ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรร้อยละ 867.4 จุด เป็น
ต้น 
 
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร ในปี 2556 
ผู้ประกอบการในไทยขอใช้สิทธิส่งออกภายใต้ความตกลง FTA ไปประเทศภาคีรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 
1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปประเทศในภาคีทั้งหมด  โดยมูลค่า
การขอใช้สิทธิส่งออกไปจีนมีมูลค่ารวมสูงที่สุด (3.1 แสนล้านบาท)  มูลค่าการขอใช้สิทธิส่งออกไปญี่ปุ่นและ
ออสเตรเลียอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (1.4 แสนล้านบาท และ 2 แสนล้านบาท ตามลําดับ)  ส่วนมูลค่าการขอใช้
สิทธิส่งออกไปอินเดียและเกาหลีใต้ยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก (5.8 หมื่นล้านบาท และ 4.4 หมื่นล้านบาท 
ตามลําดับ)  ในขณะที่มูลค่าการขอใช้สิทธิส่งออกไปอาเซียนคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง 4.5 แสนล้านบาท  โดยมี
การขอใช้สิทธิส่งออกไปอินโดนีเซียมากที่สุด (1.9 แสนล้านบาท)  รองลงมาเป็นเวียดนาม (8.4 หมื่นล้านบาท) 
มาเลเซีย (7.9 หมื่นล้านบาท) และฟิลิปปินส์ (7.7 หมื่นล้านบาท) ตามลําดับ  ส่วนการขอใช้สิทธิส่งออกไป
ประเทศอาเซียนที่เหลือมีมูลค่าตํ่า 
 

เมื่อพิจารณาในด้านอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ ผู้ส่งออกในไทยในภาพรวมมีอัตราการใช้ประโยชน์
ภายใต้ความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคีในระดับปานกลาง คือที่อัตราร้อยละ 51.8  เมื่อ
พิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.6 ประกอบ) พบว่า มีประเทศในภาคีทั้งหมด 8 ประเทศที่ผู้ส่งออกใน
ไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ สิงคโปร์  
(ร้อยละ 78.8) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 73.7) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 71) จีน (ร้อยละ 62.6) ฟิลิปปินส์(ร้อยละ 
60.9) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 57.7) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 57.1) และเวียดนาม (ร้อยละ 51.4)  ในขณะท่ีการส่งออกไป
อินเดีย เปรู บรูไน และมาเลเซีย มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับไม่สูงนักที่ร้อยละ 42.9, 42.2, 38.5 
และ 35.7 ตามลําดับ  ส่วนการส่งออกไปเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับ
ตํ่ามากที่ร้อยละ 7.4  5.7 และ 3.8 ตามลําดับ 

 
สําหรับประเทศท่ีมีความตกลง FTA กับไทยมากกว่า 1 ฉบับ ผู้ส่งออกไทยในภาพรวมส่วนใหญ่ใช้

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงฉบับหลักซึ่งเป็นความตกลงที่มีผลบังคับใช้มาก่อน (ดูตารางที่ 
2.7 ประกอบ)  กล่าวคือ ผู้ส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลง ATIGA สูงสุดถึง
ร้อยละ 97.96  และใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับอ่ืนๆ รวมกันเพียงร้อยละ 2.04  เช่นเดียวกับผู้ส่งออกไป
ประเทศออสเตรเลียที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงหลักคือความตกลง TAFTA ร้อยละ 95.50  และผู้ส่งออกไป
ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงหลักคือความตกลง JTEPA ร้อยละ 98.35  ในขณะที่ผู้ส่งออกไป
ประเทศอินเดียใช้ประโยชน์จากความตกลง AIFTA เป็นหลักที่ร้อยละ 76.62 แม้ว่าความตกลง AIFTA จะมีผล
บังคับใช้หลังจากความตกลง TIFTA  แต่ความตกลง AIFTA มีความครอบคลุมสินค้าที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษี
ศุลกากรมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ 
  



26 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรท่ีผู้นําเข้าในประเทศภาคีประหยัดได้จากความตกลง FTA 
 

ในปี 2556 ความตกลง FTA ช่วยทําให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปประเทศในภาคีที่มีการทําความตกลง 
FTA กับไทยได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรคิดเป็นมูลค่า 1.35 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.4 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากไทยไปประเทศในภาคี  ผู้นําเข้าในอินโดนีเซียประหยัดภาษีคิด
เป็นมูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท  รองลงมาเป็นจีน (2.6 หมื่นล้านบาท) มาเลเซีย (1.8 หมื่นล้านบาท) และ
เวียดนาม (1.5 หมื่นล้านบาท)  ส่วนมูลค่าการประหยัดภาษีของผู้นําเข้าในเกาหลีใต้และอินเดียยังอยู่ในระดับ
ไม่สูงนัก (5 พันล้านบาท และ 3.2 พันล้านบาท ตามลําดับ)  ในทํานองเดียวกัน มูลค่าการประหยัดภาษีของผู้
นําเข้าในอาเซียนบางประเทศ เช่น บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และสิงคโปร์ ยังมีมูลค่าตํ่า (ดูตารางที่ 2.6 
ประกอบ) 

 
ตัวอย่างสินค้าส่งออกที่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้สูงสุด 20 อันดับแรก

ในปี 2556 ซึ่งมีมูลค่าการประหยัดภาษีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 36.2 ของมูลค่าการประหยัดภาษีทั้งหมด เช่น 
ยานยนต์ขนส่งบุคคลท่ีมีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัดความจุกระบอกสูบ 
1,500-2,500 ซีซี (HS 870332) ที่ส่งออกไปอินโดนีเซียมันสําปะหลัง (HS 071410) ที่ส่งออกไปจีน และยาน
ยนต์สําหรับขนส่งของที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนัก
บรรทุกไม่เกิน 5 ตัน (HS 870421) ที่ส่งออกไปอินโดนีเซีย  เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าที่สามารถเก็บเก่ียว
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้สูงสุด 20 อันดับแรกเป็นสินค้าในกลุ่มยานยนต์มากถึง 13 รายการ  
นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าสําหรับการบริโภคข้ันสุดท้าย และมีสินค้าขั้นกลางเพียง 3 รายการ คือ แป้ง
มันสําปะหลัง (HS 110814) ที่ส่งออกไปเกาหลีใต้และจีน  และช้ินส่วนรถขนส่งบุคคลและรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ (HS 870899)  (ดูตารางที่ 2.8 ประกอบ) 
 
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกสินค้าของไทยไป
ประเทศต่างๆ ในปี 2550 ถึง 2556 พบว่า 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงปี 2550 ถึง 2556 อยู่
ในระดับปานกลางและมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 35-46 (ดูภาพท่ี 
2.5 ประกอบ)  ทั้งน้ี เน่ืองจากแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรและอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 
ATIGA  แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ดูภาพท่ี 2.6 ประกอบ)  อาจกล่าวได้ว่า อัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ในการส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมอาจถึงจุดใกล้อ่ิมตัวแล้ว  การจะเพ่ิมอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปอาเซียนในอนาคตจึงควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการ
ใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปจีนในช่วงปี 2550 ถึง 2551 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า
และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 29-34  จากน้ันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจนถึงร้อยละ 66 ในปี 2554 และเริ่มคงที่มาเรื่อยๆ จนถึงปี 2556 (ดูภาพที่ 2.5 
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ประกอบ)  การที่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงแรกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่าและแทบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากความตกลง ACFTA เพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยัง
อาจไม่รู้จัก และ/หรือ ไม่คุ้นชินกับการใช้ประโยชน์  จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ 
ผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกไทยและผู้นําเข้าจีนเริ่มรู้จักและคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ประกอบกับการที่แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จึงมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (ดูภาพที่ 2.6 ประกอบ)  อย่างไรก็ตาม การที่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ต้ังแต่
ปี 2554 เป็นต้นมามีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก อาจตีความได้ว่า อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ใน
การส่งออกไปจีนอาจถึงจุดใกล้อ่ิมตัวแล้วคล้ายกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการใช้สิทธิประโยชน์
ในการส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปญี่ปุ่นในช่วงปี 2551 ถึง 2556 อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนักอยู่ในช่วงร้อยละ 51 ถึง 60 (ดูภาพท่ี 2.5 ประกอบ)  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (ดูในภาพที่ 2.6 ประกอบ) 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปออสเตรเลียในช่วงปี 2550 ถึง 2556 อยู่ในระดับสูง 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในช่วงร้อยละ 55 ถึง 76 (ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)  ทั้งน้ี เน่ืองจาก
การใช้สิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (มูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์โดยมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 40-60 ของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ
ที่รู้จักและคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์เป็นอย่างดีและมีการใช้สิทธิประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละปีไม่มากนัก  เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปประเทศอ่ืนๆ แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรของประเทศออสเตรเลียแม้เพียงเล็กน้อยมีผลอย่างมากใน
เชิงบวกต่อการใช้สิทธิประโยชน์ (ดูภาพที่ 2.6 ประกอบ) 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปอินเดียอาจแบ่งออกได้เป็น 2 
ช่วงใหญ่ๆ (ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)  ช่วงแรกเริ่มต้ังแต่ปี 2550 ถึง 2552 เป็นช่วงที่มีเพียงแค่
โครงการเร่งเก็บเก่ียวล่วงหน้าภายใต้ความตกลง TIFTA เท่าน้ันที่มีผลบังคับใช้  ในช่วงน้ีอัตราการ
ใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับสูง แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงสูงมาก เน่ืองจากสินค้าที่สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ได้มีเพียงแค่ 82 รายการ  โครงสร้างการกระจายตัวของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์
ที่แตกต่างกันในแต่ละปีทําให้ค่าอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้มาก  ในช่วงที่สอง
ต้ังแต่ปี 2553 ถึง 2556 เป็นช่วงที่ความตกลง AIFTA มีผลบังคับใช้  ในช่วงน้ีมีสินค้าที่สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในภาพรวมจึงมีค่าลดลงจาก
ช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ส่งออกสินค้านอกเหนือจากสินค้า 
82 รายการดังกล่าวอาจไม่รู้จัก และ/หรือ ไม่คุ้นชินกับการใช้ประโยชน์  อย่างไรก็ตาม อัตราการ
ใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงที่สองน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากการท่ีผู้ประกอบการรู้จักและมีความคุ้นชิน



28 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

กับการใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AIFTA มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นตามข้อผูกพัน (ดูภาพที่ 2.6 ประกอบ) 

 ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรกที่ความตกลง AKFTA มีผลบังคับใช้ อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการ
ส่งออกไปเกาหลีใต้เริ่มต้นในระดับไม่สูงนักที่ร้อยละ 38  แต่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วง
ต่อมาเพ่ิมสูงขึ้นมาอยู่ในช่วงร้อยละ 48-57 (ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)  ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ประกอบการ
รู้จักและมีความคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความ
ตกลงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามข้อผูกพัน (ดูภาพที่ 2.6 ประกอบ) 

 
กล่าวโดยสรุป อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยมีความแตกต่างกันตามแต่ละตลาดส่งออก  

แต่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างคล้ายกัน  กล่าวคืออัตราการใช้สิทธิประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป  
แล้วเริ่มเปล่ียนแปลงไม่มากนักหลังจากที่แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรและอัตราภาษีภายใต้ความตกลงเริ่มคงที่  
แนวโน้มดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ความตกลง  รวมถึงความสําคัญของการเร่งลดอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าที่ค้าขายกันให้ได้อย่างมีนัยสําคัญ 
 
ตารางที่ 2.6  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรในการส่งออกสนิคา้ภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 

 
ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 
(ร้อยละ
จุด) 

อัตราการ
ใช้สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 1,813,612 83,720 4.6 61.1 14.4 40.9 +6.2 
   - บรูไน 5,091 62 1.2 17.9 14.6 38.5 -4.8 
   - กัมพูชา 128,184 727 0.6 83.7 11.4 5.7 +1.6 
   - อินโดนีเซีย 333,668 30,313 9.1 81.4 13.7 71 +13.1 
   - ลาว 111,347 875 0.8 98.7 13.2 3.8 +0.1 
   - เมียนมาร์ 115,909 537 0.5 88.9 7.6 7.4 +4.4 
   - มาเลเซีย 399,376 18,793 4.7 56 17.5 35.7 +3.2 
   - ฟิลิปปินส์ 154,772 14,314 9.3 82.4 15.6 60.9 +9 
   - สิงคโปร์ 344,835 2,193 0.6 0.1 1,047 78.8 +17 
   - เวียดนาม 220,430 15,908 7.2 74.1 16 51.4 +11.5 
ออสเตรเลีย 317,751 10,159 3.2 86.4 5.1 73.7 +18.9 
จีน 836,234 26,340 3.2 60 9.9 62.6 -1.1 
อินเดีย 159,081 3,236 2 85.2 6.4 42.9 -3 
ญี่ปุ่น 682,920 7,342 1.1 35 5.4 57.7 +6.3 
เกาหลีใต้ 140,844 5,050 3.6 55.6 10.3 57.1 +9.3 
เปรู 15,062 9 0.1 2.4 5.9 42.2 +33.3 
รวมทุกประเทศ 3,965,505 135,855 3.4 59 10.8 51.8 +6.04 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
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ตารางที่ 2.7  สัดส่วนการใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในการส่งออกสนิค้าไปยังประเทศท่ีมีความตกลง 
FTA มากกว่า 1 ฉบับ ในปี 2556 

 
ประเทศคู่ค้า 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงฉบับหลัก (ร้อยละ) 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงฉบับรอง (ร้อยละ) 

อาเซียน ATIGA: 97.96 AIFTA: 0.85 
ACFTA: 0.76 
AJCEP: 0.37 

AANZFTA: 0.04 
AKFTA: 0.01 

   - บรูไน ATIGA: 84.81 ACFTA: 14.55 
AIFTA: 0.64 

   - กัมพูชา ATIGA: 99.99 AJCEP: 0.01 
   - อินโดนีเซีย ATIGA: 99.95 AJCEP: 0.03 

ACFTA: 0.01 
   - ลาว ATIGA: 99.56 AJCEP: 0.38 

AIFTA: 0.06 
AKFTA: 0.01 

   - เมียนมาร์ ATIGA: 100.00 - 
   - มาเลเซีย ATIGA: 99.74 AIFTA: 0.17 

ACFTA: 0.09 
   - ฟิลิปปินส์ ATIGA: 99.99 AKFTA: 0.01 
   - สิงคโปร์ ATIGA: 61.19 AIFTA: 20.85 

ACFTA: 15.40 
AJCEP: 1.25 

AANZFTA: 1.00 
AKFTA: 0.30 

   - เวียดนาม ATIGA: 97.39 AJCEP: 1.55 
ACFTA: 0.79 
AIFTA: 0.26 

AANZFTA: 0.01 
ออสเตรเลีย TAFTA: 95.50 AANZFTA: 4.50 
อินเดีย AIFTA: 76.62 TIFTA: 26.38 
ญี่ปุ่น JTEPA: 98.35 AJCEP: 1.65 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



 

 

ตารางที่ 2.8  ตัวอย่างสนิคา้ส่งออกที่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้สูงสุดในปี 2556 

อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

1 870322 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1.000 
cmณ but <= 1.500 cm 

INA N 17,376 6,950 100 40 

2 071410 
fresh, chilled, frozen or dried roots and tubers of manioc 
"cassava", whether or not sliced or in the form of pellets 

CHN N 39,988 3,999 100 10 

3 870421 

motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 
5 t 

AUS N 76,287 3,450 90 5 

4 870421 

motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 
5 t 

MYS N 10,749 3,225 100 30 

5 870421 

motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 
5 t 

INA N 8,189 3,126 95 40 

6 870332 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with compression-ignition internal combustion 
piston engine "diesel or semi-diesel engine" of a cylinder 
capacity > 1.500 cm 

INA N 7,691 3,076 100 40 

30 
รายงานฉบับสมบูรณ์

   
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5)  



 

 

อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

7 870421 

motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 
5 t (excl. dumpers for off-highway use of subheading 
8704.10 and special purpose motor vehicles of heading 
8705) 

PHI N 9,682 2,784 96 30 

8 870332 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with compression-ignition internal combustion 
piston engine "diesel or semi-diesel engine" of a cylinder 
capacity > 1.500 cmณ but <= 2.500 cm 

PHI N 9,170 2,751 100 30 

9 870421 

motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 
5 t  

VIE N 3,939 2,399 97 63 

10 870323 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1.500 
cm 

INA N 7,146 2,269 79 40 

11 220300 beer made from malt SGP N 244 2,193 82 1,092 
12 110814 manioc starch KOR Q 458 1,855 91 446 
13 110814 manioc starch CHN N 16,554 1,618 98 10 
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อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

14 870323 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1.500 
cmณ but <= 3.000 cm 

AUS N 34,444 1,588 92 5 

15 870323 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1.500 
cmณ but <= 3.000 cm 

PHI N 5,068 1,520 100 30 

16 81090 
fresh tamarinds, cashew apples, jackfruit, lychees, 
sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and 
other edible fruit  

CHN N 4,660 1,398 100 30 

17 870322 

motor cars and other motor vehicles principally designed 
for the transport of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1.000 
cm 

PHI N 4,394 1,318 100 30 

18 220290 
non-alcoholic beverages (excl. water, fruit or vegetable 
juices and milk) 

VIE N 6,511 1,284 79 25 

19 841510 
window or wall air conditioning machines, self-contained 
or "split-system"(2002-2500) 

VIE N 5,077 1,211 95 25 

32 
รายงานฉบับสมบูรณ์

   
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 



 

 

อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

20 870899 

parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, motor cars and other 
motor vehicles principally designed for the transport of 
persons, motor vehicles for the transport of goods and 
special purpose motor vehicles, n.e.s. 

INA N 12,814 1,168 91 10 

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: N  คือ สินค้าในรายการลดภาษีปกติ H  คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง Q  คือ สินค้าที่มีการจํากัดโควตาการนําเข้า 
 S  คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหว  
 AUS  คือ ออสเตรเลีย BRU คือ บรูไน CAM คือ กัมพูชา CHN คือ จีน INA คือ อินโดนีเซีย  
 IND  คือ อินเดีย JPN คือ ญี่ปุ่น KOR คือ เกาหลีใต้ LAO คือ ลาว MYM คือ เมียนมาร์  
 MYS  คือ มาเลเซีย PHI คือ ฟิลิปปินส์ SGP คือ สิงคโปร์ VIE คือ เวียดนาม 
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34 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) 
 

 

ภาพท่ี 2.5  แนวโน้มอัตราการใชส้ิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคส่งออกไทย 
ในปี 2550-2556 

 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ภาพท่ี 2.6  ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราการใชส้ิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคส่งออกไทย

และแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร ในปี 2550-2556 
 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

อัตราการใช้สิทธ์ิ FTA (%)

อัตราการใช้สิทธ์ิ FTA (%) 

แต้มต่อด้านภาษีศุลกากร (จุด) 
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2.4 การใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูน้าํเขา้ในไทย 
 

ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในด้านการนําเข้าสินค้า
ภายใต้ความตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทยมาจากประเทศในภาคี5 ตามกรอบแนวคิดที่ได้กล่าวถึงใน
หัวข้อที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ความครอบคลุมของความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

ในปี 2556 ประเทศไทยนําสินค้าที่ระดับพิกัดศุลกากร 8 หลัก จํานวน 138,917 รายการ จากจํานวน
ทั้งหมด 143,355รายการ มาไว้ในรายการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ซึ่งอาจเป็นสินค้าในรายการลดภาษี
ปกติ สินค้าที่มีความอ่อนไหว หรือสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง  สัดส่วนการนําเข้าสินค้าในรายการลดภาษีน้ีคิด
เป็นร้อยละ 99.2 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สินค้าในรายการ
ลดภาษีศุลกากรร้อยละ 8 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมดไม่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร  และอีกร้อยละ 38.2
มีอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ความตกลง FTA ในภาพรวมจึงมีความครอบคลุมของมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าที่ได้รับการลดภาษีศุลกากรจากประเทศในภาคีทั้งหมดร้อยละ 52.9 
 

แม้ว่าประเทศไทยจะเก็บอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AFTA สําหรับสินค้าที่นําเข้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเท่ากัน แต่ความครอบคลุมของมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากแต่ละประเทศ
ไม่เท่ากัน  ทั้งน้ี เน่ืองจากโครงสร้างการนําเข้าสินค้าจากแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาใน
รายประเทศ (ดูตารางที่ 2.9 ประกอบ) พบว่า มีประเทศในอาเซียนทั้งหมด 7 ประเทศที่ความตกลง FTA มี
ความครอบคลุมสินค้านําเข้าของไทยในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ เมียนมาร์ (ร้อยละ 98) ลาว (ร้อย
ละ 97.6) กัมพูชา (ร้อยละ 73)  ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 70.3) สิงคโปร์ (ร้อยละ 62)  อินโดนีเซีย (ร้อยละ 54.3) 
และเวียดนาม (ร้อยละ 51.9) ส่วนความตกลงกับมาเลเซียและบรูไนมีความครอบคลุมตํ่า (ร้อยละ 39.8 และ 
0.1 ตามลําดับ) เน่ืองจากสินค้านําเข้าหลักจากสามประเทศน้ีมีอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว เช่น 
นํ้ามันปิโตรเลียมดิบในกรณีการนําเข้าจากทั้งมาเลเซียและบรูไน 
 

สําหรับความตกลงกับประเทศนอกอาเซียน (ดูตารางที่ 2.9 ประกอบ) ความตกลงกับเปรูมีความ
ครอบคลุมในระดับสูง (ร้อยละ 96.5)ในขณะที่ความตกลงกับประเทศอ่ืนๆ มีความครอบคลุมสินค้านําเข้าใน
ระดับปานกลางถึงตํ่า กล่าวคือ ความตกลงกับญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้มีความครอบคลุมร้อยละ 57.6 52.1 
และ 40.3 ตามลําดับรองลงมา ได้แก่ ความตกลงกับอินเดียและออสเตรเลียซึ่งมีความครอบคลุมสินค้านําเข้า
ร้อยละ 32.5 และ 27.8 ตามลําดับทั้งน้ีเน่ืองจากสินค้านําเข้าหลักจากประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไทย
เก็บอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  
 

ตัวอย่างสินค้านําเข้าหลักของไทยจากประเทศในภาคีที่อยู่ในรายการลดภาษีและได้รับแต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากรเรียงลําดับตามมูลค่าการนําเข้า เช่น ถ่านหินอ่ืนๆ (HS 27011900) ที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย  
                                                 
5
 เนื่องจากประเทศคู่ค้าของไทยหลายประเทศทําความตกลง FTA กับไทยมากกว่า 1 ฉบับ เช่น ญี่ปุ่นมีความตกลง JTEPA และ AJCEP การ

วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรแยกตามประเทศจะทําให้เห็นภาพรวมและเหมาะสมกว่าการวิเคราะห์แยกตามความตกลง 



36 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ของยานยนต์ (HS 87089970) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป (HS 72253090)ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือ
เคลือบ (HS 72104912)ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น ทองแดงบริสุทธ์ิและทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (HS 74031100) 
ที่นําเข้าจากลาว และรถยนต์และยานยนต์อ่ืนๆ ที่ออกแบบสําหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (HS 87032219) ที่
นําเข้าจากอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 
ส่วนสินค้านําเข้าหลักของไทยจากประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษีน้ันมีอยู่ทั้งหมด 4,438 

รายการตัวอย่างสินค้านําเข้าของไทยจากประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษี เช่น กากนํ้ามันและกากแข็ง
อ่ืนๆ ที่ได้จากการสกัดนํ้ามันถั่วเหลือง (HS 23040090) ที่นําเข้าจากอินเดีย  เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ 
เครื่องอัดลม หรืออัดก๊าซอ่ืนๆ และพัดลม รวมท้ังเครื่องระบายอากาศหรือเคร่ืองหมุนเวียนอากาศ (HS 
84148049) ที่นําเข้าจากอินเดีย รถยนต์ขนส่งบุคคลความจุของกระบอกสูบ 2,000-2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
(HS 87032353) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น  และเน้ือสัตว์จําพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง (HS 02023000) ที่นําเข้า
จากอินเดีย เป็นต้น 
 
แต้มต่อที่ได้จากความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

หากพิจารณาสินค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร พบว่า ความตก
ลง FTA ทําให้ในปี 2556 สินค้านําเข้าของไทยภายใต้ความตกลง FTA มีอัตราภาษีตํ่ากว่าอัตราภาษี MFN คิด
เป็นแต้มต่อเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนักร้อยละ8.8จุด 
 

เมื่อพิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.9 ประกอบ) พบว่า ความตกลง FTA กับประเทศอาเซียน
ทําให้สินค้านําเข้าของไทยจากหลายประเทศได้แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในระดับที่สูง เช่น กัมพูชา (ร้อยละ 
22.9 จุด) เวียดนาม (ร้อยละ 17.2 จุด) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 14.3 จุด) มาเลเซีย (ร้อยละ 13.4 จุด) และ
อินโดนีเซีย (ร้อยละ 12.5 จุด)  ความตกลงกับจีน กับออสเตรเลียและกับเปรูทําให้สินค้านําเข้าของไทยได้แต้ม
ต่อด้านภาษีศุลกากรในระดับสูงเช่นกันที่ร้อยละ 11.29.9 และ 9 จุด ตามลําดับ  ในขณะท่ีความตกลงกับ
เกาหลีใต้ กับอินเดีย และกับญี่ปุ่น ทําให้สินค้านําเข้าของไทยได้แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในระดับปานกลางที่
ร้อยละ 7.3  6.6  และ 6 จุด ตามลําดับ 
 

ตัวอย่างสินค้านําเข้าหลักของไทยจากประเทศในภาคีที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร เช่น บูลโด
เซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุดที่โครงสร้างส่วนบน หมุน
ได้ 360 องศา (HS 84295200) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น เครื่องจักรสําหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติก หรือ
สําหรับทําผลิตภัณฑ์จากวัตถุดังกล่าว (HS 84771039) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับ
บังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (HS 90328990) ที่นําเข้าจากออสเตรเลีย เป็นต้น 

 
 
 



บทท่ี 2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 37 
 

 

 
 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

หากพิจารณาสินค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร ในปี 2556 
ผู้ประกอบการในไทยขอใช้สิทธินําเข้าภายใต้ความตกลง FTA จากประเทศในภาคีที่มีการทําความตกลง FTA 
กับไทยทั้งหมดรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 8.2 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.9 ของมูลค่าการนําเข้า
ของไทยจากประเทศในภาคีทั้งหมด โดยมูลค่าการขอใช้สิทธินําเข้าจากจีนมีมูลค่ารวมสูงที่สุด (2.72 แสนล้าน
บาท)  รองลงมาเป็นอาเซียน (2.71 แสนล้านบาท) และญี่ปุ่น (1.9 แสนล้านบาท)  มูลค่าการขอใช้สิทธินําเข้า
จากเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดียยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก (4.1 หมื่นล้านบาท 2.4 หมื่นล้านบาท และ 9.7 
พันล้านบาท ตามลําดับ)  ในขณะที่มูลค่าการขอใช้สิทธินําเข้าจากเปรูยังอยู่ในระดับตํ่า (3.7 พันล้านบาท)  
เมื่อพิจารณาการนําเข้าจากอาเซียนเป็นรายประเทศ การขอใช้สิทธินําเข้าจากอินโดนีเซียมีมูลค่ามากที่สุด (9.2 
หมื่นล้านบาท)  รองลงมาเป็นมาเลเซีย (6.7 หมื่นล้านบาท) เวียดนาม (3.6 หมื่นล้านบาท) สิงคโปร์ (3.2 หมื่น
ล้านบาท) ฟิลิปปินส์ (2.6 หมื่นล้านบาท) และลาว (1.4 หมื่นล้านบาท) ตามลําดับ  ส่วนการขอใช้สิทธินําเข้า
จากประเทศอาเซียนที่เหลือมีมูลค่าตํ่ากว่าหมื่นล้านบาท 
 

เมื่อพิจารณาในด้านอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ ผู้นําเข้าในไทยในภาพรวมมีอัตราการใช้ประโยชน์
ภายใต้ความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคีในระดับปานกลาง คือที่อัตราร้อยละ 54.6  เมื่อ
พิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางท่ี 2.9 ประกอบ) พบว่า มีประเทศในภาคีทั้งหมด 11 ประเทศที่ผู้นําเข้าใน
ไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ เปรู (ร้อยละ 
98.6) ลาว (ร้อยละ 84.6) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 80.7) เวียดนาม (ร้อยละ 79.2) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 77.4) 
กัมพูชา (ร้อยละ 72.8) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 72.2) จีน (ร้อยละ 66) มาเลเซีย (ร้อยละ 58.5) เกาหลีใต้ (ร้อย
ละ 57.8)  และบรูไน (ร้อยละ 55)   ในขณะท่ีการนําเข้าจาก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินเดีย มีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์อยู่ในระดับไม่สูงนักที่ร้อยละ 45.2 42.8 และ 39.1 ตามลําดับ  ส่วนการนําเข้าจากเมียนมาร์ มีอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับตํ่ามากที่ร้อยละ 2.1 
 

การเปล่ียนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคีเพ่ิมขึ้นเพียง
ร้อยละ 2.5 จุด ประเทศที่ผู้นําเข้าในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ 
เปรู บรูไน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม และเมียนมาร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2 14 5.9 4.7 
4.1 3.4 2.5 2.3 1.6 และ 0.6 จุด ตามลําดับตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ผู้นําเข้าในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุดจากประเทศเปรู ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร จากเดิมร้อยละ 83 จุด 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 98.2 จุด ประเทศบรูไน ได้แก่ เคร่ืองจักรกล เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.5จุด 
ตามลําดับ  ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องหนัง และช้ินส่วนยาน
ยนต์ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24.8 15.4 13.9 13.9 และ 13.1จุด ตามลําดับ  และประเทศสิงคโปร์ 
ได้แก่ กระดาษ สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ60.4 36.7 และ 25.7 จุด ตามลําดับ  
(ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 
 

สําหรับประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทยมากกว่า 1 ฉบับ ผู้นําเข้าไทยในภาพรวมส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงฉบับหลักซึ่งเป็นความตกลงที่มีผลบังคับใช้มาก่อน (ดูตารางที่ 



38 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

2.10 ประกอบ)  กล่าวคือ ผู้นําเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลง ATIGA สูงสุดถึง
ร้อยละ 98.63  และใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับอ่ืนๆ รวมกันเพียงร้อยละ 1.37  เช่นเดียวกับผู้นําเข้าจาก
ประเทศออสเตรเลียที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงหลักคือความตกลง TAFTA ร้อยละ 95.22  และผู้นําเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงหลักคือความตกลง JTEPA ร้อยละ 97.80  ในขณะที่ผู้นําเข้าจาก
ประเทศอินเดียใช้ประโยชน์จากความตกลง AIFTA เป็นหลักที่ร้อยละ 92.40 แม้ว่าความตกลง AIFTA จะมีผล
บังคับใช้หลังจากความตกลง TIFTA  แต่ความตกลง AIFTA มีความครอบคลุมสินค้าที่ได้รับแต้มต่อด้านภาษี
ศุลกากรมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ 
 
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรท่ีผู้นําเข้าในประเทศไทยประหยัดได้จากความตกลง FTA 
 

ในปี 2556 ความตกลง FTA ช่วยทําให้สินค้าที่นําเข้าจากประเทศในภาคีที่มีการทําความตกลง FTA 
กับไทยทั้งหมดได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่า 9.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 เมื่อ
เทียบกับมูลค่าการนําเข้าทั้งหมดของไทยจากประเทศในภาคี  ผู้นําเข้าจากอาเซียนประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่า
รวมสูงสุดประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท  รองลงมาเป็นจีน (3.4 หมื่นล้านบาท)  และญี่ปุ่น (1.1 หมื่นล้าน) 
มูลค่าการประหยัดภาษีของผู้นําเข้าจากเกาหลีใต้และออสเตรเลียยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก (2.8 พันล้านบาทและ 
2.5 พันล้านบาท ตามลําดับ)  ในขณะที่มูลค่าการประหยัดภาษีของผู้นําเข้าจากอินเดียและเปรูยังอยู่ในระดับ
ตํ่า (616 และ 337 ล้านบาท)  เมื่อพิจารณาการประหยัดภาษีจากการนําเข้าจากอาเซียนเป็นรายประเทศ ผู้นํา
เข้าจากอินโดนีเซียประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1.2 หมื่นล้านบาท)  รองลงมาเป็นมาเลเซีย (1.1 หมื่นล้านบาท) 
เวียดนาม (6.8 พันล้านบาท) ฟิลิปปินส์ (4.1 พันล้านบาท) และสิงคโปร์ (2.3 พันล้านบาท) ตามลําดับ ส่วน
มูลค่าการประหยัดภาษีของผู้นําเข้าจากประเทศอาเซียนที่เหลือมีมูลค่าตํ่ากว่าพันล้านบาท (ดูตารางท่ี 2.9 
ประกอบ) 
 

สินค้านําเข้าที่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้สูงสุด 20 อันดับแรกในปี 
2556 มีมูลค่าการประหยัดภาษีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 20.6 ของมูลค่าการประหยัดภาษีทั้งหมด เป็นที่น่า
สังเกตว่า สินค้าที่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้สูงสุด 20 อันดับแรก เป็นสินค้าใน
กลุ่มยานยนต์และช้ินส่วนมากถึง 11 รายการ (ดูตารางที่ 2.11 ประกอบ) 

 
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้าสินค้าจากประเทศ
ต่างๆ ในปี 2550 ถึง 2556 พบว่า 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงปี 2550 ถึง 2556 อยู่
ในระดับปานกลางและมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 37-53 (ดูภาพท่ี 
2.7 ประกอบ)  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการที่ความตกลง ATIGA มีผลบังคับใช้มาอย่างยาวนาน
ต้ังแต่ปี 2536 ทําให้ผู้นําเข้าไทยและผู้ส่งออกในประเทศภาคีรู้จักและคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์
มาเป็นระยะเวลาหน่ึง จนอาจถึงจุดใกล้อ่ิมตัวแล้ว  เป็นที่น่าสังเกตว่า แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรมี
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ผลในเชิงบวกต่อการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ดูภาพที่ 2.8 
ประกอบ)  

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากจีนในช่วงปี 2550 ถึง 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจากประมาณร้อยละ 39 ในปี 2550 ร้อยละ 66 ในปี 2556 (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  
การที่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงแรกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า เนื่องจากความตกลง ACFTA 
เพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ไม่นาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังอาจไม่รู้จัก และ/หรือ ไม่คุ้นชินกับการใช้
ประโยชน์  จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการทั้งผู้นําเข้าไทยและผู้ส่งออกจีนเริ่ม
รู้จักและคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น  

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากญี่ปุ่นในช่วงปี 2551 ถึง 2554 อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า
และแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 27-31  อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ในช่วงปี 2555-2556 เริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนจนเพ่ิมสูงเป็นร้อยละ 45 
ในปี 2556 (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้ประกอบการเริ่มรู้จักและคุ้นชินกับการใช้
ประโยชน์มากขึ้น  เป็นที่น่าสังเกตว่า แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในการนําเข้าจากญี่ปุ่นแทบจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเลยนับต้ังแต่ความตกลง JTEPA และ AJCEP มีผลบังคับใช้ (ดูในภาพที่ 2.8 
ประกอบ) 

 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากออสเตรเลียในช่วงปี 2551 ถึง 2554 อยู่ในระดับปาน
กลางและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  จากน้ันอัตราการใช้สิทธิประโยชน์มาเพ่ิมขึ้นถึงจุดสูงสุดในปี 
2555 ที่ร้อยละ 77 และเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยในปี 2556 (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากผู้ประกอบการท้ังผู้นําเข้าไทยและผู้ส่งออกออสเตรเลียเริ่มรู้จักและคุ้นชินกับการใช้
ประโยชน์มากขึ้น และแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (ดูภาพที่ 2.8 ประกอบ) 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากอินเดียอาจแบ่งออกได้เป็น 
2 ช่วงใหญ่ๆ (ดูภาพท่ี 2.7 ประกอบ) คล้ายคลึงกับแนวโน้มฝั่งส่งออก ช่วงแรกเร่ิมต้ังแต่ปี 2550 
ถึง 2552 เป็นช่วงที่มีเพียงแค่โครงการเร่งเก็บเก่ียวล่วงหน้าภายใต้ความตกลง TIFTA เท่าน้ันที่มี
ผลบังคับใช้  ในช่วงน้ีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามแต้มต่อ
ด้านภาษีศุลกากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ในช่วงที่สองต้ังแต่ปี 2553 ถึง 2555 เป็นช่วงที่ความตก
ลง AIFTA มีผลบังคับใช้  ในช่วงน้ีมีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในภาพรวมจึงมีค่าลดลงอย่างชัดเจน เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ที่นําเข้าสินค้าที่เพ่ิมเข้ามาภายใต้ AIFTA อาจไม่รู้จัก และ/หรือ ไม่คุ้นชินกับการใช้ประโยชน์ 
อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงที่สองน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากการที่
ผู้ประกอบการรู้จักและมีความคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลง AIFTA มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามข้อผูกพัน (ดูภาพที่ 2.8 ประกอบ) 

 ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรกที่ความตกลง AKFTA มีผลบังคับใช้ อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการ
ส่งออกไปเกาหลีใต้เริ่มต้นในระดับไม่สูงนักที่ร้อยละ 31  แต่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วง
ต่อมาเพ่ิมสูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาถึงร้อยละ 58 ในปี 2556 (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผู้ประกอบการรู้จักและมีความคุ้นชินกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามข้อผูกพัน (ดูภาพที่ 2.8 ประกอบ) 

  



40 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 
 

 

ตารางที่ 2.9 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรในการนําเข้าสินค้าภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 
 

ประเทศคู่ค้า 
มูลค่าการ

ส่งออกท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าไทย 
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษี
ท่ีผู้นําเข้า

ไทยประหยัด
ได้ (ร้อยละ)

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ  
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน  
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 914,596 39,383 4.3 57.0 9.6 52.2 -0.7 
   - บรูไน 16,645 0 0.0 0.1 7.2 55.0 +14.0 
   - กัมพูชา 6,008 801 13.3 73.0 22.9 72.8 -1.8 
   - อินโดนีเซีย 209,940 12,419 5.9 54.3 12.5 80.7 +3.4 
   - ลาว 14,778 872 5.9 97.6 7.5 84.6 -0.0 
   - เมียนมาร์ 120,847 510 0.4 98.0 0.6 2.1 +0.6 
   - มาเลเซีย 287,713 11,471 4.0 39.8 13.4 58.5 -2.7 
   - ฟิลิปปินส์ 48,137 4,127 8.6 70.3 14.3 77.4 -2.1 
   - สิงคโปร์ 121,760 2,330 1.9 62.0 6.3 42.8 +4.7 
   - เวียดนาม 88,768 6,854 7.7 51.9 17.2 79.2 +1.6 
ออสเตรเลีย 121,596 2,560 2.1 27.8 9.9 72.2 -5.0 
จีน 792,663 33,908 4.3 52.1 11.2 66.0 +2.3 
อินเดีย 76,919 616 0.8 32.5 6.6 39.1 -2.1 
ญี่ปุ่น 749,364 11,651 1.6 57.6 6.0 45.2 +5.9 
เกาหลีใต้ 175,266 2,854 1.6 40.3 7.3 57.8 +4.1 
เปรู 4,002 337 8.4 94.8 9.0 98.6 +20.2 
รวมทุกประเทศ 2,834,406 91,310 3.2 52.9 8.8 54.6 +2.5 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 2.10  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรในการนําเขา้สินค้ามาจากประเทศท่ีมีความตกลง 
FTA มากกว่า 1 ฉบับ ในปี 2556 

 
ประเทศคู่ค้า 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงฉบับหลัก (ร้อยละ) 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงฉบับรอง (ร้อยละ) 

อาเซียน ATIGA: 98.63 AANZFTA: 1.11 
ACFTA: 0.22 
AIFTA: 0.01 
AJCEP: 0.01 
AKFTA: 0.01 

   - บรูไน ATIGA: 99.60 ACFTA: 0.40 
   - กัมพูชา ATIGA: 100.00 - 
   - อินโดนีเซีย ATIGA: 99.83 ACFTA: 0.16 

AIFTA: 0.01 
   - ลาว ATIGA: 99.98 ACFTA: 0.01 

AJCEP: 0.01 
   - เมียนมาร์ ATIGA: 99.99 AKFTA: 0.01 
   - มาเลเซีย ATIGA: 99.61 ACFTA: 0.31 

AJCEP: 0.05 
AKFTA: 0.03 

AANZFTA: 0.01 
   - ฟิลิปปินส์ ATIGA: 99.99 ACFTA: 0.01 
   - สิงคโปร์ ATIGA: 99.35 ACFTA: 0.44 

AANZFTA: 0.18 
AIFTA: 0.01 
AJCEP: 0.01 
AKFTA: 0.01 

   - เวียดนาม ATIGA: 91.66 AANZFTA: 8.07 
ACFTA: 0.27 
AIFTA: 0.01 

ออสเตรเลีย TAFTA: 95.22 AANZFTA: 4.78 
อินเดีย AIFTA: 92.40 TIFTA: 7.60 
ญี่ปุ่น JTEPA: 97.80 AJCEP: 2.20 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



 

 

ตารางที่ 2.11  ตัวอย่างสินค้านาํเข้าทีส่ามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้สูงสุดในปี 2556 

อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศคู่

ค้า 
ประเภท 

มูลค่านําเข้า
ทั้งหมด 
(ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ 

(ลบ.) 

อัตราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

1 87112059 
motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion 
piston engine of a cylinder capacity > 50 cmณ but <= 250 cmณ 

VIE N 3,441 2,059 100 60 

2 24022090 cigarettes, containing tobacco PHI N 2,706 1,622 100 60 

3 08052000 
fresh or dried mandarins incl. tangerines and satsumas, clementines, 
wilkings and similar citrus hybrids 

CHN N 3,688 1,475 100 40 

4 87032362 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with spark-
ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder 
capacity > 1.500 cm 

INA N 1,726 1,380 100 80 

5 69079090 unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles CHN N 4,514 1,344 99.3 30 

6 87032392 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with spark-
ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder 
capacity > 1.500 cm 

MYS N 1,677 1,341 100 80 

7 85287292 

reception apparatus for television, colour, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or 
reproducing apparatus, designed to incorporate a video display or 
screen 

MYS N 5,028 1,004 100 20 

8 87032219 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with spark-
ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder 
capacity > 1.000 cm 

INA N 8,357 830 99.3 10 
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อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศคู่

ค้า 
ประเภท 

มูลค่านําเข้า
ทั้งหมด 
(ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ 

(ลบ.) 

อัตราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

9 87021090 
motor vehicles for the transport of >= 10 persons, incl. driver, with 
compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine" 

JPN N 2,065 747 90.4 40 

10 11071000 malt (excl. roasted) AUS N 2,713 731 100 27 
11 87054000 concrete-mixer lorries CHN N 1,780 712 100 40 

12 87084026 

gear boxes and parts thereof, for tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, motor cars and other motor 
vehicles principally designed for the transport of persons, motor 
vehicles for the transport of goods and special purpose motor 
vehicles, n.e.s. 

INA N 6,869 686 100 10 

13 87033259 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with 
compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine" of a cylinder capacity > 1.500 cm 

INA N 870 684 98.3 80 

14 87043129 
motor vehicles for the transport of goods, with spark-ignition internal 
combustion piston engine, of a gross vehicle weight <= 5 t  

INA N 1,709 684 100 40 

15 87032362 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with spark-
ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder 
capacity > 1.500 cm 

MYS N 1,000 662 82.7 80 

16 69079010 unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles CHN N 2,094 618 98.4 30 
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อันดับ HS2012 สินค้า 
ประเทศคู่

ค้า 
ประเภท 

มูลค่านําเข้า
ทั้งหมด 
(ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่
ประหยัดได้ 

(ลบ.) 

อัตราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร

(%) 

17 87084027 

gear boxes and parts thereof, for tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, motor cars and other motor 
vehicles principally designed for the transport of persons, motor 
vehicles for the transport of goods and special purpose motor 
vehicles, n.e.s. 

PHI N 6,718 587 87.4 10 

18 87032361 

motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, incl. station wagons and racing cars, with spark-
ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder 
capacity > 1.500 cm 

INA N 701 551 98.3 80 

19 84151010 
window or wall air conditioning machines, self-contained or "split-
system"(2002-2500) 

MYS N 1,834 550 100 30 

20 7061010 fresh or chilled carrots and turnips CHN N 1,316 526 100 40 
ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: N  คือ สินค้าในรายการลดภาษีปกติ H  คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง Q  คือ สินค้าที่มีการจํากัดโควตาการนําเข้า 
 S  คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหว  
 AUS  คือ ออสเตรเลีย BRU คือ บรูไน CAM คือ กัมพูชา CHN คือ จีน INA คือ อินโดนีเซีย  
 IND  คือ อินเดีย JPN คือ ญี่ปุ่น KOR คือ เกาหลีใต้ LAO คือ ลาว MYM คือ เมียนมาร์  
 MYS  คือ มาเลเซีย PHI คือ ฟิลิปปินส์ SGP คือ สิงคโปร์ VIE คือ เวียดนาม 
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ภาพท่ี 2.7  แนวโน้มอัตราการใชส้ิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคนําเขา้ไทย 
ในปี 2550-2556 

 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ภาพท่ี 2.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราการใชส้ิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคนําเขา้ไทยและ

แต้มต่อด้านภาษีศลุกากร ในปี 2550-2556 
 

  
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

อัตราการใช้สิทธ์ิ FTA (%)

อัตราการใช้สิทธ์ิ FTA (%) 

แต้มต่อด้านภาษีศุลกากร (จุด) 
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2.5 ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวได้อีก 
 

แม้ว่าในภาพรวม ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยจะได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ฉบับ
ต่างๆ ในระดับหลายหมื่นล้านบาท  แต่หากมีการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ประโยชน์ที่จะได้รับจะสูงขึ้นอีกมาก 

 
จากการประมาณการโดยคณะผู้วิจัย พบว่า หากผู้ประกอบการภาคส่งออกไทยยังมีอัตราการใช้

ประโยชน์ภายใต้ FTA เท่าเดิม แต่มีการทําให้ความตกลง FTA มีความครอบคลุมและให้แต้มต่อสูงที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยการเจรจาให้ประเทศในภาคีนําสินค้าทุกรายการมาลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 
ประโยชน์ที่ภาคส่งออกไทยจะได้รับจากการประหยัดภาษีศุลกากรจะเพ่ิมขึ้นจาก 1.3 แสนล้านบาทเป็น 1.5
แสนล้านบาท  อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวยังมีมูลค่าตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากทําให้อัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงขึ้นเต็มร้อยละ 100 โดยที่ยังไม่ได้เจรจาเพ่ือขยายความครอบคลุม
และแต้มต่อ  โดยประโยชน์ที่ภาคส่งออกไทยจะได้รับจากการประหยัดภาษีศุลกากรในกรณีหลังจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
2.5 แสนล้านบาท (ดูตารางที่ 2.12 ประกอบ)  หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผู้
ส่งออกที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่ (ดูตารางที่ 2.13 ประกอบ) โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 ผู้ส่งออกไปอาเซียนในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี เหล็กและเหล็กกล้า อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ส่งออกไปจีนในกลุ่มยา เครื่องหนัง ไม้/เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เครื่องจักรกล 
 ผู้ส่งออกไปญี่ปุ่นในกลุ่มซิเมนต์ กระดาษ เครื่องจักรกล 
 ผู้ส่งออกไปออสเตรเลียในกลุ่มยา อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ส่งออกไปเกาหลีใต้ในกลุ่มไม้/เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์  
 ผู้ส่งออกไปอินเดียในกลุ่มอาหาร อัญมณี เหล็กและเหล็กกล้า 
 
ตัวอย่างสินค้าส่งออกที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ภายใต้ FTA ได้อีกในปี 2556 เช่น นํ้ามัน

ปิโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ที่ส่งออกไปลาว ช้ินส่วนยานยนต์อ่ืนๆ (HS 870899) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย และ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังไม่เกิน 37.5 วัตต์ (HS 850110) ที่ส่งออกไปจีน  นอกจากน้ี พบว่ามีสินค้า 7 รายการ
ที่ไม่ได้ติด 20 อันดับแรกในปีก่อน ได้แก่ อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (HS 210690) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น  ผลไม้แห้งอ่ืนๆ 
(HS 081340) ที่ส่งออกไปจีน  ช้ินส่วนยานยนต์อ่ืนๆ (HS 870899) ที่ส่งออกไปอินโดนีเซีย  สตาร์ชทําจากมัน
สําปะหลัง (HS 110814) ที่ส่งออกไปเกาหลีใต้  รถยนต์ขนส่งบุคคลดีเซล ความจุกระบอกสูบมากกว่า 2,500 
ซีซี (HS 870333) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย  นํ้ามันเบาและสิ่งปรุงแต่ง (HS 271011) ที่ส่งออกไปลาว  และเลนส์
ใกล้วัตถุสําหรับกล้องถ่าย/เครื่องฉาย/เครื่องย่อขยายภาพถ่าย (HS 900211) ที่ส่งออกไปจีน (ดูตารางที่ 2.14 
ประกอบ) 

 
ในด้านการนําเข้า หากทําให้อัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงขึ้นเต็มร้อยละ 100 โดยท่ียังไม่ได้มีการ

ขยายความครอบคลุมและแต้มต่อ ประโยชน์ที่ภาคนําเข้าไทยจะได้รับจากการประหยัดภาษีศุลกากรจะเพ่ิมขึ้น
จาก 9.1 หมื่นล้านบาทเป็น 1.3 แสนล้านบาท  เช่นเดียวกับในกรณีภาคส่งออก ผลประโยชน์ที่ภาคนําเข้าไทย
จะได้รับหากทําให้อัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงขึ้นเต็มร้อยละ 100 โดยที่ยังไม่ได้เจรจาเพ่ือขยายความ
ครอบคลุมและแต้มต่อ จะมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีขยายความครอบคลุมและแต้มต่อเพียงอย่าง
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เดียวโดยไม่ได้มีการเพ่ิมขึ้นของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นจาก 9.1 หมื่นล้านบาทเป็น 1 แสนล้าน
บาท (ดูตารางที่ 2.15 ประกอบ)  หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผู้นําเข้าที่มี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่ (ดูตารางที่ 2.16 ประกอบ) โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 ผู้นําเข้าจากอาเซียนในกลุ่มอัญมณี 
 ผู้นําเข้าจากจีนในกลุ่มอัญมณี กระดาษ ปิโตรเคมี 
 ผู้นําเข้าจากญี่ปุ่นในกลุ่มพลาสติก ซิเมนต์ 
 ผู้ นําเข้าจากออสเตรเลียในกลุ่ม เซรามิก  ยานยนต์  ช้ินส่วนยานยนต์  อิ เล็กทรอนิกส์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล 
 ผู้นําเข้าจากเกาหลีใต้ในกลุ่มเซรามิก ซิเมนต์ ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ 
 ผู้นําเข้าจากอินเดียในกลุ่มยา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี เซรามิก กระดาษ พลาสติก 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล 
 
ตัวอย่างสินค้านําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ภายใต้ FTA ได้อีก เช่น ส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 (HS 87089970) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น  ของอ่ืนๆ 
ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (HS 73269099) ที่นําเข้าจากจีน และเคร่ืองจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
มีหน้าที่การทํางานเป็นเอกเทศ (HS 85437090) ที่นําเข้าจากจีน (ดูตารางที่ 2.17 ประกอบ) 
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ตารางที่ 2.12  ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูส้่งออกในไทยได้รับภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 และ
ที่จะได้รับหากมีการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
 
 

อุตสาหกรรม 

 
ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้า
ในประเทศคู่ค้าประหยัด

ได้ในปัจจุบัน 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้าใน
ประเทศคู่ค้าประหยัดได้ 
กรณีความครอบคลุมเท่า
เดิม และอัตราการใช้สิทธ์ิ 

100% 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้าใน
ประเทศคู่ค้าประหยัดได้ 
กรณีความครอบคลุมและ
แต้มต่อสูงสุด โดยอัตรา

การใช้สิทธ์ิเท่าเดิม 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้า
ในประเทศคู่ค้าประหยัด
ได้ กรณีความครอบคลุม
และแต้มต่อสูงสุด โดย
อัตราการใช้สิทธ์ิ 100% 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

 มูลค่าภาษีท่ี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
ภาษีท่ี
ประหยัด
ได้ (%) 

มูลค่าภาษีท่ี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
ภาษีท่ี
ประหยัด
ได้ (%) 

มูลค่าภาษีท่ี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
ภาษีท่ี
ประหยัด
ได้ (%) 

มูลค่าภาษีท่ี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
ภาษีท่ี
ประหยัด
ได้ (%) 

ยานยนต์ 39,569 12.9 48,190 15.7 40,462 13.2 50,625 16.5 
อาหาร 18,327 4.3 42,444 10 27,809 6.6 73,603 17.3 
พลาสติก 11,291 3.9 16,047 5.6 11,783 4.1 19,757 6.9 
เคร่ืองจักรกล 8,328 2.6 17,138 5.2 8,942 2.7 18,485 5.7 
ชิ้นส่วนยานยนต์ 8,249 5.9 16,254 11.6 8,584 6.1 17,144 12.3 
ยาง 7,405 2.1 13,948 4 8,423 2.4 39,004 11.3 
อ่ืนๆ 6,768 1 28,471 4.3 6,971 1.1 33,135 5 
เคมีภัณฑ์ 6,289 3.8 9,265 5.5 6,613 4.0 10,191 6.1 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 5,378 2.1 14,317 5.7 5,822 2.3 15,085 6 
ปิโตรเคมี 2,904 2 3,067 2.1 3,114 2.2 3,909 2.7 
สิ่งทอ 2,316 2.6 5,697 6.4 2,500 2.8 6,414 7.2 
อิเล็กทรอนิกส์ 1,655 0.4 8,709 2.3 1,761 0.5 9,047 2.3 
เหล็ก/เหล็กกล้า 1,417 1.1 6,345 5 1,477 1.2 6,967 5.5 
กระดาษ 1,254 3.2 2,997 7.7 1,310 3.4 3,343 8.5 
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ 1,206 1.8 1,749 2.6 1,276 1.9 2,120 3.2 
เคร่ืองนุ่งห่ม 816 5.3 1,312 8.5 841 5.4 1,371 8.9 
ซิเมนต์ 693 2.7 1,374 5.3 819 3.2 1,807 7 
อัญมณี 570 2.2 1,469 5.7 571 2.2 1,653 6.4 
เคร่ืองหนัง 504 2.5 1,370 6.8 579 2.9 1,696 8.4 
เซรามิก 442 3.2 708 5.1 455 3.3 763 5.5 
ยา 315 1.7 743 3.9 342 1.8 786 4.2 
รวม 135,855 3.4 252,789 6.4 151,006 3.8 329,201 8.3 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 2.13  อัตราการใช้สิทธปิระโยชนภ์ายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 ของผู้ส่งออกในไทย แยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรม 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ (ร้อยละ) 
อาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เปรู รวม 

ปิโตรเคมี **** *** **** ** **** *** Z or X 90.4 
ยานยนต์ **** **** ** **** Z * Z or X 83.5 
พลาสติก *** **** **** *** *** *** **** 73.3 
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ *** **** * *** *** * * 71.3 
เคมีภัณฑ์ *** *** **** *** **** **** ** 68.7 
เคร่ืองนุ่งห่ม * **** *** ** *** **** Z or X 64.9 
ชิ้นส่วนยานยนต์ *** ** ** ** Z * Z or X 52.4 
เคร่ืองจักรกล ** *** ** *** * *** ** 47.3 
ยาง ** ** ** ** ** **** ** 47.1 
เซรามิก ** **** *** ** **** *** Z or X 47.1 
อัญมณี * **** ** * **** **** * 46 
อาหาร ** **** *** * ** ** Z or X 45.3 
สิ่งทอ ** *** ** ** *** *** * 43.1 
กระดาษ ** ** * *** * * * 41.9 
ซิเมนต์ ** ** **** *** * *** Z or X 41.1 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ** ** * ** ** ** **** 37.2 
ยา ** * * *** **** ** Z or X 35.9 
เคร่ืองหนัง * *** * ** *** *** Z or X 31 
เหล็ก/เหล็กกล้า * ** ** * *** ** * 22.5 
อิเล็กทรอนิกส์ * * * ** Z ** * 19.3 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: * = อัตราการใช้สิทธ์ิ 0-25 % **    =  อัตราการใช้สิทธ์ิ 26-50 % 
 ***    = อัตราการใช้สิทธ์ิ 51-75 % **** =  อัตราการใช้สิทธ์ิ 76-100 % 
 X      = อยู่นอกรายการลดภาษีศุลกากร Z  =   อัตราภาษี MFN อยู่ท่ี 0% อยู่แล้ว 
 
 



 

 

ตารางที่ 2.14 ตัวอย่างสินคา้ส่งออกที่ยังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้อีกในปี 2556 
 

อันดับ 
 

HS2007 
 

สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อ 
ด้านภาษี

ศุลกากร (%)

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

1 
852580 

television cameras, digital cameras 
and video camera recorders 

CHN N 10,436 183 5.0 35 3,469 

2 

870899 

parts and accessories, for tractors, 
motor vehicles for the transport of 
ten or more persons, motor cars and 
other motor vehicles principally 
designed for the transport of persons

MYS N 14,049 1,083 25.7 30 3,131 

3 
271019 

medium oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals, 
not containing biodiesel, n.e.s. 

LAO N 20,165 0 0 15 3,025 

4 
400599 

compounded, unvulcanised rubber 
in primary forms  

CHN N 41,139 606 18.4 8 2,685 

5 
100630 

semi-milled or wholly milled rice, 
whether or not polished or glazed 

CHN H 5,817 5 0.2 45 2,613 

6 850110 motors of an output <= 37,5 w CHN N 10,391 94 3.7 25 2,451 
7 

271019 
medium oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals, 
not containing biodiesel, n.e.s. 

MYS N 49,060 14 0.6 5 2,439 

8 
271019 

medium oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals, 
not containing biodiesel, n.e.s. 

CAM N 17,633 
0 0 

10 1,763 

9 151110 crude palm oil IND H 4,539 0 0 36 1,634 
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อันดับ 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อ 
ด้านภาษี

ศุลกากร (%)

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

10 
271019 

medium oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals, 
not containing biodiesel, n.e.s. 

VIE S 16,170 0 0 10 1,617 

11 

870421 

motor vehicles for the transport of 
goods, with compression-ignition 
internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a 
gross vehicle weight <= 5 t  

LAO N 7,461 1 0.1 20 1,491 

12 
271020 

petroleum oils and oils obtained 
from bituminous minerals (other 
than crude) and preparations  

CHN N 22,401 
0 0 

6 1,344 

13 

870323 

motor cars and other motor vehicles 
principally designed for the transport 
of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition 
internal combustion reciprocating 
piston engine of a cylinder capacity 
> 1.500 cmbut <= 3.000 cm 

MYS N 6,384 1,070 47.9 35 1,164 

14 
220290 

non-alcoholic beverages (excl. water, 
fruit or vegetable juices and milk) 

CAM N 3,662 11 1.0 30 1,088 

15 

271012 

light oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals 
which >= 90% by volume "incl. 
losses" distil at 210c "astm d 86 
method"  

LAO N 6,568 

0 0 

15 985 



 

 

 
อันดับ 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อ 
ด้านภาษี

ศุลกากร (%)

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

16 220300 beer made from malt MYM N 2,860 0 0 30 858 
17 100640 broken rice CHN S 1,891 0 0 45 851 
18 

271012 
light oils and preparations, of 
petroleum or bituminous minerals  

MYS N 17,018 0 0 5 851 

19 
732690 

articles of iron or steel, n.e.s. (excl. 
cast articles or articles of iron or 
steel wire) 

MYS N 4,240 9 1.0 20 839 

20 
871410 

parts and accessories of 
motorcycles, incl. mopeds, n.e.s. 

VIE N 2,568 0 0 30 770 

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: N คือ สินค้าในรายการลดภาษีปกติ   H คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง   Q คือ สินค้าที่มีการจํากัดโควตาการนําเข้า 
  S คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหว 
  AUS คือ ออสเตรเลีย BRU คือ บรูไน  CAM คือ กัมพูชา  CHN คือ จีน  INA คือ อินโดนีเซีย 
  IND คือ อินเดีย  JPN คือ ญี่ปุ่น  KOR คือ เกาหลีใต้  LAO คือ ลาว  MYM คือ เมียนมาร์ 
  MYS คือ มาเลเซีย  PHI คือ ฟิลิปปินส์  SGP คือ สงิคโปร์  VIE คือ เวียดนาม 
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ตารางที่ 2.15  ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูน้ําเข้าในไทยได้รับภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 และ
ที่จะได้รับหากมีการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
 
 

อุตสาหกรรม 

 
ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้า
ในไทยประหยัดได้ใน

ปัจจุบัน 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้าใน
ไทยประหยัดได้ กรณีความ
ครอบคลุมเท่าเดิม และ
อัตราการใช้สิทธ์ิ 100% 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้าใน
ไทยประหยัดได้ กรณีความ

ครอบคลุมและแต้มต่อ
สูงสุด โดยอัตราการใช้สิทธ์ิ

เท่าเดิม 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้นําเข้าใน
ไทยประหยัดได้ กรณี

ความครอบคลุมและแต้ม
ต่อสูงสุด โดยอัตราการใช้

สิทธ์ิ 100% 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อาหาร 12,052 13.2 14,311 15.6 12,389 13.5 15,609 17.1 
อ่ืนๆ 11,283 1.7 16,222 2.4 11,468 1.7 17,695 2.7 
เกษตร 10,135 22.5 10,576 23.5 10,368 23.0 10,970 24.4 
ยานยนต์ 9,320 15.2 12,557 20.4 11,617 18.9 21,664 35.3 
เหล็ก/เหล็กกล้า 6,111 2.0 9,031 2.9 6,169 2.0 13,880 4.5 
เคร่ืองจักรกล 6,059 1.6 12,740 3.3 6,130 1.6 13,518 3.5 
ชิ้นส่วนยานยนต์ 5,994 3.7 11,002 6.9 10,379 6.5 27,252 17.0 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4,592 2.6 8,859 5.1 4,871 2.8 11,732 6.8 
เคมีภัณฑ์ 4,357 2.2 6,307 3.3 4,541 2.3 6,872 3.5 
อิเล็กทรอนิกส์ 3,759 1.0 5,106 1.4 3,794 1.0 5,857 1.6 
สิ่งทอ 3,586 6.1 4,433 7.5 3,695 6.3 4,612 7.8 
เซรามิก 3,007 15.3 3,539 18.0 3,025 15.4 3,913 19.9 
พลาสติก 2,657 2.4 4,523 4.1 2,731 2.5 5,563 5.1 
เคร่ืองนุ่งห่ม 2,214 19.5 3,169 27.9 2,219 19.5 3,251 28.6 
เคร่ืองหนัง 1,848 13.1 2,878 20.4 2,291 16.2 3,693 26.2 
ยาง 1,323 3.4 2,034 5.3 1,338 3.5 2,369 6.2 
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ 1,049 4.9 1,656 7.7 1,073 5.0 1,692 7.8 
ยา 956 3.7 1,401 5.4 977 3.8 1,549 6.0 
กระดาษ 874 2.5 1,434 4.1 874 2.5 1,438 4.1 
ปิโตรเคมี 74 0.3 205 0.7 74 0.3 205 0.7 
อัญมณี 37 0.2 308 2.0 37 0.2 321 2.1 
ซิเมนต์ 23 4.2 35 6.4 25 4.6 38 7.1 
รวม 91,310 3.2 132,325 4.7 100,087 3.5 173,694 6.1 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่นับรวมถึงการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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ตารางที่ 2.16  อัตราการใช้สิทธปิระโยชนภ์ายใต้ความตกลง FTA ในปี 2556 ของผู้นาํเขา้ในไทย  
แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรม 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ (ร้อยละ) 
อาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เปรู รวม 

สิ่งทอ **** **** **** **** *** **** * 84.4 
อาหาร **** **** **** ** *** ** **** 83.3 
เหล็ก/เหล็กกล้า *** **** *** ** *** *** Z or X 72.6 
ยานยนต์ **** * *** Z or X ** * Z or X 71 
เซรามิก ** * **** * ** * Z or X 69.9 
เคร่ืองนุ่งห่ม *** ** *** * *** ** Z or X 68.5 
อิเล็กทรอนิกส์ **** * *** ** ** *** Z or X 66.2 
ยาง **** *** ** *** *** **** Z or X 65.7 
เคมีภัณฑ์ *** *** *** ** *** ** *** 65.1 
ยา **** *** **** * *** *** * 64.4 
กระดาษ **** *** * * *** *** Z or X 63.4 
เคร่ืองหนัง *** ** *** * ** ** Z or X 61.7 
ซิเมนต์ *** *** **** **** * * Z or X 57.7 
ชิ้นส่วนยานยนต์ **** * ** *** ** * Z or X 53.6 
พลาสติก *** *** *** * * *** * 46.2 
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ ** **** ** **** *** ** Z or X 44.4 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ** * ** * ** ** Z or X 42 
เคร่ืองจักรกล ** * *** * ** ** * 40.8 
ปิโตรเคมี ** Z * Z **** **** Z or X 36 
อัญมณี * ** * * ** *** Z or X 13 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: * = อัตราการใช้สิทธ์ิ 0-25 % **    =  อัตราการใช้สิทธ์ิ 26-50 % 
 ***    = อัตราการใช้สิทธ์ิ 51-75 % **** =  อัตราการใช้สิทธ์ิ 76-100 % 
 X      = อยู่นอกรายการลดภาษีศุลกากร Z  =   อัตราภาษี MFN อยู่ท่ี 0% อยู่แล้ว 
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ตารางที่ 2.17  ตัวอย่างสินค้านาํเข้าที่ยังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชนด์้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีกในปี 2556 
 

อันดับ 
 

HS2007 
 

สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร 

(%) 

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

1 87089970 

parts and accessories, for tractors, 
motor vehicles for the transport of 
ten or more persons, motor cars and 
other motor vehicles  

JPN S 14,427 367 25.4 10 1,076 

2 73269099 
articles of iron or steel, n.e.s. (excl. 
cast articles or articles of iron or 
steel wire) 

CHN N 8,089 112 13.8 10 697 

3 85437090 
electrical machines and apparatus, 
having individual functions, n.e.s. in 
chapter 85 

CHN N 6,514 127 19.5 10 525 

4 87082999 

parts and accessories of bodies for 
tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, 
motor cars and other motor vehicles 

KOR N 1,927 129 22.2 30 450 

5 85437090 
electrical machines and apparatus, 
having individual functions, n.e.s. in 
chapter 85 

JPN N 4,602 30 6.6 10 430 

6 87032361 

motor cars and other motor vehicles 
principally designed for the transport 
of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with spark-ignition 
internal combustion reciprocating 
piston engine of a cylinder capacity 
> 1.500 cm 

MYS N 920 314 42.7 80 422 



 

 

 
อันดับ 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร 

(%) 

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

7 21011110 
extracts, essences and concentrates, 
of coffee 

MYS N 1,252 95 19.0 40 
406 

8 82072000 
interchangeable dies for drawing or 
extruding metal 

JPN N 3,803 15 3.9 10 366 

9 87029095 

motor vehicles for the transport of 
>= 10 persons, incl. driver, not with 
compression-ignition internal 
combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine", of a cylinder 
capacity of > 2.500 cmณ, new 

CHN N 891 - - 40 356 

10 90328990 
regulating or controlling instruments 
and apparatus  

JPN N 7,404 412 55.6 10 329 

11 87042119 

motor vehicles for the transport of 
goods, with compression-ignition 
internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a 
gross vehicle weight <= 5 t 

SGP N 719 - - 40 288 

12 87033253 

motor cars and other motor vehicles 
principally designed for the transport 
of persons, incl. station wagons and 
racing cars, with compression-ignition 
internal combustion piston engine 
"diesel or semi-diesel engine" of a 
cylinder capacity > 1.500 cm 

MYS N 680 270 49.6 80 274 
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อันดับ 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร 

(%) 

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

13 87085099 

drive-axles with differential, whether 
or not provided with other 
transmission components, and non-
driving axles, and parts thereof, for 
tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, 
motor cars and other motor vehicles 

JPN S 3,427 82 23.8 10 261 

14 39269099 
articles of plastics and articles of 
other materials of heading 3901 to 
3914, n.e.s (excl. goods of 9619) 

CHN N 4,002 140 35.0 10 260 

15 2102000 
meat of bovine animals, salted, in 
brine, dried or smoked 

IND S 862 - - 30 259 

16 87033353 
motor cars and other motor vehicles 
principally designed for the transport 
of persons,  

INA N 293 - - 80 235 

17 90015000 
spectacle lenses of materials other 
than glass 

VIE N 2,328 - - 10 233 

18 87084027 

gear boxes and parts thereof, for 
tractors, motor vehicles for the 
transport of ten or more persons, 
motor cars and other motor vehicles 

CHN N 2,310 - - 10 231 

19 82079000 
interchangeable tools for hand tools, 
whether or not power-operated, or 
for machine tools, n.e.s. 

JPN N 2,473 26 10.5 10 221 



 

 

 
อันดับ 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีที่ประหยัด
ได้ (ลบ.) 

อัตราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษีศุลกากร 

(%) 

มูลค่าภาษีที่สามารถ
ประหยัดได้อีก (ลบ.) 

20 69149000 
ceramic articles, n.e.s. (excl. of 
porcelain or china) 

JPN  699 0 0.1 30 
209 

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: N คือ สินค้าในรายการลดภาษีปกติ   S คือ สินค้าที่มีความอ่อนไหว 
  AUS คือ ออสเตรเลีย  BRU คือ บรูไน  CAM คือ กัมพูชา  CHN คือ จีน  INA คือ อินโดนีเซีย 
  IND คือ อินเดีย   JPN คือ ญี่ปุ่น  KOR คือ เกาหลีใต้  LAO คือ ลาว  MYM คือ เมียนมาร์ 
  MYS คือ มาเลเซีย   PHI คือ ฟิลิปปินส์  SGP คือ สิงคโปร์  VIE คือ เวียดนาม 
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2.6  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 สาเหตุหลัก อันได้แก่ 
ความไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นข้อกําหนดที่ระบุในกฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้าความไม่คุ้มค่าที่จะดําเนินการกระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์มีความไม่สะดวก  และความ
ครอบคลุมของความตกลง 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก 

FTA ที่ได้รับตอบกลับจากผู้ประกอบการจํานวน 100 ราย ซึ่งร้อยละ 84 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA ในปี 2556 หลักๆ เกิดจากการท่ี
ผู้ประกอบการภาคเอกชนไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์  และกระบวนการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์มีความไม่สะดวก (ดูภาพที่ 2.9 ประกอบ)  ในหัวข้อน้ี คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อค้นพบจากผลการสํารวจ
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA ในปี 2556ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ตลอดจน
ข้อมูลที่ได้จากการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ภาพท่ี 2.9  ผลการสํารวจปญัหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จาก FTA ในปี 2556 

 
ท่ีมา: การสํารวจโดยคณะผู้วิจัย  
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2.6.1  ความไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รบั 
 
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและสมาคมผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA มาโดยตลอด แต่การสํารวจปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA ในปีน้ีกลับพบว่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์มากที่สุด
คือการที่ผู้ประกอบการไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และไม่ยอมใช้ประโยชน์จากการที่ลูกค้าสามารถ
ประหยัดได้จากการไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่ลดลงมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด 

 ลูกค้าไม่ได้ขอให้ผู้ประกอบการออกใบ C/O จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 28 ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้คําตอบว่า ตนตัดสินใจไม่ใช้สิทธิ
ประโยชน์ในบางชิพเม้นท์ เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้แจ้งมาว่าต้องการใบ C/O ไปเพ่ือลดหย่อนภาษี
ศุลกากร 

 มูลค่าส่งออกไม่สูง จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 20 ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้คําตอบว่า ตนตัดสินใจไม่ใช้สิทธิประโยชน์ในบางชิพเม้นท์ 
เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกไปยังลูกคา้รายดังกล่าวไม่สูงนัก 

 
2.6.2  การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเปน็ 

 
แม้ว่าความตกลง FTA หลายฉบับจะมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว แต่ผู้ประกอบการ

ที่เป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อม และ/หรือ ไม่มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ หลายรายยังพบกับปัญหา
การเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นดังต่อไปน้ี 

 ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญเก่ียวกับสิทธิประโยชน์จาก FTA เช่น อัตราภาษี
ศุลกากรกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า  จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 14 ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมสัญชาติไทยให้คําตอบว่าตนไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว 

 ผู้ประกอบการไม่ทราบขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เช่น ไม่ทราบขั้นตอนและ
กระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์ไม่ทราบว่าสามารถใช้เอกสารยืนยันจากผู้ผลิตมาใช้ในการขอใบ 
C/O ได้ในกรณีไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแต่เป็นผู้นําสินค้าไปขายต่อ (trader)  จากการสํารวจพบว่า 
ผู้ประกอบการร้อยละ 15 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมสัญชาติไทยให้
คําตอบว่าตนไม่ทราบขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ 

 
2.6.3  ข้อกําหนดทีร่ะบุในกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า 
 

การสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTAในปีน้ีพบว่ายังมีผู้ประกอบการกลุ่มหน่ึงที่
ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้ เน่ืองจากไม่สามารถทําตามข้อกําหนดที่ระบุในกฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้าได้  ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

 ใช้วัตถุดิบนําเข้ามากกว่าเกณฑ์ และ/หรือ กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์  จากการสํารวจ
พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มให้
คําตอบว่า สินค้าบางชิพเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ผ่านเกณฑ์
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ที่ระบุในกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า  เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้นําเข้ามาจากประเทศนอกภาคีความ
ตกลง เช่น นําเข้าจากสหภาพยุโรปและไต้หวัน เป็นต้น 

 มีเอกสารสําคัญในการพิสูจน์แหล่งกําเนิดสินค้าไม่ครบ จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 4 ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมสัญชาติไทยให้คําตอบว่า ตนได้รับการ
ปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนการผลิต
สินค้า เน่ืองจากไม่สามารถนําเอกสารมายื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใบเสร็จ
ค่าวัตถุดิบที่สังซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมด้วยกัน 
 

2.6.4  ความไม่คุ้มคา่ที่จะดําเนนิการ 
  

ในการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุในกฎว่า
ด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นที่มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว เช่น 
จําเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน  และมีระบบการบริหารจัดการการผลิตให้ได้ตามโครงสร้างการผลิตที่
ได้เคยยื่นให้กรมการค้าต่างประเทศอนุมัติ  อย่างไรก็ตาม การสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์
จาก FTA ในปีน้ีไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดที่มีปัญหาการปรับกระบวนการผลิตแหล่งวัตถุดิบและระบบ
บัญชีพบเพียงปัญหาดังต่อไปน้ี 

 แต้มต่อด้านภาษีไม่จูงใจพอจากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 4 ให้คําตอบว่าผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษีศุลกากร MFN กับอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ของสินค้าของตน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สิทธิประโยชน์ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุในกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า สินค้าที่มีแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรไม่
จูงใจพอของผู้ประกอบการกลุ่มน้ีเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ที่ยังมีอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มากกว่าศูนย์นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทุติยภูมิพบว่า ยังมีสินค้าที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ตํ่าและเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวซึ่ง
มักจะได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรน้อยมาก และ/หรือใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับการลดหย่อน
ภาษีศุลกากรอย่างมีนัยสําคัญ เช่น นํ้ามันเบาและสิ่งปรุงแต่ง (HS 271012) ที่ส่งออกไป
เวียดนามโพลิเอธิลีน (HS 390110 และ HS 390120) และข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด (HS 
100630) ที่ส่งออกไปจีนเน้ือหมูปรุงแต่ง (HS 160249) และปลาแมคเคอเรลปรุงแต่ง (HS 
160415) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นกรดและเกลือของกรดเทเรฟธาลิก (HS 291736)  ช้ินส่วนอ่ืนๆ ของ
รถยนต์ (HS 870899) โพลิเอธิลีน (HS 390110) และคอมเพรสเซอร์ในเคร่ืองทําความเย็น (HS 
841430) ที่ส่งออกไปอินเดียของอ่ืนๆ ที่ทําจากพลาสติก (HS 39269099) ส่วนประกอบของ
เพลาขับ (HS 87085099) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและยารักษาโรค (HS 30049099 และ HS 
30049049) และของอ่ืนๆ ที่ทําจากพลาสติก (HS 39269099) ที่นําเข้าจากอินเดีย 

 พนักงานที่ทําหน้าที่ในการขอใช้สิทธ์ิไม่เพียงพอจากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 1 ให้
คําตอบว่า ในบางชิพเม้นท์ ตนไม่ได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ เน่ืองจากพนักงานท่ีมีอยู่จําเป็นต้อง
ดําเนินการด้านอ่ืนและมีเวลาไม่เพียงพอสําหรับการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
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2.6.5  กระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์มีความไม่สะดวก 
 

ปัญหาและอุปสรรคในข้อน้ีเกิดขึ้นในข้ันตอนหรือกระบวนการขอใช้สิทธ์ิของผู้ประกอบการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

 กระบวนการ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการขอใช้สิทธิประโยชน์ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และ/หรือ ไม่สะดวก จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 18 มีความเห็นว่าตน
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้  
ในบางชิพเม้นท์ที่คาบเก่ียวกับวันหยุดราชการ ตนก็ไม่สามารถดําเนินการได้  ตลอดจนการที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานศุลกากรในประเทศกัมพูชา 
ลาว และเมียนมาร์ ยังขาดความพร้อมในการดําเนินการซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ในฝั่งส่งออกจากไทยไปยังประเทศเหล่าน้ีอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10 มาโดยตลอด 
เช่นเดียวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบ C/O ในประเทศเมียนมาร์ยังขาดความพร้อมใน
การดําเนินการเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในฝั่งนําเข้าของไทยมาจาก
ประเทศเมียนมาร์อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10  ในขณะท่ีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบ C/O 
ในประเทศกัมพูชาและลาวมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น 
การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งโดยการให้บริการ
ออกเอกสารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางราย
ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนมีความซับซ้อน 
และ/หรือ กรอกยาก และ/หรือ ต้องกรอกข้อมูลมากเกินความจําเป็น เอกสารที่ใช้ในการขอ
ฟอร์ม C/O มีความซับซ้อน และ/หรือ กรอกยาก และ/หรือ ต้องกรอกข้อมูลมากเกินความ
จําเป็น 

 การตีความพิกัดศุลกากรระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งฝั่ง
ส่งออกและฝั่งนําเข้า  จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 9 ให้คําตอบว่า ในบางชิพ
เม้นท์ ตนถูกปฏิเสธการขอใช้สิทธิประโยชน์ เน่ืองจากตนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐตีความ
พิกัดศุลกากรต่างกัน 

 ความไม่แน่นอน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจต่างกัน ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งฝั่งส่งออกและฝั่งนําเข้า  
จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 7 ให้คําตอบว่า ในบางชิพเม้นท์ ตนถูกปฏิเสธการขอ
ใช้สิทธิประโยชน์ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐพิจารณาเห็นว่า พิกัดศุลกากรของสินค้า 
และ/หรือ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการขอใช้สิทธิประโยชน์ ที่ตนเคยใช้มาแล้วก่อนหน้า
น้ีกับสินค้าชนิดเดิมไม่ถูกต้อง  และต้องได้รับการแก้ไข 

 กระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์ใช้เวลานานเกินไปแม้ว่าผู้ประกอบการในกลุ่มสํารวจจะมี
ความเห็นว่า การใช้เวลาในกระบวนการพิจารณาออกใบ C/O ไม่เป็นปัญหาในการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์  แต่จากการสํารวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 7 มีความเห็นว่า กระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบโครงสร้างต้นทุน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินการของเจ้าหน้าที่ (key performance index: KPI) เหมือนในกรณีกี่พิจารณาออกใบ 
C/O ในบางคร้ังใช้เวลานานเกินไปนอกจากน้ี ผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจไม่ใช้สิทธิประโยชน์ 
เน่ืองจากไม่สามารถนําใบตราส่งสินค้าทางเรือ (bill of lading: B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทาง
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อากาศ (air waybill: AWB) ไปใช้เป็นเอกสารประกอบในการย่ืนขอใบ C/O ได้ทัน  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับการส่งออกไปตลาดที่อยู่ใกล้และใช้เวลาขนส่งสินค้าไม่นาน เช่น กลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 
2.6.6  ความครอบคลุมของความตกลง 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า มีสินค้าหลายรายการอยู่นอกรายการลดภาษีศุลกากร หรือถูก
จํากัดโควตา หรืออยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวซึ่งยังไม่จําเป็นต้องได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรลง6

ผู้ประกอบการจึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้ตัวอย่างสินค้าดังกล่าว เช่น 
 สินค้าส่งออกไปอินโดนีเซียจํานวน 56 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออกไป

อินโดนีเซียทั้งหมดในปี 2556 เช่น ข้าว (HS 1006) นํ้าตาลที่ได้จากอ้อย (HS 1701) 
 สินค้าส่งออกไปจีนจํานวน 236 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกไปจีนทั้งหมด

ในปี 2556 เช่น โพลิเอธิลีน (HS 390110 และ HS 390120) ยางธรรมชาติ (HS 4001) ข้าว (HS 
1006) นํ้าตาลที่ได้จากอ้อย (HS 1701) พาร์ติเคิลบอร์ด (HS 441011) 

 สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นจํานวน 238 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าการส่งออกไปญี่ปุ่น
ทั้งหมดในปี 2556เช่น ข้าว (HS 1006) สตาร์ชทําจากมันสําปะหลัง (HS 110814) นํ้าตาล (HS 
1701) ไก่แปรรูป (HS 160232) เน้ือสุกรแปรรูป (HS 160241 และ HS 160249) โมลาสส์ (HS 
170310) 

 สินค้าส่งออกไปเกาหลีใต้จํานวน 236 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกไป
เกาหลีใต้ทั้งหมดในปี 2556 เช่นพาร์ติเคิลบอร์ด(HS 441011) โพรพิลีนออกไซด์ (HS 291020) 
ไก่แปรรูป (HS 160232) 

 สินค้าส่งออกไปอินเดียจํานวน 586 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการส่งออกไปอินเดีย
ทั้งหมดในปี 2556 เช่น ยางธรรมชาติ (HS 4001) ช้ินส่วนยานยนต์บางประเภท(HS 870829) 

 

                                                 
6
เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีคณะผู้วิจัยทําการสํารวจในปี 2556 น้ีเป็นผู้ประกอบการท่ีมีสินค้าอยู่ในรายการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 

FTA ฉบับต่างๆ  การวิเคราะห์ปัญหาในประเด็นน้ีจึงต้องวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ 
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บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชนด์้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA 
แยกตามรายอุตสาหกรรม 

 
 

ในบทน้ี คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการภาคส่งออกและนําเข้าไทยในรายสาขา
อุตสาหกรรมได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด จากความตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทยกับประเทศ
ภาคี 15 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย และเปรู  แต่ไม่ได้วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากความ 
ตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ เน่ืองจากไม่มีข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ จากการที่ผู้ส่งออก
สามารถออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ 

 
อุตสาหกรรมที่คณะผู้วิจัยเลือกศึกษามีจํานวน 20 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมอาหาร 

 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

 อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 อุตสาหกรรมพลาสติก 

 อุตสาหกรรมยาง 

 อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ 

 อุตสาหกรรมซิเมนต์ 

 อุตสาหกรรมเซรามิก 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 

 อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  
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3.1  อุตสาหกรรมอาหาร 
3.1.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกอาหารในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอาหารจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 18,327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมด การ
ที่สินค้าส่งออกกลุ่มอาหารของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลางดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลางที่ร้อยละ 45.3  จากความตกลง FTA 
ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 73.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 13.6 จุด (ดูตาราง
ที่ 3.1 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศจีน

สามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (3,387 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศญี่ปุ่น (3,303 ล้านบาท)  
และผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม (2,605 ลา้นบาท) ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 3.1 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50  อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม
อาหารไทยที่ยังไม่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากความตกลง FTA ได้อย่างเต็มที่ เช่น ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม
อาหารไทยไปบรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และอินเดีย ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพียงร้อยละ 0  4.4  10    
11.9  และ 13.8 ตามลําดับ   

 
การเปล่ียนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุดได้แก่ เวียดนามและสิงคโปร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.7 และ 17 จุด ตามลําดับ  ใน
ขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น อินเดียซึ่งลดลงมาก
ที่สุดร้อยละ 27.2 จุด (ดูตารางที่ 3.1 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มอาหารที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น เบียร์ทํา

จากมอลต์ (HS 220300) ที่ส่งออกไปยังสิงคโปร์ เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มอาหารที่ยังสามารถเก็บเก่ียว
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น นํ้ามันปาล์มและแฟรกชันของนํ้ามันปาล์ม จะทําให้บริสุทธ์ิ
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี (HS 151110)  ที่ส่งออกไปยังอินเดีย และเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ (HS 220290)  ที่ส่งออกไปยังกัมพูชา เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.1  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกอาหารในไทย 
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 
(ร้อยละ
จุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 187,848 8,446 4.5 67 17.3 34 -0.1 
   - บรูไน 1,044 0 0 0.3 5 0 0 
   - กัมพูชา 30,620 192 0.6 94.7 12.9 4.4 +1.1 
   - อินโดนีเซีย 32,893 652 2 31.1 7 90.5 -3.6 
   - ลาว 15,803 267 1.7 96.1 18.1 10 +2.3 
   - เมียนมาร์ 26,198 375 1.4 97.2 15.1 11.9 +5.0 
   - มาเลเซีย 28,773 1,005 3.5 44.8 14.4 48.1 -2.6 
   - ฟิลิปปินส์ 14,375 1,157 8.1 100 13.6 67.2 -8.1 
   - สิงคโปร์ 16,075 2,193 13.6 1.6 1,047 78.8 +17 
   - เวียดนาม 22,067 2,605 11.8 83.6 23 63.1 +19.7 
ออสเตรเลีย 26,079 545 2.1 50.3 5 83.8 -0.9 
จีน 46,140 3,387 7.3 88.9 18.9 65.8 +5.7 
อินเดีย 7,075 105 1.5 81.8 31.9 13.8 -27.2 
ญี่ปุ่น 135,831 3,303 2.4 82.3 6 49.6 +4.2 
เกาหลีใต้ 20,625 2,542 12.3 74.1 24.9 31.3 +5 
เปรู 766       
รวมทุกประเทศ 424,364 18,327 4.3 73.7 13.6 45.3 +2.9 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: การสง่ออกสินค้ากลุ่มนี้ไปเปรูอาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้วหรือมีอัตราภาษี FTA 

เท่ากับอัตราภาษี MFN 
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3.1.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าอาหารในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอาหารจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 12,052 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มอาหารได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับสูงดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงถึงร้อยละ 83.3 จากความตกลง FTA 
ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 86.1 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด และให้แต้มต่อสูงถึงร้อยละ 18.2 จุด  
(ดูตารางที่ 3.2 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้าสินค้าอาหารมาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (3,156 ล้านบาท)  รองลงมา
เป็นผู้นําเข้าอาหารจากประเทศฟิลิปปินส์ (2,059 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าอาหารจากประเทศมาเลเซีย (1,964 
ล้านบาท) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.2 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มอาหารในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50  อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีผู้นําเข้า
สินค้ากลุ่มอาหารในไทยที่ยังไม่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากความตกลง FTA ได้อย่างเต็มที่ เช่น ผู้นําเข้า
สินค้ากลุ่มอาหารจากกัมพูชา อินเดีย เกาหลีใต้ และเมียนมาร์ ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพียงร้อยละ  
45.9  31.5  30.4 และ 12.7 ตามลําดับ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้
นําเข้าสินค้ากลุ่มอาหารในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุดได้แก่ เปรู อินเดีย 
และญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.2  8.9 และ 5.3 จุด ตามลําดับในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการ
ใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น กัมพูชา ที่ลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 14.4 จุด (ดูตารางที่ 3.2 
ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มอาหารที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ซิการ์  

เชอรูต ซิการิลโล และบุหรี่ (HS 24022090) ที่นําเข้าจากฟิลิปปินส์ มอลต์ไม่ได้คั่ว (HS 11071000) ที่นําเข้า
จากออสเตรเลีย เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มอาหารที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 
FTA ได้อีก เช่น กาแฟที่ผสมได้ทันที (HS 21011110) ที่นําเข้าจากมาเลเซีย  และเน้ือและส่วนอ่ืนของสัตว์ที่
บริโภคได้ ใส่เกลือ แช่นํ้าเกลือ แห้งหรือรมควัน รวมท้ังเน้ือ หรือส่วนอ่ืนของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้ (HS 
02102000) ที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th 
และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.2  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูน้าํเขา้อาหารในไทย 
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ (ร้อย
ละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 42,081 6,658 15.8 98.8 19 82.9 -1.8 
   - บรูไน 7 0 4.9 99.4 5.1 98.9 +0.5 
   - กัมพูชา 423 58 13.6 100 28.2 45.9 -14.4 
   - อินโดนีเซีย 8,782 1,028 11.7 100 15.0 58 -5.6 
   - ลาว 226 66 29.4 100 38.2 84.2 +4.8 
   - เมียนมาร์ 147 3 1.7 100 19 12.7 -13.1 
   - มาเลเซีย 11,446 1,964 17.2 96.1 22.6 85 -2.3 
   - ฟิลิปปินส์ 5,688 2,059 36.2 100 36.8 92.4 -2.7 
   - สิงคโปร์ 8,423 631 7.5 99.5 10.3 90.6 +0.2 
   - เวียดนาม 6,939 849 12.2 100 13.2 97.7 -0.5 
ออสเตรเลีย 14,074 1,811 12.9 92 15.9 91.2 +5.1 
จีน 18,231 3,156 17.3 94.1 19.7 88.6 +1.7 
อินเดีย 10,245 39 0.4 18 18.1 31.5 +8.9 
ญี่ปุ่น 3,335 216 6.5 65.2 16.7 53.8 +5.3 
เกาหลีใต้ 1,294 66 5.1 68.1 18 30.4 +2.1 
เปรู 2,256 106 4.7 95.8 5.1 98.2 +15.2 
รวมทุกประเทศ 91,515 12,052 13.2 86.1 18.2 83.3 +1.0 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  



70 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.2 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสชักรรม 
3.2.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกยาและผลติภัณฑ์ทางเภสัชกรรมในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากไทย
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออก
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย  การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของไทยได้รับ
ประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้
ประโยชน์ได้ร้อยละ 35.9  จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 75.4 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 5.2 จุด (ดูตารางที่ 3.3 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ฟิลิปปินส์สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (92 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม (83 
ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศญี่ปุ่น (61 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศเมียนมาร์ไม่ได้
รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากสินค้าส่งออกของไทยอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษี 
MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ส่วนผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์และบรูไนไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย 
เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของประเทศเหล่าน้ีสําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยู่ที่
ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.3 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออก

ไปประเทศภาคีความตกลง FTA เพียงสามประเทศที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ญี่ปุ่น 
อินเดีย และฟิลิปปินส์ ในอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ร้อยละ 96.8 81  74.1 และ 68.4 ตามลําดับ  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.9 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ กัมพูชาและ
ฟิลิปปินส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 และ 10.6 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น จีนและอินโดนีเซียซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 18.4 และ 13.5 จุด 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.3 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษี

ศุลกากรจาก FTA สูงสุดในระดับมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท เช่น กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก 
(HS 292242) ที่ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ และนํ้าตาลที่บริสุทธ์ิในทางเคมี (HS 294000) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น  
เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้าน
ภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีกสูงสุด เช่น กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก (HS 292242) ที่ส่งออกไป
ลาวและกัมพูชา ยารักษาหรือป้องกันโรคอ่ืนๆ (HS 300490) ที่ส่งออกไปเวียดนาม (ดูสินค้ารายการอื่นๆ 
เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.3  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัช
กรรมในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 15,292 212 1.4 74.4 5.1 29 +7.7 
   - บรูไน 0       
   - กัมพูชา 2,327 18 0.8 52.5 7 21.3 +10.8 
   - อินโดนีเซีย 639 7 1.1 59.8 5.3 31.8 -13.5 
   - ลาว 1,554 9 0.6 100 6.3 8 +0.8 
   - เมียนมาร์ 3,601 3 0.1 95.1 2 6.2 +5.0 
   - มาเลเซีย 952 0 0 0 15 0 0 
   - ฟิลิปปินส์ 2,200 92 4.2 100 5.4 68.4 +10.6 
   - สิงคโปร์ 621       
   - เวียดนาม 3,399 83 2.4 76.2 7 41.5 -1.3 
ออสเตรเลีย 334 2 0.6 64.7 5 18.1 +6.3 
จีน 677 6 1 99.4 6.4 16 -18.4 
อินเดีย 721 27 3.7 100 5.2 74.1 -10.2 
ญี่ปุ่น 1,601 61 3.8 67.1 5.8 96.8 -0.8 
เกาหลีใต้ 228 7 3 99.7 6.5 45.6 -9.7 
เปรู 87       
รวมทุกประเทศ 18,940 315 1.7 75.4 5.2 35.9 +0.9 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ:  สินค้าส่งออกไปบรูไน และสิงคโปร มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ส่วนสินค้าส่งออกไปเปรูอาจอยู่นอกรายการลด

ภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.2.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้ายาและผลิตภัณฑ์ทางเภสชักรรมในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากประเทศ
ภาคีความตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 956 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบ
กับมูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย  การที่สินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนําเข้า
ได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้
ประโยชน์ได้ร้อยละ 64.4 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 89.3 ของมูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 6 จุด (ดูตารางที่ 3.4 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (433 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศญี่ปุ่น (116 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย (95 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.4 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง 

FTA ในการนําเข้ามาจากแหล่งนําเข้าหลักในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นเพียงอินเดียที่มีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ร้อยละ 19.8  ในขณะที่การนําเข้าจากลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเปรู มีมูลค่าการนําเข้าและอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์น้อยมาก 
 

ในภาพรวม ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ใกล้เคียง
กับปีก่อนหน้า  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การนําเข้าสินค้ากลุ่มน้ีมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําเข้าจากประเทศมาเลเซียและอินเดียที่มีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 และร้อยละ 10 ตามลําดับ  ในขณะที่การนําเข้าจากอินโดนีเซียและเวียดนามมี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 7 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.4 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 

FTA สูงสุด เช่น โมโนโซเดียมกลูทาเมต (HS 29224220) ที่นําเข้าจากจีน และยารักษาหรือป้องกันโรคที่จัดทํา
ขึ้นเพ่ือใช้ตามขนาดที่กําหนด (รวมถึงของที่จัดทําขึ้น ในลักษณะเพ่ือให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะ หรือ
บรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก (HS 30049099) ที่นําเข้าจากฟิลิปปินส์ เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มยาและ
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีกมากที่สุด เช่น 
ยารักษาหรือป้องกันโรคที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ตามขนาดที่กําหนด (รวมถึงของที่จัดทําขึ้นในลักษณะเพ่ือให้ผ่านทาง
ผิวหนัง) หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก (HS 30049099) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น อินเดีย และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.4  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูน้าํเขา้ยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัช
กรรมในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ (ร้อย
ละจุด) 

อัตราการ
ใช้สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน  
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 3,731 235 6.3 95.1 9 75.5 -2.2 
   - บรูไน 0 0 0 0 0 0 0 
   - กัมพูชา 0.46 0 0 100 9.6 0 0 
   - อินโดนีเซีย 1,698 73 4.3 91.6 7.9 67.3 -8.4 
   - ลาว 0.03 0 0 100 1 0 0 
   - เมียนมาร์ 0.02 0 0 71.9 1 0 0 
   - มาเลเซีย 343 30 8.6 98.3 9.8 87.4 +13.6 
   - ฟิลิปปินส์ 778 64 8.2 100 9.9 82 +7.4 
   - สิงคโปร์ 744 54 7.3 95.1 9.8 76.8 +6.2 
   - เวียดนาม 167 15 9.1 100 9.8 92.4 -6.5 
ออสเตรเลีย 1,423 95 6.7 93.0 9.9 71.9 +7.7 
จีน 11,607 433 3.7 93.6 4.9 78.1 0.7 
อินเดีย 4,203 24 0.6 81.7 2.9 19.8 +10.4 
ญี่ปุ่น 2,946 116 3.9 96 8.1 50.4 +5 
เกาหลีใต้ 2,085 53 2.6 58.4 7.4 59.8 -3 
เปรู 0.43 0 0 8.5 1 0 0 
รวมทุกประเทศ 25,995 956 3.7 89.3 6 64.4 +0.5 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.3  อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
3.3.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกสิ่งทอในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มสิ่งทอจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 2,316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของ
ไทย  การที่สินค้าส่งออกกลุ่มสิ่งทอของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับไม่สูงนักที่ร้อยละ 43.1 จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 83.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 7.7 จุด (ดูตารางที่ 
3.5 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ญี่ปุ่นสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (697 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศจีน (399 ล้านบาท) 
และผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (356 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะท่ีผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทย
ทุกรายการในกลุ่มสิ่งทออยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.5 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มสิ่งทอไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  ยกเว้นเพียงญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
และอินโดนีเซีย โดยพบว่า ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มสิ่งทอในไทยที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ตํ่ามาก ได้แก่ ลาว 
กัมพูชา เมียนมาร์ และเปรู  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.6 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ บรูไน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 18.4 จุด ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น 
อินเดียซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 7 จุด (ดูตารางที่ 3.5 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มสิ่งทอที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น แวดด้ิงทํา

ด้วยวัตถุทอและของทําด้วยแวดด้ิงดังกล่าว รวมท้ังเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาว ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผง
สิ่งทอ และมิลเน็ปทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ (HS 560122) ที่ส่งออกไปยังจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มสิ่ง
ทอที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ผ้าทอจากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วย
ไนลอนหรือโพลิเอสเทอร์ (HS 540710) ที่ส่งออกไปยังจีน  เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.5  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกสิ่งทอในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(รอ้ยละจุด) 

อาเซียน 46,921 824 1.8 77.4 8.5 31.5 +1.5 
   - บรูไน 100 0 0.4 29.7 5 27.2 +18.4 
   - กัมพูชา 4,045 10 0.3 99.4 6.6 3.6 +2.8 
   - อินโดนีเซีย 11,095 356 3.2 76.8 7.3 68 +6.5 
   - ลาว 1,989 9 0.4 100 10.4 4.4 +0.5 
   - เมียนมาร์ 6,598 4 0.1 100 9.1 0.4 -0.1 
   - มาเลเซีย 3,575 91 2.5 79.2 12.4 24.3 -4 
   - ฟิลิปปินส์ 3,182 74 2.3 100 6.8 46.2 -2.8 
   - สิงคโปร์ 2,711       
   - เวียดนาม 13,626 281 2.1 67 8.9 35.2 +5.6 
ออสเตรเลีย 3,037 100 3.3 96.1 5.2 65.9 +4 
จีน 13,810 399 2.9 83.8 7.7 41.4 +3.1 
อินเดีย 4,240 82 1.9 92.8 4.9 34.5 -7 
ญี่ปุ่น 16,331 697 4.3 99 6.8 61.9 +2.6 
เกาหลีใต้ 3,968 214 5.4 85 8.5 74.2 +0.9 
เปรู 286 0 0 9.3 6 0 0 
รวมทุกประเทศ 88,594 2,316 2.6 83.8 7.7 43.1 +1.6 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.3.2 การใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าสิ่งทอในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มสิ่งทอจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 3,586 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มสิ่งทอได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับ
ปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงร้อยละ 84.4  จากความตกลง FTA 
ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 98.3 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 7.7 จุด  
(ดูตารางที่ 3.6 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าไทยที่นําเข้า

สินค้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (2,358 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าสินค้ามา
จากประเทศญี่ปุ่น (310 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าสินค้ามาจากประเทศเวียดนาม (252 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.6 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มสิ่งทอในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50  ยกเว้นการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชา
และลาวที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในระดับตํ่า ขณะที่ประเทศภาคีความตกลง FTA ที่ผู้นําเข้าในไทยไม่ได้
นําเข้าสินค้ามาเลยหรือมีมูลค่าตํ่ามาก ได้แก่ เปรู บรูไน และเมียนมาร์ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า เมียนมาร์เป็นประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มสิ่งทอในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 49.5 จุด ในขณะเดียวกัน หลายประเทศก็มีอัตราการใช้
สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น สิงคโปร์และออสเตรเลีย ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.7 และ 20.5 จุด 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.6 ประกอบ) 
 

ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มสิ่งทอที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ด้ายใยยาว
สังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเด่ียวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 
67 เดซิเทกซ์ (HS 54021900) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น และผ้าทอลายขัด (HS 52081200) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น 
ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มสิ่งทอที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เจอร์ซี่ พูล
โอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อก๊ัก และเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS 61109000) ที่นําเข้า
จากจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.6  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูน้าํเขา้สิ่งทอในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน  
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 12,149 655 5.4 98.5 6.6 90.5 +6.6 
   - บรูไน 0.05 0 0 100 18.2 0 0 
   - กัมพูชา 132 10 7.9 100 23.3 26.6 +2.1 
   - อินโดนีเซีย 5,257 248 4.7 98.6 5.2 94.9 +5.5 
   - ลาว 37 2 4.7 100 26.5 16.0 -1.5 
   - เมียนมาร์ 4 0 0 100 5.8 0 -49.5 
   - มาเลเซีย 1,815 117 6.4 99.4 7.2 90.3 -0.6 
   - ฟิลิปปินส์ 205 11 5.5 100 7.1 90.7 -7.2 
   - สิงคโปร์ 507 15 2.9 100 6.2 58.9 +36.7 
   - เวียดนาม 4,192 252 6 97.5 7.5 91.6 -1.3 
ออสเตรเลีย 820 14 1.8 100 2.8 86.3 +20.5 
จีน 30,791 2,358 7.7 98.9 9.2 85.8 1.9 
อินเดีย 3,654 111 3 88.3 4.4 84.5 +5.3 
ญี่ปุ่น 7,749 310 4 100 6 72.1 +3.2 
เกาหลีใต้ 3,630 138 3.8 99.1 5.5 77.5 +0.1 
เปรู 23 0 0 0.1 5 0 0 
รวมทุกประเทศ 58,816 3,586 6.1 98.3 7.7 84.4 +3.5 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.4  อุตสาหกรรมเครื่องนุง่ห่ม 
3.4.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเครื่องนุ่งหม่ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิด
เป็นมูลค่ารวม 816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของ
ไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลาง
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลางที่ร้อยละ 64.9 จาก 
ความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 77.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 
11 จุด (ดูตารางที่ 3.7 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ญี่ปุ่นสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (405 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศจีน (136 ล้านบาท)  
ผู้นําเข้าในออสเตรเลีย (99 ล้านบาท) และผู้นําเข้าในประเทศเกาหลีใต้ (90 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้
นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์
สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ขณะที่สินค้าที่
ส่งออกไปเปรู อยู่นอกรายการลดภาษี (ดูตารางที่ 3.7 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ทุกประเทศยกเว้น อินเดีย มีอัตรา

การใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ขณะที่การส่งออกไปหลายประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และบรูไน ยังมีการใช้สิทธิประโยชน์ในระดับตํ่า  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย
และเกาหลีใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 และ 3.9 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น จีนซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 8.1 จุด (ดูตารางที่ 3.7 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ชุด

ช้ันในชนิดสลิป กระโปรงช้ันใน กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ กางเกงช้ันใน ชุดนอนยาวทําด้วยฝ้าย (HS 610821) ที่
ส่งออกไปยังญี่ปุ่น เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เช้ิตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ทําด้วยฝ้าย (HS 
610510) ที่ส่งออกไปยังเมียนมาร์ เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
 
 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 79 
 

 

 

ตารางที่ 3.7  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกเครื่องนุง่ห่มในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 4,021 84 2.1 53.3 15.3 23.3 -0.1 
   - บรูไน 57 0 0 1 10 0 0 
   - กัมพูชา 160 0 0.2 100 11.2 1.5 +1.2 
   - อินโดนีเซีย 119 10 8.3 100 14.9 55.4 -2.8 
   - ลาว 246 1 0.3 100 9.1 3.9 +3.3 
   - เมียนมาร์ 764 0 0 100 16.1 0 0 
   - มาเลเซีย 635 0 0 1.8 5.3 0.1 -0.7 
   - ฟิลิปปินส์ 441 32 7.3 100 15 48.8 -2.8 
   - สิงคโปร์ 1,201       
   - เวียดนาม 400 41 10.3 100 20 51.5 -0.4 
ออสเตรเลีย 1,423 99 7 99.1 8.6 77 +5.2 
จีน 1,220 136 11.1 100 16 69.2 -8.1 
อินเดีย 175 2 1.1 73.3 4.7 33.1 -2.6 
ญี่ปุ่น 7,615 405 5.3 81.7 8.9 73.8 +1.5 
เกาหลีใต้ 946 90 9.5 89.8 12.8 82.7 +3.9 
เปรู 47       
รวมทุกประเทศ 15,447 816 5.3 77.5 11 64.9 +0.7 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปสิงคโปร์ มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ส่วนสินค้าส่งออกไปเปรูอยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.4.2 การใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเคร่ืองนุ่งห่มในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 2,214 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.5  เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การท่ีสินค้านําเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดับสูงดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 68.5 
จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าสูงถึงร้อยละ 99.7 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อ
สูงถึงร้อยละ 28 จุด (ดูตารางที่ 3.8 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1,773 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศเวียดนาม (124 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น (100 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดูตาราง
ที่ 3.8 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามา

จากประเทศภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50  ยกเว้น กัมพูชา ออสเตรเลีย 
บรูไน เกาหลีใต้ และอินเดีย  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงเพียงร้อยละ 0.3 จุด โดย

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มในไทยจากประเทศอาเซียนมีอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ยกเว้นเพียงเมียนมาร์ที่มีแนวโน้มลดลงเพียงประเทศเดียวใน
อาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการนําเข้าสินค้าเครื่องนุ่งห่มจากจีน การใช้สิทธิประโยชน์ที่
ลดลงของจีนจากปีก่อนหน้ามีอิทธิพลให้อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีมีแนวโน้มลดลง (ดู
ตารางที่ 3.8 ประกอบ) 
 

ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 
เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง ทําด้วยวัสดุอ่ืนๆ (HS 
62121090) และสูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายนํ้า) ของสตรี
หรือเด็กหญิง (HS 62046200) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มที่ยังสามารถเก็บ
เก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เครื่องยกทรง เคร่ืองรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง 
สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง ทําด้วยวัสดุอ่ืนๆ (HS 62121090) ที่นําเข้าจากจีน  และเช้ิตของบุรุษทําด้วย
ฝ้าย (HS 62052000) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th 
และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.8 สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูน้าํเขา้เคร่ืองนุ่งห่มในไทยในป ี2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน  
(รอ้ยละจุด) 

อาเซียน 1,852 327 17.6 100 28.2 64 +14 
   - บรูไน 0.1 0 0 100 30 0 0 
   - กัมพูชา 211 22 10.6 100 29.4 35.4 +21.6 
   - อินโดนีเซีย 324 45 14.1 100 27.7 53.9 +7.1 
   - ลาว 19 6 29.2 100 29.9 97.6 +2.8 
   - เมียนมาร์ 49 13 25.9 100 30 86.4 -4.5 
   - มาเลเซีย 286 61 21.5 100 23.6 90.2 +10.9 
   - ฟิลิปปินส์ 90 20 22.3 100 29.7 75.1 +14.2 
   - สิงคโปร์ 154 35 22.6 100 26.4 85.8 +8.1 
   - เวียดนาม 719 124 17.3 100 29.8 58.1 +10.8 
ออสเตรเลีย 18 1 6.6 100 19.8 27.8 +14.0 
จีน 8,461 1,773 21 100 28.7 72.9 -2.6 
อินเดีย 458 3 0.7 94.4 13.4 6 +3.1 
ญี่ปุ่น 478 100 21 100 29.4 70.3 -7.9 
เกาหลีใต้ 81 10 12 99.5 25.9 41.5 -7.2 
เปรู 7       

รวมทุกประเทศ 11,354 2,214 19.5 99.7 28 68.5 -0.3 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ:  สินค้านําเข้าจากเปรู อยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.5  อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 
3.5.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเครื่องหนังและรองเท้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าจากไทยสามารถ
ประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 504 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าใน
กลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง 
FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ที่ร้อยละ 31  
จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 70.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อย
ละ 9.6 จุด (ดูตารางที่ 3.9 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ญี่ปุ่นสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (242 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศจีน (96 ล้านบาท)  
และผู้นําเข้าในประเทศเกาหลีใต้ (71 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะท่ีผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าส่งออกจากไทยทุก
รายการในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ขณะที่สินค้าส่งออกไปเปรูอยู่นอกรายการลดภาษี 
(ดูตารางที่ 3.9 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

ส่งออกไปประเทศภาคีความตกลง FTA ในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ขณะที่การส่งออก
ไปประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์มากกว่าร้อยละ 50  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18  16.1 และ 15.9 
จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น 
ฟิลิปปินส์ซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 19 จุด (ดูตารางที่ 3.9 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น รองเท้าอ่ืนๆ (HS 640399) ที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าที่
ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ของอ่ืนๆ ทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  
(HS 420500) ที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 83 
 

 

 

ตารางที่ 3.9  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผูส้ง่ออกเครื่องหนังและรองเท้าในไทย
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 10,106 61 0.6 42.2 8 10.5 -1.0 
   - บรูไน 14 0 0.5 69.7 5 13.3 +13.3 
   - กัมพูชา 913 4 0.4 100 5 1.3 +0.6 
   - อินโดนีเซีย 2,083 9 0.4 9 14.9 37.1 +16.1 
   - ลาว 118 0 0 100 9.9 0 0 
   - เมียนมาร์ 1,385 0 0 99.9 7.3 0.1 +0.1 
   - มาเลเซีย 773 0 0 0.3 7.1 33.3 +15.9 
   - ฟิลิปปินส์ 204 7 3.4 100 8 45.4 -19 
   - สิงคโปร์ 943       
   - เวียดนาม 3,674 41 1.1 39.4 9.5 18.6 -7.3 
ออสเตรเลีย 596 21 3.5 95.9 5.7 69.6 +13.2 
จีน 4,366 96 2.2 100 9.3 19.2 +7 
อินเดีย 931 14 1.5 100 5.5 28.3 +18 
ญี่ปุ่น 2,892 242 8.4 98.9 15.4 56.7 -8.2 
เกาหลีใต้ 1,242 71 5.7 100 8 68.2 -5.3 
เปรู 9       
รวมทุกประเทศ 20,142 504 2.5 70.7 9.6 31 +2.7 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปสิงคโปร์ มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ส่วนสินค้าส่งออกไปเปรูอยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.5.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเคร่ืองหนังและรองเท้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าจากประเทศภาคีความ 
ตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าได้รับประโยชน์
จากความตกลง FTA อยู่ในระดับค่อนข้างสูงดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับปานกลางท่ีร้อยละ 61.7 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 93.8 ของมูลค่าการ
นําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อสูงถึงร้อยละ 21.7 จุด (ดูตารางที่ 3.10 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1,306 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศเวียดนาม (244 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย (123 ล้านบาท) ตามลําดับ  
(ดูตารางที่ 3.10 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเข้ามาจากประเทศภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นกัมพูชา 
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าในไทยมีอัตราการใช้
สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า มากที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ญี่ปุ่น และเมียนมาร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
84  28.7  13.9 และ 10.4 จุด ตามลําดับ ขณะที่การนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 23.9 จุด (ดูตารางที่ 3.10 ประกอบ) 
 

ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มเคร่ืองหนังและรองเท้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 
เช่น หีบเดินทางขนาดใหญ่ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ (HS 42022200) ที่นําเข้าจากจีน และหีบ
เดินทางขนาดใหญ่ด้านนอกทําด้วยวัสดุอ่ืนๆ (HS 42021299) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่ม
เครื่องหนังและรองเท้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น หีบเดินทาง
ขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน 
ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปืน ซองปืน และภาชนะที่
คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม (HS 42029290) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ใน
เว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 85 
 

 

 

ตารางที่ 3.10  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าเครื่องหนังและรองเท้าไทยใน
ปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(รอ้ยละจุด) 

อาเซียน 2,960 509 17.2 99.3 25.4 60.8 +6.6 
   - บรูไน 0 0 0 100 29.1 0 0 
   - กัมพูชา 89 9 9.7 89.7 26.6 43 +28.7 
   - อินโดนีเซีย 710 123 17.3 99.6 28.2 58.3 +8.8 
   - ลาว 4 1 27.7 100 29.5 93.5 +4.6 
   - เมียนมาร์ 9 3 28.4 100 30 94.8 +10.4 
   - มาเลเซีย 709 97 13.7 100 16.5 52.4 -1.8 
   - ฟิลิปปินส์ 54 5 9.7 100 12.9 88.6 +84 
   - สิงคโปร์ 124 29 23.0 100 29 76.5 +1.6 
   - เวียดนาม 1,261 244 19.3 99.4 28.9 64.9 +3.5 
ออสเตรเลีย 138 0 0.3 11.1 14.5 34.9 -23.9 
จีน 9,899 1,306 13.2 98.4 21 64.1 +5.3 
อินเดีย 386 4 1.1 41.9 9.6 19.4 -2.1 
ญี่ปุ่น 230 16 6.9 95.2 19.5 30 +13.9 
เกาหลีใต้ 499 12 2.5 33.7 14.5 25.3 +5.1 
เปรู 0.12       
รวมทุกประเทศ 14,113 1,848 13.1 93.8 21.7 61.7 +5.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ:  สินค้านําเข้าจากเปรู อยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.6  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ 
3.6.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกอัญมณีและเครื่องประดับในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยสามารถ
ประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าใน
กลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยได้รับประโยชน์จากความ 
ตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับปาน
กลางที่ร้อยละ 46 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 78.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
และให้แต้มต่อร้อยละ 7.2 จุด (ดูตารางที่ 3.11 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ออสเตรเลียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (221 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศญี่ปุ่น (202 
ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศจีน (91 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทย
ทุกรายการในกลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.11 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

ส่งออกไปประเทศภาคีความตกลง FTA เพียงสามประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคีลดลงอย่าง

ชัดเจนร้อยละ 23.3 จุด หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ อินเดีย ลดลงร้อยละ 51.9 จุด ในขณะเดียวกัน 
บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ซึ่งเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดร้อยละ 23.2 และ 21.9 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.11 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ (HS 711319) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นและ 
ออสเตรเลีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เพชร (HS 710239) ที่ส่งออกไปอินเดีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.11  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับใน
ไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ (ร้อย

ละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 3,445 7 0.2 15.2 11.3 9.7 -2.4 
   - บรูไน 57 0 0 100 5 0 -0.01 
   - กัมพูชา 126 0 0 13.9 2 0 0 
   - อินโดนีเซีย 294 2 0.8 97.5 7 8.4 -16.1 
   - ลาว 6 0 0 100 3.2 0 0 
   - เมียนมาร์ 64 0 0 100 29.4 0 0 
   - มาเลเซีย 678 0 0 0.3 10 0 0 
   - ฟิลิปปินส์ 28 1 4.4 100 9 43.7 +21.9 
   - สิงคโปร์ 1,922       
   - เวียดนาม 271 3 1.3 22.7 23 23.6 -4.2 
ออสเตรเลีย 4,765 221 4.6 96.1 5 96.7 +4.2 
จีน 1,416 91 6.4 96.9 13.3 34.2 +8.5 
อินเดีย 9,135 9 0.1 100 8 1.1 -51.9 
ญี่ปุ่น 6,537 202 3.1 64.1 5.4 89.9 -9.6 
เกาหลีใต้ 555 40 7.2 99.2 7.3 98.1 +23.2 
เปรู 3 0 0 0.1 6 0 0 
รวมทุกประเทศ 25,856 570 2.2 78.7 7.2 46 -23.3 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.6.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าอัญมณีและเครื่องประดับในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับจากประเทศภาคีความ
ตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 37 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับได้รับ
ประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับตํ่าที่เพียงร้อยละ 13 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 11.7 ของมูลค่าการนําเข้า
ทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 17.4 จุด (ดูตารางที่ 3.12 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (15 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้า
มาจากประเทศญี่ปุ่น (14 ล้านบาท) (ดูตารางที่ 3.12 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การนําเข้ามาจากประเทศภาคีความตกลง FTA เกือบทั้งหมดในระดับตํ่าถึงตํ่ามาก ยกเว้นเกาหลีใต้และ
อินโดนีเซียกับซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 50.8 และ 40.4 ตามลําดับ  

 
การเปล่ียนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.4 หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็นประเทศท่ีผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มอัญ
มณีและเคร่ืองประดับในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.4 
37 และ 32.7จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.12 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ (HS 71131990) ที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย
และญี่ปุ่น เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ (HS 71131990) ที่นําเข้า
จากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.12  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าอัญมณแีละเคร่ืองประดับใน
ไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซียน 1,138 16 1.4 86.9 19.9 8.2 +7.8 
- บรูไน 0       
- กัมพูชา 2       
- อินโดนีเซีย 199 15 7.5 92.7 20 40.4 +37 
- ลาว 0       
- เมียนมาร์ 39 0 0 20.7 20 0 0 
- มาเลเซีย 56 1 2.2 33.9 19.9 32.9 +32.7 
- ฟิลิปปินส์ 10 0 0 1.3 20 0 0 
- สิงคโปร์ 804 0 0 93.7 19.9 0 0 
- เวียดนาม 29 0 0 84.5 20 0 0 

ออสเตรเลีย 322 3 0.8 18.7 18.9 25.7 -3.9 
จีน 791 1 0.1 16.9 11.6 2.6 +1.2 
อินเดีย 12,050 1 0.0 1.9 12.2 2.2 +2 
ญี่ปุ่น 616 14 2.3 41.5 17.6 28.4 -8.6 
เกาหลีใต้ 278 3 1.0 37.5 10.3 50.8 +47.4 
เปรู 3       
รวมทุกประเทศ 15,198 37 0.2 11.7 17.4 13 +9.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้านําเข้าจากกัมพูชามีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ส่วนสินค้านําเข้าจากเปรูอยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.7 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
3.7.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเคมีภัณฑ์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์จากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 6,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของ
ไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มเคมีภัณฑ์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลาง
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 68.7 จากความตกลง FTA ที่มีความ
ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 72.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และให้แต้มต่อร้อยละ 7.6 จุด (ดูตารางที่ 3.13 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศจีน

สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (2,504 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (858 ล้าน
บาท)  และผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม  (502 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์
ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกัน
กับไทยทุกรายการในกลุ่มเคมีภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.13 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคีความตกลง FTA ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นบรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว 
และเปรู ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างตํ่า 

 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงร้อยละ 2 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลง
จากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 7.2 5.4 และ 5.4 จุด ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น เปรูซึ่งเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดร้อยละ 32.6 จุด (ดูตารางที่ 3.13 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น  

ส่วนผสมหัวเช้ือนํ้าหอม (HS 270750) ที่ส่งออกไปยังจีน และแชมพู (HS 330510) ที่ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย 
เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น 
สิ่งปรุงแต่งที่จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก (HS 330510) ที่ส่งออกไปยังกัมพูชา เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.13  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกเคมีภัณฑ์ในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 77,888 2,548 3.3 65.1 9.4 50.9 +0.8 
   - บรูไน 22 0.4 1.9 72 9 15.7 +6.8 
   - กัมพูชา 7,901 121 1.5 80.7 11.1 15.9 +1.6 
   - อินโดนีเซีย 15,239 858 5.6 97.7 7.3 72.8 -0.05 
   - ลาว 5,118 309 6 100 15.7 24.6 +4.2 
   - เมียนมาร์ 6,792 91 1.4 75.8 8.2 15 +7.0 
   - มาเลเซีย 13,553 196 1.5 15.2 17.8 50.6 +9.2 
   - ฟิลิปปินส์ 8,743 470 5.4 100 6.9 76 +3.1 
   - สิงคโปร์ 8,949       
   - เวียดนาม 11,570 502 4.3 72.4 9.4 50.9 -2.9 
ออสเตรเลีย 6,765 218 3.2 88.1 5 73.3 -7.2 
จีน 37,541 2,504 6.7 99 7.7 87.5 -5.4 
อินเดีย 7,216 241 3.3 93.8 6.0 58.9 +6.2 
ญี่ปุ่น 27,497 373 1.4 43.2 3.8 79.6 -5.4 
เกาหลีใต้ 10,177 404 4 85.5 5.5 82.1 +14 
เปรู 82 1 0.7 28.4 6 38.6 +32.6 
รวมทุกประเทศ 167,165 6,289 3.8 72.5 7.6 68.7 -2 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.7.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเคมีภัณฑ์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์จากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 4,357 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ที่ร้อยละ 65.1  จากความ
ตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 43 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 7.6 จุด 
(ดูตารางที่ 3.14 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1,285 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศญ่ีปุ่น (803 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย (702 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.14 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น กัมพูชา เวียดนาม เกาหลี
ใต้ และอินเดีย  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

2.4 จุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคมภัีณฑ์ในไทยมอัีตรา
การใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยประเทศที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เมียนมาร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
88.2 จุด ตามลําดับ ขณะที่ประเทศที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 
ลดลงร้อยละ 24.7 จุด (ดูตารางที่ 3.14 ประกอบ) 
 

ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น สิ่งปรุง
แต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามอ่ืนๆ สารเติมแต่งสําหรับนํ้ามันหล่อลื่นอ่ืนๆ (HS 33049990) ที่นําเข้าจาก
อินโดนีเซีย  และตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่ง คะตะไลส์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน (HS 
38159000) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น  เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้าน
ภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอ่ืนๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
(HS 35069100) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.14 สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าเคมีภัณฑ์ในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 61,344 1,936 3.2 50.6 8.0 71.9 +2.3 
- บรูไน 188 0 0 0.0 10.0 0 0 
- กัมพูชา 58 0 0 0.8 9.8 0 0 
- อินโดนีเซีย 16,638 702 4.2 40.2 11.8 83.0 -1.3 
- ลาว 404 17 4.2 84.9 5.2 98.2 +0.7 
- เมียนมาร์ 341 0 0.1 0.3 27.5 88.2 +88.2 
- มาเลเซีย 20,631 663 3.2 46.4 7.9 87.8 +2.0 
- ฟิลิปปินส์ 1,401 90 6.4 71.6 11.8 65.6 -24.7 
- สิงคโปร์ 19,288 356 1.8 59.7 5.4 57.3 +5.2 
- เวียดนาม 2,394 108 4.5 80.4 9.0 40.8 +4.4 

ออสเตรเลีย 4,472 100 2.2 21.5 13.6 67.9 -0.2 
จีน 65,801 1,285 2.0 32.8 7.9 73.5 +3.0 
อินเดีย 7,410 39 0.5 31.9 3.9 35.5 -0.6 
ญี่ปุ่น 40,210 803 2.0 57.8 6.5 53.9 +3.5 
เกาหลีใต้ 14,400 193 1.3 28.1 9.3 47.7 +2.2 
เปรู 29 1 2.4 65.4 5.0 73.4 -8.1 
รวมทุกประเทศ 193,667 4,357 2.3 43.0 7.6 65.1 +2.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.8  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
3.8.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกปิโตรเคมีในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 2,904 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย 
การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มปิโตรเคมีของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงถึงร้อยละ 90.4  จากความตกลง FTA ที่มีความ
ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 62.2 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 3.5 จุด (ดูตารางที่ 3.15 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศจีน

สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (2,635 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศอินเดีย (105 ล้านบาท)  
และผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (62 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการใน
กลุ่มปิโตรเคมีอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.15 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นอินเดีย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และ
เมียนมาร์ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.4 จุด ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อน
หน้า เช่น ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 48.1 และ 14.8 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.15 
ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มปิโตรเคมีของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟีนอล และอีพอกซิอีเทอร์ (HS 291020) ที่ส่งออกไปจีน เป็นต้น  ส่วน
สินค้าส่งออกกลุ่มปิโตรเคมีของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น กรด
โพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก 
(HS 291736) ที่ส่งออกไปอินเดีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.15  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกปิโตรเคมีในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 45,874 98 0.2 5.8 3.9 93.4 -1.3 
   - บรูไน 0       
   - กัมพูชา 0 0 0 100 2 0 0 
   - อินโดนีเซีย 17,613 62 0.4 7.1 5 99.4 +0.4 
   - ลาว 72 0 0 100 5 0 0 
   - เมียนมาร์ 3 0 0 56.8 1 0 0 
   - มาเลเซีย 6,789 0 0 0 20 0 0 
   - ฟิลิปปินส์ 563 1 0.1 14.1 1 87.6 +23.4 
   - สิงคโปร์ 14,791       
   - เวียดนาม 6,042 35 0.6 20.9 3 93.4 -6.3 
ออสเตรเลีย 2,750 6 0.2 8.2 5 51.3 -48.1 
จีน 79,707 2,635 3.3 94.4 3.6 97.8 -1.4 
อินเดีย 9,303 105 1.1 99.9 2.2 32 +0.2 
ญี่ปุ่น 2,076 60 2.9 67.5 4.9 79.8 -14.8 
เกาหลีใต้ 3,269 0 0 0.1 5 63.2 -7.6 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 142,979 2,904 2 62.2 3.5 90.4 +0.6 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.8.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าปิโตรเคมีในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 73.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การท่ีสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีนําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 36.1 จากความตกลง FTA 
ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 15 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 5 จุด (ดูตารางท่ี 
3.16 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (32 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศอินโดนีเซีย (20 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ (11 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.16 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA ทุกประเทศในระดับที่สูง ยกเว้นสิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงร้อยละ 62.9 จุด โดย

ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ 
มาเลเซียและสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 90.8 และ 69 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.16 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มปิโตรเคมีนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น สไตรีน 

(HS 29025000) ที่นําเข้าจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม สไตรีน (HS 
29025000) ที่นําเข้าจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซียยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ได้มากกว่าน้ีอีก (ดูสินค้า
รายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.16 สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าปิโตรเคมีในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 16,277 58 0.4 23.2 5.0 30.8 -69.1 
- บรูไน 0       
- กัมพูชา 0       
- อินโดนีเซีย 3,569 20 0.6 11.4 5.0 99.6 -0.4 
- ลาว 0       
- เมียนมาร์ 0       
- มาเลเซีย 3,310 6 0.2 39.4 5.0 9.2 -90.8 
- ฟิลิปปินส์ 0       
- สิงคโปร์ 9,393 32 0.3 22.0 5.0 31.0 -69.0 
- เวียดนาม 6       

ออสเตรเลีย 0       
จีน 1,303 0 0 0.1 5.0 0 0 
อินเดีย 769       
ญี่ปุ่น 3,390 5 0.2 3.3 5.0 88.4 +24.8 
เกาหลีใต้ 5,630 11 0.2 3.9 5.0 99.7 +99.7 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 27,369 74 0.3 15.0 5.0 36.1 -62.9 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้านําเข้าจากเวียดนามและอินเดียมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.9  อุตสาหกรรมพลาสติก 
3.9.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกพลาสติกในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มพลาสติกจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 11,291 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของ
ไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มพลาสติกของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลาง
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 73.3  จากความตกลง FTA ที่มีความ
ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 76.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 7.3 จุด (ดูตารางที่ 3.17 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศจีน

สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (3,369 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (2,791 ล้าน
บาท)  และผู้นําเข้าในประเทศญี่ปุ่น (1,341 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้
รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับ
ไทยทุกรายการในกลุ่มพลาสติกอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  (ดูตารางที่ 3.17 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มพลาสติกมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และบรูไน  
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 จุด โดย 

ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เปรู
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.7 จุด (ดูตารางที่ 3.17 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มพลาสติกของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

โพลิโพรพิลีน (HS 390210) ที่ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มพลาสติกของไทยที่ยัง
สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ของอ่ืนๆ ที่ทําด้วยพลาสติก เช่น ตะกร้า 
ตะแกรง ผ้าปูโต๊ะ มู่ลี่ (HS 392690) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.17  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกพลาสติกในไทยในป ี2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(รอ้ยละจุด) 

อาเซียน 103,654 5,009 4.8 73.5 10.7 62.4 +6.5 
   - บรูไน 49 0 0 0.3 10 0 - 
   - กัมพูชา 4,456 16 0.4 65.6 11.5 6.4 +2.6 
   - อินโดนีเซีย 33,167 2,791 8.4 91.3 11.5 80.9 +11.5 
   - ลาว 2,999 3 0.1 100 9.7 0.7 +0.2 
   - เมียนมาร์ 4,496 4 0.1 70.1 2.6 4.8 +2.9 
   - มาเลเซีย 21,009 1,070 5.1 72.3 14.5 54.4 +4.6 
   - ฟิลิปปินส์ 10,634 707 6.7 100 10.1 65.8 +11.3 
   - สิงคโปร์ 4,950       
   - เวียดนาม 21,895 418 1.9 50.2 6.2 67.8 -1.6 
ออสเตรเลีย 20,379 895 4.4 99.8 5.0 87.8 +4.1 
จีน 93,561 3,369 3.6 63.6 6.8 86 +3.4 
อินเดีย 19,132 523 2.7 91.7 4.5 59 +5.4 
ญี่ปุ่น 44,247 1,341 3 98.1 4.3 74.1 +16.8 
เกาหลีใต้ 6,453 154 2.4 51.4 6.6 70.7 -0.4 
เปรู 794 1 0.2 3.6 6 75.1 +69.7 
รวมทุกประเทศ 288,220 11,291 3.9 76.4 7.3 73.3 +7.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
 



100 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.9.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าพลาสติกในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มพลาสติกจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 2,657 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การท่ีสินค้ากลุ่มพลาสติกนําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับไม่เต็มที่เพียงร้อยละ 46.2 
จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 65.3 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อ 
ร้อยละ 6.3 จุด (ดูตารางที่ 3.18 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1,465 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศมาเลเซีย (338 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ (281 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.18 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มพลาสติกในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่การนําเข้าจากบางประเทศ
ใช้สิทธิประโยชน์ในระดับตํ่ามาก ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย บรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว  

 
การเปล่ียนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ลาว และเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่ม
พลาสติกในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยประเทศที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 จุด ในขณะเดียวกัน ประเทศที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุด 
คือ อินโดนีเซีย ลดลงร้อยละ 7.5 จุด (ดูตารางที่ 3.18 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มพลาสติกนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น เครื่องใช้

บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอ่ืนๆ และของใช้เพ่ือสุขลักษณะหรือใช้ในห้องนํ้า ทําด้วย
พลาสติก (HS 39241000) ที่นําเข้าจากประเทศจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มพลาสติกนําเข้าที่ยังสามารถเก็บ
เก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ของอ่ืนๆ ทําด้วยพลาสติก และของที่ทําด้วยวัตถุอ่ืนๆ 
(HS 39269099) ที่นําเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 101 
 

 

 

ตารางที่ 3.17  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าพลาสติกในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 34,395 720 2.1 51.8 6.9 62.5 -4.5 
   - บรูไน 0.1 0 0 100 12.9 0 0 
   - กัมพูชา 10 0 0 100 10 0 0 
   - อินโดนีเซีย 3,505 72 2.1 43.9 7.1 68.1 -7.5 
   - ลาว 3 0 1.1 96.0 9.4 3.8 +3.8 
   - เมียนมาร์ 0.5 0 0 10.3 11.8 0 0 
   - มาเลเซีย 14,899 338 2.3 57.5 7 61.7 -3.8 
   - ฟิลิปปินส์ 1,081 77 7.1 97.3 8.2 88.2 -0.3 
   - สิงคโปร์ 12,737 148 1.2 40.7 6.1 54.1 -6.4 
   - เวียดนาม 2,158 85 3.9 67.7 7.6 73 -3.1 
ออสเตรเลีย 853 57 6.7 74.8 11.7 59.8 -2.4 
จีน 28,932 1,465 5.1 70.7 10.2 65.4 +1.2 
อินเดีย 1,699 7 0.4 50.6 4.8 16.7 +1.4 
ญี่ปุ่น 30,384 126 0.4 72.1 2.5 13.9 +5.3 
เกาหลีใต้ 13,210 281 2.1 73.8 5.6 50.5 +1.7 
เปรู 0.1 0 0 94.5 5 0 0 

รวมทุกประเทศ 109,474 2,657 2.4 65.3 6.3 46.2 +3 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 



102 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.10  อุตสาหกรรมยาง 
3.10.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกยางในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยางจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่า
รวม 7,405 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย 
การที่สินค้าส่งออกกลุ่มยางของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวมผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 47.1 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุม
สินค้าร้อยละ 37.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 10.8 จุด (ดูตารางที่ 3.19 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศจีน

สามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (3,215 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย (2,405 ล้าน
บาท)  และผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม (878 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้
รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับ
ไทยทุกรายการในกลุ่มยางอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.19 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มยางมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศภาคี

ความตกลง FTA เพียง 5 ประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ 
และเวียดนาม 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากลดลงเพียงร้อยละ 1.2 จุด หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้า
กลุ่ ม น้ี จากไทยมี อัตราการ ใ ช้สิ ท ธิประ โยช น์ลดลงจาก ปี ก่อนหน้ามากที่ สุ ด  ไ ด้แ ก่  จีน  ลดลง 
ร้อยละ 6.7 จุด  ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น 
เปรูซึ่งเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 17.7 จุด (ดูตารางที่ 3.19 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มยางของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ยาง

เรเดียลชนิดใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก (HS 410120) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มยาง
ของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิด
อันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบอ่ืนๆ (HS 400599) ที่ส่งออกไปยังจีนและ
มาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 103 
 

 

 

ตารางที่ 3.19  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกยางในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 83,119 3,836 4.6 50 17 43 +5.1 
   - บรูไน 117 20 17.4 92.4 19.8 94.9 +0.3 
   - กัมพูชา 3,612 3 0.1 99.9 15.2 0.6 +0.5 
   - อินโดนีเซีย 7,190 369 5.1 99.7 8.4 56.9 +6.5 
   - ลาว 1,872 21 1.1 100 8.6 11.4 -2.8 
   - เมียนมาร์ 2,498 8 0.3 95.4 4.1 8.3 +5.5 
   - มาเลเซีย 47,039 2,405 5.1 26 32.4 53.7 +7.5 
   - ฟิลิปปินส์ 4,353 130 3 93.9 8.8 37.6 -1.8 
   - สิงคโปร์ 5,048       
   - เวียดนาม 11,390 878 7.7 88.8 12.9 50.9 +9 
ออสเตรเลีย 8,192 140 1.7 95.3 5 36 +0.01 
จีน 189,169 3,215 1.7 38.6 8.4 49.8 -6.7 
อินเดีย 10,753 101 0.9 38 4.5 48.5 +8.8 
ญี่ปุ่น 38,755 6 0 2 2.4 30.6 +7.9 
เกาหลีใต้ 15,312 106 0.7 14.2 6.5 79.5 +6.8 
เปรู 423 1 0.3 14.8 6 32.6 +17.7 
รวมทุกประเทศ 345,724 7,405 2.1 37.5 10.8 47.1 -1.2 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 



104 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.10.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้ายางในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยางจากประเทศภาคีความตกลง FTA สามารถ
ประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,323 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้าสินค้าใน
กลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การท่ีสินค้ากลุ่มยางนําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลาง
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 65.7 จากความตกลง FTA ที่มีความ
ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 66.7 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 8 จุด (ดูตารางที่ 3.20 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (486 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศเกาหลีใต้ (274 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (223 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.20 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยางในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA บางประเทศในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จีน สิงคโปร์ บรูไน ลาว  
เมียนมาร์ และกัมพูชา  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยางในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า และประเทศที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12.6 และ 12 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.20 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มยางนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ยางนอกชนิด

อัดลมชนิดที่ใช้กับรถยนต์น่ัง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) (HS 40111000) ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ เป็นต้น ส่วนสินค้ากลุ่มยางนําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้
อีก เช่น ของอ่ืนๆ ทําด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง (HS 40169990) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้า
รายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.20  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้ายางในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 6,374 415 6.5 86.2 9.4 80.5 +0.6 
   - บรูไน 1 0 0 100 10 0 0 
   - กัมพูชา 0.1 0 0 100 10 0 0 
   - อินโดนีเซีย 1,362 109 8 97 9.5 86.6 +0.7 
   - ลาว 7 0 0.1 100 5.3 2.2 +2.2 
   - เมียนมาร์ 0 0 0 100 10 0 0 
   - มาเลเซีย 3,398 223 6.6 79.5 9.4 88.4 +0.1 
   - ฟิลิปปินส์ 217 16 7.2 99.7 10 72.2 +12.6 
   - สิงคโปร์ 608 13 2.2 87.8 9.2 29.2 -1.3 
   - เวียดนาม 781 55 7 91.3 9.3 81 +7.7 
ออสเตรเลีย 211 7 3.2 65.2 9.8 50.2 +12 
จีน 6,925 127 1.8 45.9 8.2 49.2 +1.8 
อินเดีย 577 13 2.3 88 4.8 58.1 -9.6 
ญี่ปุ่น 17,048 486 2.9 66.1 7.9 55.5 +8 
เกาหลีใต้ 7,215 274 3.8 69.5 6.6 84.1 +1.8 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 38,350 1,323 3.5 66.7 8 65.7 +3.8 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: การนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากเปรูอาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.11  อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นเิจอร์ไม้ 
3.11.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไทยสามารถประหยัด
ภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,206 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ี
ทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 71.3 จากความตกลง FTA 
ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 25.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 10.3 จุด  
(ดูตารางที่ 3.21 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

มาเลเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (533 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (183 
ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม (161 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์
ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกัน
กับไทยทุกรายการในกลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.21 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้มีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออก

ไปประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น เกาหลีใต้ จีน เปรู     
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว  

 
การเปล่ียนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3  10.9 และ 10.1 
จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น 
บรูไนซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 15.4 จุด (ดูตารางที่ 3.21 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 

FTA สูงสุด เช่น แผ่นช้ินไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) (HS 441011)  ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้า
ส่งออกกลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก 
เช่น ส่วนประกอบของที่ น่ัง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว (HS940190) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ใน
เว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.21  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออก 
ไม้และเฟอรน์เิจอร์ไม้ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ (ร้อย
ละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 11,397 950 8.3 92.1 13.2 73.6 +7.6 
   - บรูไน 19 1 7.6 98.3 9.6 63.4 -15.4 
   - กัมพูชา 204 1 0.4 100 24.5 1.1 +0.8 
   - อินโดนีเซีย 2,801 183 6.5 100 6.9 92.9 +4.3 
   - ลาว 218 3 1.2 100 33.2 3 -0.2 
   - เมียนมาร์ 376 1 0.4 99.7 11.4 2.6 +1.9 
   - มาเลเซีย 3,831 533 13.9 90.5 20.6 76.8 +10.9 
   - ฟิลิปปินส์ 653 68 10.4 100 14.5 71.2 +12.3 
   - สิงคโปร์ 535       
   - เวียดนาม 2,762 161 5.8 99.9 7.8 71.2 +8 
ออสเตรเลีย 2,195 97 4.4 99.3 5 88.9 +8.4 
จีน 34,853 0 0 0.2 4.5 4.7 +0.5 
อินเดีย 2,160 107 5 100 7.4 67.2 +8.1 
ญี่ปุ่น 12,865 49 0.4 14.3 4.4 53.1 +10.1 
เกาหลีใต้ 2,983 3 0.1 9 4.6 12.4 -12.4 
เปรู 5 0 0 11 6 0 0 
รวมทุกประเทศ 66,458 1,206 1.8 25.6 10.3 71.3 +7.7 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.11.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้จากประเทศภาคีความ 
ตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,049 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้นําเข้าได้รับประโยชน์
จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับปานกลางที่ร้อยละ 44.4 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าการ
นําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 7.7 จุด (ดูตารางที่ 3.22 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (549 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศมาเลเซีย (175 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น (159 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดูตาราง
ที่ 3.22 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเข้ามาจากประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย 
และอินเดีย อย่างไรก็ตาม การนําเข้าจากประเทศที่สามารถประหยัดภาษีศุลกากรได้มากที่สุดสองอันดับแรกใน
ปีน้ีมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ได้ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จีน (ร้อยละ 37.9) และมาเลเซีย (ร้อยละ 44.1)  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในไทยมีอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.1 และ 13.9 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.22 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้นําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น ที่น่ังมีเบาะ (HS 94016100) เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ทําด้วยไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ (HS 94036000) ที่นําเข้า
จากประเทศจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้นําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดอ่ืนๆ (HS 44129900) ที่นําเข้า
จากจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.22  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้า 
ไม้และเฟอรน์เิจอร์ไม้ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 10,259 309 3.0 100 4.4 42.1 +6.7 
- บรูไน 0.1 0 0 100 20 0 0 

- กัมพูชา 54 0 0 100 2.1 0 0 
- อินโดนีเซีย 439 45 10.1 100 11.3 92.7 +4.4 

- ลาว 1,589 9 0.6 100 1.8 6 -1 
- เมียนมาร์ 671 8 1.1 100 7.5 20.1 +2.1 
- มาเลเซีย 6,574 175 2.7 100 3.4 44.1 +6.6 
- ฟิลิปปินส์ 32 3 8.5 100 13.6 73.6 -9.8 
- สิงคโปร์ 271 17 6.4 100 9.9 80.3 -3.6 
- เวียดนาม 631 54 8.5 100 10.4 86.5 +10.6 
ออสเตรเลีย 172 3 1.8 100 3.7 83.2 -4.7 

จีน 7,954 549 6.9 100 11.4 37.9 -0.4 
อินเดีย 333 26 7.8 100 9.6 82.2 +6.9 
ญี่ปุ่น 2,792 159 5.7 100 8.9 64.6 +13.9 

เกาหลีใต้ 73 3 3.4 100 11.9 27.9 +14.1 
เปรู 0       

รวมทุกประเทศ 21,583 1,049 4.9 100 7.7 44.4 +4.8 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.12 อุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พิมพ ์
3.12.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกกระดาษและสิ่งพิมพ์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์จากไทยสามารถประหยัด
ภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,254 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ี
ทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มกระดาษและส่ิงพิมพ์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดับปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 41.9 จากความตกลง 
FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 66.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 11.5 จุด (ดู
ตารางที่ 3.23 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

เวียดนามสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (589 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย (413 
ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (120 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศ
สิงคโปร์และบรูไนไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์และบรูไน
สําหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 
3.23 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์มีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคีความตกลง FTA เพียงไม่ก่ีประเทศที่สูงกว่าร้อยละ 50 น่ันคือ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และอินเดีย 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เน่ืองจากลดลงเพียงร้อยละ 1.9 จุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้
ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย 
ลดลงร้อยละ 15.5 จุด ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้า เช่น อินเดียซึ่งเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 10.2 จุด (ดูตารางที่ 3.23 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์ หนักต้ังแต่ 40 กรัมต่อตาราง
เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหน่ึงยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้าน
หน่ึงยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก (HS 480256) ที่ส่งออกไปเวียดนาม เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออก
กลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น 
ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน และแนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน (HS 961900) ที่ส่งออกไปยัง
มาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.23  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกกระดาษและสิง่พิมพใ์นไทย
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 23,850 1,154 4.8 87.5 12.5 43.4 +0.6 
   - บรูไน 36       
   - กัมพูชา 1,909 1 0 99.6 3.2 1.7 +1.2 
   - อินโดนีเซีย 4,451 120 2.7 97.2 8.8 50.5 +0.2 
   - ลาว 1,274 6 0.5 83.8 8.7 4.2 +0.03 
   - เมียนมาร์ 820 0 0 66.8 6.1 0.2 -0.5 
   - มาเลเซีย 4,161 413 9.9 98.2 21.3 53.3 +4.3 
   - ฟิลิปปินส์ 1,929 26 1.3 98.2 10.2 25.3 +1.1 
   - สิงคโปร์ 2,149       
   - เวียดนาม 7,121 589 8.3 99 13.7 58.7 -1.6 
ออสเตรเลีย 4,068 76 1.9 99.1 7.6 37.8 -15.5 
จีน 4,118 2 0.1 5.7 11.8 13.9 +1.1 
อินเดีย 656 21 3.3 93.7 7 53.2 +10.2 
ญี่ปุ่น 2,107 0 0 14.1 5.6 0 0 
เกาหลีใต้ 4,356 0 0 0.9 12.9 1.1 +1.1 
เปรู 4 0 0 4.2 6 0 0 
รวมทุกประเทศ 39,158 1,254 3.2 66.6 11.5 41.9 -1.9 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปบรูไนและสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.12.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้ากระดาษและสิ่งพิมพ์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์จากประเทศภาคีความ 
ตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 874 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับมูลค่า
การนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์นําเข้าได้รับประโยชน์จากความ
ตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 63.4 
จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 60.3 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อ 
ร้อยละ 6.7 จุด (ดูตารางที่ 3.24 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (284 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้า
มาจากประเทศมาเลเซีย (205 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น (146 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.24 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเข้ามาจากประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50  ยกเว้นบรูไน กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ จีน และอินเดีย ขณะที่ความตกลงกับเปรูไม่ได้ครอบคลุมถึงสินค้าในกลุ่มน้ี 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.8 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การนําเข้าจากประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีอัตราการใช้ประโยชน์
เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนที่ร้อยละ 60.4 และ 30 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.24 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์นําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทั้งสองด้านด้วยแผ่นพลาสติกใส และบุภายในด้วยฟอยล์อลูมิเนียม ใช้
สําหรับทําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว (HS 48115920) ที่นําเข้าจากประเทศสิงคโปร์  
เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์นําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 
ได้อีกสูงสุด เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดด้ิง และแผ่นเย่ือทําด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอ่ืนๆ ที่ตัด
ตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอ่ืนๆ ทําด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทําด้วยเซลลูโลสแวดด้ิง 
หรือแผ่นเย่ือ ของเส้นใยเซลลูโลส (HS48239099) ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้
ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.24  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้ากระดาษและสิง่พิมพใ์นไทย
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 15,364 652 4.2 78.1 6.2 87.4 +34 
- บรูไน 2 0 0 23.4 10.0 0 0 
- กัมพูชา 164 0 0 0.3 10.0 0.01 0 
- อินโดนีเซีย 4,041 138 3.4 52.2 6.7 97.4 +0.2 
- ลาว 110 0 0 0.1 10.0 0 0 
- เมียนมาร์ 7 0 0 0.1 10.0 0 0 
- มาเลเซีย 2,939 205 7.0 93.4 8.3 87.5 -1.4 
- ฟิลิปปินส์ 410 5 1.2 33.8 7.2 60.5 +30 
- สิงคโปร์ 7,280 284 3.9 91.2 5.2 84.9 +60.4 
- เวียดนาม 410 20 4.9 89.2 7.0 83.9 -6.3 

ออสเตรเลีย 360 6 1.6 48.9 6.2 64.5 -11 
จีน 8,719 28 0.3 46.9 7.2 6.1 +1.5 
อินเดีย 401 1 0.3 61.0 5.4 7.1 -2.2 
ญี่ปุ่น 7,794 146 1.9 47.7 8.1 51.7 +9 
เกาหลีใต้ 2,706 41 1.5 39.8 6.1 66.1 -0.1 
เปรู 0.01       
รวมทุกประเทศ 35,343 874 2.5 60.3 6.7 63.4 +19.8 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้านําเข้าจากเปรูอยู่นอกรายการลดภาษี 
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3.13  อุตสาหกรรมซิเมนต์ 
3.13.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกซิเมนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มซิเมนต์จากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 693 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย 
การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มซิเมนต์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 41.1 จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุม
สินค้าร้อยละ 82 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 6.5 จุด (ดูตารางที่ 3.25 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

เวียดนามสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (189 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศกัมพูชา (187 
ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย (135 ล้านบาท) ตามลําดับ  ส่วนผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์และ
บรูไน ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของประเทศเหล่าน้ีสําหรับสินค้าที่มี
การค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.25 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มซิเมนต์มีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศภาคี

ความตกลง FTA อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนร้อยละ 

10.9 จุด หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เมียนมาร์ จีน และอินเดีย ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.8  30 และ 
25.2 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า 
เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 59.4 จุด (ดูตารางที่ 3.25 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มซิเมนต์ของไทยท่ีใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น  

ซิเมนต์แต่งสี (HS 252329) ที่ส่งออกไปกัมพูชา เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มซิเมนต์ของไทยที่ยังสามารถ
เก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ซิเมนต์แต่งสี (HS 252329) ที่ส่งออกไปลาว และ
เมียนมาร์ (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.25  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกซิเมนต์ในไทย 
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 23,311 640 2.8 85.5 6.5 39.4 +11 
   - บรูไน 204       
   - กัมพูชา 5,693 187 3.3 100 8.9 33.1 +5.7 
   - อินโดนีเซีย 1,317 63 4.8 99.9 5.1 94.5 +3.1 
   - ลาว 3,438 1 0 94.7 4.9 0.5 +0.2 
   - เมียนมาร์ 7,080 26 0.4 92.6 1.1 38.9 +36.8 
   - มาเลเซีย 2,057 135 6.6 38.8 21.2 79.9 +0.1 
   - ฟิลิปปินส์ 1,248 40 3.2 100 6.1 59.1 -7.7 
   - สิงคโปร์ 299       
   - เวียดนาม 1,975 189 9.6 53.1 23.9 73.6 -13.9 
ออสเตรเลีย 397 1 0.3 18.8 5 36.7 -59.4 
จีน 246 14 5.8 100 6.8 89.9 +30 
อินเดีย 700 22 3.1 89.8 5.6 61.6 +25.2 
ญี่ปุ่น 916 0 0 3.1 2.6 2.4 +2.4 
เกาหลีใต้ 361 15 4.1 100 5.7 73.1 -21.7 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 25,931 693 2.7 82 6.5 41.1 +10.9 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปบรูไนและสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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1.13.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าซิเมนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มซิเมนต์จากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มซิเมนต์นําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับ
ปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 57.7 จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 93.9 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 6.9 จุด (ดูตารางที่ 
3.26 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (15 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามาจาก
ประเทศมาเลเซีย (2 ล้านบาท) (ดูตารางที่ 3.26 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มซิเมนต์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.4 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มซิเมนต์ในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยประเทศที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 32.7 26.8 และ 20.2 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.26 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มซิเมนต์นําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ของทํา

ด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทําด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม (HS 68109900) ที่นําเข้าจากจีน 
เป็นต้น ส่วนสินค้ากลุ่มซิเมนต์นําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น 
มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ (HS 38245000) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ใน
เว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.26 สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าซิเมนต์ในไทย 
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 104 5 4.8 99 7.7 62.5 -3.2 
- บรูไน 0 0 0 100 5 0 0 
- กัมพูชา 0.01 0 0 100 7.7 0 0 
- อินโดนีเซีย 13 1 9.1 95.5 9.9 95.1 +32.7 
- ลาว 0.1 0 0 100 4.4 0 0 
- เมียนมาร์ 0.01 0 0 66.7 1 0 0 
- มาเลเซีย 48 2 5 99.1 8.9 54.9 -16.0 
- ฟิลิปปินส์ 2 0.2 9.8 100 9.8 98 -1.7 
- สิงคโปร์ 19 0.5 2.6 100 7.4 25.8 -10.8 
- เวียดนาม 22 1 3.3 100 3.8 88.1 +14.2 

ออสเตรเลีย 9 1 6 99.1 9.6 60.5 -15.5 
จีน 242 15 6.4 89.2 8.2 84.5 +20.2 
อินเดีย 36 1 3 96.2 3.2 97 +26.8 
ญี่ปุ่น 134 0.5 0.4 96.7 5.4 4.5 +0.7 
เกาหลีใต้ 15 0.1 0.6 99.9 2.5 6.4 -17.4 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 541 23 4.2 93.9 6.9 57.7 +11.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.14  อุตสาหกรรมเซรามิก 
3.14.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเซรามิกในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเซรามิกจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2  เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของ
ไทย การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มเซรามิกของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับปานกลาง
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 47.1 จากความตกลง FTA ที่มีความ
ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 52.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 9.7 จุด (ดูตารางที่ 3.27 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

มาเลเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (212 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศจีน (59 ล้าน
บาท) และเวียดนาม (53 ล้านบาท) ในขณะท่ีผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์และบรูไนไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรเลย เนื่องจากอัตราภาษี MFN ของทั้ง 2 ประเทศสําหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มเซรามิก อยู่ที่ 
ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.27 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเซรามิกมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศภาคี

ความตกลง FTA หลายประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นลาว กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และ
อินเดีย  
 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 จุด หาก
พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ จีน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.5 จุด ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 16.6 จุด (ดูตารางที่ 3.27 
ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเซรามิกของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

กระเบ้ืองอ่ืนๆ (HS 690890) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มเซรามิกของไทยที่ยัง
สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ฉนวนไฟฟ้าทําด้วยเซรามิก (HS 854620) ที่
ส่งออกไปยังจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 119 
 

 

 

ตารางที่ 3.27  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกเซรามิก 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 4,998 323 6.5 83.4 11.9 33.1 -1.3 
   - บรูไน 51       
   - กัมพูชา 502 0 0 100 2.7 0.2 +0.2 
   - อินโดนีเซีย 455 17 3.7 100 7.6 45.6 -13.2 
   - ลาว 1,262 0 0 100 5.2 0 0 
   - เมียนมาร์ 1,008 1 0.1 53.5 1.7 11.4 +0.7 
   - มาเลเซีย 712 212 29.8 90.5 40.3 74.6 -0.05 
   - ฟิลิปปินส์ 446 41 9.2 100 11.2 85.1 +6.6 
   - สิงคโปร์ 175       
   - เวียดนาม 387 53 13.6 83.3 19.7 77.3 -11.5 
ออสเตรเลีย 665 28 4.3 89 5 95.8 +1.1 
จีน 1,053 59 5.6 100 11.5 50.9 +34.5 
อินเดีย 271 3 1.2 100 6.7 26.1 +1 
ญี่ปุ่น 6,546 17 0.3 14.5 2.4 77.8 -16.6 
เกาหลีใต้ 261 12 4.5 100 8 56.3 -1.7 
เปรู 4       
รวมทุกประเทศ 13,799 442 3.2 52.9 9.7 47.1 +7.9 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปบรูไนและสิงคโปร์ มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.14.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเซรามิกในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเซรามิกจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 3,007 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การท่ีสินค้ากลุ่มเซรามิกนําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดับสูงดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 69.9 จากความตกลง FTA ที่
มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 90.6 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 19.9 จุด (ดูตารางที่ 
3.28 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (2,318 ล้านบาท) รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศเวียดนาม (344 ล้านบาท) และผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (181 ล้านบาท) ตามลําดับ  
(ดูตารางที่ 3.28 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเซรามิกในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA เพียง 4 ประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน 
และเมียนมาร์ โดยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 99.5  97.4  93.2 และ 57.2 ตามลําดับ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงร้อยละ 5.8 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเซรามิกในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยประเทศท่ีลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ อินเดีย และญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 38 และ 
10.1 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ได้แก่ 
เมียนมาร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.2 จุด (ดูตารางที่ 3.28 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มเซรามิกนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น กระเบ้ือง

ปูพ้ืนและทางเดิน กระเบ้ืองปูพ้ืนเตา หรือกระเบ้ืองติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและ
ของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ (HS 69079090)  ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มเซรามิก
นําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืนๆ (HS 
69149000) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.28  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าเซรามิกในไทยในปี 2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 5,101 614 12.1 99.9 15.0 48.0 -10.5 
   - บรูไน 0.02 0 0 100 30 0 0 
   - กัมพูชา 0.1 0 0 100 30 0 0 
   - อินโดนีเซีย 609 90 14.7 99.8 15.0 97.4 -1.8 
   - ลาว 1 0 0.1 94.2 29.8 0.4 +0.4 
   - เมียนมาร์ 0.2 0 17.2 100 30 57.2 +57.2 
   - มาเลเซีย 3,262 181 5.5 99.9 9.8 20.3 -5.4 
   - ฟิลิปปินส์ 1 0 0 100 30 0 -0.3 
   - สิงคโปร์ 27 0 0 96.4 19.5 0 0 
   - เวียดนาม 1,200 344 28.7 99.9 28.9 99.5 0 
ออสเตรเลีย 32 1 4.0 91.1 25.5 17.8 +10.3 
จีน 10,706 2,318 21.7 85.6 26.2 93.2 +0.3 
อินเดีย 185 5 2.9 59.1 9.6 22.3 -38.0 
ญี่ปุ่น 3,576 67 1.9 94.3 10.4 42.3 -10.1 
เกาหลีใต้ 67 1 1.4 60.2 17.1 23 +11.3 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 19,666 3,007 15.3 90.6 19.9 69.9 -5.8 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.15 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
3.15.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเหล็กและเหล็กกล้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าจากไทยสามารถประหยัด
ภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ี
ทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ที่ร้อยละ 22.5 จากความตกลง 
FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 71.2 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 7 จุด  
(ดูตารางที่ 3.29 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

อินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (372 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศออสเตรเลีย
(341 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย (285 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศ
สิงคโปร์ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการ
ค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.29 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้ามีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคีความตกลง FTA เกือบทุกประเทศในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  มีเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ันที่มี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 50  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงร้อยละ 2.4 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลง
จากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 10.9 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศใน
ภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น จีน ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 12.2 จุด (ดู
ตารางที่ 3.29 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น แผ่นเหล็ก (HS 732690) ที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ยัง
สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น แผ่นเหล็ก (HS 732690) ที่ส่งออกไปยัง
มาเลเซียเช่นกัน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.29  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออก 
เหล็กและเหลก็กล้าในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 65,206 878 1.4 72.7 8.9 20.3 -0.2 
   - บรูไน 601 0 0 0.1 20 0 0 
   - กัมพูชา 2,621 0 0 96.5 7.4 0.1 +0.09 
   - อินโดนีเซีย 16,119 372 2.3 63.8 9.1 37.4 -0.1 
   - ลาว 8,891 0 0 100 5 0.1 +0.01 
   - เมียนมาร์ 6,049 0 0 75 1.7 0.5 +0.2 
   - มาเลเซีย 11,257 285 2.5 97.2 14.2 23.7 +2.2 
   - ฟิลิปปินส์ 3,731 76 2 99.6 9.5 38.9 -1.0 
   - สิงคโปร์ 8,368       
   - เวียดนาม 7,568 144 1.9 85.8 10.6 26.4 +2.1 
ออสเตรเลีย 26,122 341 1.3 99.5 5 26.2 -5.7 
จีน 4,253 88 2.1 84.9 7.3 39.8 +12.2 
อินเดีย 10,070 49 0.5 99.3 4.1 7.9 -5.7 
ญี่ปุ่น 18,468 39 0.2 12.3 3 57.8 -5.8 
เกาหลีใต้ 2,447 22 0.9 35.7 8 31.7 -10.9 
เปรู 6 0 0 4 6 0 0 
รวมทุกประเทศ 126,572 1,417 1.1 71.2 7 22.5 -2.4 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 

  



124 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.15.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเหล็กและเหล็กกล้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าจากประเทศภาคีความตกลง 
FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 6,111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าได้รับประโยชน์จากความ 
ตกลง FTA อยู่ในระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ร้อยละ 72.6  จากความ
ตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 53.8 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 5.5 
จุด (ดูตารางที่ 3.30 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (3,153 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้า
มาจากประเทศจีน (2,041 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (280 ล้านบาท) ตามลําดับ  
(ดูตารางที่ 3.30 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเข้ามาจากประเทศภาคีความตกลง FTA ต่างๆ ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับประเทศคู่ค้า
หลักอย่างญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมลดลงร้อยละ 2.4 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าในไทยมีอัตรา
การใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ยกเว้นประเทศออสเตรเลียและลาวที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนที่ร้อยละ 40.5 และ 39.4 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.30 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป (HS 72104912)  ที่
นําเข้าจากญี่ปุ่น เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ของอ่ืนๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (HS 73269099) ที่นําเข้าจากจีนเป็นต้น 
(ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.30  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้า 
เหล็กและเหลก็กล้าในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 21,168 617 2.9 72.5 7.4 61.3 +9.3 
   - บรูไน 161 0 0 0.2 10.2 0 0 
   - กัมพูชา 248 0 0 1.8 12 0 0 
   - อินโดนีเซีย 1,897 100 5.3 97.2 8 65.2 +9.7 
   - ลาว 27 2 5.9 73.6 14.3 39.8 +39.4 
   - เมียนมาร์ 193 1 0.4 96.1 9.7 1.8 +1.8 
   - มาเลเซีย 6,410 280 4.4 94.5 7.6 66.9 -1.8 
   - ฟิลิปปินส์ 1,238 5 0.4 35.4 10.2 10.8 +7.7 
   - สิงคโปร์ 2,711 8 0.3 75.7 9.1 4.1 -0.4 
   - เวียดนาม 8,282 222 2.7 57.2 5.7 84.7 +8.8 
ออสเตรเลีย 4,844 51 1.1 30.8 5.1 76.1 +40.5 
จีน 73,565 2,041 2.8 57.1 7.4 72.9 -3.8 
อินเดีย 12,965 67 0.5 23 5.3 44.8 -35 
ญี่ปุ่น 159,602 3,153 2 61.4 4.4 74.9 -1.6 
เกาหลีใต้ 34,473 183 0.5 15.1 5.2 74.2 -13.3 
เปรู 0.4       
รวมทุกประเทศ 306,617 6,111 2 53.8 5.5 72.6 -2.4 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้านําเข้าจากเปรูมีอัตราภาษี FTA เท่ากับอัตราภาษี MFN 



126 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.16 อุตสาหกรรมยานยนต์7 
3.16.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกยานยนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยานยนต์จากไทยสามารถประหยัดภาษีคิดเป็น
มูลค่ารวม 39,569 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมด
ของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มยานยนต์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับสูงดังกล่าว 
เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับสูงถึงร้อยละ 83.5  จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 87.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 17.9 จุด (ดูตารางท่ี 
3.31 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

อินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (16,949 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศฟิลิปปินส์ 
(8,621 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศออสเตรเลีย (5,825 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าใน
ประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของทั้ง 2 
ประเทศสําหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ขณะที่การส่งออกไปเปรูมีทั้งที่เป็น
สินค้านอกรายการลดภาษีและภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.31 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์มีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคีความตกลง FTA ส่วนใหญ่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นลาว กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน เกาหลีใต้ 
และจีน  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมภาคีเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนร้อยละ 

28.6 จุด หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 
39.3 และ 35.1 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปี
ก่อนหน้า เช่น จีนซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 42.2 จุด (ดูตารางที่ 3.31 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มยานยนต์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น รถยนต์

หรือยานยนต์อ่ืนๆ เครื่องยนต์ก๊าซโซลีน สําหรับขนส่งบุคคล ขนาดความจุ 1,000 ถึง 1,500 ซีซี (HS 870322) 
ที่ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มยานยนต์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก ยานยนต์สําหรับขนส่งของนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน 
(HS 870421) ที่ส่งออกไปยังลาว เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
  

                                                 
7
อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่นับรวมถึงการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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ตารางที่ 3.31  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกยานยนต์ในไทยในป ี2556 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 142,206 33,574 23.6 94.4 31 75.5 +21 
   - บรูไน 1,884 0 0 0 20 0 0 
   - กัมพูชา 5,459 125 2.3 100 14.7 15.8 +6.7 
   - อินโดนีเซีย 48,518 16,946 34.9 100 36.6 95.7 +35.1 
   - ลาว 13,677 1 0 100 22.6 0.1 -0.2 
   - เมียนมาร์ 4,231 6 0.1 95.9 26.1 2.1 +2.1 
   - มาเลเซีย 27,547 5,179 18.8 86.7 27.7 79.8 +28.2 
   - ฟิลิปปินส์ 33,064 8,621 26.1 100 28.3 89.9 +12.8 
   - สิงคโปร์ 2,320       
   - เวียดนาม 5,505 2,695 49 100 52 91.5 +39.3 
ออสเตรเลีย 127,249 5,825 4.6 100 5 91.6 +40 
จีน 1,101 62 5.6 57.2 24.6 39.5 -42.2 
อินเดีย 7,924 108 1.4 95.3 1.5 95.2 -0.4 
ญี่ปุ่น 17,788       
เกาหลีใต้ 21 0 0 100 8.1 0 -37 
เปรู 10,672       
รวมทุกประเทศ 306,962 39,569 12.9 87.8 17.9 83.5 +28.6 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ:  สินค้าส่งออกไปสิงคโปร์และญี่ปุ่น มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว ส่วนสินค้าท่ีส่งไปจากเปรูอาจอยู่นอกรายการลด

ภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.16.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้ายานยนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มยานยนต์จากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 9,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มยานยนต์ได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดับสูงดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 71  จาก 
ความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 56.8 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อสูงถึงร้อย
ละ 36 จุด (ดูตารางที่ 3.33 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (4,133 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้
นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (3,163 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศจีน (1,088 ล้านบาท) 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.33 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยานยนต์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามาจาก

ประเทศภาคีความตกลง FTA ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า หลายประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มยานยนต์ในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และประเทศที่ลดลงมากที่สุดคือ ญี่ปุ่นซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงร้อย
ละ 30.4 จุด (ดูตารางที่ 3.33 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มยานยนต์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น รถยนต์

ขนส่งบุคคลเป็นหลักอ่ืนๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีจุดระเบิดด้วยประกายไฟความจุของกระบอกสูบเกิน 
1,800 ซีซีแต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี (HS 87032362) ที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มยาน
ยนต์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลักอ่ืนๆ 
ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี (HS 
87032361) ที่นําเข้าจากมาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.33  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้ายานยนต์ในไทย 
ในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด) 

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 19,984 7,296 36.5 98.6 44.8 88 +9.5 
   - บรูไน 0       
   - กัมพูชา 4 0 0 95.1 71 0 0 
   - อินโดนีเซีย 13,929 4,133 29.7 98.1 32.2 97.2 -2.2 
   - ลาว 61 0 0 100 28.7 0 0 
   - เมียนมาร์ 22 0 0 99.2 68.6 0 0 
   - มาเลเซีย 5,212 3,163 60.7 100 78.4 77.7 +27.5 
   - ฟิลิปปินส์ 1 1 67.9 96.5 80 88 -11.9 
   - สิงคโปร์ 728 0 0 99.9 40.4 0 -1.1 
   - เวียดนาม 26 0 0 0.9 10 0 0 
ออสเตรเลีย 959 25 2.6 40.3 16.8 8.1 -7.9 
จีน 7,771 1,088 14.0 96.3 24.9 59.7 +16.1 
อินเดีย 1,674       
ญี่ปุ่น 27,806 905 3.3 26 24.9 40.6 -30.4 
เกาหลีใต้ 3,251 6 0.2 2.6 15.4 18 +18 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 61,444 9,320 15.2 56.8 36 71 +0.6 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้านําเข้าจากอินเดีย อาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.17 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
3.17.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์จากไทยสามารถประหยัดภาษี
คิดเป็นมูลค่ารวม 8,249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ี
ทั้งหมดของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 52.4 จากความตกลง 
FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 76.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 15.1 จุด (ดู
ตารางที่ 3.34 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

มาเลเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (3,664 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย 
(2,502 ล้านบาท) และประเทศเวียดนาม (1,076 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์
ญี่ปุ่น และเปรูไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของทั้ง 3 ประเทศสําหรับ
สินค้าทุกรายการในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.34 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์มีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคีความตกลง FTA ทุกประเทศในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นอินโดนีเซียและเวียดนาม  
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนร้อยละ

19.9 จุด โดยประเทศท่ีผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.3  28.7 และ 23.5 จุด ตามลําดับ (ดู
ตารางที่ 3.34 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

ถังเช้ือเพลิงที่ยังไม่ได้ประกอบ รวมถึงฐานยึดเครื่องยนต์ (HS 870899) ที่ส่งออกไปอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้
อีก เช่น ถังเช้ือเพลิงที่ยังไม่ได้ประกอบ รวมถึงฐานยึดเคร่ืองยนต์ (HS 870899) ที่ส่งออกไปยัง ฟิลิปปินส์  
เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.34  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 86,054 7,753 9 98.2 17.5 56.6 +23.5 
   - บรูไน 71 1 1.3 53.6 20 12 -0.6 
   - กัมพูชา 653 0 0 100 12.1 0.1 +0.1 
   - อินโดนีเซีย 37,638 2,502 6.7 100 9.1 69.5 +31.3 
   - ลาว 964 0 0 100 10.3 0 -0.03 
   - เมียนมาร์ 636 0 0 100 4.9 0.1 +0.1 
   - มาเลเซีย 27,575 3,664 13.3 99.7 28.6 47.9 +13.8 
   - ฟิลิปปินส์ 6,529 510 7.8 100 19 48.5 +28.7 
   - สิงคโปร์ 1,467       
   - เวียดนาม 10,521 1,076 10.2 100 19.1 50.8 +23.5 
ออสเตรเลีย 9,739 176 1.8 98.7 5.0 36.5 +1.6 
จีน 5,344 182 3.4 82.2 13.9 42.6 -6.7 
อินเดีย 9,798 137 1.4 79.8 4.3 38.6 +18.1 
ญี่ปุ่น 27,605       
เกาหลีใต้ 1,123 1 0.1 99.9 8 1.6 -0.7 
เปรู 64       
รวมทุกประเทศ 139,726 8,249 5.9 76.9 15.1 52.4 +19.9 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเปรูมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.17.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าชิน้ส่วนยานยนต์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์จากประเทศภาคีความตกลง 
FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 5,994 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ได้รับประโยชน์จากความตกลง 
FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลางที่
ร้อยละ 53.6  จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 50.1 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และ
ให้แต้มต่อร้อยละ 13.7 จุด (ดูตารางที่ 3.35 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (1,575 ล้านบาท)  รองลงมาเป็น 
ผู้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น (1,295 ล้านบาท) และผู้นําเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ (1,041 ล้านบาท) 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.35 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้า

มาจากประเทศภาคีความตกลง FTA บางประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศภาคี FTA ที่ส่งออกช้ินส่วนยานยนต์มาไทยมาก
ที่สุด มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพียงร้อยละ 35.6 เท่าน้ัน  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 จุด โดย

ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ อินเดียและญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.2 และ 13.1 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.35 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

กระปุกเกียร์และช้ินส่วนสําหรับยานยนต์ประเภท 8703 (HS 87084026) ที่นําเข้าจากอินโดนีเซียและกระปุก
เกียร์ที่ประกอบแล้ว (HS 87084027) ที่นําเข้าจากฟิลิปปินส์ เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ที่
ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 (HS 87089970) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.35  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 28,480 3,462 12.2 99.8 15.3 84.8 +4.9 
   - บรูไน 0 0 0 100 10 0 0 
   - กัมพูชา 6 0 0 97.6 27.3 0 0 
   - อินโดนีเซีย 14,316 1,575 11 100 14.1 86.6 +5.1 
   - ลาว 1 0 0 92.3 15.9 0 0 
   - เมียนมาร์ 0 0 0 100 15.5 0 0 
   - มาเลเซีย 3,189 632 19.8 99.4 25.7 77.8 +5.1 
   - ฟิลิปปินส์ 9,318 1,041 11.2 100 12.8 87.9 +4.7 
   - สิงคโปร์ 252 4 1.8 94.3 10.6 19.2 +6.4 
   - เวียดนาม 1,397 209 15 98.9 21.1 71.5 +2.9 
ออสเตรเลีย 566 18 3.2 99.7 19.4 12.7 -4.1 
จีน 16,986 996 5.9 61.9 18.6 45.2 -8.5 
อินเดีย 2,000 36 1.8 33.8 9.5 54.3 +47.2 
ญี่ปุ่น 107,561 1,295 1.2 33.9 10.1 35.6 +13.1 
เกาหลีใต้ 4,538 187 4.1 77.9 24 19.3 -1.7 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 160,131 5,994 3.7 50.1 13.7 53.6 +8 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: การนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากเปรูอาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.18 อุตสาหกรรมสนิค้าอิเล็กทรอนิกส ์
3.18.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกอิเล็กทรอนกิส์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากไทยสามารถประหยัดภาษีคิด
เป็นมูลค่ารวม 1,655 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมด
ของไทย การที่สินค้าส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับตํ่า
ดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 19.3 จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 15.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 14.3 จุด (ดูตารางท่ี 
3.36 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

มาเลเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (563 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศจีน (321 ล้าน
บาท)  และผู้นําเข้าในประเทศอินเดีย (211 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์และ
ญี่ปุ่นไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของทั้ง 2 ประเทศสําหรับสินค้าทุก
รายการในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.36 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปทุกประเทศมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ใน

ระดับตํ่ากว่าร้อยละ 50 โดยการส่งออกไปมาเลเซียมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ที่ร้อยละ 45.4 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 จุด โดย

ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ 
เกาหลีใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.3 จุด (ดูตารางที่ 3.36 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้ง
เครื่องรับสําหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเคร่ือง
บันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ (HS 852872) ที่ส่งออกไปมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้อง
บันทึกภาพดิจิตอล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ (HS 852580) ที่ส่งออกไปยังจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.36  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกอิเล็กทรอนิกส ์
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 145,700 1,000 0.7 21.5 10.2 19.1 +2.7 
   - บรูไน 32 1 3 98.6 18.1 15.1 -17 
   - กัมพูชา 4,137 3 0.1 55.4 18.9 0.4 +0.4 
   - อินโดนีเซีย 5,989 193 3.2 79.2 8.2 42.9 -1.8 
   - ลาว 3,574 3 0.1 100 9.3 0.6 +0.4 
   - เมียนมาร์ 6,596 1 0 97.1 5.6 0.6 +0.2 
   - มาเลเซีย 57,199 563 1 8.9 15.4 45.4 -11.2 
   - ฟิลิปปินส์ 19,476 131 0.7 38.7 9.1 11.9 +6.6 
   - สิงคโปร์ 44,112       
   - เวียดนาม 4,584 105 2.3 36.1 11.3 40.5 -9.2 
ออสเตรเลีย 9,165 12 0.1 31 5 8.5 +0.6 
จีน 113,542 321 0.3 13.9 29.1 7.3 +0.2 
อินเดีย 12,949 211 1.6 53.4 7.1 43 +22 
ญี่ปุ่น 83,614       
เกาหลีใต้ 21,412 111 0.5 17.8 8 36.5 +22.3 
เปรู 149 0 0.2 41 6 6 -3.3 
รวมทุกประเทศ 386,531 1,655 0.4 15.7 14.3 19.3 +5.5 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าส่งออกไปสิงคโปร์และญี่ปุ่นมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.18.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าอิเล็กทรอนกิส์ในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 3,759 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 66.2  จากความตกลง FTA 
ที่ มี ค ว ามครอบคลุ ม สิ นค้ า เ พี ย ง ร้ อ ยละ  9.3 ของมู ลค่ า ก า ร นํ า เ ข้ าทั้ ง หมด   และ ให้ แ ต้ ม ต่ อ 
ร้อยละ 14.6 จุด (ดูตารางที่ 3.37 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยที่นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (1,265 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้
นําเข้ามาจากประเทศจีน (1,182 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย (738 ล้านบาท) 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.37 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามา

จากประเทศภาคีความตกลง FTA 7 ประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และจีน  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จุด โดย

ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด 
ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ และญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 68  37.7  25.7 และ 15.4 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 
3.37 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

มอนิเตอร์และเครื่องฉายอ่ืนๆ (HS 85287292) ที่นําเข้าจากมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้านําเข้ากลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น มอนิเตอร์และเคร่ืองฉาย
เฉพาะที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอ่ืนๆ แบบสี (HS 85285910) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและจีน เป็นต้น 
(ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.37  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าอิเล็กทรอนิกส ์
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 111,293 2,130 1.9 12.3 17.2 84.6 -0.8 
   - บรูไน 0 0 0 56.7 10.8 0 0 
   - กัมพูชา 3 0 0 92.9 10.5 0 0 
   - อินโดนีเซีย 6,916 738 10.7 63.4 17.6 93.8 +0.8 
   - ลาว 71 0 0.1 2.3 12.2 37.7 +37.7 
   - เมียนมาร์ 4 0 5.9 86.2 10.1 68 +68 
   - มาเลเซีย 52,590 1,265 2.4 15 17.9 84 -2.9 
   - ฟิลิปปินส์ 5,849 51 0.9 5.9 17.1 79 +2.1 
   - สิงคโปร์ 11,377 12 0.1 3.3 8.9 32.9 +25.7 
   - เวียดนาม 34,482 63 0.2 2.2 11.9 66.3 -5.4 
ออสเตรเลีย 222 0 0 19.6 14.6 0.1 -0.3 
จีน 206,619 1,182 0.6 6.8 13.6 59.2 +2.5 
อินเดีย 1,414 5 0.4 13.2 8.2 29.6 +1.4 
ญี่ปุ่น 41,540 342 0.8 14.3 11.2 44 +15.4 
เกาหลีใต้ 16,399 100 0.6 7.1 12.9 54.1 +12 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 377,486 3,759 1 9.3 14.6 66.2 +1.3 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: การนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากเปรูอาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.19 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้ 
3.19.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิด
เป็นมูลค่ารวม 5,378 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมด
ของไทย การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูง
นักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 37.2 จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 46.3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 12.3 จุด (ดูตารางท่ี 
3.38 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

เวียดนามสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (2,041 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย 
(1,010 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซีย (850 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าใน
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่
มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  (ดูตารางที่ 3.38 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA เพียง 4 ประเทศที่

อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เปรู และบรูไน ในขณะที่ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็น
ประเทศภาคี FTA ที่การส่งออกจากไทยมีมูลค่าสูงสุด มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ร้อยละ 31.9 และ 13.7 
ตามลําดับ  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 จุด อย่างไร

ก็ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เปรูเพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.2 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บาง
ประเทศในภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น ญี่ปุ่นซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 32.2 
จุด (ดูตารางที่ 3.38 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยท่ีใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ สําหรับทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอ่ืน
รวมทั้งฮีตป๊ัมแบบคอมเพรสช่ัน (HS 841821) ที่ส่งออกไปเวียดนามและมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออก
กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยท่ียังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เครื่องจักร
อัตโนมัติในเครื่องซักผ้า (HS 850110) ที่ส่งออกไปจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.38  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 104,834 4,307 4.1 60 13.6 45.1 +5.1 
   - บรูไน 232 29 12.6 100 18.3 64.3 -10.6 
   - กัมพูชา 4,863 40 0.8 99.9 15.2 5.7 +1.7 
   - อินโดนีเซีย 17,409 850 4.9 96.6 8.2 61.8 +13.2 
   - ลาว 2,899 11 0.4 100 6.9 6.3 +0.1 
   - เมียนมาร์ 3,792 4 0.1 80.4 3.8 2.6 -0.5 
   - มาเลเซีย 27,646 1,010 3.7 36.5 22 40.4 -6 
   - ฟิลิปปินส์ 9,833 321 3.3 99.9 9.4 28.4 +5.9 
   - สิงคโปร์ 18,161       
   - เวียดนาม 19,999 2,041 10.2 75.4 19.4 68.8 +11.9 
ออสเตรเลีย 12,734 290 2.3 95 5 47.9 +3.5 
จีน 42,396 378 0.9 59.9 16 13.7 +2.8 
อินเดีย 7,381 219 3 90.2 6 48.3 +23.6 
ญี่ปุ่น 71,697 4 0 0.5 3.8 31.9 -32.2 
เกาหลีใต้ 11,477 177 1.5 75.5 8 25.5 -5.6 
เปรู 431 4 1 17 6.1 96.2 +96.2 
รวมทุกประเทศ 250,949 5,378 2.1 46.3 12.3 37.2 +5.5 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.19.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากประเทศภาคีความ 
ตกลง FTA สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 4,592 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้านําเข้าได้รับประโยชน์จากความ
ตกลง FTA อยู่ในระดับไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ที่ร้อยละ 
42  จากความตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 65.3 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อ 
ร้อยละ 7.8 จุด (ดูตารางที่ 3.39 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (2,037 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศญี่ปุ่น (761 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (623 ล้านบาท) ตามลําดับ (ดูตาราง
ที่ 3.39 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไทยจากความตกลง FTA เพียง 5 ประเทศที่มีอัตราการใช้สิทธิ

ประโยชน์เกินคร่ึง ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และลาว  ในขณะที่จีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ประเทศภาคี FTA ที่ส่งออกมาไทยมากที่สุด มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ไม่สูงมากนัก น่ันคือ ร้อยละ 44.8 
และ 34.6 ตามลําดับ  

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ ลาว อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.1 19.4 และ 
19.4 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน หลายประเทศก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามาก
ที่สุด เช่น ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ลดลงร้อยละ 24.1 และ 21.6 จุด ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3.39 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้านําเข้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

โคมระย้าและโคมไฟอื่นๆ สําหรับเพดาน (HS 94051090) ที่นําเข้าจากจีน เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ (HS 85437090) ที่นําเข้าจากจีนและญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ใน
เว็บไซต์ www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.39  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 41,986 1,680 4 79.1 8.4 49.9 +4.5 
   - บรูไน 0.2 0 0 100 9.4 0 0 
   - กัมพูชา 1,168 64 5.5 99.5 9.8 56.6 +54 
   - อินโดนีเซีย 7,486 501 6.7 96.5 8.8 76.4 +19.4 
   - ลาว 412 30 7.4 95.5 9.5 77.2 +21.1 
   - เมียนมาร์ 2 0 0 99.2 9 0 0 
   - มาเลเซีย 16,019 623 3.9 72.7 8.7 35.5 +1.5 
   - ฟิลิปปินส์ 9,458 327 3.5 71.1 8.4 55.8 -21.6 
   - สิงคโปร์ 4,252 4 0.1 68.2 7.2 4.3 +1.2 
   - เวียดนาม 3,189 131 4.1 98.8 6.5 65.6 +7 
ออสเตรเลีย 558 11 2 87 7.2 21.8 -24.1 
จีน 68,536 2,037 3 55.9 9.1 44.8 +2.5 
อินเดีย 1,710 9 0.5 60 7.1 10.8 +2.8 
ญี่ปุ่น 49,892 761 1.5 71.7 6.3 34.6 +7.4 
เกาหลีใต้ 10,765 94 0.9 41.3 5.2 27 +19.4 
เปรู 0       
รวมทุกประเทศ 173,447 4,592 2.7 65.3 7.8 42 +6.2 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: การนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากเปรูอาจอยู่นอกรายการลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 
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3.20 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
3.20.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้สง่ออกเครื่องจักรกลในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองจักรกลจากไทยสามารถประหยัดภาษีคิด
เป็นมูลค่ารวม 8,328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมด
ของไทย การท่ีสินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรกลของไทยได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดับ 
ไม่สูงนักดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 47.3  จากความตกลง FTA ที่มี
ความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 58 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 9 จุด (ดูตารางที่ 3.40 
ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

อินโดนีเซียสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด (2,323 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม 
(1,779 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศมาเลเซีย (978 ล้านบาท) ตามลําดับ  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศ
สิงคโปร์ไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอัตราภาษี MFN ของสิงคโปร์สําหรับสินค้าที่มีการ
ค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องจักรกลอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.40 ประกอบ) 

 
ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคีความตกลง FTA เพียง 5 ประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศภาคีที่มีมูลค่าการนําเข้าจากไทยมากที่สุด มี
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์เพียงร้อยละ 4.8 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 จุด หาก

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มน้ีจากไทยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เปรูเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.2 จุด ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บางประเทศใน
ภาคีก็มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า เช่น บรูไนซึ่งลดลงมากที่สุดร้อยละ 11.7 จุด (ดูตาราง
ที่ 3.40 ประกอบ)  

 
ในรายสินค้า สินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรกลของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและ
ความช้ืน รวมถึงเครื่องจักรแบบติดผนังหรือติดหน้าต่าง (HS 841510) ที่ส่งออกไปเวียดนาม เป็นต้น  ส่วน
สินค้าส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรกลของไทยที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น 
เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์สําหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยาย หรือย่อ
ภาพถ่าย (HS 900211) ที่ส่งออกไปยังจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ 
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางที่ 3.40  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส้่งออกเครื่องจักรกล 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
ส่งออก
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

จากปีก่อน (ร้อย
ละจุด) 

อาเซียน 156,234 5,285 3.4 65.7 10.2 46.2 +1.8 
   - บรูไน 353 4 1.1 93.2 12.7 14.7 -11.7 
   - กัมพูชา 8,417 2 0 58.7 10.4 0.7 +0.3 
   - อินโดนีเซีย 44,332 2,323 5.2 96.7 7.6 65.7 +1.9 
   - ลาว 10,853 4 0 100 7.3 0.4 -0.1 
   - เมียนมาร์ 11,144 1 0 67.3 1.9 1.6 +0.8 
   - มาเลเซีย 21,882 978 4.5 62.7 21.9 39.9 -4.5 
   - ฟิลิปปินส์ 8,537 193 2.3 99.3 4.3 45.4 +12 
   - สิงคโปร์ 28,533       
   - เวียดนาม 22,183 1,779 8 62.7 16.8 69.1 +12.7 
ออสเตรเลีย 26,844 792 3 90.7 5 65.1 +11.2 
จีน 34,074 921 2.7 96.3 10.6 28 +7 
อินเดีย 23,025 851 3.7 93.2 6.2 52.6 -1.4 
ญี่ปุ่น 77,119 0 - 0.1 7.1 4.8 +2.5 
เกาหลีใต้ 8,570 478 5.6 96.6 8 72.2 +5.6 
เปรู 1,045 0 0 2.3 3.8 46.7 +46.2 
รวมทุกประเทศ 326,910 8,328 2.6 58 9 47.3 +3.5 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: สินค้าท่ีส่งออกไปสิงคโปร์มีอัตราภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้ว 



144 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

3.20.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผู้นาํเข้าเคร่ืองจักรกลในไทย 
 

ในปี 2556 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองจักรกลจากประเทศภาคีความตกลง FTA 
สามารถประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 6,059 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลนําเข้าได้รับประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับตํ่าดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับตํ่าเพียงร้อยละ 40.8 จากความ
ตกลง FTA ที่มีความครอบคลุมสินค้าร้อยละ 73.9 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด  และให้แต้มต่อร้อยละ 4.5 
จุด (ดูตารางที่ 3.41 ประกอบ) 

 
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเข้าในประเทศ

ไทยท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีนสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด (2,112 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้ามา
จากประเทศญี่ปุ่น (1,708 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (811 ล้านบาท) ตามลําดับ  
(ดูตารางที่ 3.41 ประกอบ) 

 
ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเคร่ืองจักรกลในไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเข้ามา

จากประเทศภาคีความตกลง FTA เพียงสามประเทศในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และจีน ที่ร้อยละ 80.9  71.3  และ 52.8 ตามลําดับ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 จุด เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลในไทยมีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 จุด ในขณะเดียวกัน ประเทศที่
มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 14.7 จุด (ดูตารางท่ี 
3.41 ประกอบ) 

 
ในรายสินค้า สินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลนําเข้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ และมีส่วนที่ใช้สําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความช้ืน
แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน” (HS 84151010) ที่
นําเข้าจากมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลนําเข้าที่ยังสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติอ่ืนๆ ที่ใช้ไฟฟ้า 
(HS 90328990) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่น เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 



บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA แยกตามรายอุตสาหกรรม 145 
 

 

 

ตารางที่ 3.41  สรุปการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูน้ําเข้าเครื่องจักรกล 
ในไทยในปี 2556 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มูลค่าการ
นําเข้า
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาษีท่ี
ผู้นําเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยัดได้ 
(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจุด)

อัตราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อัตราการใช้
สิทธิประโยชน์ท่ี
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจุด) 

อาเซียน 54,205 1,786 3.3 76.3 7.1 48.4 +1.1 
   - บรูไน 2 0.0004 0.02 94.6 4.9 2.5 +2.5 
   - กัมพูชา 39 0 0 96.4 4.3 0 0 
   - อินโดนีเซีย 10,462 517 4.9 96.6 5.8 80.9 +5.2 
   - ลาว 127 0 0 70 3.6 0 -1.8 
   - เมียนมาร์ 28 0 0 93.6 7.1 0 -0.1 
   - มาเลเซีย 23,278 811 3.5 65.1 8.6 37.4 -4.4 
   - ฟิลิปปินส์ 7,256 274 3.8 76.6 7.3 71.3 +4.4 
   - สิงคโปร์ 7,313 42 0.6 75.1 4.3 12.1 +3.8 
   - เวียดนาม 5,701 143 2.5 86.1 8.6 31.4 -5.5 
ออสเตรเลีย 4,246 28 0.7 83.3 2.5 21.3 -14.7 
จีน 116,732 2,112 1.8 75.1 4.3 52.8 +4.8 
อินเดีย 7,645 24 0.3 41.1 3.6 16.5 +0.9 
ญี่ปุ่น 180,068 1,708 1 72.4 3.9 30.4 +5 
เกาหลีใต้ 19,860 400 2 84.6 4.2 49.9 +6 
เปรู 0.05 0 0 87.5 10 0 0 
รวมทุกประเทศ 382,756 6,059 1.6 73.9 4.5 40.8 +5.6 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 4 การใช้ประโยชนจ์ากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วม 
ภายใต้ความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

 
 

นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ผลประโยชน์ที่ผ่านมาก็คือ 
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต และโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินงานบางโครงการความร่วมมือที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรคสําคัญ ซึ่งมีผลให้ภาคอุตสาหกรรม
ไทยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ในทํานองเดียวกัน การใช้ประโยชน์จากความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ยัง
ประสบปัญหาสําคัญอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานะของหน่วยงานรับรองมาตรฐานในไทยที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ของ
ฝ่ายญี่ปุ่น 

 
4.1  โครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน่ (JTEPA) 
 

โครงการความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมที่สนใจศึกษาในงานวิจัยน้ีมีอยู่ด้วยกัน 4 โครงการ 
ได้แก่  

1. โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’  
2. โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่น  
3. โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
4. โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
 

4.1.1  โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อ ‘ครัวไทยสู่ครวัโลก’ (Trade and Investment 
Promotion for ‘Kitchen of the World’ project) 
 
นับต้ังแต่ความตกลง JTEPA มีผลบังคับใช้จนถึงปี 2553 ที่ผ่านมา โครงการมีความคืบหน้าอย่างเป็น

รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหารและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการส่งออกสินค้าอาหารไปญี่ปุ่น รูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัด
อบรมสัมมนาเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ รวมทั้งการเดินทางไปศึกษางานด้านความปลอดภัยด้าน
อาหารท่ีประเทศญี่ปุ่น 

 
1) สาระสําคัญของโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ การส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ 

อาหารเตรียมสําเร็จ อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทาน เน้ือหาหลักของโครงการก็คือ การ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นและตลาดโลก รวมท้ังการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือขยายช่องทางทางการค้าในตลาดญี่ปุ่น รายละเอียดของกิจกรรมของโครงการ มีดังน้ี  



148 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

 การส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง โดยการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่จะส่งออกไปตลาดโลก การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความชํานาญในการให้บริการ การปรับปรุงเทคโนโลยีปลอดสารพิษ และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 

 การส่งเสริมการตลาดอาหารไทย โดยการพัฒนาช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์อาหารไทยใหม่ๆ เช่น 
กลุ่มผู้นําเข้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ การบริการจัดเลี้ยง 
และเทศกาลอาหารต่างๆ  

 การส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับอาหารไทยในญี่ปุ่นโดยส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าอาหาร
ไทยและแฟรนไชส์อาหารไทยและร้านอาหารไทยประเภทอ่ืนๆ ในญี่ปุ่น 

 
2) ความคืบหน้าของโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ ในปี 2556 

 
 ปี 2556 โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากญี่ปุ่น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่จะเน้น
ไปที่การให้ข้อมูลในการเข้าถึงตลาดญี่ปุ่นในเรื่องมาตรฐาน ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันอาหารเอง 
 

3) การใช้ประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ 
 

 เน่ืองจากโครงการถูกระงับการสนับสนุนทางการเงินไป จึงไม่มีการใช้ประโยชน์ที่เป็นผลจากโครงการ
ความร่วมมือในสาขานี้ 

 
4) อุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ 
 

 ปัจจุบันทาง JETRO  หยุดให้การสนับสนุนงบประมาณและการจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทย
นอกจากน้ีมีการต้ังข้อสังเกตุว่า ฝ่ายญี่ปุ่นได้โยกงบประมาณสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากนํ้าท่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการญี่ปุ่น 
 
4.1.2  โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Steel Industry 

Cooperation Programme) 
 

ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นเป็นหน่ึงในโครงการที่มีความคืบหน้าและ
การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนการดําเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจน รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน การส่งผู้เช่ียวชาญมาฝึกอบรม และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการ
ก่อสร้างโดยผู้เช่ียวชาญจากญี่ปุ่น ปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านมาเป็นเร่ืองการจํากัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม
เฉพาะกับบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกจากฝ่ายญี่ปุ่น 
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1) สาระสําคัญของโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นมีดังน้ี 
 
 การเสริมสร้างรากฐานเทคโนโลยีด้านงานโครงสร้างเหล็ก โดยการส่งผู้เช่ียวชาญมายังสถาบัน

ฝึกอบรมของไทย อาทิ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพ่ือให้คําแนะนําในการ
พัฒนาวัสดุการเรียนการสอนที่จําเป็นสําหรับวิศวกรและช่างเทคนิคเก่ียวกับขีดความสามารถและ
มาตรฐานในการออกแบบและพัฒนาตลาดเหล็กสําหรับการก่อสร้างพ้ืนฐาน การรักษา
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการก่อสร้าง (โดยมุ่งเน้นเก่ียวกับบ้านโครงเหล็ก โครงสร้างอาคารท่ีทําจาก
เหล็ก และเหล็กสําเร็จรูป รวมทั้งเคร่ืองจักรการเกษตร)  

 การเสริมสร้างเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  โดยการจัดสัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
และให้คําแนะนําที่โรงงานเก่ียวกับมาตรการสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยสารอันตราย และ
นําเศษเหล็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น 

 การพัฒนาความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญภาคสนาม โดยการฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญภาคสนามของ
บริษัทลงทุนร่วมไทย-ญี่ ปุ่น และการสนับสนุนหลักสูตรการพัฒนาความเช่ียวชาญสําหรับ
ผู้เช่ียวชาญภาคสนามในพ้ืนที่ที่จัดโดยฝ่ายไทย  

 การสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาความเช่ียวชาญของวิศวกรด้านเหล็ก โดยการส่ง
ผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีเหล็กจากบริษัทเหล็กและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมาสอนที่มหาวิทยาลัยใน
ไทย และสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดในการพัฒนาการวิจัยร่วม การฝึก และหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีเหล็กและเหล็กกล้าระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและญี่ปุ่น   

 
 2) ความคืบหน้าและการใช้ประโยชน์ของโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นในปี 
2556 
 

 งานสัมมนา 2012 Steel Construction Seminar  ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 
26-30 พ.ย. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากฝ่ายไทย 17 คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 คน 

 ฝ่ายญี่ปุ่นได้จัดส่งหนังสือ Japanese Industrial Standard (JIS)  และหนังสือที่เก่ียวกับ Steel 
Construction (รวม 27 เล่ม) ตามท่ีฝ่ายไทยได้ขอไว้  โดยจัดส่งมาที่สถาบันเหล็กฯ แล้ว  

 ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งแมกกาซีนฉบับภาษาอังกฤษเพ่ิมจาก 10 ฉบับเป็น 25 ฉบับ 
 อนุญาตให้ฝ่ายไทยแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 250 ฉบับ ซึ่งได้ดําเนินการแปลเสร็จ

สิ้นแล้ว 8 ฉบับ ดังน้ี โดยฉบับที่จัดส่งในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ ฉบับที่ 36 
เดือนกรกฎาคม 2555 ฉบับที่ 37 เดือนพฤศจิกายน 2555 และฉบับที่ 38 เดือนมีนาคม 2556 
ทั้ง 8 สามารถลิงก์ดูได้จากเว็บไซต์ ISIT (http://sscc.isit.or.th/) 

 ฝ่ายญี่ปุ่นได้ประเมินผลโครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการก่อสร้างด้วยโครงสร้าง
เหล็กตามข้อเสนอของฝ่ายไทย และจัดส่งรายงานการประเมินฯ ให้ฝ่ายไทยแล้ว 

 ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งผู้เช่ียวชาญมาหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือศึกษา
แนวโน้มการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 



150 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

 จัดงานสัมมนาเรื่อง  Global Warming and Environment and Energy-Saving ระหว่างวันที่ 
13-17 ต.ค. 2555 จํานวน 15 คน 

 จัดงานสัมมนา “Improvement and standardization of Steel Testing Laboratory in 
Thailand” เมื่อวันที่ 15-17 ก.พ. 2555 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ทั้งน้ีฝ่าย
ญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาครั้งน้ี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 182 คน  และครั้งที่
สองเมื่อวันที่ 4-6 มี.ค. 2555 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ทั้งน้ีฝ่ายญี่ปุ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาคร้ังน้ี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 141 คน 

 
3) อุปสรรคจากโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2556 
 

 ทางฝ่ายญี่ปุ่นจะให้เฉพาะ บริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เท่าน้ัน ซึ่งทางฝ่ายไทยกําลังเจรจาให้
มีการสนับสนุนแก่บริษัทที่ไม่ได้ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นด้วย  นอกจากน้ี โรงงานเหล็กที่ทางญี่ปุ่นเลือกเป็น
ที่หมายเป็นเพียงโรงงานขนาดปานกลาง ซึ่งยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมที่สนใจโรงงานขนาดใหญ่ 
เช่น Nippon Steel และ JFE เป็นต้น ในส่วนการดูงานที่โรงเหล็กญี่ปุ่นเป็นเพียงการ ‘walk through’ ในส่วน
ทั่วไป โดยห้ามจดบันทึก ทําให้การถ่ายทอดต่อของผู้ที่เข้าร่วมเป็นไปอย่างจํากัด 
 
 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา จํานวนผู้เข้าร่วมในการเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่นเริ่มลดลง เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสถาบันเหล็กได้หยุดแปลและตีพิมพ์หนังสือ Japanese Industrial Standard (JIS)  
และหนังสือที่เก่ียวกับ Steel Construction (รวม 48 เล่ม) ไว้เพียง 4 เล่ม อุปสรรคสําคัญคือ ขาดงบประมาณ
ในการแปลและตีพิมพ์ นอกจากน้ี การฝึกอบรมแบบ On the Job Training จะมีประโยชน์เป็นอย่างย่ิงต่อ
ผู้ประกอบการ 
 
4.1.3  โครงการสถาบันพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Human 

Resource Development Institute Project: AHRDIP) 
 

โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นโครงการเดียวที่นับต้ังแต่ความ
ตกลง JTEPA มีผลบังคับใช้แล้วยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  

 
1) สาระสําคัญของโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนโยบายดีทรอยท์แห่งเอเซียของไทยหรือฐานการผลิตยานยนต์

ระดับโลกอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในตลาดโลก บนพ้ืนฐานความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
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ขั้นตอนการดําเนินโครงการหลัก 3 ขั้นตอนประกอบด้วย  
 การจัดต้ังสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย การพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีรวมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งออกใบประกาศนียบัตร
ให้แก่กลุ่มวิศวกรการผลิต แรงงานผู้เช่ียวชาญ    ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรทดสอบ 

 การจัดส่งผู้เช่ียวชาญอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นมาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและถ่ายโอน
ความรู้เก่ียวกับวิธีการฝึกทักษะสําหรับกลุ่มวิศวกรการผลิต แรงงานผู้เช่ียวชาญ ผู้ฝึกอบรม และ
วิศวกรทดสอบการจัดหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารระดับสูง วิศวกร
ทดสอบ วิศวกรการผลิต หัวหน้างาน แรงงานทักษะ และผู้ฝึกสอนชาวไทย 

 แนะนําหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กันระหว่างความคาดหวังจากการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันการศึกษา 

 
หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาระบบหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

แรงงานที่มีความเช่ียวชาญ ผู้ฝึกสอน และวิศวกรการผลิต ตลอดจนความเช่ียวชาญการทําธุรกิจให้กับผู้บริหาร
ช้ันสูง เป้าหมายในการฝึกอบรมในระยะเวลา 10 ปี ก็คือ ในด้านการผลิต จะต้องผลิตผู้ฝึกสอน 1,000 คน 
และบุคลากร 255,000 คน ในด้านการทดสอบ จะต้องผลิตผู้ฝึกสอน 200 คน และบุคลากร 30,000 คน ใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา จะต้องผลิตผู้ฝึกสอน 100 คน และบุคลากร 15,000 คน 
 

2) ความคืบหน้าและการใช้ประโยชน์โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในปี 2556 

  

 
 
3) อุปสรรคจากการใช้ประโยชน์ในโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี พ.ศ. 2556 
 

 ปัจจุบัน ยังไม่สามารถต้ังเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ เ น่ืองจากฝ่ายญี่ ปุ่นยังไม่สร้างหลักสูตร 
(Curriculum) ให้ ที่ผ่านมายังคงเป็นการฝึกอบรมในเรื่องเดิมและขาดความต่อเน่ือง นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ
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นําไปต่อยอดได้น้อย เน่ืองจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่ได้นําไปฝึกอบรมต่อ สาเหตุหน่ึงมาจากผู้ประกอบการ
ไม่ได้คัดเลือกบุคคากรท่ีเหมาะสมมารับการฝึกอบรม ในขณะเดียวกัน สถาบันยานยนต์ยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจากผู้ประกอบการหลายรายได้ 

 
4.1.4  โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Apparels 

Cooperation) 
 

1) สาระสําคัญของโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
 

 จุดมุ่งหมายของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่างทั้งสองประเทศ โดย
สาระสําคัญมีดังน้ี 

 การเข้าถึงตลาด ได้แก่ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยใน
ตลาดญี่ปุ่นต้ังแต่การให้ข้อมูลเพ่ือวิจัยตลาด แนวโน้มแฟช่ันและการออกแบบรวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายการขายในตลาดญี่ปุ่น 

 การลงทุน ได้แก่ ความร่วมมือในการอํานวยความสะดวกให้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีโดย
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มญี่ปุ่นในประเทศไทย 

 การผลิต การวิจัย และการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาการจัดการธุรกิจ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการทดสอบการส่งผู้เช่ียวชาญเพ่ือแนะนําการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
ปรับปรุงการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความสามารถในการทดสอบ 

 

2) ความคืบหน้าและการใช้ประโยชน์ของโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในปี 2556 

 
 Seminar and Workshop for Market Access & Fabric Trend ใน 2557 ฝ่ายไทยขอให้มี

การจัดสัมมนาโดยไม่มี workshop และมีทางเลือกให้แก่ญี่ปุ่นว่าจะส่งผู้เช่ียวชาญมายังไทย หรือ
จัดสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar) หรือสัมมนาทางไกล (Tele Conference) เพ่ือประหยัด
งบประมาณของญี่ปุ่น  

 Japan Expert for weaving machine optimization เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยมี
โรงงานทอผ้าที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรของญี่ปุ่น ฝ่ายไทยจึงขอให้ญี่ปุ่นจัดให้มีผู้เช่ียวชาญมาให้
ความรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เช่น การจัดต้ังเคร่ืองจักร (Set Up) การเตรียมการ
ผลิต (Preparation) การซ่อมบํารุงและดูแลรักษา และการลดของเสียในกระบวนการผลิต โดย
ฝ่ายไทยสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 25 ที่เหลือขอให้ฝ่ายรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยรับภาระ 



 บทท่ี 4  การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง FTA  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 153 

 

 

 Japan Expert for pattern of Lady’s wears ฝ่ายไทยขอให้ส่งผู้เช่ียวชาญในการพัฒนา 
pattern เสื้อผ้าผู้หญิงให้แก่ผู้ผลิตไทย โดยฝ่ายไทยจะรับภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ 25 โดยฝ่าย
ญี่ปุ่นมีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการน้ีจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งมีความสามารถเพ่ิมขึ้นจน
การพัฒนาอยู่ในระดับดีแล้ว และขอให้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามฝ่ายญี่ปุ่นอยากให้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือขยายผลการพัฒนาในวงกว้าง และการติดต่อ
ประสานงานกันขอให้ฝ่ายไทยตอบรับเร็วขึ้นกว่าเดิม 

 
3) อุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน

ปี พ.ศ. 2556 
 
 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีความรู้พ้ืนฐานที่จะรับองค์ความรู้ (Absorption) จาก
ผู้เช่ียวชาญญ่ีปุ่น และเมื่อพ้ืนฐานส่วนใหญ่ของผู้ผลิตไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) มานาน ทําให้สามารถผลิต
ตามท่ีลูกค้าสั่งได้ นอกจากน้ี การพัฒนามาตรฐานการทดสอบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามข้อตกลงแนบ
ท้ายที่ 7 ตามข้อตกลง JTEPA ยังไม่คืบหน้า โดยฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่ขอผูกพันข้อเสนอข้อตกลงมาตรฐานร่วมหรือ 
MRA ตามท่ีสถาบันฯ เสนอ แต่ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการส่งผู้เช่ียวชาญมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการยกระดับผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น 
 
4.2  ความตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรบับริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment: ASEAN EE MRA) 
 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งการค้าสินค้าและบริการเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น 

นอกเหนือจากเร่ืองภาษีศุลกากรแล้ว การลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการทางเทคนิคระหว่าง
ประเทศสมาชิกเป็นหน่ึงในมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่จะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ (ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) ในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือศึกษาประเด็น
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วยผู้แทนด้านมาตรฐานและ
กฎระเบียบด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง ผู้แทนของไทยคือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลไกแรกที่
อาเซียนเลือกใช้ในการลด/ขจัดอุปสรรคทางการค้าดังกล่าวก็คือ การจัดทําความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดังที่
ปรากฏในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับร่วม (ASEAN Framework Agreement on Mutual 
Recognition Arrangement) ในปี พ.ศ. 2541 จวบจนถึงปัจจุบัน อาเซียนสามารถบรรลุความตกลงยอมรับ
ร่วมที่ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้วจํานวน 2 สาขา ได้แก่ บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and 
Electronic Equipment) และผลิตภัณฑ์ยา (Medicinal Product) ในขณะเดียวกัน อาเซียนกําลังอยู่ใน
ระหว่างการจัดทําความตกลงยอมรับร่วมอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขายานยนต์และช้ินส่วน สาขาอาคารและวัสดุ
ก่อสร้าง และสาขาอาหารสําเร็จรูป 
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สําหรับความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน อาเซียนสามารถบรรลุความตกลงเพ่ือยกระดับจากความตกลงยอมรับร่วมไปสู่การ
ผสานมาตรฐานระหว่างกัน (Harmonization) น่ันคือ ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและ
การควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (Agreement on the ASEAN Harmonized 
Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime: AHEEER) ในปี พ.ศ. 2554 ใจความ
สําคัญของ AHEEER ก็คือ การปรับระบบว่าด้วยกฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับที่เก่ียวกับบริภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภาคีให้สอดคล้อง (Harmonization) โดยประเทศภาคีจําเป็นต้องแก้ไข
กฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับ รวมทั้งหน่วยงานและกระบวนการ ให้สอดคล้องกับความตกลง ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลใน 3 เรื่อง ได้แก่  

 ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย (Safety)   
 ข้อกําหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Environment)   
 ข้อกําหนดว่าด้วยการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC)  
 

 การใช้ประโยชน์จากการประสานมาตรฐานสินค้าผ่านทาง AHEEER ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
เน่ืองจากปัจจุบัน ความตกลง AHEEER ยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ โดยประเทศสมาชิกยังคงเจรจาในเร่ือง
รายการสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง-ตํ่า 

 
4.3 ความตกลงการรับรองร่วมภายใต้ JTEPA 
 

นอกเหนือจาก JTEPA จะครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และสาขา  ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ แล้ว ยังระบุถึงความตกลงร่วมกันอีกฉบับที่มีความสําคัญต่อการเปิดการค้าเสรีของ
ทั้งสองประเทศ น่ันคือ ความตกลงการยอมรับร่วม (MRA)  

 
หลักการและขั้นตอนการดําเนินงานภายใต้ MRA ฉบับน้ีคล้ายคลึงกรณีของ ASEAN EE MRA 

กล่าวคือ เป็นความตกลงยอมรับร่วมระหว่างไทยและญี่ปุ่นเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองร่วมกันในสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Acceptance) ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมายของ 
แต่ละฝ่าย พันธกรณีหลักของไทยและญี่ ปุ่นก็คือ การอนุญาตให้หน่วยงานประเมินความสอดคล้อง 
(Conformity Assessment Body: CAB) ของภาคีอีกฝ่ายเข้าร่วมในระบบการตรวจสอบสินค้าของอีกฝ่าย 
และยอมรับผลของขั้นตอนการประเมินตามที่กําหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ และบทบัญญัติของฝ่ายบริหารที่ใช้
บังคับอยู่ การเข้าร่วมดังกล่าวจะเป็นไปตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน กล่าวคือ จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่แต่ละฝ่ายบังคับควบคุมให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าต้องผลิตและนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานประเมินความสอดคล้องที่ขึ้นทะเบียนแล้ว (Registered CAB) จาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละประเทศตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศ ในกรณีของญี่ปุ่น ระบบการ
ตรวจสอบสินค้า รวมถึงข้อกําหนดเก่ียวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมาย Electrical 
Appliance and Material Safety Law (Denan Law) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลของญี่ปุ่นคือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ขณะที่ฝ่ายไทย ระบบการตรวจสอบสินค้า รวมถึงข้อกําหนด
เก่ียวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การ



 บทท่ี 4  การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง FTA  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 155 

 

 

ดูแลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง
ยอมรับร่วม (MRA) น้ี ทั้งสองประเทศตกลงให้จัดต้ังคณะอนุกรรมการว่าด้วยการยอมรับร่วมกัน (Sub-
Committee on Mutual Recognition) เพ่ือเป็นเวทีหารือและทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีของทั้งสอง
ฝ่าย รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วม (JC)  

 
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน JTEPA ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีทั้งสอง

ประเทศบังคับให้มีการรับรองมาตรฐาน น่ันคือฝ่ายญี่ปุ่นจํานวน 112 รายการ และฝ่ายไทยจํานวน 19 
รายการ เมื่อหน่วยงานประเมินความสอดคล้อง (CAB) ของไทยไปขอขึ้นทะเบียนเป็น Registered CAB กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบของญี่ปุ่น จะเป็นการขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจํานวน 112 รายการเท่าน้ัน 
หน้าที่สําคัญของ Registered CAB ในไทยก็คือ การรับคําร้องขอ การตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบสินค้าที่
อยู่ในความครอบคลุม การออกใบอนุญาต รวมทั้งติดตามผลให้เป็นไปตามกฎหมาย Denan Law  

 
ในทํานองเดียวกัน หน่วยงานประเมินความสอดคล้อง (CAB) ของญี่ปุ่นที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้

ตรวจสอบการทําและผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กับหน่วนงานที่รับผิดชอบของไทย จะเป็นการขึ้นทะเบียนสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจํานวน 19 รายการเท่าน้ัน หน้าที่สําคัญของ Registered CAB ในญี่ปุ่นก็คือ การรับคําขอ 
การตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในความครอบคลุม รวมทั้งออกใบอนุญาตการเป็นไปตาม มอก. 
เพ่ือให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณา 

 
ผลลัพธ์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการของความตกลงยอมรับร่วมก็คือ ลดการทดสอบและ

ตรวจโรงงานซ้ํา ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่าย และค่าเสียโอกาส รวมทั้งสินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 
ผลลัพธ์ทางอ้อมได้แก่ เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน  

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เน่ืองจากสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ยังคงไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (CAB) จากญี่ปุ่นได้ โดยหนังสือย่ืน
คําร้องขอขื้นทะเบียนคร้ังล่าสุดได้หมดอายุลง 
 
4.4  ความท้าทายและแนวทางในการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับรว่ม

ภายใต้ความตกลง FTA เพือ่เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 
 
 ปี 2556 เป็นปีที่โครงการความร่วมมือภายใต้ JTEPA เริ่มมีกิจกรรมและความเข้มข้นลดน้อยลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีแรกๆ ที่เริ่มดําเนินการ ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงมาจากแรงสนับสนุนจากฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งเริ่ม
ผ่อนลงต้ังแต่ปีที่ผ่านมาในหลายๆ กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครัวไทยสู่ครัว
โลก’ และโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นเป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีหลายๆ ข้อตกลงท่ีฝ่าย
ญี่ปุ่นยังสามารถช่วยเหลือให้เกิดขึ้นจริงได้ เช่น การพัฒนามาตรฐานการทดสอบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสถาบันสิ่งทอฯ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างแท้จริง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเกิดขึ้นจริงแล้วจากโครงการความร่วมมืออยู่ในรูปของการสะสมข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ จาก
ผู้เช่ียวชาญญ่ีปุ่น อาทิเช่น ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเรื่องมาตรฐานสินค้าต่างๆ การฝึกอบรมเชิงเทคนิค  
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เป็นต้น หลายกิจกรรมเป็นการให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยโดยตรง นอกจากน้ี ยังมีผลประโยชน์อีกรูปแบบ
หน่ึงซึ่งมีความสําคัญต่อหน่วยงานในไทย รวมถึงผู้ประกอบการบางส่วน น่ันคือ เครือข่ายของผู้เช่ียวชาญและ
หน่วยงานฝั่งญี่ปุ่น ซึ่งอาจใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
 
 ในส่วนของความตกลงยอมรับร่วมทั้งสองฉบับน้ันยังคงติดปัญหาในเร่ืองการนํามาบังคับใช้ได้จริง 
ผลประโยชน์จึงยังไม่เป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 5 อนาคตการเชื่อมโยงภายในภมิูภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
5.1  บทนํา 
 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญต่อผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมีความได้เปรียบเน่ืองจากมีทําเลท่ีต้ังอยู่ตรงศูนย์กลางของการเช่ือมโยงในภูมิภาค 
อย่างน้อยใน 2 ด้าน  ด้านแรก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดตลาดร่วม (single market) 
ผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโตสูง  ด้านที่สอง การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดฐานการผลิตร่วม (single production base) ผู้ประกอบการไทยจะมี
โอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนตํ่ากว่า และ/หรือ หลากหลายกว่า  ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ
จํานวนหน่ึงสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวไปได้แล้วก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) อย่างเป็นทางการในปี 2558  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการทั้งกลุ่มที่เก็บเก่ียวประโยชน์ได้แล้วในตอนน้ี
และกลุ่มที่มีแผนจะไปเก็บเก่ียวในอนาคต ยังพบ และ/หรือ จะพบกับอุปสรรคต่อการค้าด้านต่างๆ อย่างน้อย
ใน 4 ด้าน ได้แก่ อุปสรรคด้านภาษีศุลกากร อุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
อุปสรรคจากการขาดระบบคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงระหว่างกัน อุปสรรคจากพิธีการศุลกากรที่ยังขาดความ
โปร่งใสและเป็นภาระต่อผู้ที่เก่ียวข้องมากเกินจําเป็น (ดูภาพที่ 5.1 ประกอบ)  ในบทน้ี คณะผู้วิจัยได้สรุป
โอกาสที่ภาคอุตสากรรมไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตลอดจนสถานะความคืบหน้า
ของการดําเนินการเพ่ือลดอุปสรรคต่อการค้าดังกล่าวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์
ประเด็นความท้าทายต่อการดําเนินการเพ่ือลดอุปสรรคต่อการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ภาพท่ี 5.1  อนาคตการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
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5.2  โอกาสจากการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาส
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยใน 2 ด้าน  ด้านแรก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดตลาดร่วม (single market) 
ผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโตสูง  ด้านที่สอง การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดฐานการผลิตร่วม (single production base) ผู้ประกอบการจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนตํ่ากว่า และ/หรือ หลากหลายกว่า  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
พบว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะทําให้เกิด 

 โอกาสเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกเกือบ 10 เท่า  โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีขนาด
เศรษฐกิจ 3.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจสูงถึง 
2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และน่าจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีข้างหน้าตามการ
คาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สูงถึงร้อยละ 9.3 ต่อปี (ดูภาพที่ 5.2 
ประกอบ) 

 โอกาสเข้าถึงแรงงานที่มีจํานวนมากข้ึนอีก 9 เท่า  โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนประชากร
ที่อยู่ในวัยทํางานประมาณ 46 ล้านคน และกําลังจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการที่น่าจะ
มีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียในช่วง 10 ปีข้างหน้าตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ 
(UN) เพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี  ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีจํานวนประชากรที่อยู่ในวัย
ทํางานประมาณ 380 ล้านคน และน่าจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในช่วง 10 ปีข้างหน้าตาม
การคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติร้อยละ 1.5 ต่อปี (ดูภาพที่ 5.3 ประกอบ) 

 โอกาสเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเป็นแหล่งพลังงานและแร่ธาตุที่สําคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรมอีกหลายชนิด เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ที่มีปริมาณสํารอง
อีกจํานวนหน่ึงจากที่ในปัจจุบันประเทศไทยพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ประมาณ 
950 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20.8 ของปริมาณการอุปโภคก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทยทั้งหมด  แหล่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่ในปัจจุบันยังรอการนําขึ้นมาใช้ประโยชน์  กระแสไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังนํ้าในประเทศลาวซึ่งมีแผนจะพัฒนาตนเองเป็นแบตเตอรี่พลังงานให้กับทวีปเอเซีย 
(Battery of Asia)  และถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น (ดูภาพที่ 5.4 ประกอบ) 

 
ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจํานวนมากสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวไปได้แล้วก่อน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการ
จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้าไปลงทุนต้ังโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  
และผู้ประกอบการจากไต้หวันที่เข้าไปต้ังโรงงานในประเทศเวียดนาม  ในขณะท่ียังมีผู้ประกอบการไทยเพียง
จํานวนหน่ึงเท่าน้ันที่ประสบความสําเร็จในการขยับขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ (ดู
ภาพที่ 5.5 ประกอบ)   
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ภาพท่ี 5.2  โอกาสในการเข้าถึงตลาด ภายหลังการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจํานวนประชากรจาก United Nations (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision  

ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจาก IMF. World Economic Outlook Database, April 2014 
 

ภาพท่ี 5.3  โอกาสในการเข้าถึงแรงงาน ภายหลังการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจํานวนประชากรในช่วงวัยทํางานจาก United Nations (2013). World Population Prospects: The 2012 
Revision  

10 ปีที่แล้ว
ปัจจุบัน 5-10 ปีข้างหน้า

ไทย: 65
อาเซียน: 555

ไทย: 67
อาเซียน: 626

ไทย: 68*
อาเซียน: 690*

ไทย: 161
อินโดนีเซีย: 257
เวียดนาม: 50
อาเซียน: 824

ไทย: 374
อินโดนีเซีย: 859
เวียดนาม: 188
อาเซียน: 2,465

ไทย: 492**
อินโดนีเซีย: 1,252**
เวียดนาม: 265**
อาเซียน: 3,608**

ประชากร: ล้านคน

GDP: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

* 10 ปีข้างหน้า
** 5 ปีข้างหน้า

10 ปีที่แล้ว
ปัจจุบัน 10 ปีข้างหน้า

ไทย: 42
เวียดนาม: 48
เมียนมาร์: 29
กัมพูชา: 6
อาเซียน: 315

ไทย: 46
เวียดนาม: 60
เมียนมาร์: 34
กัมพูชา: 9
อาเซียน: 380

ไทย: 48
เวียดนาม: 67
เมียนมาร์: 38
กัมพูชา: 10
อาเซียน: 438

ประชากร: ล้านคน
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ภาพท่ี 5.4  โอกาสในการเข้าถึงทรพัยากร ภายหลังการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ท่ีมา: ข้อมูลแหล่งพลังงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ส่วนข้อมูลแหล่งแร่ธาตุจาก CIA The World Factbook 
2014 
 
ภาพท่ี 5.5  มูลคา่การลงทนุโดยตรงในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจากนักลงทนุชาติต่างๆ ใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูล UNCTAD  
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5.3  ความคบืหนา้และความท้าทายต่อการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ในหัวข้อน้ี คณะผู้วิจัยได้สรุปสถานะความคืบหน้าในการลดอุปสรรคต่อการค้าและการสร้างความ
เช่ือมโยงของระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 
ภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  และได้วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และควรได้รับการพิจารณา และ/
หรือ การดําเนินการ อย่างเร่งด่วน 

 
5.3.1  การลดอุปสรรคด้านภาษีศลุกากร 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรในปัจจุบัน พบว่า 

 ภาษีศุลกากร “ในทางทฤษฎี” ลดลงจนเกือบเหลือศูนย์แล้วเน่ืองจากผู้ประกอบการมีช่องทางใน
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรี (FTA) การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร 
(free zone) และการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 แต่ภาษีศุลกากร “ในทางปฏิบัติ” ยังคงอยู่ เน่ืองจาก 
o ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยคณะผู้วิจัยพบว่า อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ในช่วง
ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วอยู่ในระดับประมาณกึ่งหน่ึงเท่าน้ัน (ดูภาพท่ี 5.6 ประกอบ และดู
รายละเอียดได้ในบทที่ 2 และบทท่ี 3)  โดยอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คือการที่ผู้ประกอบการขาดความตระหนักถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ และกระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์ยังมีความยุ่งยากซับซ้อน
เกินไปในมุมมองของผู้ประกอบการ 

o หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ยังพ่ึงพารายได้จากการ
จัดเก็บภาษีศุลกากร  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) พบว่า ประเทศเวียดนามมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีศุลกากรคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 15.0 ของรายได้ที่ภาครัฐสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด  ในขณะที่ประเทศ
กัมพูชาและลาวก็มีรายได้ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.6 และ 11.7 ตามลําดับ 

 
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายสําคัญเก่ียวกับการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรที่จะส่งผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต เช่น 
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 การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ฉบับ
ต่างๆ ในการทําตลาดเชิงรุก 

 การนําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA  
ภายใต้ระบบดังกล่าว ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องติดต่อย่ืนเอกสารเพ่ือขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (certificate of oridin) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าใบ C/O 
ในทุกชิพเม้นท์ที่มีการส่งออก  ทําให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการลดลง 
(ดูภาพที่ 5.7 ประกอบ)  ในปัจจุบัน มีการนําระบบดังกล่าวมาใช้แล้วกับการใช้สิทธิประโยชน์ใน
การส่งออกไปประเทศนิวซีแลนด์ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ย่ิงขึ้นระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ (TNZCEP) และการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
บรูไนภายใต้โครงการนําร่องโครงการแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ (first pilot 
project) เน่ืองจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไป
ประเทศนิวซีแลนด์ภายใต้ความตกลง TNZCEP จึงยังไม่ทราบว่า มีผู้ใช้ระบบนี้มากน้อยเพียงใด  
สําหรับการส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียน  จากรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกําเนิดสินค้า (SC-AROO) ครั้งที่ 15 และการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) 
ครั้งที่ 15 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองให้สามารถออกใบ C/O ได้เอง 
(certified exporter) ไม่มากเพียงจํานวน 97 ราย  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมการค้า
ต่างประเทศ พบว่า ในจํานวนน้ี มีผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วประมาณ 20 ราย 

 การผลักดันให้ประเทศภาคีความตกลง FTA ทั้งหมดไม่เพียงเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ลด
อัตราภาษีศุลกากรลงตามที่ผูกพันไว้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพและต้นทุนตามที่ต้องการได้ และสามารถส่งสินค้าออกไปยังลูกค้าได้ในราคาที่คาดการณ์
ไว้  ที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศภาคีความตกลงหลายประเทศได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนมาอย่าง
ต่อเน่ืองแล้ว  แต่อาจมีบางประเทศท่ีอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันกําหนดการที่กําหนด
ไว้ เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่จะต้องลดภาษีศุลกากรของสินค้าใน
บัญชีสินค้าปกติ (inclusion list) ลงเหลือศูนย์หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จาก
การวิเคราะห์พบว่า ประเทศเหล่าน้ียังเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าร้อยละ 56.8 และ 6.8 ในอัตรา
ตํ่ากว่าร้อยละ 5 และสูงกว่าร้อยละ 5 ตามลําดับ (ดูภาพที่ 5.8 ประกอบ)  ส่วนภาพท่ี 5.9 แสดง
ตัวอย่างสินค้าส่งออกสําคัญของไทยที่อยู่ในบัญชีสินค้าปกติของกลุ่มประเทศดังกล่าว 

 การเจรจาความตกลง FTA กับประเทศคู่ค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรปและความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก 
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซึ่งมีประเทศสหรัฐฯ 
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เป็นประเทศภาคีด้วยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมาทดแทนสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (generalized system of preferences: GSP)           
ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยกําลังจะสูญเสียไป โดย 

o สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP ในการส่งออกไปสหภาพยุโรป จะถูกตัด ต้ังแต่วันที่ 1 
ม.ค.2558 ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกจากไทยประมาณ 1 ใน 3 

o สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP ในการส่งออกไปสหรัฐฯ มีความไม่แน่นอน เน่ืองจาก
โครงการ GSP ของสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับการต่ออายุ ต้ังแต่วันที่ 1 ส.ค.2556 

 
ภาพท่ี 5.6  แนวโน้มอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการคา้เสรีโดยผู้ประกอบการในประเทศ

ไทย ต้ังแต่ปี 2550 ถึง 2556 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ไทยส่งออก ไทยนําเข้า

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์: ร้อยละ
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ภาพท่ี 5.7  ระบบการรับรองถ่ินกําเนิดด้วยตนเอง (self certification) 

 
หมายเหตุ: ในกรณีมีการนําระบบการรับรองถ่ินกําเนิดด้วยตนเองมาใช้ ผู้ประกอบการสามารถออกใบ C/O ได้เอง โดยไม่ต้อง

ไปย่ืนขอจากกรมการค้าต่างประเทศ (ข้ันตอนท่ี 3) 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ 
 

ภาพท่ี 5.8  สดัส่วนสินค้าทีมี่การเรียกเก็บภาษีศุลกากรตามอัตราต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาพท่ี 5.9  ตัวอย่างสนิคา้สง่ออกสําคญัของไทยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ผูกพนัจะลดอัตราภาษี
ศุลกากรลงเหลือศนูย์ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยสรุปจากฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 
5.3.2  การลดอุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการบังคบัใช้มาตรการทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษีศลุกากร 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษีศุลกากร (non-tariff measures: NTMs) ในปัจจุบัน พบว่า 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการบังคับใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรในระดับที่แตกต่างกัน 
(ดูภาพท่ี 5.10 ประกอบ)  โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) ต้ังข้อสังเกตว่า 
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูงอย่างสิงคโปร์มีการบังคับใช้มาตรการที่ไม่ใช่
ภาษีศุลกากรไม่มากนัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นหลัก มีความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ  ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในช่วงหัว
เลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างอินโดนีเซียและเวียดนาม รวมไปถึงประเทศท่ีมี
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงอย่างมาเลเซียมักมีการบังคับใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี
ศุลกากรในระดับสูง  โดยส่วนใหญ่เข้าข่ายว่าจะเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้ผลิต
ในประเทศเป็นหลัก ขาดความโปร่งใสและเลือกปฏิบัติ  สําหรับประเทศไทยมีการบังคับใช้
มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรในระดับไม่สูงนัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก มีความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ  แต่ก็ยังมีการ
บังคับใช้มาตรการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก ขาดความโปร่งใสและ
เลือกปฏิบัติ ในบางอุตสาหกรรม 

non-alcoholic beverages
wall/window A/C machines
vehicles(< 5t),diesel engine 

household refrigerators
new pneumatic tyres

parts for spark-IGN. engine 
boards, tiles of plaster
spark-ignition engine 

(>1,000cc)
dried fruits

uncoated paper&paperboard
woven fabrics of cotton

drinking glasses

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

5%
5%

Vietnam

portland cement
vehicles(< 5t),diesel engine 

shampoos
prepared sauces 

sugar /pure sucrose
preparations w/ extracts of 

coffee
washing preparations
beer made from malt

cambodia
5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

washing preparations
motorcycles (50-250cc)

non-alcoholic 
beverages
ice cream

dentifrices
beauty preparation

5%

2%

3%

5%

2%

2%

2%

laos
Myanmar

shampoos   5%

deodorants   5%

prepared sauces   5%

soap (bar/shapes)   5%

extracts of coffee   5%
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 ประเทศที่มีการบังคับใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคืออินโดนีเซีย  รองลงมาเป็น
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย  เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ตามลําดับ  
นอกจากน้ี อินโดนีเซียและมาเลเซียยังมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้าข่ายว่าไม่โปร่งใส และ/หรือ
เลือกปฏิบัติโดยเฉล่ียมากที่สุด (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2556) (ดูภาพที่ 5.11 
ประกอบ) 

 การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีแนวโน้มบังคับใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีที่เข้าข่ายไม่
โปร่งใสและเลือกปฏิบัติ เพ่ือปกป้องผู้ผลิตในประเทศและกีดกันสินค้านําเข้ามากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการไทยทําให้ไม่สามารถนําสินค้าไปขายได้  หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  
หรือต้องเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  ตารางที่ 5.1 แสดงตัวอย่างสินค้าส่งออกของไทยที่เผชิญกับอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิกอาเซียน  และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 การพยายามดําเนินการเพ่ือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่
ผ่านมาของประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่สามารถนําไปสู่การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
รวมทั้งไม่มีการปรับปรุงมาตรการที่ถึงแม้จะโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้  
เน่ืองจากพบปัญหาและอุปสรรค (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2556) เช่น 

o หน่วยงานท่ีบังคับใช้มาตรการไม่ทําการจดแจ้ง เน่ืองจากการจดแจ้งเป็นไปตามความ
สมัครใจ ไม่ได้มีบทบัญญัติใดๆ มากําหนดให้ต้องมีการจดแจ้ง  ตลอดจนหน่วยงานมักมี
ดุลยพินิจว่ามาตรการที่หน่วยงานตนบังคับใช้ไม่ได้มีลักษณะว่าเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

o ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการไม่แจ้ง และ/หรือไม่รู้ว่าจะแจ้งที่หน่วยงานใด 
o หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสําหรับสินค้ากลุ่มต่างๆ แตกต่างกัน 
o คณะกรรมการประสานงานด ้านการค้าสินค้าภายในอาเซียน  (Coordinating 

Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซึ่งมีหน้าที่ระบุว่า
มาตรการใดเป็นอุปสรรคทางการค้า มีทรัพยากรความรู้ความเช่ียวชาญ ไม่เพียงพอ 

o หน่วยงานที่บังคับใช้มาตรการไม่ปฏิบัติตามความเห็นของ CCA 
o ยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกัน ทําให้มาตรการที่ถึงแม้จะโปร่งใสและไม่

เลือกปฏิบัติ เพ่ิมต้นทุนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียมากเกินความจําเป็น 
o ขาดกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ 
o ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยว่าในปัจจุบันมีมาตรการใดที่ถูกขจัดแล้ว หรือยังคง

บังคับใช้อยู่ หรือเพ่ิงมีการบังคับใช้ 
o ข้อมูลที่มีการจัดเก็บยังเข้าถึงได้ยาก กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน และเข้าใจได้ยาก 

เน่ืองจากขาดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายสําคัญเก่ียวกับการลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต (ดูภาพที่ 5.12 ประกอบ) เช่น 

 การเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับทวิภาคี  ซึ่งที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้บางปัญหา เช่น การ
แก้ไขปัญหาที่ประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ห้ามนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย 

 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ (National Single Window: NSW) 
และเช่ือมโยงกันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: 
ASW)  ในกรณีประเทศไทย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ ซึ่งเป็นระบบกลางการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ผู้ประกอบการขนส่ง ธนาคาร และ
หน่วยงานภาครัฐอีก 36 แห่ง ช่วยทําให้กระบวนการขอใบอนุญาต/ใบรับรองต่างๆ มีความ
โปร่งใสมากขึ้น  รวมท้ังยังสามารถช่วยเพ่ิมความสะดวกและความรวดเร็วในการขอใบอนุญาต/
ใบรับรอง  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังมีหน่วยงานในประเทศไทยที่ออกใบอนุญาตผ่านระบบ
ดังกล่าวเพียงไม่ก่ีหน่วยงาน  ส่วนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนยังมี
ความคืบหน้าไม่มากนัก 

 การพัฒนาคลังข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการค้าของแต่ละประเทศ (National Trade Repository: 
NTR) และรวบรวมเป็นคลังข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ (ASEAN Trade 
Repository: ATR) 

 การปรับมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบรับรองให้สอดคล้องกัน  
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ภาพท่ี 5.10  ระดับการพัฒนาประเทศและแนวโน้มการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชกิอาเซียน 

 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) 
 

ภาพท่ี 5.11  จํานวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉลี่ยทีป่ระเทศสมาชิกอาเซียนบังคับใช้ในปี 2552 

 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) 
หมายเหตุ: สีเขียว หมายถึง จํานวน NTMs ท่ีมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองอย่างแน่ชัด 
 สีอําพันหมายถึง จํานวน NTMs ท่ีไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็น NTBs หรือไม่  และจําเป็นต้องมีการ

พิสูจน์ต่อไป 
 สีแดง หมายถึง จํานวน NTMs ท่ีเข้าข่ายเป็น NTBs อย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 5.1  ตัวอย่างสนิคา้ส่งออกของไทยที่เผชิญกับอุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้มาตรการทาง
การค้าที่ไม่ใชภ่าษีศุลกากรในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ สินค้า รายละเอียด ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

อินโดนีเซีย น้ําผลไม้  กฎระเบียบข้อบังคับของ Indonesian 
Islamic Council (MUI) เกี่ยวกับการติดตรา
ฮาลาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 เจ้าหน้าท่ีNational Drug and Food 
Control Agency (BPOM)มีดุลยพินิจ
แตกต่างกันในการพิจารณาอนุญาตฉลาก
สินค้า 

 ค่าใช้จ่ายในการปรับตัวตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ซ่ึงคาดว่าอาจจะสูงถึงระดับ
แสนบาท 

 ค่าฉลากที่พิมพ์มาแล้ว แต่ใช้ไม่ได้ 

 ค่าออกแบบเพลทสําหรับพิมพ์ฉลาก 
ประมาณ 2-3 หม่ืนบาท  และค่าทํา
เพลทใหม่ประมาณ 1 แสนบาท 

อินโดนีเซีย ผัก ผลไม้ การจํากัดด่านนําเข้าสินค้า สินค้าเน่าเสียระหว่างการขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือในเมืองสุราบาย่าไปยังเมืองจาการ์ตา 

มาเลเซีย รถยนต์ หลักเกณฑ์พิจารณาการออกใบอนุญาตการ
นําเข้า (approved permits: APs)ไม่โปร่งใส 

 ค่าเสียโอกาส 7 เดือน 

 ค่าจัดเก็บสินค้าคงคลงั 6 ล้านบาท 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

ภาพท่ี 5.12  ข้อเสนอแนวทางในการจัดการกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) 
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5.3.3  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาค 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในปัจจุบัน พบว่า (ดู
ภาพที่ 5.13 ประกอบ) 

 ในภาพรวม ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีประสิทธิภาพและ
ความพร้อมแตกต่างกันค่อนข้างมาก (ดูภาพที่ 5.14 ถึง 5.18 ประกอบ) โดย 

o ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศมาเลเซียและไทย มีประสิทธิภาพและความพร้อมใน
ระดับปานกลาง 

o ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศเวียดนาม กัมพูชาลาว และเมียนมาร์ มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในระดับตํ่า  อย่างไรก็ตาม ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศเหล่าน้ีมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 

o ระบบโลจิสติกส์ของประเทศมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม มีประสิทธิภาพและความ
พร้อมในระดับปานกลาง 

o ระบบโลจิสติกส์ของประเทศกัมพูชาลาว และเมียนมาร์ มีประสิทธิภาพและความพร้อม
ในระดับตํ่า  อย่างไรก็ตาม ระบบโลจิสติกส์ของประเทศเหล่าน้ีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วง 
7 ปีที่ผ่านมา 

 ทุกประเทศยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสถานะการดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งค่อนข้าง
จํากัด  ทําให้ผู้ประกอบการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้ยาก 

 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งดําเนินการภายใต้หลายกรอบความร่วมมือ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค และมีการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หลาย
องค์กร เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank:ADB) องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)  โดย
ความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion:GMS) มีความ
คืบหน้ามากที่สุด 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ครอบคลุมทั้งระบบคมนาคม
ขนส่งทางถนนผ่านโครงข่าย ASEAN Highway Network (AHN)  ทางรถไฟผ่านโครงข่ายรถไฟ
สายสิงคโปร์-คุนหมิง (SKRL)  และทางเรือผ่านโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ท่าเรืออย่างน้อย 47 แห่ง 

 ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคในปัจจุบันยังมีจุดที่ยังขาดหายไป (missing link) อีกบางจุด (ดู
ภาพที่ 5.19 และ 5.20 ประกอบ) 

 ในกรณีประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนนที่บริเวณด่านชายแดนที่สําคัญ
หลายโครงการสําเร็จลุล่วงแล้ว (ดูภาพที่ 5.21 ประกอบ) 
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 ในกรณีประเทศกัมพูชา ระบบโครงข่ายถนนมีการเช่ือมโยงเมืองสําคัญต่างๆ ได้ค่อนข้าง
ครอบคลุมแล้ว (ดูภาพที่ 5.22 ประกอบ)  แต่สภาพพ้ืนผิวของถนนหลายเส้นในหลายช่วงยังอยู่
ในสภาพไม่ดีนัก (ดูภาพที่ 5.23 ประกอบ)  จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก 
Cambodian Ministry of Public Works and Transport พบว่า 

o ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธานท่ีมีหมายเลขตัวเดียวและสามารถใช้งานได้มี
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,243.5 กิโลเมตร  ในจํานวนน้ีเป็นถนนที่มีพ้ืนผิวเป็นคอนกรีต
หรือยางแอสฟัลต์ร้อยละ 95.4 

o ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่มีหมายเลขสองตัวและสามารถใช้งานได้มีระยะทาง
รวมท้ังสิ้น 3,378.8 กิโลเมตร  ในจํานวนน้ีเป็นถนนที่มีพ้ืนผิวเป็นคอนกรีตหรือยาง
แอสฟัลต์ร้อยละ 67.1 

o ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรองเช่ือมระหว่างจังหวัดที่มีหมายเลขสามและสี่ตัว และ
สามารถใช้งานได้มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 6,617.6 กิโลเมตร  ในจํานวนน้ีเป็นถนนที่มี
พ้ืนผิวเป็นคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ร้อยละ 18.3 

o มีโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและน่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2559 รวมทั้งสิ้นอีกอย่างน้อย 913.6 กิโลเมตร (ดูภาพที่ 5.24 ประกอบ)  ใน
จํานวนน้ีเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่มีหมายเลขตัวเดียวและถนนทางหลวง
แผ่นดินสายประธานที่มีหมายเลขสองตัว 461.85 และ 451.75 กิโลเมตร ตามลําดับ  
นอกจากน้ี ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานอีก 5 แห่ง  และโครงการปรับปรุงถนนอีก 
211.2 กิโลเมตร 

o มีโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่มีแหล่งเงินทุน
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ แล้ว (เช่น จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย รัฐบาลจีน 
รัฐบาลญี่ปุ่น และรัฐบาลเกาหลีใต้) รวมทั้งสิ้นอีกอย่างน้อย 385.3 กิโลเมตร (ดูภาพที่ 
5.24 ประกอบ)  ในจํานวนน้ีเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่มีหมายเลขตัว
เดียวและถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่มีหมายเลขสองตัว 145.6 และ 239.7 
กิโลเมตร ตามลําดับ  นอกจากน้ี ยังมีโครงการปรับปรุงถนนอีก 343.3 กิโลเมตร 

 ในปัจจุบัน ระบบโครงข่ายทางรถไฟในประเทศกัมพูชายังมีจุดที่ขาดหายไปอีกหลายช่วง  ส่วน
ทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่พร้อมสําหรับการใช้งาน  มีเพียง
ทางรถไฟที่เช่ือมต่อระหว่างเมืองพนมเปญและเมืองสีหนุวิลล์เท่าน้ันที่มีการใช้งานได้จริงในเชิง
พาณิชย์  ในอนาคต รัฐบาลกัมพูชามีแผนจะพัฒนาระบบโครงข่ายทางรถไฟรวมทั้งสิ้น 4,286 
กิโลเมตร โดยจะเป็นทางรถไฟสายหลัก สายรอง สายสําหรับการขนส่งเชิงอุตสาหกรรม และทาง
รถไฟความเร็วสูงจํานวน 1,468  1,042  583 และ 1,193 กิโลเมตร ตามลําดับ (ดูภาพที่ 5.25 
ประกอบ) 
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คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายสําคัญเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ใน
อนาคต เช่น 

 การเร่งดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนนที่บริเวณด่านชายแดนที่สําคัญที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ (ดูภาพที่ 5.21 ประกอบ) 

 การเร่งดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในจุดที่ยังขาดหายไป (missing link) ให้แล้วเสร็จ 
อันได้แก่ (ดูภาพที่ 5.19 และ 5.20 ประกอบ) 

o ถนนที่จะเช่ือมต่อระหว่างบ้านนํ้าพุ จ.กาญจนบุรี และเมืองทวายในประเทศเมียนมาร์ 
o ถนนบางช่วงที่จะเช่ือมต่อระหว่างเมือง Muse และเมืองมัณฑะเลย์ในประเทศเมียนมาร์ 
o ทางรถไฟที่จะเช่ือมต่อระหว่าง จ.กาญจนบุรี และเมืองทวายในประเทศเมียนมาร์ 
o ทางรถไฟที่จะเช่ือมต่อระหว่าง จ.หนองคาย และเมืองเวียงจันทน์ในประเทศลาว 
o ทางรถไฟที่จะเช่ือมต่อระหว่างเมืองเวียงจันทน์ในประเทศลาว และเมืองคุนหมิงใน

ประเทศจีน 
o ทางรถไฟที่จะเช่ือมต่อระหว่าง จ.สระแก้ว และเมืองศรีโสภณในประเทศกัมพูชา 
o ทางรถไฟบางช่วงที่จะเช่ือมต่อระหว่างเมืองศรีโสภณและเมืองพนมเปญในประเทศ

กัมพูชา 
o ทางรถไฟที่จะเช่ือมต่อระหว่างเมืองพนมเปญในประเทศกัมพูชาและเมืองโฮจิมินห์ใน

ประเทศเวียดนาม 

 การเร่งพัฒนาคุณภาพของระบบคมนาคมขนส่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีก เช่น การปรับพ้ืนผิวถนน  
การขยายจํานวนช่องทางจราจรถนนให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ การปรับปรุงป้าย
และสัญญาณจราจรตามมาตรฐานสากล การขยายทางรถไฟเป็นรางคู่หรือรางสามตามปริมาณ
ความต้องการใช้ 

 การผลักดันให้มีการใช้ระบบการขนส่งทางรางผ่านโครงข่ายรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิงในเชิง
พาณิชย์ 

 การหาแหล่งทุนสําหรับดําเนินการพัฒนาและดูแลรักษาซ่อมบํารุงระบบคมนาคมขนส่ง  จากการ
ประมาณการของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย พบว่า ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ประเทศสมาชิก
อาเซียนจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  
โดยมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา / จะพัฒนาในประเทศลาวคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในประเทศเวียดนามและไทยเท่ากันที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ใน
ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์เท่ากันที่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ดูภาพที่ 5.26 และตารางที่ 5.2 
ประกอบ)  นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องการงบประมาณอีกส่วนหนึ่งในการดูแล
รักษาซ่อมบํารุงเพ่ือให้ระบบคมนาคมขนส่งอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  โดยในปัจจุบัน ประเทศ
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สมาชิกอาเซียนมีแหล่งเงินทุนหลักจากนอกประเทศจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย  ใน
อนาคต อาจต้องหาแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก เช่น ASEAN Fund  และ Asian 
Infrastructure Investment Bank 

ภาพท่ี 5.13 ความคบืหนา้และเป้าหมายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

ภาพท่ี 5.14  คะแนนประสทิธิภาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 
ท่ีมา: Logistics Performance Index 
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ภาพท่ี 5.15  คะแนนคณุภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการบริการด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 
ท่ีมา: Logistics Performance Index 

 
ภาพท่ี 5.16  คะแนนราคาและความสะดวกในการหาสายเรือระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

บางประเทศ 

 
ท่ีมา: Logistics Performance Index 
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ภาพท่ี 5.17  คะแนนความตรงต่อเวลาของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 
ท่ีมา: Logistics Performance Index 

 
ภาพท่ี 5.18  คะแนนความสะดวกในการติดตามสถานะการขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 
ท่ีมา: Logistics Performance Index 
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ภาพท่ี 5.19  ระบบคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศที่ยังขาดหายไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 5.20  ระบบคมนาคมขนส่งทางรถไฟที่ยังขาดหายไปของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 5.21 ระบบคมนาคมขนสง่บรเิวณด่านชายแดนของประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 

 
ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม  
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ภาพท่ี 5.22 โครงขา่ยการเชื่อมโยงทางถนนในประเทศกัมพูชา 
 

 
ท่ีมา: ข้อมูลท่ีได้ระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีจาก Cambodian Ministry of Public Works and Transport 
 

 
 



 

 

ภาพที่ 5.23 สภาพพืน้ผิวถนนสายหลักในประเทศกัมพชูา 

 
ที่มา: ข้อมูลที่ได้ระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Cambodian Ministry of Public Works and Transport 

  

180 
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ภาพที่ 5.24 แผนการพัฒนาโครงขา่ยถนนสายหลักในประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา: ข้อมูลที่ได้ระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Cambodian Ministry of Public Works and Transport 



 

 

ภาพที่ 5.25 แผนการพัฒนาโครงขา่ยทางรถไฟในประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา: ข้อมูลที่ได้ระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Cambodian Ministry of Public Works and Transport 
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183 

ภาพท่ี 5.26 งบประมาณที่จําเปน็ต้องใช้ในการพฒันาระบบคมนาคมขนสง่และโลจิสติกส์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย 

 
ตารางที่ 5.2  ตัวอย่างโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

ประเทศ ระบบ
คมนาคม
ขนส่ง 

 
โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
ลาว ทางราง Vientiane-Boten Railway (420km) 2014-2022 7,200  
ลาว ทางราง Savannakhet-Lao Bao (220km) 2013-2043 4,200  
ไทย ทางราง New Railway Line from Den Chai to Chiang Rai and Chiang 

Khong 
2014 2,582  

ไทย ทางราง New Railway Line from Baan Pai (Khon Kaen) to 
Mahasarakham, Roi Et, Mukdahan, and Nakhon Phanom 

2015 1,410  

เวียดนาม ทางถนน GMS Ha Noi-Lang Son Expressway 2018 1,400  
กัมพูชา ทางราง Batdoeung (Cambodia) - Lock Ninh (Viet  Nam) (257 km) 2015-2020 1,100  
เมียนมาร์ ทางถนน Ruili (PRC)-Kyaukpyu (Myanmar) Highway 2 0 1 5 / 1 6 - 

2018/19 
1,000  

เวียดนาม ทางราง Ho Chi Minh City-Loc Ninh (Cambodia Border) (128km) 2016 900 
เวียดนาม ทางถนน Central Mekong Delta Connectivity 2013 886 
เวียดนาม ทางถนน GMS Ben Luc-Long Thanh Expressway Periodic 2019 623 
เวียดนาม ทางถนน Second GMS Southern Coastal Corridor 2016 373 
เมียนมาร์ ทางถนน Loilem-Kyaington Road Section (359 km)  2014-2018 359 

ไทย ทางถนน Bang Yai-Kanchanaburi Intercity Motorway Project 2014 300 
ลาว ทางถนน Upgrading NR13N and N13S 2015-2020 280 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย  
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5.3.4  การปรับพิธีการศลุกากรใหมี้ความโปร่งใส และการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนสง่ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการศุลกากร และการอํานวยความสะดวกทางการค้าและ
การขนส่งในปัจจุบัน พบว่า (ดูภาพที่ 5.27 และ 5.28 ประกอบ) 

 ในภาพรวม กระบวนการศุลกากรของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีประสิทธิภาพและความพร้อม
แตกต่างกันค่อนข้างมาก (ดูภาพที่ 5.29 ประกอบ) โดย 

o กระบวนการศุลกากรของประเทศสิงคโปร์อยู่ในระดับสงู และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
มาโดยตลอดในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 

o กระบวนการศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและบรูไน มี
ประสิทธิภาพและความพร้อมในระดับปานกลาง 

o กระบวนการศุลกากรของประเทศเวียดนาม กัมพูชาลาว และเมียนมาร์ มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในระดับตํ่าอย่างไรก็ตาม กระบวนการศุลกากรของประเทศกัมพูชาและ
ลาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 

 ประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญ เช่น อัตราภาษี
ศุลกากร ทางเว็บไซต์  ทําให้ผู้ประกอบการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้ยาก 

 ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ประกาศใช้พิกัดศุลกากรตามระบบ ASEAN 
Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 ไม่ทันวันที่ 1 มกราคม 2555  ทําให้เกิด
ความสับสนในการพิจารณาตีความพิกัดศุลกากรและอัตราศุลกากร 

 ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ยังขาดความพร้อมในการนําระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-customs) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

 ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของแต่ละประเทศ (National Single Window: NSW) 
ยังคืบหน้าไปได้ไม่มาก  ในกรณีประเทศไทย มีการเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องผ่านระบบ NSW ได้แล้ว 17 
หน่วยงาน เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมอุตสาหกรรมทหาร กรมศิลปากร สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และกรมการปกครอง (สถานะ ณ มิถุนายน 2557) 

 ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(ASEAN Single Window: ASW) เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศทั้งการ
นําเข้า การส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหาร การจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศได้ดําเนินโครงการนําร่องการเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า
ของอาเซียน (ATIGA Form D) และข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration 
Document: ACDD) 
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 การอํานวยความสะดวกทางการค้าดําเนินการภายใต้หลายกรอบความร่วมมือ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค แต่การดําเนินการยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก โดย 

o ในระดับอนุภูมิภาคการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยการตรวจจุดเดียว 
(single window inspection: SWI) และคร้ังเดียว (single stop inspection: SSI) ซึ่ง
หมายถึงการที่บุคคล ยานพาหนะ และสินค้าเข้ารับพิธีการตรวจปล่อยที่จุดผ่านแดน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจทั้งหมดของทั้งประเทศขาออกและประเทศขาเข้าดําเนินการ
ร่วมกันและพร้อมกันที่ประเทศขาเข้าเพียงประเทศเดียว (ดูภาพที่ 5.30 ประกอบ) 
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement: GMS 
CBTA) ยังไม่เกิดขึ้นจริงทุกด่านพรมแดน 

o ในระดับอนุภูมิภาคการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน โดยไม่ต้อง
มีการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ประเทศทางผ่าน ซึ่งหมายถึงการที่สินค้าเข้ารับพิธีการ
ตรวจปล่อยที่จุดผ่านแดน เฉพาะประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเท่าน้ัน โดยไม่
ต้องเข้ารับพิธีการตรวจปล่อยที่ประเทศทางผ่าน (ดูภาพที่ 5.31 ประกอบ) ภายใต้ความ
ตกลง GMS CBTA ยังไม่เกิดขึ้นจริงทุกด่านพรมแดน 

o ในระดับอนุภูมิภาคไทยและเมียนมาร์ ยังให้สัตยาบัน/ออกกฎหมายภายในรองรับข้อ
ผูกพันตามความตกลง GMS CBTA ไม่ครบทุกข้อบท 

o ในระดับอนุภูมิภาคพระราชบัญญัติว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้าม
พรมแดน พ.ศ. 2556 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ไทยร่วมดําเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จ (single 
stop inspection) กับเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 
(common control area) เพ่ิงจะมีการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 

o ในระดับอนุภูมิภาคยังมีข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนสิทธิจราจรทางถนนระหว่างประเทศ
(ดูภาพที่ 5.32 ประกอบ) เช่น มีการอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยจํานวน 30 คัน และ
รถขนส่งสินค้ากัมพูชาจํานวน 10 คันที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงคมนาคม8 สามารถ
เดินทางข้ามพรมแดนผ่านด่านอรัญประเทศ-ปอยเปตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2555 

o ในระดับอนุภูมิภาคช่องทางพิเศษที่ด่านมุกดาหาร (CBTA fast track lane) เริ่ม
ดําเนินการแล้ว 

o ในระดับภูมิภาค กรอบความตกลงด้านการขนส่งภายในอาเซียน 3 ฉบับ อันได้แก่
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 
(AFAFGIT), ASEAN Framework. Agreement on Multimodal Transport 

                                                 
8
รวมท้ังรถขนส่งผู้โดยสารไทย 10 คัน และรถขนส่งผู้โดยสารกัมพูชาอีก 30 คัน 
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(AFAMT) และ ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-
State Transport (AFAFIST) ยังไม่มีผลบังคับใช้ เน่ืองจากประเทศภาคียังให้สัตยาบัน/
ออกกฎหมายรองรับ ไม่ครบ 

 
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายสําคัญเก่ียวกับกระบวนการศุลกากร และการอํานวยความ

สะดวกทางการค้าและการขนส่งที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต เช่น 

 ประเทศในอาเซียนควรเร่งปรับให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้นและเป็นอย่างเดียวกันและเร่งการบังคับ
ใช้เอกสารนําเข้าส่งออกภายใต้แบบฟอร์มเดียวกัน 

 ประเทศเวียดนาม กัมพูชาลาว และเมียนมาร์ ควรนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ 

 ประเทศอาเซียนเดิม ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานสูงระดับโลกอยู่แล้วสามารถยกระดับ
ระบบ NSW ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากลได้ 

 การผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของทุกประเทศ
ในอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) 

 เกิดการเช่ือมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ในการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนทั้งภายใต้ความ 
ตกลงระดับอนุภูมิภาค (CBTA Customs Transit System: CBTA CTS) และระดับภูมิภาค
(ASEAN Customs Transit System: ACTS)9 

 เกิดการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยการตรวจจุดเดียว (SWI) และคร้ังเดียว (SSI) 
อย่างสมบูรณ์แบบที่ด่านชายแดนสําคัญ  ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญ เช่น การขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปเมือง
ฮานอยในประเทศเวียดนามทางถนนจะใช้เวลาลดลงจาก 74 วันเหลือ 49 วัน (ดูภาพที่ 5.33 
ประกอบ)  และการขนส่งจากอยุธยาไปเมืองย่างกุ้งในประเทศเมียนมาร์จะลดลงจาก 68 วันเหลือ 
32 วัน (ดูภาพที่ 5.34 ประกอบ) 

 มีการขยายสิทธิจราจรทางถนนระหว่างประเทศมากข้ึน และมีการขยายเส้นทางเดินรถระหว่าง
ประเทศที่ผู้ประกอบการจะได้รับการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งให้ครอบคลุม
เมืองท่าและเมืองสําคัญๆ มากขึ้น เช่น กรุงเทพฯ จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) เวียงจันทน์ ฮานอย 
และไฮฟอง  

                                                 
9ระบบ ACTS เพ่ือเชื่อมโยงระบบศุลกากรของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียอยู่ในแผนการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป ภายใต้วงเงิน 3 
ล้านยูโร 
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ภาพท่ี 5.27 ความคบืหนา้และเป้าหมายในการนําระบบศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 
ภาพท่ี 5.28 ความคบืหนา้และเป้าหมายในการปรับพิธกีารศลุกากรให้มีความสะดวกมากขึ้นในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย  

การเริ่มนําระบบ AHTN 
มาใช้ในปี 2546

• การใช้ระบบ AHTN
• การเผยแพร่ข้อมูลอัตราภาษี
ทางเว็บไซต์ (ยังขาด CLM)

• การนําระบบ ASYCUDA มา
ใช้ในกัมพูชาและลาว

• การพัฒนาระบบ NSW ใน
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย

• โครงการนําร่องเช่ือมโยง 
ASW ฟอร์ม ATIGA และ 
ACDD

• การใช้ระบบ AHTN
• การเผยแพร่ข้อมูลอัตราภาษี
ทางเว็บไซต์

• การใช้ระบบ NSW อย่าง
แพร่หลายมากข้ึน

• การเชื่อมโยง ASW ฟอร์ม 
ATIGA และ ACDD

• การใชร้ะบบ CBTA Customs 
Transit System (CBTA 
CTS) และ ASEAN Customs 
Transit System (ACTS)

10 ปีที่แล้ว
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
10 ปีข้างหน้า

10 ปีที่แล้ว
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
10 ปีข้างหน้า

การเร่ิมลงนามในความตกลง 
GMS CBTA

• รถขนส่งไทยและกัมพูชา 
เดินทางข้ามพรมแดนผ่าน
ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต
ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
สินค้า/คน เม่ือเดือน ก.ค.55

• ช่องทางพิเศษที่ด่าน
มุกดาหาร (CBTA fast 
track lane) เริ่มดําเนินการ
แล้ว

• การขยายสิทธิจราจรให้
ครอบคลุมมากขึ้น ต้ังแต่
กรุงเทพฯ แหลมฉบัง เวียงจันทน์ 
ฮานอย ไฮฟอง ย่างกุ้ง

• การอํานวยความสะดวกโดยการ
ตรวจจุดเดียว (SWI) และคร้ัง
เดียว (SSI)

• การอํานวยความสะดวกโดยไม่
ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้า
ที่ประเทศทางผ่าน

• การใช้เครื่องมือตรวจสอบสินค้า
ที่ทันสมัยขึ้น
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ภาพท่ี 5.29  คะแนนประสทิธิภาพของกระบวนการศลุกากรของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 
ที่มา: Logistics Performance Index 

 
ภาพท่ี 5.30 การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน โดยการตรวจจุดเดียว (SWI) และ

ครั้งเดียว (SSI) 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาพท่ี 5.31 การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบสภาพ
สินค้าทีป่ระเทศทางผ่าน 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ภาพท่ี 5.32  การใหส้ิทธิจราจรทางถนนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 
ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม 
  



190 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) 

 

 

ภาพท่ี 5.33  ประมาณการระยะเวลาท่ีใช้ในการขนสง่สนิค้าระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองฮานอย 
ในประเทศเวียดนาม 

 
ท่ีมา: JETRO, ASEAN logistics network map 2nd edition 

 
ภาพท่ี 5.34  ประมาณการระยะเวลาท่ีใช้ในการขนสง่สนิค้าระหว่าง จ.อยุธยาและเมืองย่างกุ้ง 

ในประเทศเมียนมาร ์

 
ท่ีมา: JETRO. Study Report on Land Transport between Bangkok and Yangon. 2003 

 
  

516

68
32

ทาง เรือ ทางรถ1 ทางรถ2ทางรถ
(ไมมี SSI และ SWI)

ทางรถ
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5.4 สรุปความทา้ทายในการเชือ่มโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งดําเนินการร่วมกัน
กับภาคเอกขนในการจัดการกับประเด็นความท้าทายดังต่อไปน้ี 

 การผลักดันให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
ลดภาษีศุลกากรตามที่ได้ผูกพันไว้ 

 การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTA ฉบับ
ต่างๆ ในการทําตลาดเชิงรุก 

 การนําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

 การพัฒนาคลังข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบด้านการค้าของแต่ละประเทศ (national trade 
repository) 

 การผลักดันการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของแต่ละประเทศ และของอาเซียน 
(NSW และ ASW) มาใช้อย่างแพร่หลาย 

 การพัฒนาความพร้อมของด่านชายแดน 

 การแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ประจําด่านชายแดน 

 การร่วมมืออย่างจริงจังของแต่ละประเทศในการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า 

 การจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมบํารุงระบบคมนาคมขนส่ง 
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ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
6.1  บทนํา 
 

ที่ผ่านมา การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  แต่ยังมีการวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบไม่มากนัก  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง อย่างเป็นระบบ  โดยคณะผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล 
ปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ โดยมีประเด็นวิจัยหลัก 3 ประเด็น
ดังต่อไปน้ี 

 จะมีกระบวนการผลิตใดย้ายฐานออกจากไทย? 
 จะมีกระบวนการผลิตที่ทําให้เกิดมูลค่าสูงใดเกิดขึ้นในไทย? 
 ปัจจัยใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิต? 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดย International Trade Centre (ITC) พบว่า 

อุตสาหกรรมที่มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุดในลําดับต้นๆ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (ดูตารางที่ 6.1 ประกอบ) 
 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน พบว่า มีสินค้าหลายรายการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีการค้าขายกันมาก
ขึ้นอย่างชัดเจน (ดูตารางที่ 6.2 และ 6.3 ประกอบ)  ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา 2 ช้ินของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับ Nomura Research Institute (2557) และสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย (2557) ที่พบว่า มีบริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่นหลายบริษัทได้ขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านของไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอนุภูมิภาค (Thailand plus 
one)  เช่นเดียวกับที่บริษัทสัญชาติไทยหลายบริษัทขยายการลงทุนไปตามยุทธศาสตร์ที่คณะผู้วิจัยขอใช้คําว่า 
อาเซียนในฐานะฐานการผลิตร่วม (ASEAN as one) (ดูภาพท่ี 6.1 และ 6.2 ประกอบ) ในการศึกษานี้ 
คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตใน 2 อุตสาหกรรมน้ี  เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามพรมแดนกันอยู่แล้ว และเกิดการย้ายฐานการ
ผลิตบางขั้นตอนจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยแล้ว 
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ตารางที่ 6.1 จํานวนบริษัทข้ามชาติที่เขา้มาลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
อุตสาหกรรม จํานวนบริษัทท่ีมาลงทุนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 
จํานวนบริษัทท่ีมาลงทุนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 

จํานวนบริษัทท่ีมาลงทุนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 

บริษัทลูก บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทแม่ 
อิเล็กทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

1,891 1,492 1,704 1,339 187 153 

โลหะ 1,231 1,050 1,116 946 115 104 
เคร่ืองจักรกล 1,132 925 1,023 822 109 103 
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 

1,064 868 964 777 100 91 

เคมีภัณฑ์ 962 730 841 624 121 106 
สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 875 749 713 595 162 154 
ยาง 631 535 559 467 72 68 
อาหารแปรรูป 537 394 457 329 80 65 
เคร่ืองมือความ
แม่นยําสูง 

396 349 351 306 45 43 

อโลหะ 357 281 320 249 37 32 
ไม้ 342 290 280 235 62 55 
ปิโตรเลียม 322 274 293 249 29 25 
กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ 

187 164 167 146 20 18 

ท่ีมา: JETRO. Study Report on Land Transport between Bangkok and Yangon. 2003 

 
ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างสนิคา้นําเข้าของไทยจากประเทศกัมพูชาที่มีมูลค่าการนําเขา้เพิ่มขึ้นสูงมาก 

พิกัด
ศุลกากร 

 
สินค้า 

มูลค่านําเข้า
ปี 2552 

(ล้านบาท) 

มูลค่านําเข้า
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
90139090 parts and accessories for liquid crystal devices "lcd" 2.7 1,655 

85299040 parts for radio-broadcasting or television, television cameras, digital 
cameras, video camera recorders, radar apparatus, radio navigational 
aid apparatus or radio remote control apparatus, monitors and 
projectors 

0 1,339 

85443012 ignition wiring sets and other wiring sets for vehicles, aircraft or ships 0 1,118 

85011049 motors of an output <= 37,5 w 0 330 

85011029 motors of an output <= 37,5 w 0 266 

85340090 printed circuits 0 129 

85177021 parts of telephone sets, telephones for cellular networks or for 
other wireless networks and of other apparatus for the transmission 
or reception of voice, images or other data 

0 98 

85444911 electric conductors, for a voltage <= 1.000 v 0 46 



 บทท่ี 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 195 

 

 

พิกัด
ศุลกากร 

 
สินค้า 

มูลค่านําเข้า
ปี 2552 

(ล้านบาท) 

มูลค่านําเข้า
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
85299091 parts suitable for use solely or principally with transmission and 

reception apparatus for radio-broadcasting or television, television 
cameras, digital cameras, video camera recorders, radar apparatus, 
radio navigational aid apparatus or radio remote control apparatus, 
monitors and projectors 

0 33 

85444299 electric conductors for a voltage <= 1.000 v, insulated, fitted with 
connectors 

0 22 

85119020 parts of electrical ignition or starting equipment, generators 0 16 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร 

 
ตารางที่ 6.3 ตัวอย่างสนิคา้ส่งออกของไทยไปประเทศกัมพูชาที่มีมูลคา่การสง่ออกเพิ่มขึ้นสูงมาก 

พิกัด
ศุลกากร 

 
สินค้า 

มูลค่าส่งออก
ปี 2552 

(ล้านบาท) 

มูลค่าส่งออก
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
520852 plain woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight 

and weighing > 100 g to 200 g/mฒ,printed 
195 300 

600191 pile fabrics of cotton, knitted or crocheted (excl. 'long pile' fabrics) 32 283 
600632 dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 

30 cm 
0 268 

600622 dyed cotton fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 37 212 

540752 woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured 
polyester filaments, incl. monofilament of >= 67 

50 202 

611030 jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles 0 179 

520942 denim, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 200 g/m
ฒ,made of yarn of different colours 

0 176 

630533 sacks and bags, for the packing of goods, of polyethylene or 
polypropylene strip or the like (excl. flexible intermediate bulk 
containers) 

86 134 

600532 dyed warp knit fabrics of synthetic fibres 8 115 

611090 jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of textile 
materials, knitted or crocheted 

0 114 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร 

 
  



196 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) 

 

 

ภาพท่ี 6.1 ยุทธศาสตร์ Thailand plusone ของบริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุน่ 

 
 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยรวบรวมจากข้อมูลของ Nomura Research Institute 
 

ภาพท่ี 6.2 ยุทธศาสตร์ ASEAN as one ของบริษัทขา้มชาติสญัชาติไทย 

 
 
ท่ีมา: สถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557)  



 บทท่ี 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 197 

 

 

6.2   กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนเป็นภาคการผลิตสําคัญของไทย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก
ทั้งยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์อยู่ในลําดับต้นๆ ของกลุ่มสินค้าส่งออกของไทย เฉพาะในปี 2556 ที่ผ่านมามี
มูลค่าประมาณ 750,201 ล้านบาท10 ในระดับภูมิภาค อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทยมีบทบาท
สําคัญในเครือข่ายการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาในโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2) พบว่า ในปี 
2553 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น โดยไทยทํา
หน้าที่ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ป้อนให้แก่แหล่งผลิตต่างๆ ในแต่ละประเทศในภูมิภาคมากย่ิงขึ้นกว่าเมื่อสิบ
ปีที่ผ่านมา น่ีคือลักษณะการผลิตแบบเครือข่ายที่เช่ือมแน่นมากขึ้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
จนกระทั่งในปัจจุบัน จากโรงงานประกอบรถยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วนที่กระจายกันเป็นของแต่ละ

ประเทศในอาเซียนแบบหน่ึงประเทศ-หน่ึงคลัสเตอร์ เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
เริ่มพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มของคลัสเตอร์การผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของภูมิภาค การศึกษาในโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมฯ (ระยะที่ 4) พบว่า ไทยและอินโดนีเซียกําลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์และช้ินส่วนขนาดใหญ่ของภูมิภาคน้ี แรงผลักดันที่สําคัญก็คือ ประการแรก การลดภาษีศุลกากร
ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน ทําให้กําแพงภาษีถูกบ่ันทอนลง และเป็นผลดีต่อการผลิตในคลัสเตอร์ขนาด
ใหญ่ที่ได้ระดับการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพียงไม่ก่ีแห่งในภูมิภาค แล้วส่งออกรถยนต์โดย
ไม่เสียต้นทุนทางการค้าที่เป็นภาษีศุลกากรไปยังตลาดในอาเซียน แทนการผลิตแบบหน่ึงประเทศหน่ึงโรงงาน
ในอดีต ประการที่สอง เป็นผลจากแผนธุรกิจของผู้ผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากญี่ปุ่น ที่ต้องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการสร้างแหล่งผลิตรถยนต์อ่ืนๆ นอกเหนือจากจีน โดยไทยและอินโดนีเซียเป็นหมุดหมายสําคัญ
ในแผนท่ีธุรกิจของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น ประการที่สาม มาตรการเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์ของไทย
และอินโดนีเซีย ซึ่งต่างพยายามให้ผลประโยชน์จากการลงทุนและการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ อาทิเช่น 
โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ของทั้งไทยและอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 
การศึกษาในโครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ 5 น้ีจะศึกษาการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคลัสเตอร์การผลิตของ
ไทย ซึ่งกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายประการ ทั้งที่เป็นผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากการ
ลดภาษีศุลกากร การพัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade facilitation) และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การศึกษานี้จะสํารวจอาณาเขตของเครือข่ายการผลิตยานยนต์ที่ไทยเป็นศูนย์กลางอยู่
น้ันว่าจะถูกขยายออกไปมากน้อยเพียงใดในอนาคต และประเทศเพ่ือนบ้านที่กําลังพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมา ไม่ว่า
จะเป็นกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับไทยมากแค่ไหน 
 
 
 

                                                 
10ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์ 



198 รายงานฉบับสมบูรณ์   
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6.2.1  ลักษณะของเครือข่ายการผลิตยานยนต์และชิน้ส่วนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต 
 

ประเทศในอาเซียนได้เริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศโดยการแบ่งแยกกันผลิตเพ่ือ
รองรับตลาดภายในประเทศและพ่ึงพาช้ินส่วนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากญี่ปุ่นเป็นหลัก โดย
ประเทศที่ริเริ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศรุ่นแรกๆ อาทิเช่น ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
เป็นต้น ลักษณะของเครือข่ายการผลิตแบบเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกันในภูมิภาคจึงยังไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด
มากข้ึน แต่เป็นลักษณะของการพ่ึงพาช้ินส่วนระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศเจ้าของเทคโนโลยีมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของเครือข่ายการผลิตแบบเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกันในภูมิภาคก็เริ่มปรากฏชัดเจนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัจจัยสําคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ การประหยัดต่อขนาด 
(Economy of scale) ในมุมของบริษัทผู้ผลิตน้ัน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีขนาดตลาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงระดับความคุ้มค่าที่จะต้ังโรงงานประกอบและผลิตช้ินส่วนยานยนต์บางช้ินเพ่ือสนับสนุนในภูมิภาคเอง 
ประเทศหลักที่บริษัทผู้ผลิตเลือกให้ทําหน้าที่ก็คือ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย  

 
ในเวลาต่อมา การผลิตรถยนต์ในอาเซียนมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนช้ินส่วนฯ ระหว่างกัน

มากขึ้น จากปี 2543 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 เพ่ิมขึ้นมาเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการนําเข้าช้ินส่วนทั้งหมด
ในปี 2553 โดยไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนในการผลิตช้ินส่วนฯ ให้แก่โรงงานในภูมิภาค จากร้อยละ 
4 ในปี 2543 มาเป็นร้อยละ 12 ในปี 2553 (ดูภาพที่ 6.3) ตัวอย่างช้ินส่วนที่ไทยรับหน้าที่ผลิตและส่งออกให้
อาเซียน เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และช้ินส่วนและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือป้อนโรงงานผลิตรถยนต์
อ่ืนๆ ในอาเซียน ขณะที่สัดส่วนที่ประเทศอาเซียนนําเข้าช้ินส่วนจากญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 41 ตามลําดับ11 

 
ภาพท่ี 6.3 สว่นแบ่งในการส่งชิน้ส่วนใหแ้ก่การผลิตรถยนต์ของอาเซียน 

 
ท่ีมา: โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 2) 

 

                                                 
11ดูเพ่ิมเติมในการศึกษาโครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย 
(ระยะท่ี 2) 



 บทท่ี 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 199 

 

 

จากลักษณะของเครือข่ายการผลิตในปัจจุบันข้างต้น ภาพของการผลิตรถยนต์ในอาเซียนในอนาคต 
อาจฉายออกมาได้ในลักษณะสําคัญดังต่อไปน้ี 

 
(1) ศูนย์กลางการผลิต: ไทยและอินโดนีเซียยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักของภูมิภาค 
 
ไทยและอินโดนีเซียเริ่มผลิตรถยนต์จํานวนมากข้ึน และแซงหน้าประเทศอ่ืนๆ ที่ริเริ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์รุ่นแรกในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา (ดูภาพท่ี 6.4 ประกอบ) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการของอินโดนีเซีย ซึ่งแซงหน้ามาเลเซียขึ้นมาเป็นผู้ผลิตอันดับสองของภูมิภาค
ในช่วงปี 2550 โดยมีเป้าหมายว่าในปี 2568 จะผลิตรถยนต์ให้ได้ 4.2 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายของ
อินโดนีเซียยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ แต่ทิศทางที่ไทยและอินโดนีเซียจะยังคงเป็นศูนย์กลาง
การผลิตหลักของภูมิภาคมีแนวโน้มดําเนินต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากการต้ังหรือขยายโรงงานประกอบรถยนต์ของ
บริษัทเจ้าของย่ีห้อยังคงมุ่งไปที่ไทยและอินโดนีเซียเป็นหลักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เมื่อ
บริษัทผู้ผลิตมีนโยบายต้ังหรือขยายโรงงานประกอบรถยนต์ ก็จะดึงดูดให้บรรดาผู้ผลิตช้ินส่วนที่อยู่ในเครือข่าย
การจัดซื้อเดิมตามไปลงทุนด้วย และเกิดเป็นการรวมกลุ่ม (Agglomeration) เป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือขยายตัว
มากย่ิงขึ้น  
 

ในกรณีของไทยและอินโดนีเซีย แรงสนับสนุนหลักจากมูลค่าการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์และช้ินส่วน
ยังคงไหลสู่สองประเทศน้ีอย่างต่อเน่ือง (ดูภาพท่ี 6.5) ผสมรวมกับแรงดึงดูดในรูปของมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนและมาตรการสนับสนุนด้านภาษีของทั้งสองประเทศ เช่น โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ระยะที่สองของไทย รวมถึงโครงการ Low Cost Green Car project (LCGC) 
ของอินโดนีเซีย ซึ่งคล้ายคลึงกับโครงการอีโคคาร์ของไทย บทบาทของไทยและอินโดนีเซียในฐานะศูนย์กลาง
การผลิตหลักของภูมิภาคยังถูกสะท้อนออกมาจากแผนธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ซึ่งต้องการให้
ฐานการผลิตรถยนต์หลักในเอเซียในอนาคตอยู่ในไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย ตามลําดับ12 
 

ในด้านความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย คําถามที่สําคัญก็คือว่า เมื่ออุตสาหกรรม
รถยนต์อินโดนีเซียเติบโตข้ึน อินโดนีเซียจะยังพ่ึงพาช้ินส่วนจากไทยต่อเน่ืองมากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณา
แนวโน้มที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงปี 2550-2556 ขณะที่อินโดนีเซียผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่แนวโน้มที่จะ
ใช้ช้ินส่วนจากไทยมีมูลค่าน้อยลง สอดคล้องกับสัดส่วนการนําเข้าช้ินส่วนทั้งหมด (ดูภาพที่ 6.6) จากการ
สัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัย ข้อมูลน้ีสนับสนุนข้อคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทช้ินส่วนรายใหญ่ในไทย กล่าวคือ 
ตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียจะทําให้อินโดนีเซียมีคลัสเตอร์ขนาดใหญ่จนถึงระดับการ
ประหยัดต่อขนาดที่คุ้มค่าสําหรับการลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ในประเทศเองได้ ทําให้แนวโน้มที่จะ
พ่ึงพาช้ินส่วนจากไทยอาจน้อยลงในอนาคต กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ คลัสเตอร์ยานยนต์ของอินโดนีเซีย
กําลังขยายแนวลึกมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
  

                                                 
12“โตโยต้ารุกสร้างผู้ผลิตประเทศลุ่มน้ําโขง,” โพสต์ทูเดย์ (9 กันยายน 2557).  
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ภาพท่ี 6.4 ปรมิาณการผลิตรถยนต์ของประเทศในอาเซียน 

 
ท่ีมา: รวบรวมจากข้อมูลของสถาบันยานยนต์ของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ Japan Automobile Manufacturer 

Association (JAMA) ขณะที่ข้อมูลของฟิลิปปินส์และเวียดนามมาจาก ASEAN Automotive Federation ซ่ึงไม่ปรากฏ
ข้อมูลก่อนปี 2550 

 
ภาพท่ี 6.5 จํานวนโครงการและมูลค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในสาขายานยนต์และช้ินส่วนของ

ไทยและอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา: การรวบรวมของคณะผู้วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยและ Indonesia Investment 

Coordinating Board Official Website 
หมายเหตุ: ข้อมูลรายอุตสาหกรรมของไทยรวบรวมจากสาขาย่อย (sub-sector) ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วนโดยตรง ขณะที่ข้อมูลของอินโดนีเซียมาจากสาขา Motor Vehicles & Other Transport Equip. 
Industry  

พันคัน 



 บทที่ 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 201 

 

 

ภาพท่ี 6.6 สดัส่วนมูลค่าการนาํเขา้ชิน้สว่นยานยนต์จากไทยต่อการผลิตรถยนต์ของอินโดนเีซีย 

 
ท่ีมา: การคํานวณของคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของอินโดนีเซีย 

(GAIKINDO) และ UN Comtrade 
 
อย่างไรก็ตาม แม้อินโดนีเซียกําลังเป็นผู้ผลิตที่เจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อได้เปรียบเรื่องขนาด

ตลาดในประเทศ แต่คอขวดหรือโจทย์สําคัญข้อต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของอินโดนีเซียก็
คือ การผลิตรถยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออก โดยในปี 2556 อินโดนีเซียส่งออกรถยนต์ได้ประมาณ 1.7 
แสนคัน จากปริมาณการผลิตทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ซึ่ง
ผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออกในปี 2556 ประมาณ 1.1 ล้านคัน ดังน้ัน อินโดนีเซียจําเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถ
ทางการผลิตให้ได้มาตรฐานการส่งออก ซึ่งอาจสูงกว่ามาตรฐานการจําหน่ายในประเทศทั้งในด้านคุณภาพ 
ต้นทุน และการส่งมอบ (Quality, Cost, and Delivery: QCDs) นอกจากน้ี ในด้านมาตรฐานการปล่อย
มลภาวะสู่อากาศ (Emission standard) ซึ่งปัจจุบันอินโดนีเซียยังคงบังคับใช้มาตรฐานยูโรป 2 ขณะที่ประเทศ
ไทยบังคับใช้มาตรฐานยูโรป 4 ดังน้ัน ในด้านหนึ่ง ความสามารถในการผลิตช้ินส่วนสําหรับรถยนต์ที่ผ่าน
มาตรฐานการปล่อยมลภาวะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่า อาจบ่งช้ีถึงระดับความสามารถทางเทคโนโลยี
และการผลิตที่สูงกว่าได้   

 
นอกเหนือจากอินโดนีเซีย ประเทศอาเซียนหลายประเทศพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ช้ินส่วนของตนเอง อาทิเช่น มาเลเซีย ซึ่งกําลังพยายามก้าวข้ามไปสู่รถยนต์ประหยัดพลังงานภายใต้ช่ือ
โครงการ Energy Efficient Vehicles (EEV) เพ่ือดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือพลังงานสะอาด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของประเทศอาเซียนที่เหลืออาจไม่มีนัยสําคัญต่อสถานะศูนย์กลางการผลิตหลักใน
ภูมิภาคของไทยและอินโดนีเซียอย่างน้อยในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า  
 
  

พันคัน บาท/คัน 

นําเข้าไทย 

นําเข้าทั้งหมด 



202 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

(2) คลัสเตอร์ของอาเซียนบก: กัมพูชาและลาวจะมารับงานผลิตช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 
หากอินโดนีเซียกําลังขยายคลัสเตอร์ยานยนต์ในแนวลึก คลัสเตอร์ของไทยก็กําลังขยับขยายในแนว

กว้าง กล่าวคือ การผนวกประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้น ในอดีต ไทยเป็นฐานการผลิต
รถยนต์ขนาดใหญ่แห่งเดียวในอาเซียนบก รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม ซึ่งมีกําลังการผลิตเพียงประมาณ 9 หมื่น
คันต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยบางประเทศถูกเช่ือมต่อเข้ามาในการผลิตรถยนต์
ของไทย โดยเริ่มที่กัมพูชาและลาว จนเกิดเป็นเครือข่ายการผลิตที่ล้อมรอบฐานการผลิตของไทย รูปแบบการ
ผลิตในลักษณะดังกล่าวถูกเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า Thailand-plus-one model ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมแบบใหม่ของธุรกิจญี่ปุ่นที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางและเช่ือมต่อกับฐานการผลิตอีกหน่ึงแห่ง
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตในประเทศเหล่าน้ีเป็นหลัก บริษัท
ญี่ ปุ่นที่ริ เริ่มต้ังหน่วยผลิตในประเทศกัมพูชาและลาวไปแล้วส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งช้ินส่วนรถยนต์ (ดังได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 6.1) นอกเหนือจากญี่ปุ่นแล้ว บริษัทของ
ไทยหลายบริษัทก็ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ดังกล่าวเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม  

 

บทบาทสําคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตรถยนต์ของอาเซียนบกของกัมพูชาและลาว
คือ การผลิตช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive activity) และทักษะที่ไม่สูงมากนัก ปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ผลักดันให้ประเทศเหล่าน้ีเข้ามารับงานผลิตช้ินส่วนบางกลุ่มคือ ความได้เปรียบเรื่องแรงงาน  

 
โอกาสในเร่ืองแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้านในมุมของอุตสาหกรรมไทยอาจพิจารณาได้สองมิติ ได้แก่ 

จํานวนและราคาหรือค่าจ้าง ซึ่งต่างเป็นข้อได้เปรียบของกลุ่มประเทศเหล่าน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ที่ลงทุนด้านการผลิตในกัมพูชา พบว่า ทั้งๆ ที่ค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่าไทย โรงงานที่กัมพูชามีต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตสินค้าเดียวกันสูงกว่าไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะเร่ิมต้น ยกตัวอย่างเช่น ช้ินส่วนหน่ึงสามารถผลิต
ในไทยด้วยต้นทุนประมาณ 0.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย แต่ต้นทุนของการผลิตช้ินส่วนเดียวกันในกัมพูชา
อยู่ที่ประมาณ 0.7–0.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย เป็นต้น นอกจากน้ี บางบริษัทยังเผชิญกับต้นทุนแรงงาน
อ่ืนๆ อีกด้วย จากการลงพ้ืนที่สํารวจของคณะผู้วิจัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh SEZ: 
PPSEZ) มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการให้จ่ายเงินเดือนพ้ืนฐานเท่ากันที่อัตรา 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อเดือน แต่เมื่อรวมสวัสดิการต่างๆ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และการรับส่งพนักงาน ค่าจ้างแรงงานรายเดือน (ไม่
รวมค่าล่วงเวลา) เพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัว น่ันคือ ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ในทางตรงกันข้าม กรณี
ตัวอย่างของบริษัทยาซากิ กัมพูชา ได้บ่งช้ีว่า การลงทุนในกัมพูชาถูกจูงใจด้วยมิติในเร่ืองจํานวนหรือการขาด
แคลนแรงงานในไทยเป็นหลัก  

 
เมื่อเปรียบเทียบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและต้นทุนการคมนาคมขนส่ง ทั้งการส่งให้ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต

รถยนต์ในภาคตะวันออกของไทย หรือการส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังในไทย พบว่า มีความได้เปรียบมากกว่า
ลาวและเมียนมาร์  เมื่อพิจารณาในเรื่องวัตถุดิบ พบว่า กัมพูชายังไม่มีแหล่งวัตถุดิบรองรับการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ในประเทศ ทําให้หลายบริษัท เช่น บริษัทยาซากิ กัมพูชา ซึ่งผลิตชุดสายไฟ ต้องนําเข้าวัตถุดิบทั้งหมดจาก
ไทย และเมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ส่งกลับมายังไทยทั้งหมด  

 



 บทท่ี 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 203 

 

 

ในแง่ของการแสวงหาตลาดในประเทศเหล่าน้ี กัมพูชา รวมถึงลาว ทําหน้าที่ผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือ
ป้อนให้แก่แหล่งผลิตอ่ืนในต่างประเทศอย่างชัดเจน เน่ืองจากยังไม่มีโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศอย่าง
จริงจัง กรณีของประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีเพียงโรงงานประกอบรถยนต์ไม่ก่ีแห่ง อาทิเช่น รถยนต์ย่ีห้อฮุนได
ภายใต้บริษัทช่ือ Camko Motor บริษัทดังกล่าวเข้ามาสร้างโรงงานในปี 2551 ที่จังหวัดเกาะกง โดยนํา
ช้ินส่วนเข้าจากประเทศเกาหลีใต้และจีนผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือมาประกอบรถและจําหน่ายในประเทศ
กัมพูชา โดยรถท่ีประกอบส่วนใหญ่เป็นประเภทรถกระบะและรถบรรทุกเป็นหลัก บริษัทมีกําลังการผลิตเพียง 
400 คันต่อปี และทางบริษัทคาดว่าภายในปี 2558 จะเพิ่มยอดการผลิตเป็น 2,000 คันต่อปี โดยในหน่ึงวัน
สามารถผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลได้ 5 คัน หรือรถบรรทุก 2 คัน ดังน้ัน อุปสงค์หลักของช้ินส่วนที่ผลิตใน
กัมพูชา รวมถึงลาว จึงอยู่นอกประเทศ เช่น ไทยและเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในอนาคต  
ดังน้ัน ข้อได้เปรียบของกัมพูชาที่แท้จริงอาจเป็นเรื่องแรงงานและที่ต้ังที่ใกล้กับอุปสงค์หลัก เช่น ประเทศไทย 
เป็นต้น 

 
ในเมื่อแรงจูงใจหลักเป็นเร่ืองแรงงาน ช้ินส่วนที่กัมพูชาผลิตจึงเป็นช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มเป็นหลัก

และใช้ทักษะไม่สูงมากนัก อันได้แก่ ชุดสายไฟ (Wiring harness) และแม็กเนติกเซนเซอร์ (Magnetic 
sensor) ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ ซึ่งต่างเป็นสินค้าที่ต้องใช้ทักษะในการผลิตไม่มาก และใช้เวลาในการฝึก
คนงานไม่นานนัก ในกรณีลาวนั้น บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ได้ต้ังหน่วยผลิตเบาะรถยนต์ที่สะหวันนะเขต ซึ่งใช้
ทักษะในการผลิตไม่มากเช่นกัน 

 
(3) คลัสเตอร์ของอาเซียนบก: ไทยยังคงเป็นโรงงานประกอบหลัก เริ่มต้นงานที่ใช้ทักษะสูงขึ้น และ

บริหารจัดการเครือข่ายการผลิต 
 
เมื่อการผลิตช้ินส่วนยานยนต์บางส่วนถูกขยับขยายไปยังกัมพูชาและลาว บทบาทของไทยในเครือข่าย

การผลิตยานยนต์ในอนาคตมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 3 ประการ อันได้แก่ การเป็นโรงงานประกอบรถยนต์หลัก
ของภูมิภาค การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิต และการทํางานออกแบบ วิจัยและพัฒนายานยนต์และ
ช้ินส่วน ดังแสดงในภาพที่ 6.7 ถึง 6.10 
 

ประการแรก ไทยจะยังทําหน้าที่เป็นโรงงานประกอบหลัก ในอนาคต ประเทศไทยยังคงทําหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางด้านการผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากไทยยังคงมีความสามารถในการผลิตที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งมูลค่าการลงทุน
จากต่างประเทศยังคงมีมาต่อเน่ือง นอกจากน้ี นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยังคงดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 
เป็นต้น ดังน้ัน แม้ว่าเครือข่ายการผลิตจะถูกขยายออกไป และงานผลิตช้ินส่วนบางช้ินจะต้องย้ายหรือขยายไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านแทน แต่ไทยก็ยังรักษาความเช่ือมโยงกับประเทศเหล่าน้ีไว้ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและ
ที่หมายปลายทางของช้ินส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่ผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

ประการที่สอง การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิต เมื่อเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเร่ิมเป็นรูปร่างใน
ไทย กัมพูชา และลาว บทบาทหน้าที่ใหม่ของไทยในอนาคตคือ การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในอาเซียน
บกแทนบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยธุรกิจและบุคลากรในไทยมีประสบการณ์ในการผลิตและการ
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จัดการห่วงโซ่อุปทาน ทําให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนญี่ปุ่นในไทยหลายรายต่างได้รับมอบหมายจากบริษัทแม่ใน
ญี่ปุ่นให้บริหารจัดการและพัฒนาโครงการขยายฐานการผลิตในไทย ตลอดจนให้รับผิดชอบทั้งด้านการบริหาร
และการผลิตของโรงงานที่ต้ังอยู่ในกัมพูชาด้วย เพ่ือให้เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคสามารถพ่ึงตนเองได้ (Self–
reliance) ในบทบาทน้ี ไทยจะใช้ขีดความสามารถอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการผลิต น่ันคือ การบริหารจัดการ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรในไทยค่อนข้างมีทักษะและประสบการณ์สูงในด้านการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการ
พัฒนาหน่วยผลิตของกัมพูชา 
 

ประการที่สาม ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วนจะเริ่มต้นงานออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น เมื่องานบางส่วนย้ายหรือขยายไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้ผลิตในไทยจะขยับไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในด้านยานยนต์เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการ
ต้ังหน่วยวิจัยและพัฒนาในไทย อาทิเช่น โตโยต้าและฮอนด้า ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตช้ินส่วนบางรายก็เริ่มขยับ
ไปทํางานด้านการออกแบบเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ผลิตช้ินส่วนไทย ซึ่ง
บางรายได้เริ่มทํางานออกแบบตัวถังและช้ินส่วนตัวถังเพ่ือนําเสนอต่อผู้ผลิตรถยนต์ การออกแบบและจด
สิทธิบัตรช้ินส่วนยานยนต์บางชิ้น รวมท้ังการศึกษาไปถึงการออกแบบการใช้วัตถุดิบที่ใช้สําหรับช้ินส่วนตัวถัง 
เช่น วิธีการ Hot stamping สําหรับช้ินส่วนตัวถัง ทําให้มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึงสูง (high tensile) แต่มี
นํ้าหนักเบา 
 

ภาพท่ี 6.7 บทบาทใหม่ของไทยในเครือข่ายการผลิตรถยนต์ของอาเซียนบก 
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ภาพท่ี 6.8 ตัวอย่างการยกระดับเป็นผู้บรหิารจัดการเครือข่ายการผลติในภูมิภาคของบริษัทผู้ผลติชิ้นส่วน
ยานยนต์ญี่ปุน่ในไทยรายที่หนึ่ง 

 
ท่ีมา: การสัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัย 

 
ภาพท่ี 6.9 ตัวอย่างการยกระดับเป็นผู้บรหิารจัดการเครือข่ายการผลติในภูมิภาคของบริษัทผู้ผลติชิ้นส่วน

ยานยนต์ญี่ปุน่ในไทยรายที่สอง 

 
ท่ีมา: การสัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 6.10 ตัวอย่างการยกระดับสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทย 

 
ท่ีมา: การสัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัย 

 
6.2.2  แนวโน้มในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่นที่นา่จับตามอง 
 

ภาพของเครือข่ายการผลิตที่ไทยเป็นศูนย์กลางและได้รับการสนับสนุนช้ินส่วนบางกลุ่มจากกัมพูชา
และลาวในอนาคต ขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนหลายประการ 

 
ประการแรก การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ทั้งน้ี

เน่ืองจากโรงงานช้ินส่วนในกัมพูชาทําหน้าที่ผลิตเสริมจากโรงงานในไทย ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เดนโซ่ กัมพูชา
และบริษัท ยาซากิ กัมพูชา ต่างรับคําสั่งผลิตที่ล้นเกินจากกําลังการผลิตของโรงงานในไทย ในกรณีของบริษัท 
ยาซากิ กัมพูชาน้ันรับคําสั่งผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของโรงงานในไทย นอกจากน้ี บางบริษัทยังคงมี
แผนธุรกิจที่จะส่งออกช้ินส่วนไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนอกเหนือจากไทยอีกด้วย เช่น บริษัท เดนโซ่ 
กัมพูชา มีแผนจะส่งไปยังเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซียในอนาคต ทําให้บริษัทเลือกที่จะต้ังอยู่ในกรุงพนมเปญ
เพ่ือให้สะดวกในการขนส่งไปได้ทั้งไทยและเวียดนาม ดังน้ัน หากอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยรวมท้ังประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคขยายตัวในอนาคต ก็จะเป็นการเพ่ิมอุปสงค์ต่อช้ินส่วนที่ผลิตในกัมพูชารวมถึงลาวด้วย ซึ่งจะ
ช่วยให้เครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับประเทศเหล่าน้ีมีความเช่ือมแน่นมากย่ิงขึ้น ปัจจัยหน่ึงที่น่าจะเป็น
ตัวเร่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย อาทิเช่น โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ระยะท่ี 2 ซึ่งสามารถเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศได้อีกหลายแสนคันต่อปี ภายในระยะเวลา 
4 ปีข้างหน้า เป็นต้น 

 
ประการที่สอง ข้อจํากัดในเรื่องแรงงานของกัมพูชาในอนาคต กัมพูชาเร่ิมเผชิญกับแรงกดดันในการหา

แรงงาน รวมทั้งแรงกดดันในการขึ้นค่าจ้าง ซึ่งน่ันอาจทําให้ข้อได้เปรียบที่เป็นแรงจูงใจสําคัญลําดับต้นๆ ในการ
ลงทุนผลิตช้ินส่วนในกัมพูชาถดถอยลงไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทยาซากิ กัมพูชา ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ใน
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การจ้างแรงงาน 50 คนในเกาะกง และจ่ายค่าแรงที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 115 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งสูง
กว่าค่าแรงขั้นตํ่าตามกฎหมายที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน รวมทั้งต้องให้สวัสดิการแข่งกับบริษัทอ่ืนๆ ใน
นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือดึงดูดแรงงานให้มาทํางาน เช่น อาหารและที่พัก เป็นต้น นอกจากน้ี ในเรื่อง
คุณภาพแรงงาน จากการลงพ้ืนที่สํารวจในจังหวัดเกาะกง พบว่า แรงงานในจังหวัดเกาะกงมีประมาณ 
150,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ทําให้บางบริษัทต้องลดคุณสมบัติ
ด้านวุฒิการศึกษา จากเดิมที่บริษัทต้ังเกณฑ์รับเฉพาะแรงงานที่มีวุฒิตํ่าสุดเกรด 9 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของไทย) ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ใช้ในโรงงานประเทศไทย แต่เมื่อไม่สามารถหาแรงงานได้ จึงต้องลดเกณฑ์ลงเหลือ
เพียงเกรด 6 (เทียบเท่าประถมศึกษาปีที่ 6 ของไทย) ทําให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพแรงงานที่สามารถทํางานได้
จริง นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในการหาช่างเทคนิค เน่ืองจากคนท่ีจบวิชาชีพด้านเทคนิคมีไม่มากนัก บริษัทจึง
แก้ปัญหาด้วยการรับวุฒิปริญญาตรีหรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ามาฝึกอบรมแทน ทําให้คุณภาพแรงงานกัมพูชา
โดยทั่วไปตํ่ากว่าแรงงานไทย โดยเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิต พบว่าแรงงานกัมพูชามีประสิทธิภาพ
ประมาณร้อยละ 60 ของแรงงานไทย ดังน้ัน จํานวนและคุณภาพแรงงานสามารถเป็นข้อจํากัดสําคัญของ
กัมพูชาในการเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตยานยนต์ในอาเซียนบกในอนาคตได้ 

 
ประการที่สาม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเครือข่ายการผลิต การเพ่ิมขีดความสามารถของ

หน่วยผลิตในเครือข่ายสามารถทําได้ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าขั้นกลางระหว่างกันให้มี
ต้นทุนที่ตํ่าที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ในปัจจุบันระดับการพัฒนาของโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการ
คมนาคมขนส่งของกัมพูชา ยังไม่สามารถรองรับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ อาทิเช่น 
ไฟฟ้า ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน โครงสร้างถนน ซึ่งยังใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เป็นต้น  
ส่วนกรณีของรถไฟ ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายเหนือไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างและเช่ือมต่อมากเท่าใดนัก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางรถไฟระหว่างปอยเปตและศรีโสภณที่ยังขาดอีก 6 กิโลเมตร และระหว่างศรีโสภณกับ
พระตะบองที่รื้อทางรถไฟออก 50 กิโลเมตร นอกจากน้ี แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของกัมพูชาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic corridor) ในอนาคตยังไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่มาก
เท่าใดนักและมีความไม่แน่นอนสูง (ดูตารางที่ 6.4) ในด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าทางด้านฝั่งคลอง
ใหญ่ ปัจจุบันยังไม่มีระบบเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานในการอํานวยความสะดวกผู้ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
นอกจากน้ี โครงการรวมด่าน Customs Common Area (CCA) ระหว่างฝั่งไทยและกัมพูชาบริเวณด่านคลอง
ใหญ่น้ันยังไม่เป็นรูปธรรม แม้ว่าจะมีพ้ืนที่เตรียมไว้แล้วก็ตาม 

 
ประการที่สี่ แผนธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ แน่นอนว่า ขนาดตลาดของกัมพูชาและลาวอาจยังไม่

ใหญ่พอที่จะคุ้มค่าในการต้ังโรงงานประกอบรถยนต์และคลัสเตอร์ผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศ ดังน้ัน บทบาทของ
กัมพูชาและลาวในอนาคตจะเป็นหน่วยผลิตเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายทั้งในอาเซียนบกและอาเซียนทะเล 
ยกตัวอย่างเช่น โตโยต้าได้มีแผนขยายธุรกิจออกไปในประเทศอ่ืนๆ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
เพ่ือให้เป็นซัพพลายเชน ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ แล้วนํามาประกอบใน 3 ประเทศหลัก อันได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม13 

 

                                                 
13 “โตโยต้ารุกสร้างผู้ผลิตประเทศลุ่มน้ําโขง,” โพสต์ทูเดย์ (9 กันยายน 2557). 



208 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

ประการที่ห้า เมียนมาร์จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ในอนาคต? ในปัจจุบัน การผลิตรถยนต์ของไทยได้
ริเริ่มผนวกเอากัมพูชาและลาวเข้ามาอยู่ในกิจกรรมการผลิตทั้งหมดแล้ว โดยเหลือเพียงเมียนมาร์ ซึ่งยังไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ทั้งๆ ที่เมียนมาร์มีกําลังแรงงานและค่าจ้างที่ได้เปรียบกว่าไทย รวมถึงกัมพูชาและ
ลาวในปัจจุบัน จากความเห็นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงช้ินส่วน ต่างมองเมียนมาร์ในปัจจุบันว่า เมียนมาร์
สามารถเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต แต่ในแง่ของแหล่งผลิต ปัจจุบัน เมียนมาร์ยังขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ทั้งการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เมียนมาร์มีความ
พร้อมสําหรับการเป็นฐานการผลิต ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะผลิตกลุ่มช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นในทํานอง
เดียวกับกัมพูชาและลาว   

 
ตารางที่ 6.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาํหรบัการขนส่งของกัมพูชาในอนาคต 

Country 
 

Mode 
 

Project Title/Country Coverage 
 IndicativeTimeline 

Cost Estimate 
(million) 

CAM other Construction of Multipurpose Terminal in Sihanoukville 2013-2016 90 
CAM Railway Construction of Poipet (CAM)-Klong Loeuk (THA) Railway 2013-2014 0.5 

CAM Railway 
Study to Construct a Priority Railway Access to New 
Phnom Penh Port (53 km) 2014-2020 1 

CAM-
LAO-
MYM-
THA 

Technical 
Assiatance 

Study on Dry Port Development Plan along International 
Railway Lines Connecting Thailand with Cambodia, Lao 
PDR, and Myanmar 2014 TBD 

CAM Road 

GMS: Deepening Connectivity 
of Southern Economic Corridor 
(SEC) Project 2014 120 

CAM Railway 
Railway from Batdoeung (Cambodia) to Lock Ninh (Viet  
Nam), 257 km 2015-2020 1,100 

CAM Road  

Poipet–Aranyaprathet New 
Road with Cross-Border 
Facilities (CAM Part) TBD TBD 

CAM Road  
Phnom Penh-Sihanoukville Highway 
 Corridor Improvements TBD 1,000 

CAM Road  
Sihanoukville Port Access Road  
Improvements TBD 40 

ท่ีมา: Asian Development Bank 
หมายเหตุ: TBD – To be decided. 
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6.3   กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม 
6.3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

ภาพที่ 6.11 แสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โดย
แต่ละช่วงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 6.11 โครงสร้างอุตสาหกรรมเสื้อผา้เครื่องนุง่ห่มตามห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

 
 

ก. อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ํา 
 

ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ีคือเส้นใย อุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนสูง (capital 
intensive) และส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุน
กับต่างชาติ เส้นใยที่ผลิตแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ 

 เส้นใยธรรมชาติ ประกอบด้วยเส้นใยฝ้าย ไหมขนสัตว์ และพืชเส้นใยอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะนําเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยฝ้ายนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีนเป็นหลัก 

 เส้นใยสังเคราะห์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือโพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก และเรยอน   
โพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบสําคัญที่มีกําลังการผลิตมากที่สุดประมาณร้อยละ 80 วัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น Pure Terepthalic Acid (PTA), 
Dimethyl Terepthalate (DMT) และ Ethylene Glycol (EG)  ใช้ในการผลิตเส้นใยโพลี 
เอสเตอร์  คาโปรแลคตัม (Caprolactam) ใช้ในการผลิตเส้นใยไนลอน  Acrylonitrile ใช้ในการ
ผลิตเส้นใยอะครีลิค  Wood Cellulose ใช้ในการผลิตเส้นใยเรยอน วัตถุดิบเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไทย
ผลิตได้เอง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังต้องนําเข้า  
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ข. อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ํา 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ําเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาศัยเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย ทอเส้นด้ายเป็น 
ผ้าผืน (รวมถึงการถักผ้า) และฟอกย้อม พิมพ์ แต่งสําเร็จ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีประกอบด้วย 

 อุตสาหกรรมปั่นด้าย เป็นการนําเส้นใยมาป่ันเป็นด้าย อุตสาหกรรมป่ันด้ายส่วนใหญ่ของไทยจะ
เป็นการผลิตเส้นด้ายจากใยสังเคราะห์ เน่ืองจากวัตถุดิบในการผลิตด้ายจากเส้นใยธรรมชาติต้อง
นําเข้าวัตถุดิบมาก และมีความไม่แน่นอนเรื่องราคาสูง เทคโนโลยีการป่ันด้ายที่ใช้กันทั่วไปมี 2 
ระบบคือ 1) ระบบวงแหวน (ring spinning) ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด แต่ผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ยังใช้เครื่องจักรรุ่นเก่า ทําให้เส้นด้ายที่ผลิตมีคุณภาพตํ่า และมีการ
สูญเสียวัตถุดิบสูง ระบบน้ีมีข้อดีคือมีความคล่องตัวสูงในการเปลี่ยนขนาดของเส้นด้ายที่จะทําการ
ผลิต 2) ระบบปลายเปิด (open-end spinning) มีความเร็วรอบสูงกว่าระบบวงแหวน แต่ต้องใช้
เงินลงทุนสูง แต่มีความเหนียวของเส้นด้ายตํ่ากว่าแบบวงแหวน อุตสาหกรรมน้ียังถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive) 

 อุตสาหกรรมทอผ้า/ถักผ้า ผลิตภัณฑ์คือผ้าถักและผ้าทอ ผ้าทอจะแบ่งเป็นผ้าทอจากฝ้ายและจาก
ใยสังเคราะห์ ผ้าทอจากใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าทอฝ้าย  และในบางกรณียังมี
คุณสมบัติดีกว่า เช่น  มีความยืดหยุ่น  ทนทานกว่า  นํ้าหนักเบากว่า  และที่สําคัญคือมีราคาตํ่า
กว่าผ้าทอฝ้าย ดังน้ันจึงใช้ในการทอผ้ามากกว่า อุตสาหกรรมน้ีแม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักร
ค่อนข้างมาก ทันสมัย และราคาแพง แต่โดยท่ัวไปก็ยังจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor Intensive) ปัจจุบันผู้ประกอบการเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยี air jet แทนระบบกระสวย
มากขึ้น ทําให้ในภาพรวมถือว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับหน่ึง ในส่วนอุตสาหกรรมถักผ้าน้ัน 
ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่ตลอดเวลา  ทําให้เทคโนโลยีการผลิตของ 
ผ้าถักค่อนข้างทันสมัย 

 อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสําเร็จ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับผ้าผืนมากที่สุด 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการจากตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งจากอาเซียนและตลาดโลก 
โดยเฉพาะกลุ่ม functional/technical textiles อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจะมีปัญหาเรื่องการ
สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การจัดการต้นทุนที่ต้องใช้
สารเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48 ของต้นทุนการผลิต นอกจากน้ี ยังมีปัญหา
เรื่องมาตรฐานการจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 
ค. อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
 

ผลิตภัณฑ์คือเคร่ืองนุ่งห่มในลักษณะเสื้อผ้าสําเร็จรูป อุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างาน
สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน จัดเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) กิจกรรมการผลิต
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ประกอบด้วยการตัดเย็บ การเดินจักร และการออกแบบ ในอดีต ไทยได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานตํ่า จึงมี
ฐานะเป็นแหล่งการผลิตตามคําสั่งซื้อ (Original Equipment Manufacturing: OEM) เป็นหลัก แต่ปัจจุบัน
ค่าแรงของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศข้างเคียงที่มีค่าแรงถูกกว่า อย่างไรก็ตาม
เป็นที่ยอมรับว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีทักษะ และสามารถผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่า
สูงขึ้นได้ 

 
การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานกว่า 4,500 โรงงาน มีการ

จ้างงาน 1,022,880 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของแรงงานในภาคการผลิต โดยแรงงานกว่าร้อยละ 78 อยู่ใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (ดูภาพท่ี 6.12 และ 6.13 ประกอบ) ทั้งน้ีอัตราการจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 1.7 ต่อปี เน่ืองจากค่าแรงสูงขึ้น จึงมีการนําเข้าเครื่องจักร
เพ่ือทดแทนแรงงานมากข้ึน  

 
ภาพท่ี 6.12 การจ้างงานในภาคการผลิตต่างๆ 

 
ท่ีมา:  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

(ฉบับท่ี 3 2555-2559) จัดทําโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ภาพท่ี 6.13 สดัส่วนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ท่ีมา:  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
 (ฉบับท่ี 3 2555-2559) จัดทําโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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ปัญหาด้านแรงงานถือเป็นปัญหาหลักปัญหาหน่ึงของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เน่ืองจากใน
ภาพรวม อุตสาหกรรมน้ียังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยปัญหาแรงงานอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ 

 ในระยะสั้น ผู้ประกอบการเผชิญปัญหาค่าแรงขั้นตํ่าที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัญหาต้นทุนแรงงานท่ี
สูงขึ้นนําไปสู่การเลิกจ้าง การย้ายฐานการผลิต และการปิดกิจการ ส่วนอีกปัญหาหน่ึงคือ แรงงาน
ย้ายออกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพ่ือหาทางเลือกอาชีพที่ทํางานเบากว่า แต่ได้
ค่าแรงขั้นตํ่าเท่ากัน 

 ระยะกลาง ผู้ประกอบการจะเผชิญกับภาวะค่าใช้จ่านฐานเงินเดือนที่ปรับสูงขึ้นตามค่าแรงขั้นตํ่า
และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีประสบการณ์ซึ่งกําลังเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุ 

 ระยะยาว ผู้ประกอบการจะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลมีแนวโน้มขาดความสนใจที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
6.3.2  ลักษณะของเครือข่ายการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่มในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต 
 

จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้วิจัยพบว่า 
ลักษณะโครงข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในปัจจุบันน่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อไปและน่าจะเกิดมากขึ้น ลักษณะโครงข่ายการผลิตดังกล่าวแสดงในภาพที่ 
6.14 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ภาพท่ี 6.14 ลกัษณะโครงข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทีน่่าจะเกิดขึ้นในระยะ 5-10 

ปีข้างหน้า 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
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ก. อุตสาหกรรมสิ่งทอเกือบทั้งหมดยังคงอยู่ในไทย 
 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความเห็นคล้ายๆ กันว่า โครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) 
ของประเทศข้างเคียงยังไม่ดีเพียงพอท่ีจะรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีต้องมีการลงทุนสูง และเป็นอุตสาหกรรม
ที่ใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive) เหตุผลอีกประการคือขนาดตลาดในประเทศข้างเคียงยังไม่ใหญ่พอที่จะทํา
ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางท่านมีความเห็นว่าบางช่วงของอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเวียดนาม เช่น ถักทอ ฟอกย้อม ยังไม่แข็งแรง และอาจเป็นโอกาสของนักลงทุนจากไทย หรือหาก
ตลาดเมียนมาร์มีการเติบโตมาก และมีการแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ก็อาจเป็นประเทศท่ี
น่าสนใจในการลงทุน 

 
ข. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เป็น premium products จะยังอยู่ในไทย ส่วนสินค้า (products) ที่เป็น 

mass จะย้ายไปผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน 
 

คณะผู้ วิจัยพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ๆ ที่เป็นผู้ผลิต (Original 
Equipment Manufacturing: OEM) ให้กับเจ้าของย่ีห้อ (brand) ระดับโลก จะมีการแบ่งการผลิตสินค้าบาง
ลักษณะไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กรณี Dynasty Apparel ที่เป็นผู้ผลิตเสื้อแจ๊คเก็ต (jackets) และยีนส์ 
(jeans) ให้กับเจ้าของย่ีห้อ (brand) ใหญ่ๆ ของโลก ที่วางยุทธศาสตร์ว่าถ้าเป็นสินค้า commodity ที่ต้องการ
ผลิตเป็นจํานวนมาก lead time ช้า และต้องการราคาถูก จะทําการผลิตในประเทศข้างเคียง แต่หากเป็น
สินค้าที่ผลิตยากขึ้น ต้องการเร็ว และราคาสูง จะผลิตในไทย หรือกรณี High Tech apparel ที่มีการแบ่งกลุ่ม
สินค้าชัดเจนว่าถ้าเป็น mass product เช่น ชุดนอน ช้ันในสตรี เสื้อผ้าเด็กบางประเภท จะทําการผลิตใน
ประเทศข้างเคียง ในขณะที่ถ้าเป็นสินค้า premium จะผลิตในไทย หรือกรณี TK garments ที่กําหนดว่าถ้า
เป็นสินค้าที่ไม่ซับซ้อน เช่น เสื้อโปโล (polo) เสื้อคอกลม ฯลฯ จะทําการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนสินค้า
ที่ต้องใช้เทคนิคการผลิตสูง จะทําในไทยเป็นต้น ทั้งน้ี แรงจูงใจหลักในการผลิตเครื่องนุ่งห่มบางประเภทใน
ประเทศเพ่ือนบ้านคือต้องการใช้สิทธิ GSP เพ่ือส่งออกไปยังประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยประเด็นเรื่องค่าแรง
กลายเป็นเรื่องรอง เน่ืองจากแม้ว่าแรงงานจะมีราคาถูก แต่คุณภาพยังค่อนข้างตํ่า และมีปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ตลอดจนการประท้วงของแรงงานค่อนข้างมาก 
 

ข้อสังเกตประการหนึ่งของลักษณะโครงข่ายการผลิตดังกล่าวข้างต้นคือทางเลือกดังกล่าวอาจจะ
เป็นไปได้สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเท่าน้ัน ผู้ประกอบการ SMEs อาจไม่สามารถทําได้ เน่ืองจาก
การย้ายการผลิตบางส่วนไปประเทศเพ่ือนบ้านต้องลงทุนมากและมีความเสี่ยงสูง ทั้งน้ี หากดูโครงสร้างของ
ผู้ประกอบการไทยจากภาพที่ 6.15 จะเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) เป็น SMEs ซึ่งจ้าง
แรงงานประมาณร้อยละ 67 (แต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ประมาณร้อยละ 31) จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมพบว่าทางออกสําหรับ SMEs อาจมีแนวทางดังต่อไปน้ี 

 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (process upgrading) แนวทางน้ีมีการพูดถึงกันมากแต่ในทาง
ปฏิบัติ ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมบางท่านมีความเห็นว่าอาจไม่ทันเวลา เช่น กรณีเสื้อกีฬา 
เจ้าของ brand ได้ส่งสัญญาณให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตต้ังแต่ก่อนที่ระบบโควต้าใกล้จะ
หมด และผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ที่เป็น suppliers ให้กับเจ้าของ brand เหล่าน้ีได้ทําการ upgrade ไป
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นานแล้ว ซึ่งการ upgrade ดังกล่าวต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ในกรณีน้ี 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กอาจไม่สามารถตามทัน แต่สําหรับกลุ่ม outerwear เช่น 
jacket/jumper อาจยังพอเป็นไปได้ เน่ืองจากสินค้ากลุ่มน้ีมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าเสื้อ
กีฬา ซึ่งทําให้ Brand ใหญ่ๆ ที่เป็นผู้ซื้อยังไม่สามารถหา suppliers จากแหล่งอ่ืนๆ ที่น่าเช่ือถือ
ได้ง่ายนัก ผู้ประกอบการไทยใน segment น้ียังมีเวลาในการปรับตัวอยู่บ้างแต่ต้องรีบดําเนินการ 

 การรวมกลุ่มเป็น cluster เพ่ือตอบสนองความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเป็น fashion 
เปลี่ยนแปลงเร็ว ปริมาณการผลิตไม่มากนัก lead time เร็ว หรือหากมีการสั่งซื้อในช่วงฤดูกาล
มากจากลูกค้าหลายกลุ่ม (เช่น กรณี outerwear) จะสามารถกระจายการผลิตให้ผู้ผลิตหลายๆ 
รายได้ แนวทางน้ี ผู้ประกอบการต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
รวมกลุ่มในแนวด่ิง (vertical cooperation) ได้ดีระดับหน่ึง (การ sourcing จากผู้ผลิตสิ่งทอใน
ไทย) เพ่ือให้สามารถทํา quick response ได้ดีขึ้น ทั้งน้ี ในต่างประเทศมีตัวอย่างการรวมกลุ่ม
เป็น cluster ที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จ เช่น กรณี ZARA ที่ผู้ออกแบบจะมีการติดต่อกับ 
cluster ผู้ตัดเย็บที่มีความชํานาญในแต่ละด้าน และสามารถทําตัวอย่างมาเสนอได้อย่างรวดเร็ว 
เมื่อแนวโน้ม fashion มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีผู้ตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่มในอิตาลีที่มีความชํานาญ
เฉพาะด้าน เช่น บางรายเช่ียวชาญการทํา necktie บางรายเช่ียวชาญการทําถุงเท้า ในทั้งสอง
กรณีดังกล่าว การสร้าง cluster ที่ประสบความสําเร็จต้องมีระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลและ 
logistics ที่ดี  

 การขยายตลาดภายในประเทศและตลาด ASEAN โดยเน้นการออกแบบที่ตอบสนองต่อตลาด 
fashion ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยการสร้าง brand ของตนเองท่ีเป็น brand คุณภาพดี ราคาไม่
แพง และมีฐานลูกค้าที่กว้าง ลักษณะ brand แบบนี้จะอยู่ตามศูนย์การค้าส่ง เช่น Platinum 
โบ๊เบ๊ เป็นต้น จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการในเบ้ืองต้นพบว่า ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าจากประเทศ 
CLMV มาซื้อเสื้อผ้าจากไทยตามศูนย์การค้าส่งดังกล่าวเพื่อนํากลับไปขายในประเทศตน ซึ่ง
สะท้อนถึงการยอมรับของผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวสําหรับคุณภาพสินค้าไทย แต่ภาวะปัจจุบัน
การขยายตลาดดังกล่าวยังเป็นลักษณะผู้ประกอบการรายย่อยติดต่อกันเอง หากผู้ประกอบการ
ไทยสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการสินค้าลักษณะต่างๆ น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการขยายตลาด CLMV เป็นอย่างมาก แต่การรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวใน
ปัจจุบันยังอาจเป็นไปได้ยาก สาเหตุหลักๆ คือยังขาดความเช่ือถือในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการไทย 

 การพัฒนาตัวเองไปเป็น supplier ของ OEM รายใหญ่ๆ หรือเป็น supplier ให้กับเจ้าของ 
brand high-end ของไทย เช่น Jaspal, Fly Now, Greyhound หรือ brand Medium-end 
ของไทย เช่น Blue corner, AIIZ, Pena House ทั้งน้ี ผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยมักจะมี
กําลังการผลิตไม่เพียงพอในช่วงที่มีคําสั่งซื้อเข้ามามากๆ หรือการ sourcing อุปกรณ์ประกอบ
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ต่างๆ หากสามารถ source จากในประเทศมากข้ึน ก็จะเป็นทางออกทางหน่ึงให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs  

 
ภาพท่ี 6.15 ขนาดผู้ประกอบการ การจ้างงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
 

 
 
6.3.3  แนวโน้มในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่มที่น่าจับตามอง 
 

เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะโครงข่ายการผลิตดังกล่าวที่ได้นําเสนอในตอนที่แล้ว เกิดจากปัญหาค่าแรง
ในประเทศไทยท่ีปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการใช้สิทธิ GSP เป็นหลัก ซึ่งในระยะสั้น ปัจจัยทั้งสองจะยังคง
เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แต่ในอนาคต โครงข่ายการผลิตในลักษณะน้ีอาจจะไม่สามารถสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กับไทยได้อย่างย่ังยืน เน่ืองจากค่าแรงในประเทศที่เราย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกไปก็มี
แนวโน้มสูงขึ้น และแรงงานจะขาดแคลนมากข้ึน (ยกเว้นในกรณีของประเทศเมียนมาร์ ที่ยังมีแรงงานมาก แต่
โครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ยังไม่ดี) ตลอดจนผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมน้ีบางท่านให้ความเห็นว่า
เทคนิคการผลิตที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปถ่ายทอดให้กับประเทศใหม่ๆ ที่ค่าแรงยังถูกอยู่ (เช่น ประเทศใน
แอฟริกา) ได้ไม่ยากนัก ไทยและประเทศเพ่ือนบ้านจะใช้ยุทธศาสตร์เป็นผู้ผลิตราคาถูกต่อไปได้ไม่นานนัก 
จําเป็นที่เราจะต้องปรับตัวให้เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าน้ี  

 
การวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยควรจะมีการปรับตัวไปในทิศทางไหน 

จําเป็นต้องวิเคราะห์แนวโน้มหลายอย่างเพ่ือศึกษานัยที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี โดยแนวโน้มเหล่าน้ี
อาจจะมีนัยในลักษณะที่เป็นการเพ่ิมรายละเอียดให้กับรูปแบบของโครงข่ายการผลิตที่ได้นําเสนอไปในตอนที่
แล้ว แนวโน้มต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ 
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ก.  แนวโน้มที่เจ้าของย่ีห้อ (brand) ใหญ่ๆ ของโลกต้องการลดจํานวน suppliers (suppliers 
consolidation) 

 
เจ้าของ brand ต้องการลดต้นทุนธุรกรรม และมีแนวโน้มจะติดต่อเฉพาะกับ supplier ที่มีขนาดใหญ่

ที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองราคาได้ เช่น ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเจ้าของ brand (แนวโน้มดังกล่าวเห็นชัดในกรณีเสื้อกีฬา) ความสามารถในการออกแบบเพ่ือ
เสนอทางเลือกให้กับเจ้าของ brand การทําการ sourcing ผ้าและอุปกรณ์ประกอบเอง การจัดทําระบบสินค้า
คงคลัง การจัดส่งที่แม่นยํา ระยะเวลา lead time ที่สั้นลง (quick response) กล่าวโดยสรุปคือไทยไม่
สามารถเป็นเพียงผู้ผลิตที่มี technical capability ที่เป็น “ผู้รับ” order จากเจ้าของ brand อย่างในอดีตที่
ผ่านมาเท่าน้ัน แต่ต้องเป็น supplier ที่สามารถ “เสนอ” full-service package ให้กับเจ้าของ brand ได้ ใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียงบางรายที่เริ่มสามารถพัฒนาตนเองเป็น “ผู้เสนอ full package” มากขึ้น เช่น 
บริษัท ทองไทย ฮ่งเส็ง เป็นต้น ซึ่งการเป็นผู้เสนอ full package ดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา 
1st teir 2nd teir 3rd tier suppliers ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ แนวโน้มดังกล่าวน้ีมีนัยต่อ
รูปแบบของโครงข่ายการผลิตที่ได้เสนอไปในตอนที่แล้วคือ แม้ไทยจะสามารถแบ่งสินค้าที่เป็น mass ออกไป
ผลิตในประเทศข้างเคียงได้ แต่ OEM ไทยต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าน้ัน กล่าวคือ ต้องเปลี่ยนตัวเองจากการ
เป็นผู้รับคําสั่งในการผลิตให้เป็นผู้เสนอ full-package service ให้กับเจ้าของ brand ได้ 

 
ข.  การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ํา (สิ่งทอ) และปลายน้ํา (เครื่องนุ่งห่ม) 
 

ในอดีตที่ผ่านมา การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการพัฒนาแยก
ส่วนกัน เน่ืองจากโครงสร้างภาษีแบบขั้นบันไดและระบบการขอคืนภาษีสําหรับผู้ผลิตเพ่ือส่งออก (ดู อาชนัน 
2554) ประกอบกับเจ้าของ brand จะเป็นผู้กําหนด sourcing ของผ้า เพ่ือควบคุมคุณภาพ ราคา ตลอดจน 
delivery time แต่ในปัจจุบัน เจ้าของ brand ได้เปิดโอกาสให้ suppliers ไทยเลือกแหล่งซื้อผ้าได้เองมากขึ้น 
ประกอบกับ lead time ที่สั้นลงเรื่อยๆ ผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มไทยจึงมีแนวโน้มที่จะ source ภายในประเทศมาก
ขึ้น ทั้งน้ี สินค้าเคร่ืองนุ่งห่มแต่ละ segment อาจมีนัยในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นนํ้าและปลายนํ้าที่
แตกต่างกันดังต่อไปน้ี  

 
ในกรณีเสื้อกีฬา วัตถุดิบหลักของเสื้อกีฬาคือผ้าผืน ซึ่งในปัจจุบันนําเข้าจากจีน ไต้หวัน และฮ่องกง

เป็นหลัก ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งทางเรือประมาณ 12-15 วัน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของ lead time (นับจาก
วันสั่งซื้อถึงส่งมอบ) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี หากมีการ source ในประเทศ น่าจะช่วยเร่ือง lead time ได้มาก 
นอกจากน้ี การผลิตเสื้อกีฬาต้องใช้ผ้าผืนเป็นจํานวนมาก ผู้ผลิตสิ่งทอไทยจึงมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองเพ่ือให้
สามารถเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงระบบ sourcing ของเจ้าของ brand ระดับโลก จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ
สิ่งทอไทยรายหน่ึงบอกว่าคุณภาพสิ่งทอไทยดีเพียงพอแล้ว แต่หากเราต้องการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ 
sourcing network ของเจ้าของ brand รายใหญ่ๆ เราต้องสามารถตอบโจทย์ของเจ้าของ brand ได้ครบถ้วน
และทันเวลา 

 



 บทท่ี 6 อนาคตอุตสาหกรรมไทยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 217 

 

 

ในกรณี outerwear เช่น jacket/jumper การผลิตจะมีอุปกรณ์ประกอบมาเกี่ยวข้องมาก เช่น ซิบ 
กระดุม ป้าย ลักษณะ interlining ที่ทําให้ปกแข็งกว่าตัวเสื้อ การผลิตอุปกรณ์ประกอบเหล่าน้ีต้องใช้ 
Economy of scale พอสมควร ปัจจุบันไทยยังอาศัยการนําเข้าจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นหลัก 
แต่เน่ืองจากอุปกรณ์ประกอบเหล่าน้ีสามารถขนส่งทางเครื่องบิน และสินค้ากลุ่มน้ีมีลักษณะเป็น fashion น้อย
กว่าเสื้อกีฬา จึงไม่มีปัญหาเรื่อง quick response มากนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายมีความเห็น
ว่าหากสามารถ source ผ้าผืนได้จากแหล่งในประเทศ ก็น่าจะส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  

 
แนวโน้มในเรื่องน้ีจะมีนัยต่อรูปแบบโครงข่ายการผลิตที่ได้นําเสนอไปในหัวข้อก่อน คือ OEM ที่ผลิตใน

ประเทศไทยและประเทศข้างเคียงจะมีการ source ผ้าผืนจากผู้ผลิตสิ่งทอไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการและผู้เช่ียวชาญอุตสาหกรรมหลายท่านให้ความเห็นว่าผู้ผลิตสิ่งทอและผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มไทยยัง
ไม่สามารถประสานงานและร่วมมือกันได้อย่างดีเพียงพอ 

 
ค.  การพัฒนา brand ในระดับที่ไม่ใช่แค่ fashion design แต่มี textile design 
 

ผู้ประกอบการหลายท่านมีความเห็นว่า ปัจจุบันไทยมีการพัฒนาไปสู่การเป็น ODM และ OBM ระดับ
หน่ึง แต่ปัญหาร่วมกันประการหน่ึงของเจ้าของ brand และ Foreign brand licensee คือ14 

 การถูกลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตสินค้าระดับล่าง 
 ภาพลักษณ์การเป็นของโหลของเสื้อผ้าไทย (โดยเฉพาะ Medium-end brand) เป็นอุปสรรคใน

การเข้าตลาดต่างประเทศ 
 Brand เสื้อผ้าจากฮ่องกงที่คุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน 
 
ทางออกหน่ึงสําหรับการแก้ปัญหาการถูกลอกเลียนแบบและเรื่องภาพลักษณ์คือ การสร้าง brand ใน

ระดับที่ลึกขึ้น กล่าวคือเป็นการสร้าง brand ที่การ design ไม่ได้มีเพียงแค่ fashion design ซึ่งเป็นการ 
design ที่เปลือกนอก แต่ต้องมี textile design ด้วย ทั้งน้ี textile design ในที่น้ีหมายถึงความสามารถใน
การคัดเลือก ออกแบบวัสดุ และการผลิตผ้าผืน (Materials and engineering design) รวมถึงการออกแบบ
ผ้าที่ทําให้เกิดสีสัน ลวดลายเหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้ (Fabric and function design)15 การมี textile 
design ดังกล่าวหมายความว่าผู้ออกแบบ fashion design ต้องสามารถกําหนด specifications ได้ถึงระดับ
ของผ้าผืนที่จะใช้ด้วย การสร้าง brand ลักษณะน้ีจึงจะเกิดมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริง ทําการเลียนแบบได้ยากและมี
ความย่ังยืน ทั้งน้ีจะเห็นตัวอย่างได้ในต่างประเทศ เช่น ชุดสูตรของอิตาลีหรือของฝรั่งเศสจะมีลักษณะเนื้อผ้า
และการทิ้งตัวของผ้าที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การสร้าง brand ที่มีทั้ง fashion design และ 
textile design น้ี ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมหลายท่านให้ความเห็นว่า Foreign brand licensee ที่ปัจจุบัน
มีการทําทั้ง design และมีความสามารถในการผลิตด้วย น่าจะสามารถทํา textile design ได้ง่าย เพราะมี
ความรู้ด้านเทคนิคของสิ่งทอด้วย 

 

                                                 
14  วิเคราะห์และสรุปจากแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 2555-2559  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
15

 นิยามนี้ดัดแปลงจากบทวิเคราะห์ในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 2555-2559  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ง.  การพัฒนาสิ่งทอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ   
 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีหมายถึงกลุ่ม technical/functional/eco textiles ที่มีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และมีความต้องการจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น Manufacturing textiles, Auto textiles, 
Medical textiles, เสื้อกีฬาที่มีการระบายความช้ืน/ควบคุมเช้ือแบคทีเรีย ฯลฯ ผู้ประกอบการท่ีไปสัมภาษณ์มี
ความเห็นว่าในบาง sector เช่น auto textiles ประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอย่างเช่นญี่ปุ่นยังไม่ยอม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ในขณะที่ในหลายๆ sector ไทยเรามีศักยภาพในการพัฒนาเองได้ แต่อุปสรรคหลักคือ
เราต้องเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาด ซึ่งผู้ประกอบการไทยยังไม่มีความสามารถในเรื่องการวิจัย
การตลาดมากนัก นอกจากน้ี ผู้ประกอบการบางท่านยังมีความเห็นว่า technical textiles ในปัจจุบันยังจํากัด
อยู่แค่เรื่องการฟอกย้อม/พิมพ์/แต่งสําเร็จ ซึ่งคุณสมบัติของผ้าที่ได้จะอยู่ไม่นาน (wear off ได้ง่าย) โดยเฉพาะ
ใน technical textiles บางประเภท เช่น เสื้อนาโน ผ้าปูเตียงในโรงพยาบาล ซึ่งหากผ่านการซักรีด 2-3 ครั้ง 
คุณสมบัติในการต้านเช้ือแบคทีเรียก็จะหมดไป หากต้องการพัฒนา technical textiles จริงๆ ต้องสามารถ
กําหนดคุณสมบัติผ้าได้ในระดับเส้นใยและเส้นด้าย ซึ่งจะทําให้คุณสมบัติพิเศษเหล่าน้ีอยู่ได้นาน 

 
จ.  การสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

ในอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้ผ่านการพัฒนามาพอสมควร โดยคุณภาพสิ่งทอไทยได้รับ
การยอมรับในระดับสากล ประกอบกับแนวโน้มต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น กล่าวคือ การเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ต้นนํ้า-ปลายนํ้า การพัฒนา brand ในระดับที่ไม่ใช่แค่ fashion design แต่มี technical design รวมถึง
แนวโน้มของ technical/functional/eco textile ล้วนมีนัยว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยต้องมีความเข้มแข็งกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ี อุตสาหกรรมสิ่งทอมี 4 ส่วน (ดูภาพที่ 6.11 ประกอบ) คือการผลิตเส้นใย การป่ันด้าย 
การทอ/ถักผ้า การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่งสําเร็จ ซึ่งแต่ละส่วนมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันดังต่อไปน้ี 
 

1. การผลิตเส้นใย: การผลิตทั้งใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์มีลักษณะเป็น commodity มากขึ้น ทํา
ให้ส่วนต่างกําไร (profit margin) ตํ่า นอกจากน้ี ยังเจอปัญหา Anti dumping ในตลาด EU อินโดนีเซีย 
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า การที่เราจะสามารถ differentiate สินค้ากลุ่มน้ีได้ จําเป็นต้องมี spinning pilot 
plant เพ่ือทดสอบคุณสมบัติสิ่งทอ เน่ืองจากการผลิตเป็น lot ใหญ่ๆ ในโรงงานไม่คุ้มค่ากับการนํามาทดสอบ
คุณสมบัติ 
 

2. การป่ันด้าย: อุตสาหกรรมป่ันด้ายของไทยมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ต้องนําเข้า ซึ่งราคามีการแกว่งตัว
สูง ทั้งน้ี การผลิตเส้นด้ายจากใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย จําเป็นต้องมีการนําเข้าเส้นใยคุณภาพสูงจากต่างประเทศ
เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นการใช้ใยฝ้ายในประเทศ ในขณะที่การผลิต
เส้นด้ายจากใยสังเคราะห์สามารถใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศได้ประมาณร้อยละ 80 โดยมี
การนําเข้าประมาณร้อยละ 20 นอกจากปัญหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมน้ียังมีปัญหาเคร่ืองจักรที่ล้าสมัย ทําให้
เส้นด้ายที่ผลิตได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า อยู่ในช่วงเบอร์ 40-50 (เส้นค่อนข้างใหญ่และหยาบ) ไม่สามารถผลิต
เส้นด้ายขนาดเล็ก คุณภาพสูงได้ เช่น เบอร์ 80 นอกจากน้ี เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ยังเป็นการนําเข้า
จากต่างประเทศ 
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3. การทอผ้า/ถักผ้า: ในกรณีผ้าทอ วัตถุดิบหลักคือเส้นด้าย (ประมาณร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิต

รวม) ไทยยังต้องนําเข้าจากไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซียและเกาหลีใต้ ค่อนข้างมาก และอุตสาหกรรมน้ียังมีการใช้
แรงงานค่อนข้างมาก ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมทอผ้าคือต้นทุนค่าจ้างแรงงานและการนําเข้าเส้นด้ายจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายมีความเห็นว่าเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอได้รับการปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยระดับหน่ึง โดยมีการใช้ระบบ air jet ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบกระสวย ส่วนเทคโนโลยี
การผลิตผ้าถักจาก polyester, cotton, nylon เพ่ือใช้ในเสื้อกีฬาน้ันมีความทันสมัยกว่าเทคโนโลยีในการผลิต
ผ้าทอ 
 

4. การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่งสําเร็จ: กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีเป็นกลุ่มที่ไทยเป็นผู้นําในอาเซียน (อินโดนีเซีย
ก็มีอุตสาหกรรมน้ีที่เข้มแข็ง แต่เรื่อง finishing ยังสู้ไทยไม่ได้) และสร้างมูลค่าเพ่ิมมากที่สุดใน 4 กลุ่มของสิ่ง
ทอ แต่ปัญหาหลักคือเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น กฎระเบียบนํ้าทิ้งที่ระบุว่าสีนํ้าต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติวัดยาก และเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางออกในเรื่องน้ีส่วนหน่ึงคือการปรัปปรุงกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และอีกส่วนหน่ึงคือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงได้
ยกตัวอย่างว่า liquid ratio ของไทย (อัตราส่วนของน้ําที่ใช้ต่อปริมาณผ้าที่ฟอกย้อม) อยู่ที่ประมาณ 20:1 แต่
เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทําได้ 3:1 ซึ่งนอกจากทําให้มีนํ้าเสียที่ต้องบําบัดน้อยลงแล้ว ยังลดต้นทุนการนําเข้า
สารเคมีจากต่างประเทศซึ่งเป็นต้นทุนหลัก (ร้อยละ 48) ของต้นทุนการผลิต  
 
6.3.4  สรุปแนวโน้มบทบาทของไทยและ CLMV ในเครือข่ายการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
 ภาพที่ 6.16 เป็นการสรุปบทบาทของไทยและ CLMV ในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่น่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต บทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตยังคงมีอยู่ แต่จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและมีมูลค่าสูง 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะถูกแบ่งไปผลิตใน CLMV มากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันผู้ผลิต
เครื่องนุ่งห่มไทยได้ขยายการผลิตไปประเทศ CLV เป็นหลัก ในอนาคต หากค่าแรงในประเทศเหล่าน้ีสูงขึ้น 
อาจมีการขยายการผลิตไปยังเมียนมาร์ (M) หรือประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียใต้หรือแอฟริกา ทั้งน้ี การที่ CLMV จะ
สามารถเป็นฐานการผลิตลําดับต่อไปได้จริงมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่าน้ีสามารถแก้ปัญหา
ค่าแรง แรงงานขาดแคลน และการประท้วงที่เกิดมากขึ้นในปัจจุบันได้ดีแค่ไหน รวมถึงการปรับปรุงระบบขนส่ง
คมนาคมและพิธีการศุลกากร และการปรับปรุงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังพบว่าการทํา lean manufacturing เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และ
เล็ก โดยที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเร่งหาทางออก ดังที่ได้เสนอตัวอย่างทางเลือกต่างๆ ในตอนก่อนหน้าน้ี  
 
 นอกจากบทบาทในฐานะผู้ผลิต บทบาทใหม่ของไทยที่น่าจะมีความสําคัญมากขึ้น คือการบริหาร
จัดการเครือข่ายการผลิต (network manager) และการมีกิจกรรมทางธุรกิจ (business activities) ใหม่ๆ 
นอกเหนือจากการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หากไทยจะมีการย้ายการผลิตบางส่วนไปประเทศ 
CLMV หรือประเทศอ่ืนๆ ที่ยังมีค่าแรงตํ่าอยู่ในอนาคต ผู้ประกอบการไทยต้องสามารถพัฒนาระบบการผลิต
และการบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับโรงงานผลิตในประเทศอ่ืนได้ง่าย หรือการ
ที่ OEM ไทยจะสามารถพัฒนาตนเองเป็น “ผู้เสนอ full-package service” ไม่ใช่เป็นเพียง “ผู้รับ order การ
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ผลิต” ดังที่ได้เสนอในตอนก่อนหน้าน้ี หมายความว่า OEM ไทยต้องมีความสามารถในการทํา sourcing, 
inventory management, logistics, marketing ได้มากขึ้น นอกเหนือจากการรับจ้างผลิตอย่างที่เคยทํามา
ในอดีต ทั้งน้ี มีตัวอย่างของบริษัทที่ทํากิจกรรมในลักษณะ trading business แล้วค่อนข้างประสบความสําเร็จ
คือ Li&Fung ที่ไม่ได้ทําการผลิตเลย แต่เข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าของ brand ต้ังแต่การร่วมออกแบบ การทํา 
market research การทํา demand forecast การหาแหล่งผลิต sourcing การควบคุมการผลิต การทํา 
distribution/logistics และการทํา marketing/merchandising ร่วมกับเจ้าของ brand สําหรับประเด็นน้ี มี
ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมหลายท่านให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยควรมุ่งไปสู่ทิศทาง
น้ีมากขึ้น กล่าวคือต้องทําให้ประเทศไทยจะมีลักษณะเป็น trading nation มากขึ้นกว่าแต่เดิมที่มีเพียง
กิจกรรมการผลิตเพียงอย่างเดียว   
 
 ในแง่ของกิจกรรม Research & Development ODM และ OBM ควรเน้นการสร้าง brand ที่มีทั้ง 
fashion design และ textile design ซึ่งหมายความว่าผู้ออกแบบไทยต้องมีความรู้ด้านเทคนิคสิ่งทอด้วย การ
พัฒนาตลาด technical/functional/eco textiles ควรเน้นที่การพัฒนาระดับเส้นใย ด้าย ไม่ใช่แค่ระดับของ
การฟอกย้อม นอกจากน้ี ผู้ผลิตสิ่งทอต้องปรับปรุงเรื่อง quality/cost/time เพ่ือตอบโจทย์ของเจ้าของ 
brand และเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ global sourcing network ของเจ้าของ brand ระดับโลกให้ได้ เป็นที่น่า
สังเกตว่า การทํา R&D ในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทางคณะผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหัวใจสําคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มไทย ตัวอย่างการทํา R&D ที่ควรให้ความสําคัญ ได้แก่  

 R&D ด้านวัสดุศาสตร์  

 การพัฒนาระบบ patent ที่ดี เช่น สถาบันสิ่งทอหรือสถาบันการศึกษา เมื่อทํา R&D แล้วอาจ
นํามาจดเป็นสิทธิบัตรของภาครัฐและนํางานวิจัยดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในทางการค้าต่อไป  

 การมีห้องทดสอบ โดยเฉพาะ spinning pilot plant  

 การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคนิคสิ่งทอ 

นอกจากน้ี ยังควรมีการแก้ไขกฎระเบียบเก่ียวกับอุตสาหกรรมฟอกย้อม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติจริง
ได้มากขึ้น 
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ภาพท่ี 6.16 บทบาทของไทยและ CLMV ในเครือข่ายการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 
6.3.5  นัยเชงินโยบาย 
 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเกิดโครงข่ายการผลิตในภูมิภาคน้ีเป็นปรากฏการณ์หน่ึงที่เกิดจากแรง
กดดันเรื่องค่าแรงในประเทศและการแสวงหาสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีต้องมอง
ภาพรวมและทําการพัฒนาทั้งห่วงโซ่การผลิต ซึ่งนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปน้ี 

 ในกรณีที่มีผู้ประกอบการบางรายเริ่มย้ายฐานการผลิตสินค้าบางลักษณะออกไปประเทศข้างเคียง: 
ในประเด็นน้ีควรมีการดําเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 

o ควรมีหน่วยงานกลาง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลและอํานวยความสะดวก ตลอดจนช่วยเหลือ
ประสานงานในพ้ืนที่สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกไป 

o แก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อน เพ่ือลดภาระต้นทุนในการออกไปลงทุนต่างประเทศ 
เช่น การลงนามสนธิสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศักยภาพเป็นฐานการ
ลงทุน 
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 กระตุ้นให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังมี
ระบบการผลิตที่ล้าสมัย ต้นทุนสูง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแสดง best practice ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบ lean manufacturing 

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีการรวมตัวกันเพ่ือตอบสนองตลาดเส้ือผ้า fashion ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ผลิตปริมาณน้อย เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยรายย่อยมีทักษะฝีมือในการผลิต
สินค้าลักษณะน้ี แต่ต้องมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค 
และมีการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ตลาดที่
น่าจับตามองคือตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศ ASEAN อ่ืนๆ ซึ่งเคร่ืองนุ่งห่มของไทย
มีช่ือเสียงที่ดีอยู่แล้ว 

 การสนับสนุนงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงการสร้าง pilot 
spinning plant เพ่ือทดสอบคุณสมบัติสิ่งทอ งานวิจัยลักษณะน้ีจะทําให้ไทยมีความสามารถใน
การกําหนดคุณสมบัติของสิ่งทอได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้าง brand ที่ไม่เป็นเพียง fashion 
design แต่มี textile design รวมตลอดถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพในการผลิต 
technical/functional/eco textiles และการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีความเข้มแข็งขึ้น 

 แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้เหมาะสมและสามารถปฏบัติได้
จริงมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการฟอกย้อมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยลง 

 ส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกับสถานศึกษาไทย 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยด้าน technical Design เชิงลึกมากขึ้น รวมถึงนํามาจดเป็นสิทธิบัตรของภาครัฐ
และนํางานวิจัยดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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เพื่อเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีก่ําลงัเปลีย่นแปลง
ในปจัจุบนั  คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการดาํเนินการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
7.1 ข้อเสนอแนะในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใชส้ิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรมากข้ึน 
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 
FTA ต่างๆ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ
ประโยชน์จาก FTA แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเน้นสาขาอุตสาหกรรมที่ยังใช้
ประโยชน์ค่อนข้างตํ่า เช่น 

 ผู้ส่งออกไปอาเซียนในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี เหล็กและเหล็กกล้า อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ส่งออกไปจีนในกลุ่มยา เครื่องหนัง ไม้/เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เครื่องจักรกล 
 ผู้ส่งออกไปญี่ปุ่นในกลุ่มซิเมนต์ กระดาษ เครื่องจักรกล 
 ผู้ส่งออกไปออสเตรเลียในกลุ่มยา อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ส่งออกไปเกาหลีใต้ในกลุ่มไม/้เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์  
 ผู้ส่งออกไปอินเดียในกลุ่มอาหาร อัญมณี เหล็กและเหล็กกล้า 
 ผู้นําเข้าจากอาเซียนในกลุ่มอัญมณี 
 ผู้นําเข้าจากจีนในกลุ่มอัญมณี กระดาษ ปิโตรเคมี 
 ผู้นําเข้าจากญี่ปุ่นในกลุ่มพลาสติก ซิเมนต์ 
 ผู้ นําเข้าจากออสเตรเลียในกลุ่ม เซรามิก  ยานยนต์  ช้ินส่วนยานยนต์  อิ เล็กทรอนิกส์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล 
 ผู้นําเข้าจากเกาหลีใต้ในกลุ่มเซรามิก ซิเมนต์ ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ 
 ผู้นําเข้าจากอินเดียในกลุ่มยา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี เซรามิก กระดาษ พลาสติก 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล 
 
7.2  ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน ์
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในฝั่งส่งออกและ
นําเข้า ควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและจํานวนข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ซึ่งอาจแตกต่างกันใน
แต่ละ FTA เช่น ตัวช้ีวัดระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในการส่งออกไป



224 รายงานฉบับสมบูรณ์   
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 5) 

 

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรมีความสอดคล้องกับระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมักใช้เวลาเพียง 1-3 วัน และควรมีตัวช้ีวัดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตรับรองโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิด
สินค้า 

 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรพัฒนาและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนเพ่ิมการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ เพ่ือลดปัญหาดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 กรมการค้าต่างประเทศควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการจะได้รับ พร้อมทั้งขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมหากผู้ประกอบการต้องการออก
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

 กรมการค้าต่างประเทศควรเร่งพัฒนาระบบการจัดเก็บ และ/หรือ เช่ือมโยงข้อมูลการออก
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ประกอบการแบบออนไลน์เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
ผลการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA โดยให้เกิดภาระต่อทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐน้อยที่สุด 

 กรมศุลกากรควรประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการขอให้หน่วยงานศุลกากรพิจารณาล่วงหน้า 
(advanced ruling) สําหรับการตรวจสอบพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร และกฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้า  เพ่ือลดปัญหาการตีความพิกัดศุลกากรไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับ
หน่วยงานศุลกากร 

 รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก่หน่วยงานท่ี
มีหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ที่มีข้อจํากัดใน
การดําเนินการ 

 
7.3  ข้อเสนอแนะในการใหข้้อมูลและคาํปรึกษาแบบจุดเดียว (one-stop service) แก่ผู้ประกอบการ 
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลที่เก่ียวข้องและวางแผนการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจากความตกลง FTA ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันจัดทํา
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแบบจุดเดียว (one-stop service) ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีข้อมูล
อัตราภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ แยกตามรายประเทศ  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่มีความถูกต้องและทันสมัย สําหรับการตัดสินใจว่าจะ
เลือกใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับใด 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันปรับปรุง
ตารางการลดภาษีของทั้งไทยและประเทศภาคี รวมทั้งกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าตามรหัสพิกัด
ศุลกากร HS 2012  เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับใช้อ้างอิงในการทําเอกสารที่
เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี เน่ืองจากตารางการลดภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าที่เผยแพร่อยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอ้างอิงตามรหัสพิกัดศุลกากร HS 2002 หรือ HS 2007 

 กรมการค้าต่างประเทศควรให้ข้อมูล คําปรึกษา และจัดทําคู่มือเก่ียวกับกระบวนการขอใบรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) ผ่านช่องทางปกติและอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่าง
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ย่ิงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทราบ  ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้ประกอบการหลาย
รายเห็นว่ากระบวนการขอใบ C/O มีความยุ่งยากซับซ้อน  

 กรมการค้าต่างประเทศควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ว่า การเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนการผลิตเพ่ือ
ขอใบ C/O จะไม่ทําให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม เน่ืองจากท้ังสอง
หน่วยงานไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกัน 

 กรมศุลกากรควรประสานกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราภาษีและข้อมูลการใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลงต่างๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและทันสมัย 

 
7.4 ข้อเสนอแนะในการเจรจาต่อรองด้านภาษีศุลกากรกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิคา้ และระบบการ

รับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ด้วยตนเอง 
 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA ต่างๆ ได้

อย่างเต็มที่มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้ประเทศภาคีนําสินค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษี 

หรือสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวและยังไม่ลดภาษี หรือสินค้าที่ถูกจํากัดโควตา
การนําเข้า ให้เข้ามาอยู่ในรายการลดภาษี เช่น 

o สินค้าส่งออกไปอินโดนีเซียจํานวน 56 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออก
ไปอินโดนีเซียทั้งหมดในปี 2556 เช่น ข้าว (HS 1006) นํ้าตาลที่ได้จากอ้อย (HS 1701) 

o สินค้าส่งออกไปจีนจํานวน 236 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกไป
จีนทั้งหมดในปี 2556 เช่น โพลิเอธิลีน (HS 390110 และ HS 390120) ยางธรรมชาติ 
(HS 4001) ข้าว (HS 1006) นํ้าตาลที่ได้จากอ้อย (HS 1701) พาร์ติเคิลบอร์ด (HS 
441011) 

o สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นจํานวน 238 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าการส่งออกไป
ญี่ปุ่นทั้งหมดในปี 2556 เช่น ข้าว (HS 1006) สตาร์ชทําจากมันสําปะหลัง (HS 
110814) นํ้าตาล (HS 1701) ไก่แปรรูป (HS 160232) เน้ือสุกรแปรรูป (HS 160241 
และ HS 160249) โมลาสส์ (HS 170310) 

o สินค้าส่งออกไปเกาหลีใต้จํานวน 236 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการ
ส่งออกไปเกาหลีใต้ทั้งหมดในปี 2556 เช่น พาร์ติเคิลบอร์ด (HS 441011) โพรพิลีนออก
ไซด์ (HS 291020) ไก่แปรรูป (HS 160232) 

o สินค้าส่งออกไปอินเดียจํานวน 586 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการส่งออก
ไปอินเดียทั้งหมดในปี 2556 เช่น ยางธรรมชาติ (HS 4001) ช้ินส่วนยานยนต์บาง
ประเภท (HS 870829) 
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 หากไม่สามารถเจรจาให้สินค้าที่ถูกจํากัดโควตาการนําเข้าเข้ามาอยู่ในรายการลดภาษีได้ กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้มีการขยายโควตาดังกล่าวในการส่งออกสินค้าไป
ประเทศในภาคี เช่น 

o สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นจํานวน 7 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของมูลค่าการส่งออกไป
ญี่ปุ่นทั้งหมดในปี 2556 เช่น เด็กซ์ตริน (HS 350510) เน้ือสุกรแปรรูป (HS 160241 
และ HS 160249) โมลาสส์ (HS 170310) 

o สินค้าส่งออกไปเกาหลีใต้จํานวน 9 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการส่งออก
ไปเกาหลีใต้ทั้งหมดในปี 2556 เช่น กุ้งแช่แข็ง (HS 030617) สตาร์ชทําจากมัน
สําปะหลัง (HS 110814) กุ้งปรุงแต่ง (HS 160521) 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ อันได้แก่ กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามลดภาษีศุลกากรภายใต้ ATIGA ให้ได้ตามกําหนด 

 รัฐบาลไทยควรผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงอินโดนีเซีย ใช้ระบบ
การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (self-certification by approved 
exporters) แบบเดียวกันทุกประเทศ 

 
7.5 ข้อเสนอแนะในการสนับสนนุการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลง JTEPA 

และความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ JTEPA และ ASEAN 
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลง JTEPA 
และความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ JTEPA และ ASEAN ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 ควรเร่งผลักดันโครงการที่ระบุไว้ในกรอบความตกลงแต่ยังไม่คืบหน้าตามแผนที่วางไว้ต่อไป เช่น 
โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDIP)  การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) เป็นต้น 

 สําหรับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีของเกือบทุกโครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควรพิจารณาให้การมีส่วนร่วมกระจายไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กมากขึ้น 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการกลุ่มน้ีเข้าร่วมได้ง่าย  

 ในกรณีของความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการ
ปรับปรุงระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
(AHEEER)  

 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ควรพิจารณาแก้ไขปัญหารูปแบบองค์กร เพ่ือให้สามารถ
ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานรับรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 
(METI) ของญี่ปุ่น 
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7.6  ข้อเสนอแนะในการพฒันาการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้
มากขึ้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 กระทรวงพาณิชย์ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการส่งออกไปยังตลาดส่งออกใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดเกิดใหม่ (emerging market) เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 

 กระทรวงคมนาคม ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางบกใน
ประเทศ ทั้งเส้นทางถนนและรางรถไฟ เพ่ือลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการท่ีขนส่งสินค้าทางบก 

 กระทรวงคมนาคม ควรผลักดันร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการเช่ือมต่อถนนในโครงข่าย 
ASEAN Highway Network (AHN) ที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จและปรับปรุงคุณภาพถนน โดยเฉพาะ
ช่วงไทย-เมียนมาร์ และช่วงภายในเมียนมาร์ 

 กระทรวงคมนาคม ควรผลักดันร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มีการเช่ือมต่อรางรถไฟแนวสิงคโปร์-
คุนหมิง ที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จและปรับปรุงคุณภาพรางรถไฟ โดยเฉพาะช่วงกาญจนบุรี-ทวาย  
สระแก้ว-ศรีโสภณ  ศรีโสภณ-พนมเปญ  พนมเปญ-โฮจิมินห์  หนองคาย-เวียงจันทน์  และ
เวียงจันทน์-คุนหมิง 

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ควรขยาย/
ปรับปรุงท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรผลักดันให้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 
Agreement: GMS CBTA) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยไม่
ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในทางปฏิบัติ 

 กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ 
(National Single Window: NSW) เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าและส่งออกสินค้าของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเร่งประสานงานกับหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Singlw Window: ASW) 
เพ่ือลดต้นทุนในการค้าสินค้าระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน 

 รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีข้อจํากัดในการบํารุงรักษาถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงการ
บริหารจัดการกระบวนการศุลกากร  เพ่ือให้ผู้ประกอบการท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้านสามารถใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคท่ีเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาเร็วขึ้น 
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issues 
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 Mr. Tara Durongkaveroj 
คุณธารา  ดุรงคเวโรจน์ 
Researcher, Thailand Development Research Institute 
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List of interviewees: 
 Central Cambodian government agencies 

o Ministry of Commerce 
o General Department of Customs and Excise of Cambodia 
o Ministry of Public Works and Transport 

 
 Thai and Cambodian government agencies at the borders 

o Klong Yai Customs 
o Cham Yeam Customs 
o Poipet Customs 

 
 Thai and Cambodian agencies responsible for infrastructure operation 

o Klong Yai sea port 
o Sihanoukville Autonomous Port 
o Sihanoukville SEZ 
o Koh Kong SEZ 
o Toll Royal Railway 

 
 Business associations and firms 

o Camko Motor (a JV with Hyundai) 
o Yazaki (Cambodia) 
o International Business Chamber of Cambodia 
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Interview topics: 
 

 Ministry of Commerce 
o Current Cambodian economics, investment, and international trade 

situations and prospects in the next 5-10 years 
o The use of form ATIGA and form D by firms in Cambodia and how to 

enhance for greater use 
o Progress and obstacles in implementing the facilitation of trade and 

transportation under the Greater Mekong Subregion Cross-Border 
Transport Facilitation Agreement (GMS CBTA) and AEC 

 
 Ministry of Public Works and Transport 

o Current traffic volumes and their change in lights of the regional 
connectivity in the next 5-10 years 

o Recent accomplishments and work plan for the development of 
transportation and logistics in Cambodia 

o Progress and obstacles in implementing the single window and single stop 
inspection under the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 
Facilitation Agreement (GMS CBTA) and AEC 

 
 General Department of Customs and Excise of Cambodia 

o Recent accomplishments and work plan for customs reform and 
modernization in Cambodia 

o Progress and obstacles in implementing the single window and single stop 
inspection under the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 
Facilitation Agreement (GMS CBTA) and AEC 

o The use of form ATIGA and form D by firms in Cambodia and how to 
enhance for greater use 

 
 Cham Yeam Customs and Poipet Customs 

o Border trade and infrastructure development in the area and their change 
in the next 5-10 years 

o Recent accomplishments and work plan for customs reform and 
modernization at the border 

o Progress and obstacles in implementing the single window and single stop 
inspection under the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 
Facilitation Agreement (GMS CBTA) and AEC 
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o The use of form ATIGA and form D at the border and how to enhance for 
greater use 

 
 Sihanoukville Autonomous Port 

o Port traffic, the growth of special economic zones, and their change in the 
next 5-10 years 

o Recent accomplishments and work plan for the development of 
transportation and logistics in the port / railway station 

o Progress and obstacles in implementing the facilitation of trade and 
transportation 

 
 Business associations and firms 

o Your business plan and prospects in lights of AEC in the next 5-10 years 
[this question is omitted in the case of business associations] 

o Current Cambodian economics, investment, and international trade 
situations and prospects in the next 5-10 years 

o Your production costs, logistics costs, and how governments could do to 
reduce these costs [‘your production costs, logistics costs’ is changed to 
‘your operation cost’ in the case of logistics firms] 

o Your use of form ATIGA and other forms and how governments could do 
to enhance for greater use 
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Schedule 
 

Monday 4th August, 2014 
Time Organization Contact person and venue 

09:30 - 15:00 Leaving Bangkok for Klong Yai 

15:00 - 15:45 Klong Yai Sea Port คุณบุญเรียง รตันบัณฑิตกุล 
ผู้อํานวยการ 
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด 
40/2 ถ. ชลประทาน ต. วังกระแจะ 
อ. เมือง จ. ตราด 

17:30 - 18:15 Klong Yai Customs คุณกิตติ  สทุธิสัมพันธ์ 
นายด่านศุลกากรคลองใหญ ่
100 หมู่ 1 ต. คลองใหญ ่
อ. คลองใหญ ่จ. ตราด 

 
Tuesday 5th August, 2014 

Time Organization Contact person and venue 

09:00 - 09:45 Cham Yeam Customs Mr. Sovan Ratanak 

10:15 - 11:00 Koh Kong SEZ Ms. Nong Tino 
Sale Executive 
Phum Cham Yeam, Khum Paklong, 
Srok Mondul Seyma, Koh Kong 

11:15 - 12:00 Camko Motor (a JV with Hyundai) Mr. Soksan, factory manager 

13:30 - 14:15 Yazaki (Cambodia) Products Co., ltd. คุณวัฒนา 
Yazaki (Cambodia) Products  
Neang Kok Village, Pak Khlang 
Commune, Mondul Seyma District, 
Koh Kong 

14:30 - 15:15 One stop services in Koh Kong SEZ  

16:00 - 20:30 Leaving Koh Kong for Sihanoukville  
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Wednesday 6th August, 2014 
Time Organization Contact person and venue 

09:00 - 09:45 Sihanoukville Autonomous Port H.E Ma Sun Hout , Deputy Director 
General in charge of Technical 
Terak Vithei Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo HUN SEN Sangkat 
No 3, Sihanoukville city, Preah 
Sihanouk 

10:00 - 10:05 Sihanoukville railway station  

10:30 - 11:30 Cambodia Sihanoukville Special 
Economic Zone 

Mr. Roger 
212km of National Road No.4, Prey 
Nob Direct, Sihanoukville 

11:30 - 16:00 Leaving Sihanoukville for Phnom 
Penh 

 

16:15 - 17:00 Toll Royal Railway David Kerr 
Chief Executive Officer 
Cental Railway Station, Sangkat Sras 
Chork, Daun Penh, Phnom Penh 
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Thursday 7th August, 2014 
Time Organization Contact person and venue 

09:00 - 09:45 Ministry of Public Works and 
Transport 

H.E. Kem Borey 
Director General 
106 Corner Norodom Blvd/Street, 
Phnom Penh, Cambodia 

10:15 - 11:00 International Business Chamber of 
Cambodia 

Mr. Bretton Sciaroni 
Chairman of IBCC 
Sciaroni and Associates office No. 24, 
Street 462, Sangkat Tonle Bassac, 
Phnom Penh 

14:00 - 14:45 Ministry of Commerce H.E. Pan Sorasak 
Secretary of State 
Bayon Conference Room, 1st floor 
19-61, MOC Road (113B Road), 
Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, 
Khan Sen Sok, Phnom Penh 

16:15 - 17:00 General Department of Customs 
and Excise of Cambodia 

Dr. Sang Sinavith 
Deputy director of planning, 
technique and international affairs 
department 
6-8, Norodom Boulevard, Phnom 
Penh 

 
Friday 8th August, 2014 

Time Organization Contact person and venue 

09:00 - 17:00 Leaving Phnom Penh in the morning for Poipet border (lunch on the way) 

17:15 - 17: 45 Poipet Customs Mr. Chuon Hay 
National Road No 5, Kbal Spean 
Village, Sangkat Poipet, Poipet City, 
Banteay Meanchey 

18:15 - 22: 15 Leaving for Bangkok 
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สรุปข้อมูลและความคิดเหน็ที่ได้จากการเดินทางไปสาํรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทีป่ระเทศกัมพชูา 
 
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด 

- ท่าเทียบเรือคลองใหญ่เดิมพังลงในปี 2520 กรมเจ้าท่าจึงดําเนินการร้ือถอนท่าเทียบเรือเดิมเพ่ือสร้าง
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ในพ้ืนทีดั่งกล่าวความยาวท่ากว่า 2 กม. ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปี 2558 แต่ปัจจุบันติดปัญหาเล็กน้อยในการขอมติ ครม. 

- ปัจจุบันท่าเทียบเรือหลักที่มีการใช้จริงเป็นของเอกชนทั้งหมด 4 แห่งหลกัๆ ต้ังอยู่ที่บรเิวณตําบลหาด
เล็ก อําเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือชลาลัย กัลปังหา เกษมสิริ และส.กฤตะวัน 

- ยังไม่มีระบบเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานในการอํานวยความสะดวกผู้ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน แต่
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ไม่ไกลจากที่ต้ังของกรมเจ้าท่านัก และศุลกากรอยู่ห่างไปเพียง 4-5 กม. 

- ท่าเรือฝั่งกัมพูชาต้องผ่านกระบวนการคล้ายฝั่งไทย แต่น่าจะรองรับเรือใหญ่ได้มากกว่า 
- ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเข้า-แจ้งออกอยู่ระหว่าง 100-200 บาท ซึ่งไม่รวมกับค่าธรรมเนียมของ

ศุลกากร 
- การบรรทุกขนส่งสินค้าไม่มีโควตาเรื่องนํ้าหนักหรือปริมาณสินค้า มแีต่โควตาจํานวนผู้โดยสารเท่าน้ัน 
- ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า คาดว่าการใช้บริการท่าเทียบเรือคลองใหญ่น้ีน่าจะมีการขยายตัว เน่ืองจาก

สามารถขนส่งสินค้าไปถึงเวียดนามได้ แต่น่าจะมีปัญหาด้านการแข่งขันกับท่าเทียบเรือเอกชนที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน 

 
นายด่านศุลกากรคลองใหญ ่(กิตติ สุทธิสัมพันธ์) 

- ในปี 2553 การขนส่งข้ามพรมแดนผ่านคลองใหญ่มี 2 ช่องทางหลักๆ คือทางบกและทางนํ้า ทางน้ํา
ดําเนินการโดยท่าเรือเอกชน 5 ท่า โดยมูลค่าการขายสินค้าทางนํ้าคิดเป็นร้อยละ 95 และทางบก 
ร้อยละ 5 แต่ในปี 2556 ทีผ่่านมาน้ัน มูลค่าสินค้าทางบกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15 และในปี 2557 น้ี 
คาดว่ามูลค่าการขนส่งทางบกจะเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีปัจจัยบางประการ ได้แก่ การเปิดตัวของนิคม
อุตสาหกรรมเกาะกง หรือ Koh Kong Special Ecnomic Zone (SEZ) ซึ่งห่างจากพรมแดนไป 2 
กม.มีบริษัทหลกัๆ ได้แก่ ไทยยาซากิ มิกาซา เคเคเอ็น และฮานา 

- ไทยยาซากิมีมลูค่าการค้ารวมมากที่สุด โดยจากมูลค่าสินค้าทีข่นส่งทางบกผ่านคลองใหญท่ั้งหมด 
1,231 ล้านบาท เป็นสินค้าของยาซากิถึง 981 ล้านบาท อีกทั้งในปีทีผ่่านมา บริษัทได้รับประโยชน์
จากนโยบายรถคันแรก คาดว่าปีน้ียอดรวมน่าจะเพ่ิมเป็น 1,400 ล้านบาท 

- นอกจากในนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงแล้ว มสีินค้าหลักๆ ของบริษัทขอนแก่นนํ้าตาลทราย และบริษัท
นํ้าตาลของลียงพัดซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของสมเด็จฮุนเซ็น มีโรงงานผลิตนํ้าตาล ห่างจากนิคม
ฯ ไป 150 กม.ขนส่งสินค้าประเภทเคร่ืองจักรกลจากไทยไปใช้ผลิตนํ้าตาลในโรงงาน โดยนํ้าตาลที่ผลิต
ได้ส่งขายในประเทศกัมพูชา มีเพียง by-product ส่งกลบัเข้ามาไทยในปีที่แล้วถูกส่งกลับเข้ามาคลอง
ใหญ ่แต่ปัจจุบันเข้าทางแม่กลอง มหาชัยแทน  
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- ลักษณะของสนิค้าที่มีการขนส่งทางบก ได้แก่ พวกเคร่ืองจักรกลและปูน แต่คาดว่าประเภทของสินค้า
ไม่น่าเก่ียวข้องกับวิธีการขนส่งสินค้า น่าจะขึ้นกับผู้รับปลายทางว่าจะให้ขนส่งทางใด 

- ในเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะรัฐมนตรีกัมพูชาชุดใหม่มีความเคร่งครัดกับการจัดเก็บรายได้
โดยเฉพาะการจัดเก็บที่ท่าเรือ 

- สินค้ามักขนส่งจากท่าเรือเอกชนถึงท่าเรือเอกชนโดยมีท่าเรือมงนทีของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็น
ท่าเรือเอกชนหลักฝั่งกัมพูชาบริเวณจังหวัดกัมปอต ห่างจากคลองใหญ่ไปประมาณ 170 กม. ก่อนถึง
ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เช่น นํ้าตาลทราย และ
เครื่องด่ืม นอกจากน้ี ยังรวมถึงช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และยางรถยนต์ 

- ไทยยาซากิทําการผลิตที่นิคมฯ เกาะกง แล้วส่งกลับมาขายในไทย แต่เน่ืองจากไม่มีเรือไปเทียบท่าแถว
บริเวณนิคมฯ การขนส่งทางรถจึงเหมาะสมกว่า 

- ระยะเวลาการขนส่งทางเรือจากฝั่งจังหวัดตราดไปท่าเรือมงนทีใช้เวลา 10-12 ชม. เป็นเรือ 1,000 ตัน 
ส่วนทางบกจากฝั่งไทยว่ิงไปหน้านิคมฯ แล้ว ต้องมีการถ่ายสินค้าไทยขึ้นรถของกัมพูชาแล้วจึงว่ิงต่อไป
ได้ ยกเว้นกรณีรถของบางบริษัทที่มีการตกลงกับรัฐบาลกัมพูชาให้สามารถว่ิงตรงไปพนมเปญได้เลย 
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 12 ชม. 

- เส้นทางการเดินรถไปกัมพูชาทางคลองใหญน้ั่น มีศักยภาพที่น่าจะโตได้เมื่อเทียบจากเส้นปอยเปตไป
พนมเปญที่ใช้ถนนหมายเลข 5 รวมระยะทาง 410 กม. หรือถนนหมายเลข 6 รวมระยะทาง 470 กม. 
ในขณะที่เส้นทางจากคลองใหญ่ผ่านเกาะกงไปพนมเปญ ผา่นเส้นทางหมายเลข 48 รวมระยะทาง
เพียง 297 กม.อีกทั้งถนนสาย 48 มีสภาพที่ดีขึ้น มีการปรับปรุง เป็นเนินเขาน้อยลง ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยสมยันายกฯ ย่ิงลักษณ์ 

- อุปสรรคของฝัง่ไทย คือการที่ถนนหมายเลข 3 เส้นสุขุมวิท ยังเป็นถนน 2 ช่องจราจร มีการปรับปรุง
ขยายเป็น 4 ช่องจราจรเป็นช่วงๆ ปีละประมาณ 20-30 กม. 

- รถบรรทุกไทยเฉลี่ยต่อวัน ขาเข้าประมาณ 30 คัน และขาออก 30 คัน โดยส่วนใหญ่ขาเข้าไทยจะเป็น
รถเปล่า ยกเว้นในกรณีรถของบริษัทไทยยาซากิ ทีข่นวัตถุดิบไปฝั่งกัมพูชาและขนสินค้าสําเร็จรูปจาก
โรงงานกลับมา สําหรับจํานวนรถบรรทุกข้ามพรมแดนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่ต่างกันมากแม้ว่ามูลค่า
สินค้าที่ผ่านแดนจะเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม โดยนายด่านคาดว่าในอนาคตปริมาณรถทีผ่่านคลองใหญ่เข้า
กัมพูชาจะเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าการขนสง่ทางเรือยังมีการหลบเลี่ยงภาษีที่ฝั่งกัมพูชาอยู่บ้างก็ตามใน
ปัจจุบัน 

- สินค้าขาออกที่ต้องเสียภาษีอยู่ ได้แก่ สินค้าไม้แปรรูป และหนังวัวควาย 
- ไทยยาซากิภายใต้ AFTA ไม่ต้องเสียภาษี และใช้ Form D ในการนําสินค้าเข้าไทย ซึ่งศุลกากรเกาะกง

สามารถออก Form D ได้ภายใน 2 ชม. 
- สายไฟและโมลาสมีการใช้สทิธ์ิ Form D สินค้าที่ไม่ใช้สทิธ์ิ ได้แก่ สินค้าประมงซึ่งน่าจะนําเข้ามาจาก

เวียดนามอีกต่อหน่ึง 
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- คาดว่าหากความตกลงทุกอย่างระหว่างสองประเทศบรรลผุลเกิดการนํามาปฏิบัติจริง การขนส่งทาง
ถนนโดยรถบรรทุกน่าจะถูกใช้มากกว่าเน่ืองจากคุ้มค่ากว่าการขนส่งทางเรือ แต่ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การ
ขนส่งทางเรือในปัจจุบันยังเป็นที่นิยม คือปัจจัยด้านภาษี ท่าเรือเอกชนมีบริการครอบคลุม ไม่ต้องให้
ลูกค้าลําบากเร่ืองการขนส่งและการจัดการภาษี เช่น มีบริการ customs clearance หรือการขนถ่าย
และขนส่งจากเรือสู่โกดัง เป็นต้น 

- ท่าเรือนํ้าลึกที่รัฐบาลไทยกําลังจัดการก่อสร้างอยู่และจะเสร็จในปี 2558 น้ัน ต้องพยายามหาลูกค้านํา
เรือมาว่ิงจริงแต่น่าจะแข่งขันยาก เน่ืองจากท่าเรือ 5 ทา่เอกชนในปัจจุบันควบคุมสว่นแบ่งของตลาด
อยู่ จะต้องหาทางแข่งขันกับท่าเรือเอกชนทางอ่ืนให้ได้ เช่น อาจจะต้องเปลี่ยนตลาด คือหาเรือที่จะว่ิง
ไปถึงเวียดนามมาว่ิงที่ท่า โดยได้แนะนําว่าในระยะสั้นน้ี น่าจะสนับสนุนการใช้ท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยว
มากกว่า 

- มีศนูย์ one-stop service อยู่ไม่ไกลจากชายแดนมากนัก และศุลกากรมรีะบบ e-customs แล้วทุก
ด่านทั่วประเทศ ส่วน national single window มีการเช่ือมต่อแล้ว 18 หน่วยงานจาก 36 หน่วยงาน 

- การขนส่งผ่านด่านคลองใหญ ่ ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ตอนกลางคืนต้องรอด่านเปิดในตอนเช้า เมื่อผ่าน
ด่านไปข้อมูลในระบบจะถูกส่งต่อไปที่ด่านพรมแดนว่ารถบรรทุกและคนขบัน้ันได้รับอนุญาตจด
ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

- การตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง โดยขาออก
สุ่มตรวจไม่เกินร้อยละ 8 ของใบขนทั้งหมด ส่วนขาเข้าไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งพิจารณาตามช่ือบริษัท 
ประเภทสินค้า มูลค่าสินค้า ประเทศปลายทาง และบริษทั shipping เป็นปัจจัยหลัก นอกจากน้ี ยังมี
การเปรียบเทียบภาพรวมการขนส่งในแต่ละปี เพ่ือดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มูลค่าที่มากผิดปกติ
อาจหมายถึงการแจ้งยอดเกิน (แจ้งเกินเพ่ือไปขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมมากกว่าที่ควรจะเป็น) การเลือก
เส้นทางที่อ้อมกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

- ด่านคลองใหญเ่ป็นหน่ึงในห้าด่านที่ คสช. เห็นว่าควรเร่งปรับปรุงด่าน เพราะด่านมีขนาดเล็กไปไม่
สะดวก อีกทั้งยังไม่มีการแยกด่านคนและด่านสินค้าออกจากกัน 

- โครงการรวมด่าน Customs Common Area (CCA) ระหว่างฝั่งไทยและกัมพูชาบริเวณด่านคลอง
ใหญ่น้ัน ยังไม่เป็นรูปธรรมแม้ว่าจะมีพ้ืนที่เตรียมไว้แล้วก็ตาม ซึ่งปัจจุบันมีด่านที่จังหวัดมุกดาหาร
เพียงด่านเดียวที่มีการนําร่องใช้ CCA แล้ว โดยการดําเนินการฝั่งไทยมกีระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแล 
ในขณะที่ฝั่งกัมพูชามีศุลกากรเป็นผู้ดูแล 

 
นายด่าน Cham Yeum 

- มีรถบรรทุกประมาณ 100 คนัต่อเดือนผ่านด่านพรมแดนน้ี โดยสินค้าที่ขนส่งส่วนใหญเ่ป็นพวกอาหาร 
ผลไม้ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- รถบรรทุกส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถไทยขึ้นรถของกัมพูชาก่อนจะว่ิงต่อไปได้ ยกเว้นรถ
ของบางบริษัทสามารถว่ิงตรงไปจุดหมายได้เลย เช่น รถของลียงพัด นําเข้าเคร่ืองจักรและปุ๋ยสําหรับ
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ใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาล และรถของบรษิัทคริสตอลไลน์ที่ขนเครื่องจักรจากฝั่งไทยมาใช้ในการผลติ
ข้าว โดยในปัจจุบันใช้พ้ืนที่ของนายลียงพัด ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงเพ่ือเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
ส่วนรถของบริษัทในนิคมเกาะกงไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าก่อนถึงนิคม สามารถว่ิงตรงเข้านิคมฯ ได้เลย 
และยังได้รับการยกเว้นภาษีด้วย 

- ที่ด่านปอยเปตมีการตกลงกันว่า รถบรรทุกของบริษัทที่ได้รับความตกลง สามารถว่ิงขา้มพรมแดนได้
โดยไมต้่องเปลี่ยนรถ โดยในปัจจุบันมีประมาณ 200 คัน 

- รถบรรทุกขาเข้ากัมพูชาต้องผ่านการตรวจโดยหน่วยงาน 3 หน่วย คือศุลกากร ตม . และ 
CAMCONTROL ยกเว้นสินค้าประเภทสินค้าเกษตรและสินค้าเพ่ือการลงทุน เช่น เครื่องจักร ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี 

- ผู้ที่จะใช้ Form D ต้องไปขออนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรส่วนกลางที่พนมเปญก่อน จึงจะทําการ
เรียกคืนภาษีที่ศุลกากร Cham Yeum ได้ 

- ด่าน Cham Yeum ยังไม่มีการนํา Single Window Inspection มาใช้ มีแคท่ี่ด่านปอยเปต และด่าน
บ่าเว็ต (ด่านพรมแดนกัมพูชา-เวียดนาม) โดยนายด่านหวังว่าจะมีการนํามาใช้เร็วๆ น้ี แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ในปัจจุบันมีเพียงระบบ ASYCUDA (Automated 
System for Customs Data) เท่าน้ัน เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ในกัมพูชา ซึ่งยังไม่พบปัญหามาก คาด
ว่ามีราว 1,000 บริษัทใช้งานระบบดังกล่าวทั่วประเทศ 

- ในปี 2015 คาดว่าการรวมกลุ่ม AEC จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในจากการลดหย่อน
ภาษี แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

- ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากร Cham Yeum 12 คน มแีผนจะจ้างเพ่ิมอีก 20 คน ที่พอพูด
ภาษาไทยและอังกฤษได้เพ่ือรองรับ AEC โดยในปัจจุบันไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้ทั้งไทยและ
อังกฤษ มักต้องอาศัยล่ามในการสื่อสาร 

- นายด่านมองว่าการขับรถคนละฝั่งที่น่ังคนขบัของ 2 ประเทศเป็นปัญหาอยู่ ยังคงจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนรถเมื่อขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เพ่ือความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกฎหมาย ปัญหาสําคัญ
อีกประการคือ ปัญหาสภาพทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ถนนจากด่านไปยังจังหวัดกัมปอตหรือพนมเปญ 
ยังเป็นเนินเขามาก และยังต้องได้รับการปรับปรุง จะต้องมีความชํานาญทางพอสมควรจึงจะขับรถใน
สภาพถนนดังกล่าวได้ ส่วนอีกปัญหาที่สําคญั คือปัญหาด้านภาษา 
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นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง (คณุ Tino Nong) 
- เจ้าของนิคมฯ คือนายลียงพัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนํ้าประปา อสังหาริมทรัพย์ และเป็นตัวแทนส่งออกบุหรี่ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจในประเทศมีโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอีกแห่งในเกาะกง ช่ือ ‘Kiri Sakor Koh Kong 
SEZ’ ซึ่งมีพ้ืนที่พร้อมแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการ 

- นิคมอุตสาหกรรมเกาะกงนี้ เริ่มก่อต้ังเมื่อปี 2006 มเีน้ือที่ประมาณ 2,100 ไร่ โดยปัจจุบันมีการใช้
พ้ืนที่จริงเพียงประมาณร้อยละ 11 เท่าน้ัน มีลูกค้าทั้งหมด 5 ราย อันได้แก่ 
 ลูกค้ารายแรกคือ บริษัท Camko Motor ประกอบรถของย่ีห้อ Hyundai ของเกาหลี เข้ามา

สร้างโรงงานในปี 2008 โดยนําช้ินส่วนเข้าจากประเทศเกาหลีและจีน เพ่ือมาประกอบรถขาย
ในประเทศกัมพูชา ซึ่ง Hyundai เป็นที่นิยมในกัมพูชา มี showroom ต้ังอยู่ในพนมเปญ 
สามารถขายได้เดือนละ 30-40 คัน ใช้คนงานในนิคมฯ ทั้งหมด 34-35 คน 

 บริษัท Yazaki เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มาต้ังโรงงานในเกาะกงเพ่ือนําช้ินส่วนจากไทยมาประกอบ
และส่งกลับไปขายในไทย โดยประกอบสายไฟรถยนต์ มีลกูค้าหลักคือ Toyota มีคนงานใน
โรงงานรวม 1,500 คน 

 บริษัท KKN เป็นบริษัทไทยที่ผลิตเสื้อผ้ากีฬา Nike และ Adidas นําเข้าวัตถุดิบจากไทยผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง และส่งออกไปขายในสหรัฐฯ ยุโรป เอเซียและออสเตรเลีย โดยส่งออกผ่าน
ท่าเรือสีหนุวิลล์และพนมเปญ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินการสร้างขยายเป็น 2 โรงงาน 
นอกจากน้ี KKN มี training centre ด้วย 

 บริษัท Mikasa เป็นบริษัทที่ผลิตลูกฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล ยังอยู่ในระยะแรกของการ
ดําเนินงาน มีคนงานเพียง 103 คน นําเข้าวัตถุดิบจากไทย ผลิต และส่งออกผ่านทางท่าเรือสี
หนุวิลล ์

 บริษัท Hana เป็นบริษัทผลิตไมโครชิพของไทย เพ่ิงก่อสร้างโรงงานที่นิคมฯ น่าจะเริ่ม
ดําเนินการจริงปีหน้า (2558) คาดว่าจะจ้างคนงานราว 2,000 คน 

- ภายในนิคมฯม ี one-stop service ประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการ อันได้แก่ กระทรวง
แรงงาน CAMCONTROL ศุลกากร (Customs and Excise Department) และกระทรวงพาณิชย์ ที่
ช่วยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และสามารถออกใบอนุญาต c/o ได้โดยต้องรอ 1-2 วัน และ
ถึงแม้เอกสารไม่พร้อม ก็สามารถขนส่งสินคา้ไปก่อนได้ แต่ข้อเสียที่ผู้ประกอบการบ่นคือค่าใช้จ่ายสูง 

- ราคาในสัญญาเช่าพ้ืนที่ในนิคมฯ ก่อนคิดภาษี 30 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตารางเมตรต่อ 30 ปี หรือ 40 
เหรียญสหรฐัฯต่อตารางเมตร ต่อ 50 ปี สว่นค่าไฟอยู่ที่ 6 บาทต่อกิโลวัตต์ และค่านํ้า 15 บาทต่อ
คิวบิกเมตร โดยบริษัทนํ้าประปาน้ีเป็นของนายลียงพัด เช่นกัน และมีแผนจะสร้างเข่ือนในอนาคต 

- นิคมฯยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย เพราะโรงงานท่ีต้ังอยู่ในนิคมฯปัจจบัุนไม่ค่อยมีการปล่อยนํ้าเสีย
เท่าไรนัก 
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- เกาะกง เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแม้แต่คนกัมพูชาเองก็ตาม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา มีเพียงถนน สะพาน และโรงแรมที่เพ่ิมขึน้มาโดยเพ่ิงมีถนนติดต่อไปพนมเปญผ่านทาง
ถนนหมายเลข 48 และ NH4 เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนในอนาคตมีแผนทีจ่ะสร้างท่าเรือ 
เกาะกง แต่ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมนัก 

- แรงจูงใจในการลงทุนในนิคมฯ ได้แก่ ติดชายแดนไทย ไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติ ไม่เสียภาษีในการนําเข้า
วัตถุดิบ ได้รับการยกเว้นภาษีการนําเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบก่อสร้าง และสินค้าที่ผลิตในนิคมฯ 
ได้รับการยกเว้นภาษีหากผลิตเพ่ือส่งออก แต่หากผลิตเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศ จะต้องไปตกลงกับ 
Council for the Development of Cambodia (CDC หรือเทียบเท่า BOI ของไทย) เป็นรายบริษัท
ไป เช่น บริษัท Camko ได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 

- แม้ว่าตามกฎหมายจะกําหนดค่าแรงขั้นตํ่าเพียง เดือนละ 100 เหรียญสหรัฐฯ แต่ในความเป็นจริงมีค่า
อ่ืนๆ เช่น คา่ OT ค่าสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทผู้จ้างจะต้องจ่าย และเมื่อรวมกับปัจจัยการดึงดูด
แรงงานในจังหวัดแล้ว ทําให้ค่าแรงในนิคมฯอยู่ที่ประมาณเดือนละ 115 เหรียญสหรฐัฯ นิคมฯ ยังมี
การบริการนํารถบรรทุกรับสง่คนงาน ซึ่งส่วนใหญ่เลือกทีจ่ะกลับบ้านตนเองในจังหวัดทุกวัน ไม่ค้างที่
หอพักบริเวณนิคมฯ นอกจากน้ี การที่แรงงานในจังหวัดเกาะกงมีน้อย จึงมีการแข่งขันดึงดูดแรงงาน
สูงระหว่างบริษัทในนิคมฯ เช่น บริษัท Yazaki มีหอพักให้คนงานและขายอาหารราคาถูกประมาณ 
12-15 บาท บริษัท KKN และ Mikasa มีอาหารให้ฟรี 

- ทางคุณ Tino ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมมอืกันอํานวยความสะดวกในด้าน
การค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันมากขึ้น 

 
Camko Motor (Hyundai) 

- บริษัท Camko นําเข้าช้ินส่วนจากประเทศเกาหลี เข้าทา่เรือแหลมฉบัง ขนส่งทางรถเข้าเกาะกงซึ่งใช้
เวลา 2 ชม. ใช้เวลาน้อยกว่าขนส่งทางรถเข้าเกาะกงจากท่าเรือสีหนุวิลล์ทีใ่ช้เวลา 3-4 ชม. 

- ช้ินส่วนในการประกอบรถทุกช้ินมาจากประเทศเกาหล ี และประกอบรถเพ่ือขายในประเทศกัมพูชา
เท่าน้ัน โดยรถที่ประกอบส่วนใหญ่เป็นประเภทรถกระบะ และรถบรรทุก มสี่วนน้อยที่ผลิตรถยนต์
โดยสารส่วนบุคคล 

- บริษัทได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนําเข้าช้ินส่วนรถยนต์ร้อยละ 50 ตามสิทธิ ASEAN-Korea FTA (ใช้ AK 
Form) ซึ่งใช้ได้กับรถประกอบ (CKD) เท่าน้ัน ไม่รวมถึงรถสําเร็จรูป (CBU) 

- ที่ท่าแหลมฉบังเป็นจุด transit เท่าน้ัน ไม่ต้องมีการจัดการเอกสารใดๆ ส่วนขั้นตอนเก่ียวกับเอกสารที่
นิคมฯ คือต้องแจ้งทางการล่วงหน้า แล้วสามารถรับสินค้าก่อนจ่ายภาษีได้ เน่ืองจากรัฐบาลไม่ต้องการ
ให้ภาคการลงทุนต้องรอ 

- บริษัทมีกําลังการผลิต 400 คันต่อปี และทางบริษัทคาดว่าภายในปี 2015 จะเพ่ิมยอดการผลิตเป็น 
2,000 คันต่อปี โดยในเวลาหน่ึงวันสามารถผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลได้ 5 คัน หรือรถบรรทุก 2 
คัน ซึ่งทางบรษิัทไม่ทําการประกอบรถทุกวัน จะรอรับ order มาจากพนมเปญก่อนแล้วจึงทําการ
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ประกอบ และเมื่อประกอบเสร็จบริษัทจะขนรถเหล่าน้ันไปพนมเปญ โดยขนได้ 6 คันต่อครั้ง ใช้เวลา
ประมาณ 6-7 ชม. ในการเดินทางและจะมทีําการทดสอบรถยนต์ก่อนขายที่พนมเปญ 

- เมื่อก่อนมี distributor ในประเทศ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบรถยนต์อย่างเดียว และทาง
บริษัทยังไม่มีแผนที่จะผลิตเองเพราะกัมพูชาไม่มีวัตถุดิบ  

- ในกัมพูชามีบริษัท Toyota และ Ford เป็นผู้นําด้านการผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล 
- เมื่อก่อน Hyundai นําเข้ารถสําเร็จรูป CBU โดยบริษัทตัดสินใจเปิดสาขาที่เกาะกงน้ี เน่ืองจากนายลี

ยงพัดเจ้าของนิคมฯ ได้ทําขอ้ตกลงกับทางรัฐบาลลดภาษีนําเข้ารถ CBU ให้ร้อยละ 50 
- ปัญหาหลักๆ ในนิคมฯคือไฟดับเวลาฝนตกเป็นครั้งคราว (ไฟฟ้าที่นําเข้าจากไทย) แต่ปัจจุบันทาง 

นิคมฯ มี electricity generator เป็นของตัวเองทําให้ลดปัญหาได้บ้าง 
- ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทในนิคมฯ ทั้งหมด 34 คน ซึ่งเป็นวิศวกรทั้งหมด โดยเป็นชาวเขมร

ทั้งหมดยกเว้น 2 คนที่มาจากเกาหลี มกีารฝึกอบรมพนักงานสูง ทั้งการส่งพนักงานไปฝึกที่เกาหลีปีละ 
2 คน และการส่งคนจากเกาหลีมาช่วยฝึกพนักงานที่โรงงาน โดยบริษัทไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ
แรงงานเน่ืองจากเป็นเพียงโรงงานประกอบรถยนต์เท่าน้ัน 

- คาดว่าการเปิด AEC จะทําให้ได้ประโยชน์จากทักษะความสามารถของประเทศเพ่ือนบ้านมาช่วย 
 
Yazaki (คุณวัฒนา) 

- ยาซากิเป็นบริษัทสญัชาติญี่ปุ่น มีโรงงานกว่า 440 โรงงาน ต้ังอยู่ใน 44 ประเทศทั่วโลก โดยกัมพูชา
เป็นประเทศที่ 43 ที่บริษัทเขา้มาเปิดโรงงาน (ประเทศล่าสุด คือรัสเซีย) 

- บริษัท ไทยยาซากิ ผลิตสายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟตามบ้านและสายไฟในรถยนต์ โดยนําเข้าทองแดง
จากทวีปแอฟริกา โดยมีบริษัทย่อย THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD. ผลิตสายไฟรถยนต์ 
(wiring harness) แบบครบวงจร คือผลิตทุกช้ินส่วนที่เก่ียวข้องกับสายไฟรถยนต์ มีโรงงานอยู่สาม
แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และพิษณุโลก 

- ลูกค้ารายใหญข่องไทยยาซากิ คือ Toyota Nissan Isuzu Mitsubishi Ford และด้วยกําลังการผลิตที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันเน่ืองมาจากการขาดแคลนแรงงานในไทยทําให้จําเป็นต้องขยายย้าย
ฐานการผลิตมากัมพูชา เนืองจากค่าจ้างแรงงานที่ราคาถูกกว่าไทย ค่าขนส่งราคาถูก และการเมืองที่
น่ิงกว่าประเทศทางเลือกอ่ืนๆ เช่น ลาวและพม่าที่ทางบริษัทได้ไปสํารวจมาเช่นกัน 

- บริษัทเคยพิจารณาที่จะไปลงทุนในนิคมสีหนุวิลล์แต่พบปัญหาด้านการขนส่งสินค้า กล่าวคือถนนจาก
สีหนุวิลล์มาไทยยังเป็นถนนสภาพไม่ดี อีกทั้งการขนส่งทางเรือไปท่าเรือแหลมฉบังยังมีปัญหาอยู่ 
สุดท้ายจึงเลือกมาลงทุนที่นิคมเกาะกง 

- บริษัทเปิดโรงงานในกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อราวเดือนธันวาคม ปี 2012 โดยก่อนหน้าน้ันได้ลอง
เช่าโรงงานผลิตเพ่ือศึกษาสภาพต่างๆ เช่น การนําเข้าและส่งออก และสภาพการดําเนินการกับ
ศุลกากรกัมพูชา 
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- แรงงานในจังหวัดเกาะกงมีประมาณ 150,000 คน แรกเริ่มบริษัทมีพนักงาน 220 คน ปัจจุบันมี 
1,700 คน ซึ่งยังคงตํ่ากว่าปริมาณที่ต้องการ เน่ืองจากเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในจังหวัด แรงงาน
เข้าไปทํางานในพนมเปญเป็นส่วนใหญ ่จากเดิมที่บริษัทต้ังเกณฑ์รับเฉพาะแรงงานที่มีวุฒิตํ่าสุดเกรด 9 
(เทียบเท่า ม.3 ของไทย) ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ใช้ในโรงงานประเทศไทย เมื่อหาแรงงานไม่ได้จึงต้องลด
เกณฑ์ลงเหลือเพียงเกรด 6 (เทียบเท่า ป.6 ของไทย) และแรงงานที่มีก็ไม่ได้คุณภาพตามท่ีต้องการ ไม่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นภาษาที่จําเป็นต้องใช้มากในโรงงาน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในการ
หาช่างเทคนิค ซึ่งหายากมากในกัมพูชา เน่ืองจากคนที่จบ ปวช. หรือ ปวศ. มีไมม่ากนัก บริษัทจึง
แก้ปัญหาด้วยการรับวุฒิปริญญาตรีหรือ ม.6 เข้ามาฝึกอบรมแต่พบปัญหาความไม่ลงตัว ไม่สอดคล้อง
ในระบบการเรียนการสอนของกัมพูชากับไทย ปัญหาโดยรวมอีกประการ คือคณุภาพแรงงานกัมพูชา
โดยทั่วไปตํ่ากว่าแรงงานไทย โดยเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิต (ดูจากจํานวน defect) 
พบว่าแรงงานกัมพูชามีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 60 ของแรงงานไทย 

- ปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดเกาะกงทําให้บริษัทต้องไปหาแรงงานจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น 
จังหวัดกัมปอต เสียค่า recruit สูง ต้องสร้างหอพักให้พนักงานที่มาจากต่างจังหวัดราว 550 คน และ
มีรถรับส่งบริการให้แรงงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเกาะกง ปัญหาด้านแรงงานนี้ยังรวมไปถึงการแข่งขัน
แย่งแรงงานของบริษัทในนิคมเกาะกงด้วย โดยบริษัท Camko และ Mikasa จ้างงานเต็มอัตราแล้ว 
ส่วนคู่แข่งขันหลัก ได้แก่ บริษัท KKN ซึ่งวางแผนจะรับคนงานกว่า 7,000 คน โดยไม่คํานึงถึงวุฒิ เพศ 
อายุ ทําให้สามารถหาแรงงานได้ง่าย ส่วนบริษัทที่กําลังเปิดใหม่ในนิคมฯ คือบริษัท Hana คาดว่ามี
แผนที่จะจ้างคนงานกว่า 3,000-3,500 คนและบริษัทยาซากิเสียเปรียบเน่ืองจากคนงานของยาซากิ
ต้องยืนทํางาน 

- เงินเดือนพนักงานของยาซากิอยู่ที่ 160 เหรียญสหรฐัฯต่อเดือน บวกกับค่าเบ้ียอ่ืนๆ เช่น เบ้ียขยัน ค่า
ครองชีพ OT และบสส.(ประกันอุบัติเหตุ ควบคุมโดยกระทรวงแรงงาน) 

- ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายของโรงงาน ค่า fixed cost ร้อยละ 60, ค่าขนส่งร้อยละ 5, ค่าแรงงาน 
overhead ร้อยละ 35 โดยค่า variable cost ของโรงงานในเกาะกงนี้ (ค่าขนส่งและค่าแรงงาน) คิด
เทียบเป็นร้อยละ 35-40 ของค่าใช้จ่ายโรงงานในไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายทีน้่อยกว่ามากน้ันมีปัจจัยหลักมา
จากค่าแรงที่ถกู สวัสดิการทีน้่อยกว่าไทย มีเพียงประกันอุบัติเหตุ บสส. ที่ให้พนักงาน claim ได้ถึง
ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ด้วยเหตุน้ี บริษัทได้คาดการณ์ว่าภายในเวลา 10 ปี จะสามารถคืนทุนการ
ลงทุนของโรงงานได้ 

- ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายศุลกากรไม่มีความชัดเจน ขอคําปรึกษายาก ไม่
มีเอกสารอธิบาย อัตราภาษีไม่ชัดเจน อีกทั้ง Single Administration Document (SAD) ต้องกรอก
ทั้งภาษาเขมรและอังกฤษ และใบ cover ต่างๆ ต้องกรอกเป็นภาษาเขมร เมื่อไม่ได้รบัความช่วยเหลือ
จากทางศุลกากรกัมพูชา ทําให้เกิดความยากลําบากในการกรอกเอกสาร ซึ่งบริษัท shipping ที่ทาง
บริษัทว่าจ้างก็เป็นบริษัทขนสง่ที่ใช้จากเมืองไทย ไมม่ีประสบการณ์ในการจัดการเอกสารต่างๆ พอกัน 
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จึงเป็นการมาเรียนรู้พร้อมกัน นอกจากน้ี ปัญหาความโปร่งใสในการติดต่อกับศุลกากรยังคงเป็นปัญหา
สําคัญอยู่ 

- ในกัมพูชามีนิคมอุตสาหกรรม 22 แห่ง โดยมีเพียง 7-8 แห่งเท่าน้ันที่มบีริการ one-stop service 
โดยเห็นว่ามีประโยชน์มาก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากปกติ ซึ่ง one-stop service โดย
ปกติประกอบไปด้วย ศุลกากร CAMCONTROL กระทรวงแรงงาน  กระทรวงพาณิชย์ CDC (เทียบได้
กับ BOI ของไทย) provincial และฝ่าย revenue โดยนิคมเกาะกงน้ี ยังไม่มีฝ่าย revenue ใน one-
stop service 

- ยาซากิผลิตเพ่ือจําหน่ายแก่บริษัทของญี่ปุ่นและสหรฐัฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะ Toyota สําหรับบริษัท
เกาหลีน้ันมักม ีsupplier ของตัวเองอยู่แล้ว 

- สําหรับการผลิตในนิคมเกาะกง มี order มาจากไทยร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 15 ปี
หน้า ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตทัง้ร้อยละ 100 นําเข้ามาจากไทย รวมถึงเคร่ืองจักรในการผลิตด้วย 

- ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งข้ามพรมแดนวันละ 1 เที่ยว ขนวัตถุดิบมาจากไทย และสง่สินค้าสําเร็จรูป
กลับไทย โดยว่ิงมาถึงเกาะกงก่อน 10.30 น. (ด่านเปิด 06.00-22.00 น.) เพ่ือให้ทันการตรวจช่วงเช้า 
โดยทางบริษัทต้องการขอแบบฟอร์มในการกรอกล่วงหน้า 1 วัน แต่ปัจจุบันยังทําไม่ได้ ส่งแบบฟอร์ม
ในช่วงเช้าใช้เวลา 1 ชม. ได้คืน และระบบของ one stop service ยังคงเป็น manual อยู่ ยังไม่
ออนไลน์ paperless แบบของไทย หลังจากที่ได้แบบฟอร์มคืน และขนถ่ายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ขนส่งสินค้ากลบัในช่วง 15.00 น. ถึงท่าเรือกแหลมฉบังไมเ่กิน 22.00 น. ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาความ
ล่าช้าในการขนส่ง ส่วนในเรือ่งของ stock สินค้าน้ัน บริษัทมีโกดังเก็บสินค้าในไทยทีติ่ดกับโกดังของ
บริษัทลูกค้าหลายบริษัททําให้การขนส่งไมม่ีปัญหา อีกทัง้มี stock ในไทยพอสําหรับการผลิต 5 วัน 
ส่วน stock ในกัมพูชาประมาณ 3 วัน 

- สิทธ์ิส่งออกน้ัน บริษัทใช้ Form D ส่งสนิค้ากลับไทย โดยเสียค่าใช้จ่าย 35 เหรียญสหรัฐฯต่อ 
shipment และตัวรถบรรทุกเสียค่าเข้าออกพรมแดน โดยรถบรรทุก 6 ลอ้ เสีย 29 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
คันรถ ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เสีย 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้ 

- บริษัท Cambodian Yazaki Energy System ซึง่เป็นบริษัทลูกของไทยยาซากิเปิดสํานักงานใน
กัมพูชาได้ 3 เดือน นําเข้าสายไฟแรงสูงจากไทย โดยสายการผลิตยังคงอยู่ในไทยเน่ืองจากใช้
เครื่องจักรผลิตได้ ต่างกับการผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์ของยาซากิกัมพูชาที่ต้องใช้คนผลิต 

- ค่าไฟที่เกาะกง ราคาหน่วยละ 6 บาท ได้รับส่วนลดเมื่อเทียบกับค่าไฟนอกนิคมที่ราคาหน่วยละ 6.5 
บาท แต่นับว่าราคาสูงเมื่อเทียบกับที่ไทยที่เสียเพียงหน่วยละ 3 บาทเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยังพบปัญหา
ไฟตกอยู่เรื่อยๆ ซึ่งอาจทําให้ผลิตสินค้าไมท่นั ส่งออกไม่ได้ 

- บริษัทคู่แข่งหลักในตลาด คือบริษัท Sumitomo ซึ่งต้ังโรงงานผลิตในกัมพูชาเช่นกัน อยู่ในนิคม
พนมเปญ โดยผลิตและส่งออกต่อไปประเทศญี่ปุ่นผ่านทางท่าเรือพนมเปญ 
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- บริษัทยาซากิต้ังโรงงานในแทบทุกประเทศใน ASEAN โดยต้ังประเทศไทยเป็น hub ของภูมิภาค มี
ศูนย์ r&d อยู่ที่กรุงเทพฯ แม้ว่ามีบางช้ินส่วนที่ต้องนําเข้าจากเวียดนามและอินโดนีเซียก็ตาม 

- ปัญหาที่เล็งเห็นหลักๆ ได้แก่ ปัญหาการติดต่อด้านเอกสารกับทางการกัมพูชา ปัญหาคุณภาพแรงงาน 
โดยได้แนะนําบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในกัมพูชาให้พิจารณาว่าประเภทธุรกิจของตนเหมาะสมกับ
ความสามารถความชํานาญในการเย็บปักถักร้อยของแรงงานกัมพูชาหรือไม่ 
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หน่วยงานตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในนิคมเกาะกง 
- สํานักงานสามารถตรวจสูตรการผลิตและออกใบ c/o ใหบ้ริษัทในนิคมเกาะกงประมาณ 600 ใบต่อปี 

โดยมีแผนจะทาํ c/o ออนไลน์ภายใน 2-3 เดือนน้ี ส่วนบริษัทนอกนิคมต้องไปขอ c/o ที่พนมเปญ
เท่าน้ัน 

- กฎหมายระบุว่าจะต้องออกใบ c/o ภายใน 16 ชม. โดยการตรวจกับกระทรวงเสียค่าดําเนินการต้ังแต่ 
50, 30, 15 หรือ 10 เหรียญสหรัฐฯขึ้นอยู่กับจํานวนสินค้า 

- ปัญหาที่พบมักจะเป็น error ใน invoice เล็กๆ น้อยๆ โดยยอมรับว่าหน่วยงานที่นิคมน้ีไม่ค่อยมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

- บริษัท KKN ใช้ Form A ไปยุโรปและสหรฐัฯ ส่วนบริษัทยาซากิใช้ Form D ขนกลับไทย 
- ประเภทสินค้าที่ใช้สิทธ์ FTA ได้แก่ สินค้าประเภทข้าว เครื่องนุ่งห่มและยาง 
- ปัจจุบันหน่วยงานมีพนักงาน 2 คน สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- เห็นว่าอยากให้มีนักลงทุนไทยมาลงทุนเพ่ือเอาแรงงานราคาถูกในเกาะกงมากขึ้น 

 
Sihanoukville Autonomous Port (PAS) 

- จากท่าเรือสีหนุวิลล์ (PAS) สามารถเช่ือมต่อไปได้หลายประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น แต่ยังไม่มีการเช่ือมต่อกับอินโดนีเซีย (จาการ์ตา) 

- สรุปท่าทั้งสามของท่าเรือสีหนุวิลล์ 

 
 

- เมื่อก่อน PAS มีโรงกลั่นนํ้ามันเล็กๆ แต่ปัจจุบันไม่ทํางานแล้ว นําเข้านํ้ามันจากไทยทั้งหมด 
- การท่าทําการตรวจสอบสินค้าขาเข้าร้อยละ 100 แต่สุ่มตรวจสินค้าขาออกเพียงร้อยละ 20 
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- เริ่มใช้ระบบ Vessel Traffic Management System (VTMS) ตรวจสอบสินค้าเมื่อปี 2009 และมี
การนําระบบ Container Terminal Management System (CTMS) มาใช้ใน one-stop service 

- การเตรียมเอกสาร entry permit ในการนําเข้าสินค้า ย่ืนผ่านบริษัท KAMSAB ซึ่งเป็นบริษัท
นายหน้า ย่ืนเอกสารผ่านให้การท่าเพ่ืออนุมัติและถ่ายของต่อไป ใช้เวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 1 
ชม. ค่าใช้จ่ายประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯต่อ clearance 

- ท่าเรือที่ติดต่อกับต่างประเทศมีแคท่่าเรือสหีนุวิลล์ที่สามารถติดต่อกับประเทศสิงคโปร์ต่อไปยุโรปได้ 
และท่าเรือพนมเปญซึ่งเป็น river port ขนาดเรือที่ผ่านได้แค่ 100 TEU เท่าน้ัน สามารถส่งสินค้า
ต่อไปเวียดนามแล้วต่อไปสหรัฐฯ ได้ส่วนท่าเรือเกาะกงเป็นท่าเรือภายในประเทศ 

- ร้อยละ 60 ของปริมาณสินค้าใช้ท่าเรือสีหนุวิลล์ ร้อยละ 23-25 ใช้รถบรรทุกขนส่งสินคา้ข้ามพรมแดน 
และอีกร้อยละ 15-18 ใช้ท่าเรือพนมเปญ 

- คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 market share ของสินค้าทีไ่ปอาเซียนจะเพ่ิมจากร้อยละ 4.4 เป็น 4.5 
และสินค้าที่ไปยุโรปจะเพ่ิมจากร้อยละ 28.1 เป็น 39.5 แต่ในส่วนการนําเข้าคาดว่าจะไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก 

- PAS ได้กู้เงินจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งยืมไปแลว้เป็นเงิน 200 
ล้าน เหรียญสหรัฐฯ 

 
Sihanoukville Special Economic Zone (Mr.Roger) 
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- เป็นนิคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ต้ังอยู่ห่างจากท่าเรือ 12 กม. และสนามบิน 3 กม. 
- ภายในนิคมฯ มีบริษัทมาต้ังโรงงานกว่า 66 บริษัท โดยในจํานวนน้ีมี 43 บริษัทที่จดทะเบียนและเริ่ม

ดําเนินการแล้ว นอกจากตัวโรงงานต่างๆ แล้วน้ัน ภายในนิคมฯ ยังมีการต้ังเป็นชุมชน ประกอบไป
ด้วยหอพัก โรงเรียน ธนาคาร ศูนย์การค้า สถานีตํารวจ และมีบริการ one-stop service ซึ่งประกอบ
ไปด้วย CDC ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ CAMCONTROL ศุลกากร และกระทรวงแรงงาน รวม
เน้ือที่ที่ใช้ไปทัง้สิ้น 2 ใน 3 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

- นิคมฯ ในปี 2012 กัมพูชามีประชากรประมาณ 15 ล้านคน เป็นประชากรวัยทํางาน (อายุระหว่าง 
15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 64.3 และในสหีนุวิลล์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 260,000 คน เป็น
คนงานของนิคมประมาณ 10,000 คน 

- สินค้าจากนิคมฯ สามารถส่งออกก่อนได้รับใบ c/o ได้ ซึง่ใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการดําเนินการขอใบ
ดังกล่าว 

- บริษัทในนิคม ย่ิงลงทุนมาก ย่ิงได้รับการลดหย่อนภาษีมาก โดย CDC เป็นผู้ตัดสินว่าจะได้รับการ
ลดหย่อนมากเพียงใด 

- ไฟฟ้าในนิคมมาจากถ่านหิน โดยมีกําลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินของเมือง และ
ได้ไฟจาก power generator ของนิคมฯ ผลิตได้ 4 เมกะวัตต์ โดยค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 0.24 เหรียญสหรฐัฯ
ต่อกิโลวัตต์ แพงกว่าค่าไฟของนิคมเกาะกงที่ 6 บาทต่อกิโลวัตต์ ซึ่งค่าไฟน้ันเป็นปัญหาสําหรับนิคมฯ 
อีกทั้งสายไฟเป็นสายไฟเก่า จ่ายไฟไม่พอ เกิดปัญหาไฟตกในบางคร้ัง ส่วนค่านํ้าของนิคมอยู่ที่ 0.50 
เหรียญสหรฐัฯต่อคิวบิกเมตร 

- โรงงานส่วนใหญ่ในนิคมฯ ผลติสินค้าประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม (garment) ไมใ่ช่สิ่งทอ (textile) จึงไม่ต้อง
ใช้นํ้าในกระบวนการผลิตมาก 

- คาดการณ์ว่าภายใน 10 ปี นิคมสีหนุวิลลจ์ะกลายมาเป็น industrialized new town ที่มีมากกว่า 
300 บริษัทมาเปิดโรงงาน และคนงานกว่า 80,000-100,000 คน โดยในปัจจุบันบริษัทในนิคมฯ ไมม่ี
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่มีปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน เน่ืองจากหลายคนเคยเป็นชาวนามาก่อน 
ไม่มีความรู้ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมมากนัก แต่สามารถให้การฝึกอบรมได้ เรียนรู้ภายใน 1-2 
เดือน และโรงงานส่วนใหญ่ในนิคมไม่ได้ต้องการแรงงานที่มีความสามารถสูงนัก เน่ืองจากไม่มีการผลติ
ที่อาศัยฝีมือการผลิตขั้นสูงนัก โดยมีเพียงบริษัทที่ผลติกรอบโทรทัศน์และสายไฟเท่าน้ันที่ต้องการ
แรงงานฝีมือสงู 

- มี 4 บริษัทในนิคมที่ทํา logistics โดย 3 ใน 4 บริษัทมาจากประเทศจีน โดยจะให้เจา้หน้าที่มาตรวจ
สินค้าก่อนไปท่าเรือ 

- คาดว่าภายใน 5-10 ปีข้างหน้าน้ี ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงมากนักในเขตจังหวัดสีหนุวิลล์ และทางนิคม
ได้รับการสนับสนุนพิเศษจากทางรัฐบาลกัมพูชาจึงไม่ค่อยมีเสียงบ่นจากบริษัทในนิคมฯ และเหตุผลที่
ทางนิคมเลือกมาลงทุนที่กัมพูชาน่าจะเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ารัฐบาลของสองประเทศ 
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- สัญญาเช่าพ้ืนที่ในนิคมฯ ก่อนคิดภาษี 26 เหรียญสหรฐัฯต่อตารางเมตรต่อ 20 ปี หรอื 30 เหรียญ
สหรัฐฯต่อตารางเมตร ต่อ 50 ปี 

Toll Royal Railway 
- รัฐบาลเป็นเจ้าของทางรถไฟ โดยให้บริษัท Toll รับสัมปทานลงทุนและดําเนินการ สัมปทาน

ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเริ่มดําเนินการมา 5 ปี และคาดว่าอีก 5 ปีจะเริ่มทํากําไรได้จริง 
- เหตุผลที่บริษัทในนิคมฯ ไม่ใช้การขนส่งทางรถไฟซึ่งเป็นทางที่ต่อไปท่าเรือต่างๆ เน่ืองจากท่าเรือสีหนุ

วิลล์ ซึ่งเป็น international port ลึกเพียง 11.6 เมตรท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือใหม่เวียดนามลึก 
14.6 เมตร เรือใหญ่เข้าจอดที่ท่าเรือสีหนุไม่ได้ ทําให้สนิค้าที่ต้องขนทางเรือใหญ่ต้องขนไปไทยหรือ
เวียดนามโดยรถบรรทุกแทน นอกจากน้ี ท่าเรือของกัมพูชาไม่ได้เป็น hub ในการขนส่งสินค้าไปทั่ว
โลก ต้องต่อไปประเทศอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ และเวียดนามก่อนจึงจะไปตลาด เช่น ยุโรปและจีนได้ 
เหตุผลอีกประการน่าจะมาจากการท่ีนักการเมืองเป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุกในประเทศ การรถไฟจึง
อาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

- ขนส่งทางรถไฟถูกกว่าขนส่งทางรถบรรทุก 25 เหรียญสหรัฐฯต่อตู้คอนเทนเนอร์ จากพนมเปญไปสี
หนุวิลล์ค่าใช้จา่ยประมาณ 120 เหรียญสหรัฐฯ แต่การรถไฟจะต้องเก็บ VAT เพ่ิมร้อยละ 10 โดยการ
ขนส่งทางถนนหลีกเลี่ยงภาษีน้ีได้ ส่วนการประกันสินค้าของรถไฟต้องมี ในขณะทีร่ถบรรทุกไม่ต้องทํา
ประกันการทําประกันอุบัติเหตุแก่พนักงานขับรถไฟหรือผู้ควบคุมรางรถไฟก็เช่นกัน ในขณะที่คนขับ
รถบรรทุกมักจะไม่มีประกันดังกล่าว โดยคาดว่ามีผู้ขับรถบรรทุกที่ไมม่ีใบขับขี่จํานวนหน่ึง 

- เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจลงทุนในกัมพูชาทั้งๆ ที่มีปัญหาความไม่โปร่งใสมาก เน่ืองจากรัฐบาลบอก
บริษัทว่าจะเปลี่ยนแปลง และในระยะเวลาที่ผ่านมาน้ีมีการเปลี่ยนจริงแต่เป็นไปอย่างช้าๆ 

- แหล่งรายได้ของบริษัทมาจากค่าบริการเช่าโกดัง ค่าใช้เครื่องสแกนศลุกากร ค่าทํา customs 
clearance ค่าบริการขนส่งทางรถบรรทุกค่าดําเนินการทางรถไฟ และมีค่า pack และ unpack ใน
บางกรณีด้วยซึ่งโดยปกติแล้วผู้ดําเนินการรถไฟจะมีรายได้มาจากค่าดําเนินการรถไฟเท่าน้ัน แต่ Toll 
พยายามควบรวมกิจการแบบแนวด่ิง (vertical integration) สามารถหารายได้เข้าบริษัทในทุกๆ 
ขั้นตอน 

- ปัจจุบันการใช้ทางรถไฟไม่แพร่หลายนักเน่ืองจากเส้นทางรถไฟสายเหนือไม่มีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างและเช่ือมต่อ จึงทําให้ผู้ประกอบการหันไปใช้การขนส่งทางถนนแทนรถไฟสายเหนือส่วนที่
ขาดไปนั้น ได้แก่ ทางรถไฟระหว่างปอยเปตและศรีโสภณที่สร้างแล้ว 42 กม. แต่ยังขาดอีก 6 กม. 
และระหว่างศรีโสภณกับพระตะบองที่รื้อทางรถไฟออก 50 กม. แต่ยังไม่มีการวางรางใหม่ 

- รัฐบาลได้ต้ังงบประมาณในการสร้างทางรถไฟทั้งสายใต้และสายเหนือรวม 140 ล้าน เหรียญสหรฐัฯ
แต่เมื่อสร้างทางรถไฟสายใต้เสร็จสิ้นแล้วงบประมาณหมดลง จึงทําให้สายเหนือไม่มีความคืบหน้า ซึ่ง
ทางรถไฟสายเหนือเดิมน้ัน ส่วนที่เป็นสะพานโดนระเบิดไปมาก และยงัคงมีระเบิดฝังอยู่ต้ังแต่สมัย
สงครามแม้ว่าตัวรางจะโดนรื้อถอนไปส่วนหน่ึงแล้วก็ตาม โดยรัฐบาลคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม
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อีก 100-300 ล้าน เหรียญสหรฐัฯในการสร้างทางรถไฟสายเหนือให้เสร็จ บวกรวมกับค่าหัวรถจักร
และตัวขบวนรถไฟอีกด้วย 

- หากสามารถเช่ือมทางรถไฟระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนามได้แล้ว จะทําให้เกิดผลกําไรในการเดิน
รถไฟแน่นอน โดยเฉพาะการเช่ือมกับไทย ซึ่งได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) 
เรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทในไทยหลายบริษัท เช่น SCG ต้องการใช้ทางรถไฟเป็นเส้นทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
- การสร้างทางรถไฟสายเหนือจะเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิตข้าวและน้าํตาลมาก เน่ืองจากมีโรงงาน

ในพ้ืนที่ใกล้ทางรถไฟสายเหนือมาก 
- รางรถไฟของกัมพูชากว้าง 1 เมตร เหมือนกับของไทยมีความเร็วเฉล่ียที่ 50 กม./ชม. ว่ิงได้สูงสุด 80 

กม./ชม. 
- อัตราผลตอบแทนของทุกกิจกรรมของบริษทัอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 ซึ่งหากไม่มีการรวมแบบ 

vertical integration แล้ว อัตราผลตอบแทนจะติดลบ โดยในปัจจุบันการเดินรถไฟสายใต้ขาดทุนอยู่ 
- ที่ท่าเรือมีการ load สินค้าขึ้นรถบรรทุก 24 ชม. แต่เปิดทําการให้รถไฟเพียงช่วงระหว่าง 08.00-

22.00 น. เท่าน้ัน 
- คาดว่ารัฐบาลจะต้องพยายามกระตุ้นให้เวียดนามสร้างทางรถไฟเช่ือมกับกัมพูชาที่เช่ือมไปถึงโฮจิมินห์ 

ซึ่งปัจจุบันขาดหายไป 160 กม. โดยทางรัฐบาลเวียดนามวางแผนจะเริ่มสร้างในปี 2020 และจะใช้
เวลา 3-4 ปี ในการสร้าง ซึ่งเห็นว่านานเกินไป ควรจะเร่งให้มีการดําเนินการสร้างเร็วขึ้น 

- คาดว่าประเทศจีนน่าจะได้ประโยชน์จากการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟในภูมิภาค เพราะทางรถไฟจะ
สามารถเช่ือมเมืองคุนหมิงของจีนได้ ส่วนสิงคโปร์น่าจะเสียประโยชน์มาก เพราะจะโดนแย่งตลาดไป
นอกจากน้ี ยังเห็นว่าไทยและเวียดนามน่าจะต้องแข่งขันในการเป็นท่าสินค้าหลักของภูมิภาค 

- อยากจะให้มีการเช่ือมต่อระหว่างกัมพูชาตอนเหนือกับประเทศลาว เพราะบริเวณน้ันมีแร่ธาตุมาก 
เช่น แร่แมกนีไทต์และแร่บอกไซต์ อีกทั้งมีเหล็กมากอีกด้วย จึงควรให้มีการเช่ือมต่อบริเวณดังกล่าว 

- ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 15 โดยคาดว่าหากเช่ือมทางรถไฟสายเหนือเสร็จ ส่วน
แบ่งตลาดจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 

 
International Business Chamber of Cambodia : IBC (Bretton G. Sciaroni) 
 

- งานหลักๆ ของ IBC ได้แก่ การโฟกัสเรื่อง FDI ของกัมพูชาโดยมีการประชุมทุกๆ 2 ปี ในช่ือ Trade 
Investment Conference กับรัฐบาลกัมพูชาและนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกงานหลัก 
คือการเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลกัมพูชาโดยมีการประชุมทุกปีภายใต้ Government-Private 
Sector Forum  
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- IBC ไม่ได้เป็น chamber ของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงหรือของชาติใดชาติหน่ึง แต่ทํางานใน
ภาพรวมมากกว่า โดยมักเป็นงานท่ี chamber อ่ืนๆ ทําเองไม่ไหวจึงเป็นการรวมตัวทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการ เพ่ือให้มีอํานาจต่อรองได้ 

- ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มไม่เข้าร่วมกับ IBC 
- ใน chamber มีการประชุมทุกเดือน โดยไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม เป็นการน่ังคุยกันระหว่าง

ผู้ประกอบการ โดยเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่แต่ละบริษัทได้รับมานําปัญหามาบอกให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ 
- ปัจจุบันมีปัจจยัหลักๆ สองประการที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ปัจจัยแรก คือการที่มบีริษัทที่ลงทุนใน

ประเทศจีนสนใจที่จะมาลงทนุในกัมพูชาแทน เน่ืองจากจีนมีปัญหาด้านแรงงานและบางบริษัทมี
ปัญหากับรัฐบาลจีน ปัจจัยที่สอง คือปัจจัยด้านการเมือง โดยประเทศจีนเข้ามามอิีทธิพลมากขึ้น
เรื่อยๆ ในประเทศกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเองก็เปิดรับและส่งเสริมการลงทุนจากจีน ส่วนกรณขีอง
ประเทศญี่ปุ่นก็คล้ายคลึงกัน โดยปกติญี่ปุ่นจะเป็นเพียงผู้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กัมพูชา แต่ปัจจุบัน
เริ่มมีการเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริษัทยานยนต์ต่างๆ เช่น Toyota และ 
Suzuki คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ือคานการเข้ามาในภูมิภาคของจีน 
เน่ืองจากเห็นว่าประเทศจีนพยายามเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ในภูมิภาคน้ีมากขึ้น 

- การเปิดบริษัทของจีนน้ัน มีการยกโรงงานมาต้ัง พาคนงานมาจากจีน เปิดร้านค้า ร้านอาหารเอง สร้าง
เป็นชุมชนขึ้นมาแม้ว่าจะมีการจ้างคนท้องถิ่นทํางานพ้ืนฐานบ้าง แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจมาก
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชายังต้องการให้จีนเข้ามาลงทุนเน่ืองจากได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย 

- รัฐบาลกัมพูชาสร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ทีจ่ะเข้ามาลงทุนในประเทศ 
- American Chamber of Commerce (AMCHAM) ช่วยไปดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

กัมพูชา โดยเห็นได้ชัดว่าระยะหลังน้ี นักลงทุนในประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสนใจกัมพูชามากข้ึน 
ตัวอย่างเช่น ฮ่องกงที่เคยยึดเพียงตลาดจีนเป็นหลักเริ่มให้ความสนใจกัมพูชามากข้ึน 

- การลงทุนในประเทศไทยมีความดึงดูดลดลง เน่ืองจากปัญหานํ้าท่วมในหลายคร้ังที่ผ่านมาสร้างความ
เสียหายมาก ค่าแรงงานขั้นตํ่าที่เพ่ิมขึ้น และสิทธ์ิ GSP ที่กําลังจะหมดอายุลงในปีหน้าน้ี นอกจากน้ี 
ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองก็ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดน้ีไม่เป็นผลดีต่อประเทศ
กัมพูชา เพราะถึงแม้จะได้ผลประโยชน์ระยะสั้น แต่ในระยะยาวน้ันกัมพูชาไม่มีศักยภาพมากพอที่จะ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเองได้ ต้องอาศัยประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคท่ีมีเศรษฐกิจมั่นคงแข็งแรงเพ่ือที่
กัมพูชาจะได้รับผลพลอยได้ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศเพ่ือนบ้านของ
กัมพูชาอ่ืนๆ 

- ปัญหาของประเทศกัมพูชามีความคล้ายคลึงกับไทย คือปัญหาน้ําท่วม แต่ไม่มีผลกระทบต่อโรงงานแต่
อย่างใด จึงยังไม่น่าเป็นห่วงอยู่ในสายตานักลงทุน ส่วนปัญหาความวุ่นวายในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปัญหา
ทางการเมืองและปัญหาการประท้วงของแรงงาน โดยปัญหาการเมืองเป็นปัญหาปกติที่ไม่ส่งผล
กระทบมากสามารถคาดเดาได้ โดยจากการเลือกต้ัง 5 ครั้งหลังสุดมีเพียงคร้ังเดียวที่ไม่มีปัญหาตามมา 
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ครั้งที่ผ่านมาน้ีอาจจะรุนแรงกว่าครั้งอ่ืนบ้างจากการท่ีฝ่ายค้านเดินประท้วงอย่างนัก แต่เห็นว่าปัญหา
แรงงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีความรุนแรงกว่ามาก 

- รัฐบาลมีความพยายามที่จะเจรจากับแรงงานเรื่องการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า โดยกลุ่มหัวหน้าแรงงาน
ต้องการค่าแรงเพ่ิมขึ้นสองเท่าซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะหากมีการข้ึนค่าแรงจะทําให้ต้องขึ้น
ค่าแรงให้คนงานทั้งประเทศไม่ใช่แคใ่นอุตสาหกรรมที่มีการประท้วง และเมื่อเป็นเช่นน้ันจะทําให้เกิด
ปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนัก ซึ่งก็จะกลับมาส่งผลกระทบค่าครองชีพแพงแก่แรงงานอีก IBC จึงหวังว่าจะ
มีกฎหมายสหภาพแรงงานขึ้นใหม่และกฎหมายรองอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงในระบบ 

- เห็นว่าระบบการศึกษาที่กัมพูชาไม่ดี ผลิตคนไม่ตรงจุดที่ต้องการ นักเรียนเลือกที่จะเรียนสาขาที่ไม่
ตอบสนองต่อการลงทุนจากต่างชาติ เช่น มีคนจบบรหิารมากแต่ไมม่ีงานรองรับ ในขณะที่โรงงาน
ต่างๆ ขาดวิศวกรอย่างมากซ่ึงปัญหานี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ก็รับรู้ปัญหาและพยายาม
หาทางแก้ไขอยู่ เช่น อาจจะมีโรงเรียนสําหรับ ปวช. และ ปวศ. เพ่ิมขึ้น 

- มีการแข่งขันแย่งแรงงานกันมาก โดยปัญหาสําคัญหน่ึง ได้แก่ ในกรณทีีโ่รงงานหน่ึงได้ตัวแรงงานนําไป
ฝึกอบรมให้มีทกัษะพร้อมทํางาน แล้วอีกโรงงานมายื่นข้อเสนอเงินเดือนมากกว่าโรงงานแรก ทําให้ได้
ตัวแรงงานน้ันไป ซึ่งทําให้การลงทุนในตัวแรงงานคนน้ันผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ของโรงงานแรก
สูญเสียไป 

- ค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดและเป็นปัญหา คือค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นค่า operating cost ที่แพงที่สุดเน่ืองจากยัง
ต้องพ่ึงการซื้อไฟฟ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทําให้ค่าใช้จ่ายสูง 

- ต้องการให้มีการต้ัง National Arbitration Center เพ่ือช่วยให้นักลงทุนต่างชาติมีช่องทางในด้านการ
ศาลมากขึ้น เน่ืองจากศาลในกัมพูชาไม่มีประสิทธิภาพและมีปัญหาความไม่โปร่งใสมากด้วย 

- จะมีกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลระบบโทรคมนาคมโดยอาจมีการกําหนดให้รัฐบาลถือหุ้นใน
บริษัทโทรคมนาคมในประเทศเป็นสัดส่วนหน่ึง ปรับแก้กฎหมายให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
มาตรฐาน นอกจากน้ี ภายในปีน้ีจะมีกฎหมายควบคุมการลงทุนใหม่ และกฎหมายสําหรับนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันกฎหมายตัวหลังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกฎหมายควบคุมการลงทุนเท่าน้ัน 

- รัฐบาลปรึกษา IBC เก่ียวกับ industrial development policy ซึ่งยังไม่มีการนําไปใช้ แต่กําลังมีการ
หารือกันอยู่ 

- เห็นว่ารัฐมนตรีหลายคนที่ได้รับเลือกเข้ามา เป็นคนมีความสามารถและน่าจะสร้างให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นตลาดเสรี (free 
market) ซึ่งช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลมีความต้ังใจที่จะเปิดประเทศ อีกทั้งทุกกฎหมาย (ยกเว้นกฎหมายที่ดิน) 
ให้ความเท่าเทยีมกันทั้งคนกัมพูชาและนักลงทุนต่างชาติ 
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กระทรวงพาณิชย์ 
 

- รัฐบาลเห็นปัญหาคุณภาพแรงงานเป็นความท้าทายสําคัญที่ต้องแก้ไข โดยต้องการท่ีจะเปลี่ยนจาก
แรงงานคุณภาพตํ่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น แต่ปัจจุบันแรงงานข้ันตํ่าราคาถูกยังเป็นตัว
ดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศอยู่ 

- กัมพูชาเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปมากติดอันดับหน่ึงในสบิของโลก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5 ล้าน 
เหรียญสหรฐัฯต่อปี และกําลงัโตขึ้นเรื่อยๆ 

- Better Factory Cambodia (BFC) เป็นหน่วยงานที่ควบคุมแรงงานและโรงงานให้ยึดถือหลักตาม
มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการตรวจสอบทุก 6 เดือนและมี Garment 
Manufacturing Association of Cambodia (GMAC) ที่เป็นหน่วยงานเข้มแข็งที่ทํางานกับภาครัฐ
ดูแลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอีกทั้งยังมี Government-Private Sector Forum 
ทุก 6 เดือน ที่เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาพูดคุยถึงปัญหากับรัฐบาลโดยมีที่ปรึกษาของ
รัฐบาลมาเข้าร่วมด้วย 

- ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม บริษัทส่วนใหญ่นําวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตเป็นเสื้อผ้า
สําเร็จรูป ในบางคร้ังมีการเย็บมาแล้ว เพียงแค่นําเข้ามาเพ่ือทําการประกอบช้ินส่วนเสื้อผ้าเท่าน้ัน โดย
บริษัทรับใบสั่งสินค้ามาจากบริษัทต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

- มีความพยายามสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ โดย
การส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงาน และการส่งเสริมการออกแบบเสื้อผ้าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้แก่สินค้า 
และยังให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมทอผ้าไหมอีกด้วย 

- บริษัทส่วนใหญ่มีการนําเข้าเน้ือผ้ามาลงที่ทา่เรอืสีหนุวิลล ์ ผลิตและส่งออกทางท่าเรือเดียวกันน้ันหรือ
ทางเคร่ืองบิน 

- อุตสาหกรรมผลิตรองเท้ากําลังโตเช่นกัน แต่มองไม่เห็นอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพราะไม่มี
วัตถุดิบในการผลิต 

- กระทรวงพาณิชย์กําลังทํางานร่วมกับ GMAC และหน่วยงานของฝร่ังเศสช่ือ RFA ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการส่งเสริมต้ังโรงเรียนฝึกอบรมแรงงาน เป็นการร่วมมือแบบ Public-Private Partnership (PPP) 

- คนงานต้องการข้ึนค่าแรง โดยรัฐบาลกําลังพิจารณาค่าแรงขั้นตํ่าที่เหมาะสมกับประเทศ ซึ่งได้มีการไป
ศึกษาสภาพค่าแรงในประเทศอ่ืนๆ และคํานึงถึงสภาพเงินเฟ้อที่จะตามมาด้วย 

- SMEs ในประเทศเป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจสําคัญแหล่งหน่ึงของกัมพูชา มีความคล่องตัวสูง สามารถ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่าง SMEs ใหญ่ของประเทศ คือ Brown 
Café 

- ผู้ลงทุนหลักในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมาจากจีน ไต้หวัน และฮ่องกง 
- มีเสียงบ่นจากนักลงทุนในเรื่องการขนส่งโลจิสติกส ์เช่น การที่รางรถไฟยังสร้างไม่เสร็จ และมีค่าขนส่ง

สูงรวมทั้งมีค่ากินเปล่าในหลายกรณี ส่วนในเรื่องไฟฟ้า กําลังมีการวางแผนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าและ
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คาดว่าภายในเวลา 5 ปี จะสามารถมีไฟฟ้าเป็นของตัวเองและขายให้ประเทศในอาเซียนได้ซึ่งใน
ปัจจุบันยังคงต้องซื้อจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งไทย ลาว และเวียดนามอยู่ 

- กําลังพยายามทําระบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนออนไลน์หรือการทําใบ c/o ออนไลน์ โดย
ปัจจุบันระบบ ASYCUDA ได้ถูกนําไปใช้แลว้ทั่วประเทศ ดําเนินการโดยศุลกากร ส่วนระบบ national 
single window ก็มีการดําเนินการสร้างอยู่ โดยทางศุลกากรให้ความสําคัญเป็นอันดับหน่ึง 

- อยากให้ประเทศไทยขยายสทิธ์ิ traffic rights ซึ่งใช้แล้วกับประเทศเวียดนามโดยไม่พบปัญหาใดๆ 
- กังวลว่าจะเกิดปัญหาสมองไหล โดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ จงึมีความพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุน

ต่างชาติเข้ามาในประเทศเพ่ือรองรับแรงงานเหล่าน้ัน 
 
Ministry of Public Works and Transport 

- Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) ให้เงินกู้
สนับสนุนสร้างถนนสาย 48 ที่เช่ือมจากเกาะกงไปถนนสาย NH4 ส่วนสะพานท้ัง 4 แห่งระหว่างทาง
น้ัน ได้รับเงินสนับสนุนจากไทย มีบริษัทเนาวรัตน์เป็นผู้สร้าง 

- ท่าเรือของกัมพูชาไม่สามารถเป็นจุดถ่ายโอนสินค้าตรงไปยังตลาดใหญ่ของตน เช่น ยุโรปและสหรฐัฯ 
เน่ืองจากกัมพูชาไม่มีสายเรือรายใหญ ่ มักจะต้องส่งสินค้าไปสิงคโปร์หรือฮ่องกงก่อนส่งต่อไปยังตลาด
เหล่าน้ัน 

- ถนนหมายเลข 4 เช่ือมพนมเปญและสีหนุวิลล์ ถนนหมายเลข 5 เช่ือมมาจากประเทศไทย โดยมีแผน
จะสร้างเป็น 4 ช่องทาง น่าจะเร่ิมปี 2016 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020 ส่วนถนนหมายเลข 1 
เช่ือมไปประเทศเวียดนามผ่านด่านบอเว็ต โดยมีถนนฝั่งเวียดนามเช่ือมต่อไปถึงไซง่อน ซึ่งถนน
หมายเลข 1 น้ีมีแผนจะสร้างถนนวงแหวนและ highway ไปถึงโฮจิมินห์ เป็นถนนฝั่งกัมพูชา 120 กม. 
และฝั่งเวียดนาม 60 กม. จะเร่ิมสร้างปี 2020 ได้รับเงินสนับสนุนจาก JICA โดยให้เวลา 4 ปีในการ
สร้าง 

- กัมพูชามีการตกลง GMS ASEAN Connectivity เช่ือมระหว่างประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
เป็นข้อตกลง 3 ฝ่าย แต่ในส่วนข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างกัมพูชากับไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีความ
คืบหน้ามากเท่าไรนัก 

- มีแผนปรับปรุงถนนสาย 48 โดยจะขอเงินจาก NEDA และประเทศเกาหลี เพ่ือพยายามลดเนินเขา
จากร้อยละ 8 ให้เหลือร้อยละ 5 เพ่ือให้รถเดินได้ราบลื่นมากขึ้น 

- ตามกฎหมายมีการกําหนดนํ้าหนักรถบรรทุกอยู่ที่คันละไม่เกิน 40 ตัน แต่รัฐบาลกําลงัพิจารณาเพ่ือ
เพ่ิมนํ้าหนักขึ้นจากเดิม และจะสร้างถนนรองรับกับนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

- ในพนมเปญไมอ่นุญาตให้รถบรรทุกว่ิงตอนกลางวัน แต่ยังไม่มีข้อบังคับเช่นน้ีกับจังหวัดอ่ืนๆ 
- คาดว่าภายในปี 2025 จะมี expressway ระยะทางรวมกว่า 4,000 กม. 
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ศุลกากรกัมพูชา (ส่วนกลาง) 
- มีการประชุม Government-Private Forum ประชุม 2 ครั้งต่อปี เริ่มเมื่อปี 2006 โดยให้

ผู้ประกอบการ AEO รายงานปัญหาโดยตรงต่อนายกฯ ซึ่งนายกฯจะนําเรื่องไปขยายผลต่อไป 
นอกจากน้ี ยังมี Customs-Private Sector Partnership Mechanism ที่เริ่มเมื่อปี 2009 เป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้เอกชนได้รายงานปัญหาคล้ายกับงานประชุมแรก แต่เป็นการคุยกับศุลกากรในเร่ืองงาน
เฉพาะที่เก่ียวกับศุลกากรเท่าน้ัน 

- เน่ืองจากในปี 2015 จะมีการลดกําแพงภาษีให้เหลือร้อยละ 0 ศุลกากรจึงมีกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้
ของศุลกากรทดแทนส่วนที่จะหายไป อันได้แก่ การยึดหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการลักลอบ
ขนสินค้าเข้าประเทศ 

- กัมพูชาได้เซ็นสัญญา MOU ในเรื่องการต่อต้านการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สถิติต่างๆ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนวิธีการทางศุลกากร ซึ่งได้ทําสัญญากับประเทศไทยเมื่อ 
ปี 1999 และประเทศเวียดนามเมื่อปี 2007 

- ASYCUDA เป็นระบบ customs clearance ทางอิเล็กทรอนิกส ์ มีค่าใช้จ่ายในการต้ังระบบ 
ASYCUDA ประมาณ 6 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ได้รับเงินสนับสนุนในการดําเนินการจากธนาคารโลก
ส่วนหน่ึง โดยด่านศุลกากรมีทั้งหมด 54 ด่าน และมีจดุตรวจสินค้า 21 ด่านที่มีการติดต้ังใช้ระบบ 
ASYCUDA แลว้ ซึ่งจุดตรวจที่ใหญท่ี่สุดคือ ทีท่่าเรือสีหนุวิลล์ และทางศุลกากรมีแผนที่จะเพ่ิมจุดตรวจ
อีก 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม จุดตรวจทั้ง 21 จุดที่มีอยู่น้ัน มีสินค้าผ่านทั้งสิ้นราวร้อยละ 96-98 ของ
มูลค่าสินค้าข้ามพรมแดนทั้งหมดของประเทศ จึงไม่มคีวามจําเป็นมากนักในการขยายจุดตรวจ 

- ในภาพรวมทั่วประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 5 ของสินค้านําเข้าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแดง คือต้อง
ตรวจเช็คอย่างละเอียด และมปีระมาณร้อยละ 12 ที่ผ่านได้เลยโดยไม่ต้องตรวจ 

- มีระบบ non-intrusive inspection system เน่ืองมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐฯ และ
อินโดนีเซีย (บาหลี) สหรฐัฯ จึงเริ่มโครงการ Container Security Initiative และในปี 2003 กัมพูชา
ได้นําโครงการนั้นมาใช้ โดยเริ่มติดต้ังเคร่ือง x-ray ที่จุดตรวจศุลกากรสาํคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี
การติดต้ังไปแล้ว 12 เครื่อง เช่น ที่ด่านปอยเปต บอเวต และสีหนุวิลล ์

- National single window มีกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าดูแล และมีศลุกากรเป็นผู้ควบคุมและ
นําไปใช้ โดยมีเพียงกระทรวงหลักๆ หรือหน่วยงานหลักๆ ประมาณ 9 กลุ่มเก่ียวข้อง ที่จะทําการ
ประสานงานให้เกิดเป็น national single window ได้โดยตามที่ตกลงกันไว้ระบบจะต้องเร่ิม
ดําเนินการเมื่อปี 2012 แต่ถงึปัจจุบันก็ยังไม่สําเร็จ จึงคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานก่อนที่ระบบ ASEAN 
Single Window จะเกิดเป็นรูปเป็นร่าง 

- ปัจจุบันธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนการใช้ระบบ ASYCUDA และมีแผนที่จะให้ soft loan ในการทํา
ระบบ national single window ในอนาคต 
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ศุลกากรด่านปอยเปต 
- โดยเฉล่ียมีรถบรรทุกผ่านเขา้และออกด่านปอยเปตประมาณ 150-200 คันต่อวัน 
- โดยต่อเดือนเป็นรถจากไทยมากัมพูชาประมาณ 4,000 คัน และเป็นรถจากกัมพูชาไปไทย 500 คัน 
- JICA ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทําระบบ ASYCUDA 
- ทางด่านศุลกากรปอยเปตนั้นไม่มีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ยังไม่มี single window โดย

จะทํางานร่วมกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีพิรุธหรือมีปัญหา 
- การแบ่งประเภทรถเพ่ือตรวจก่อนผ่านแดน จะแบ่งเป็นรถกลุ่ม ‘สีเขียว’ ‘สีเหลือง’ และ‘สีแดง’ คดิ

เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ร้อยละ 92 และร้อยละ 3 ตามลําดับ โดยรถกลุ่มสแีดงเป็นรถที่ต้องโดนตรวจ 
ซึ่งมักเป็นรถทีข่นสารเคมี รถกลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มที่จะโดนสุ่มตรวจ เช่น รถขนสินคา้กลุ่มอุปโภค
บริโภคและซิเมนต์ เป็นต้น ส่วนรถกลุม่สเีขียว คือกลุ่มรถท่ีผ่านได้โดยไม่ต้องตรวจเลย เช่น รถของ
บริษัทในไทยทีไ่ด้รับการรับรอง AEO และในการตรวจสินค้าที่ด่าน มีเคร่ือง x-ray 1 เครื่อง 

- เอกสารที่ใช้ย่ืนประกอบการนําสินค้าขาเข้ากัมพูชา ได้แก่ invoice, packing list และ truck bill 
โดยเกือบทุกการขนส่งใช้ Form D ในการย่ืน 

- สินค้าส่วนมากประมาณร้อยละ 85 ที่เข้าด่านปอยเปตน้ีตรงเข้าไปพนมเปญ แต่มแีค่รถของบริษัท 
Minibea ที่ตรงเข้าพนมเปญได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ (วัตถุดิบที่นําเข้าจากไทยเป็นประเภทสายไฟ
และมอเตอร์) นอกน้ันต้องไปเปลี่ยนรถที่นิคม O’Neang (ปอยเปต) โดยมีรถเครนยกของเปลี่ยนถ่าย
จากรถไทยไปรถกัมพูชาใช้เวลาไม่นาน 

- ปัจจุบันยังไม่มี Common Control Area (CCA) ที่ด่านเน่ืองจากปัจจุบันยังมีการซ่อมแซมสะพาน
เช่ือมพรมแดนอยู่ คาดว่าจะเริ่มใช้ CCA ในปี 2558 

- ในเรื่องภาษีที่เก็บได้ลดลงน้ัน ทางศุลกากรเห็นว่าตนเองเป็นหน่วยปฏิบัติงานเท่าน้ัน เป็นหน้าที่ของ
ส่วนกลางที่จะต้องพิจารณาศึกษาเอง 
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กําหนดการเสวนาโต๊ะกลม 
เรื่อง “การใชส้ิทธปิระโยชน ์FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556 

กับยุทธศาสตร์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียน” 
จัดโดย 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 

เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอ้งประชุม 601  ชั้น 6 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
☆☆☆☆☆☆☆ 

 
13.00 น.  ลงทะเบียน 
13.30-13.45 น.  กล่าวเปิดการเสวนา 

โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
13.45-15.00 น.  นําเสนอ การใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556 
    กับ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียน”  
               โดย ดร. สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์ 

ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) ของ 
สศอ. 

ดําเนินรายการ  
    โดย นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ 
    ผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
    สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 
15.00-16.00 น.  ถาม – ตอบ  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
16.00 น.   จบการเสวนา 
 

☆☆☆☆☆☆☆ 
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เอกสารเผยแพร่สื่อมวลชน “ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556” 
 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอาร์ไอ) 

 
นายสมศักด์ิ จันทรรวงทอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยในงาน

สัมมนา “ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556 กับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยใน
ฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียน” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ว่า ในฐานะที่ สศอ. มีหน้าที่โดยตรง
ในการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย สศอ. จึงร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) ดําเนินโครงการติดตามการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยได้จัดทํากับ
ประเทศคู่ค้าสําคัญต่างๆ หลายประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียน 

 
ด้าน ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เปิดเผยผลการศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์จาก 

FTA ว่าในปี 2556 ภาคส่งออกไทยได้รับประโยชน์ด้านภาษีจาก FTA รวมมูลค่าภาษีที่ประหยัดได้ 135,855 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 25,013 ล้านบาท โดยผู้ส่งออกสินค้าไปประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับประโยชน์
สูงสุดถึง 83,720 ล้านบาท  สินค้าส่งออกที่สามารถประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มากที่สุดในปี 2556 
ยังคงเป็นสินค้ากลุ่มยานยนต์ (39,569 ล้านบาท) กลุ่มอาหาร (18,327 ล้านบาท) และพลาสติก (11,291 ล้าน
บาท)  ในขณะที่ภาคนําเข้าได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA คิดเป็นมูลค่า 91,310 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 225 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นําเข้าสินค้าจากอาเซียนและจีน โดยสามารถ
ประหยัดภาษีได้สูงสุดถึง 39,383 ล้านบาท และ 33,908 ล้านบาท ตามลําดับ  สินค้านําเข้าที่สามารถประหยัด
ภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มากที่สุดในปี 2556 ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร (12,052 ล้านบาท) สินค้าเกษตร (10,135 
ล้านบาท) และสินค้ากลุ่มยานยนต์ (9,320 ล้านบาท) 

 
ในภาพรวม ถึงแม้ว่าทั้งผู้ส่งออกและผู้นําเข้าสินค้าที่ค้าขายกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับ

ประโยชน์ในระดับสูง อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ประกอบการยังไม่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จาก FTA ในภาพรวมได้
อย่างเต็มที่โดยหากสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ผู้ส่งออกและผู้นําเข้าไทยจะสามารถประหยัดภาษีเพ่ิมขึ้นได้อีก 
116,934 ล้านบาท และ 41,015 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
ที่ผ่านมา สศอ. และทีดีอาร์ไอ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองในการระบุประเด็น

ปัญหาและอุปสรรคท่ีทําให้ภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จาก FTA ได้
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อย่างเต็มที่ เช่น ลูกค้า (ผู้นําเข้าในประเทศคู่ค้า) ไม่ได้ขอมา  ปัญหาจากกระบวนการเอกสารขอใช้สิทธ์ิยุ่งยาก
และซับซ้อน และการตีความพิกัดสินค้าไม่ตรงกัน เป็นต้น นอกจากน้ี เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับ
ประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนสูงสุด สศอ. และ ทีดีอาร์ไอ ยังได้มีการศึกษาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากการท่ีประเทศไทยอยู่ในฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของอาเซียนในประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอนุภูมิภาคของ
อาเซียน” ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง Production Network ขึ้นในอาเซียน โดยเฉพาะในอนุภูมิภาค 
GMS ดังน้ัน จึงต้องมาศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลง Production Network ดังกล่าวเป็นอย่างไร และมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากน้ี ยังมี
กระบวนการผลิตใดที่ย้ายฐานการผลิตออกจากไทย และกระบวนการผลิตใดที่ทําให้เกิดการผลิตที่มีมูลค่าสูง  
รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง Production Network ของ
อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ และชุดสายไฟ และ 2) การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของความเชื่อมโยงภายใน 
อนุภูมิภาคปัจจุบัน นอกจากต้นทุนด้านภาษีศุลกากรแล้ว ต้นทุนด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ ดังน้ันความสําเร็จของความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในอนุภูมิภาค GMS นับว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง โดยโครงการ
ศึกษาจะดูว่ามีปัจจัยที่สําคัญใดบ้างที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเช่ือมโยงและการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าภายในอนุภูมิภาค เช่น ตามความตกลง CBTA  ความตกลง ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)  และความตกลง ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Interstate Transport  (AFAFIST)  เพ่ือดูว่าความตกลงต่างๆ 
ดังกล่าวหนุนเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเช่ือมโยงและการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การค้าภายในอนุภูมิภาคอาเซียนอย่างไร  
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ปี 2556 ภาคส่งออกไทยได้รับประโยชน์จาก FTA ปี 2556 ภาคนําเข้าไทยได้รับประโยชน์จาก FTAรวมกว่า  
รวมกว่า 1.3 แสนล้านบาท  9.1 หม่ืนล้านบาท 

ประเทศภาคี  

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าในประเทศ
ภาคีประหยัดได้ 

(ลบ.)  

อัตราการใช้
สิทธ์ิฯ 

 (ร้อยละ)  

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธ์ิฯ

จากปี 2555 
(จุด)  

ประเทศภาคี 

มูลค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าในประเทศ
ภาคีประหยัดได้ 

(ลบ.)  

อัตราการใช้
สิทธ์ิฯ 

 (ร้อยละ)  

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธ์ิฯ

จากปี 2555 
(จุด)  

อาเซียน  83,720  41  6.19  อาเซียน 39,383  52.2  0.6  

จีน  26,340  63  18.92  ออสเตรเลีย 2,561  72.2  5.1  

ออสเตรเลีย  10,159  74  1.08  จีน 33,908  66  2.3  

ญี่ปุ่น  7,342  58  2.96  อินเดีย 616  39.1  2.1  

เกาหลีใต้  5,050  57   6.35  ญี่ปุ่น 11,651  45.2  5.9  

อินเดีย  3,236  43  9.30  เกาหลีใต้ 2,854  57.8  4  

เปรู  9  42  33.31  เปรู 337  98.6  20.2  

รวม      135,855         52.8  6.04  รวม      91,310         54.6  2.5  
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รายละเอียดการสัมมนา 

เรื่อง “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ภายใต้โครงการวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ของไทย (ระยะที่ 5)” 
จัดโดย  สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   

ร่วมกับสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น. 
ณ ห้องซาลอน บี  โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยกําลังประสบกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) 

 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้คณะผู้วิจัยจาก

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย” เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ไทย  และหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวตามความท้าทายดังกล่าวได้อย่าง
ทันท่วงที  บัดน้ี โครงการวิจัยดังกล่าวได้สําเร็จลุล่วงแล้ว  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงร่วมกันจัดการสัมมนาเรื่อง “อยู่หรือไป? อนาคต
อุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขึ้น  เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาจากโครงการวิจัย
ดังกล่าว และรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง และนักวิชาการ ไปสังเคราะห์ต่อ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งมาตรการและนโยบายในการ
สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์
 

1) เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจริง  และตระหนักถึงโอกาสที่จะได้รับสูงสุดจาก
ความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ   

2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลกระทบและแนวทางในการปรับตัวต่อความท้าทายต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เก่ียวกับมาตรการและนโยบายใน
การสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศมากข้ึน 

 
3.  ผู้เขา้ร่วมสัมมนา 

 
1) ผู้ประกอบการเอกชนในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาขาอาหาร ยา สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม 

รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี พลาสติก ยาง ไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปูนซิเมนต์ เซรามิก เหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์และช้ินส่วน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองจักรกล 

2) เจา้หน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก กรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมเจ้าท่า การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไทย–เยอรมัน และสํานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 

3) นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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กําหนดการสัมมนา 

เรื่อง “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
จัดโดย  สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   

ร่วมกับสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น. 
ณ ห้องซาลอน บี  โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา 
 โดย: ดร. สมชาย  หาญหิรญั 
   ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

09.10 - 10.30 น. นําเสนอผลการศึกษา “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน” 

 ผู้นาํเสนอ:   ดร. สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์ และคณะ 
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

10.30 - 12.00 น. เสวนา “อยู่หรอืไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
 ผู้ร่วมอภิปราย:  คุณธานนิทร์ ผะเอม 

รองเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    คุณพงษ์ศักด์ิ อัสสกุล 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จํากัด 
    คุณไพบูลย์  พลสุวรรณา 

ที่ปรึกษา  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
ผู้ดําเนินการอภิปราย: ดร. สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์ 

    ประธานสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

12.00 - 12.30 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น 

12.30  น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
  
 อาหารวา่งบรกิารในหอ้งประชุม 
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เอกสารเผยแพร่สื่อมวลชน “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอาร์ไอ) 

 
ชี้ทางรอดอุตสาหกรรมไทยหลังเปิดเออีซี เน้นกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูง บริหารเครือข่ายการผลิตได้ 

เชื่อมโยงตลาดและฐานการผลิตกับกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี 
 
ในงานสัมมนาเรื่อง “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่จัดโดย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  นายสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีศักยภาพสูงในอนาคต จะเป็นทั้งตลาดและฐาน
การผลิตที่สําคัญของหลายอุตสาหกรรม  ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการหลายรายทั้งไทยและต่างชาติประสบ
ความสําเร็จในการเจาะตลาดและขยายฐานการผลิตไปยังอาเซียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศกัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ก่อนหน้าการเร่ิมต้นเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีอย่างเป็นทางการในปีหน้า 

 
นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัยอาวุโสจากทีดีอาร์ไอ กล่าวสนับสนุนการเช่ือมโยงตลาดและ

ฐานการผลิตในอาเซียนว่าเป็นสิ่งจําเป็น  แต่ที่ผ่านมาการปรับปรุงกฎระเบียบและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังตามไม่ทัน  ภาครัฐควรเร่งดําเนินการเพ่ือไม่ให้เอกชนไทยเสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน  สิ่งที่
ตนและเอกชนอยากให้เกิดขึ้น เช่น การเช่ือมโยงหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าส่งออกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ภายใต้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวหรือเนช่ันแนล ซิงเก้ิล วินโดว์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความโปร่งใส ลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับภาคเอกชนได้มาก 

 
ทางด้านนายสุนทร ตันมันทอง นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย

ยังจะเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนต่อไป เน่ืองจากมีความได้เปรียบจากการมีคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งทําให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับตํ่า แต่จะต้องแข่งขันกับอินโดนีเซียมากขึ้น  นอกจากน้ี นักลงทุนญี่ปุ่นเริ่ม
ใช้ยุทธศาสตร์ขยายฐานการผลิตช้ินส่วนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สูงแต่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นไปกลุ่มประเทศ
ซีแอลเอ็มวี แล้วให้ไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อกับฐานการผลิตใหม่เหล่าน้ี  เอกชนไทยจึงควรใช้โอกาสน้ีในการ
ขยับขึ้นเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค ไปวางระบบการผลิตและสอนงานพนักงานในประเทศ
เหล่าน้ีโดยใช้ฐานความรู้ความเช่ียวชาญของตัวเองที่สั่งสมมานาน  ควบคู่ไปกับการทําวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมให้มากขึ้น 

 
นายเชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า มีเอกชนไทยกลุ่มหนึ่งที่ประสบ

ความสําเร็จในการใช้ความรู้ความเช่ียวชาญของตนในการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน
แล้ว  ความท้าทายต่อไปของเอกชนกลุ่มน้ีคือการขยับไปเป็นผู้ที่สามารถย่ืนข้อเสนอแก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัตถุดิบ การกําหนดสเป๊กต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมาก  ในขณะที่เอกชนกลุ่มเสื้อผ้าแฟช่ัน
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สตรีทควรเน้นเจาะตลาดอาเซียนมากขึ้นและพยายามถอดแบบเสื้อผ้าของแบรนด์ช่ือดังให้เร็วขึ้นเพ่ือโอกาส
ทางธุรกิจ  ส่วนเอกชนกลุ่มสิ่งทอจะต้องเน้นวิจัยพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ให้ลงลึกไปถึงระดับเส้นใย 

 
นายสมเกียรติกล่าวสรุปทางรอดของอุตสาหกรรมไทยเมื่อเข้าสู่เออีซีว่า อุตสาหกรรมไทยต้องปรับ

บทบาทในสภาพแวดล้อมใหม่  โดยการมองตลาดและฐานการผลิตในระดับภูมิภาค  ขยับจากการเป็นผู้ผลิต
อย่างเดียวเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค  และเน้นการพัฒนาจากการเลียนแบบให้เร็ว แล้ว
ทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเองเมื่อพร้อม 
 




