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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรม 
อันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

(Bilateral Free Trade Agreement) 
 
1. แบบแผนทางการคาระหวางประเทศของไทย  
 
1.1 แบบแผนทางการคาของไทย 

 
ในชวงเกือบสองทศวรรษทีผ่านมา มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยเพิ่มขึ้นโดย

ตลอดจาก 474.7 พันลานบาทในป 2529 เปน 6,472.0 พันลานบาทในป 2546 โดยตั้งแตป 
2529 ประเทศไทยขาดดุลการคามาโดยตลอดและมีแนวโนมจะขาดดุลเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งป 
2540 ซ่ึงประเทศไทยเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ คาเงินบาทไดออนตัวลงเกือบเทาตวั ซ่ึง
สงผลใหการขาดดุลการคาลดลงและเปลี่ยนมาเปนเกินดุลในป 2541 อยางไรก็ตาม การเกินดุล
การคานี้มีแนวโนมลดลงจาก 474.02 พันลานบาทในป 2541 เปน 195.83 พันลานบาทในป 
2546 

 
ตลาดสินคาออกที่สําคัญของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป ญ่ีปุน และอาเซียน ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมประเทศคูเจรจาการคาทวิภาคีกับไทย
จํานวน 8 ประเทศ (สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุน จีน ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด บาหเรน และเปรู) 
พบวา สัดสวนการสงออกสินคาของไทยไปยังกลุมคูเจรจาเหลานี้คิดเปนถึงรอยละ 42.2 ของการ
สงออกรวมของไทย โดยสัดสวนการสงออกสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญ่ีปุน จีน และ
ออสเตรเลีย ตามลําดับ ทั้งน้ี ไทยมีสัดสวนการสงออกไปยังประเทศอื่นๆ คือ อินเดีย นิวซีแลนด 
บาหเรน และเปรู คอนขางนอย โดยรวม 4 ประเทศเทากับรอยละ 1.2 ของการสงออกทั้งหมด
ของไทย  

 
ในดานการนําเขานั้น แหลงนําเขาสินคาที่สําคัญของไทยเมื่อพิจารณาโดยสัดสวนการ

นําเขายังคงเปนแหลงเดียวกับตลาดสงออก เม่ือพิจารณาจากกลุมประเทศคูเจรจาการคาทวิภาคี
กับไทยจํานวน 8 ประเทศ พบวา ในป 2546 สัดสวนการนําเขาสินคาของไทยจากกลุมประเทศคู
เจรจาเหลานี้คิดเปนรอยละ 45.2 ของการนําเขารวมของไทย โดยสัดสวนการสงออกสูงสุดคือ 
ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และจีน  
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ตารางที่ 1 ไดสรุปการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาค ี
และสินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญในแตละตลาดในป 2546  
1.2 ศักยภาพทางการคาของไทย 
 
 ขอสรุปจากแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model) ที่ประมาณการไดยืนยันวาปริมาณ
การคาจะมากขึ้นเม่ือขนาดเศรษฐกิจของประเทศสงออกและนําเขาใหญขึ้น ระยะทางใกลกัน ใช
ภาษาเดียวกนั มีพรมแดนติดกัน ประเทศผูสงออกเปนเกาะหรือตดิทะเล ตลอดจนการทําความ
ตกลงการคาทวิภาคีสามารถชวยเพ่ิมปริมาณการคา โดยเมื่อพิจารณาศักยภาพการสงออกของ
ไทยไปยังตลาดประเทศตางๆ พบวาไทยไดสงออกไปยังประเทศตางๆ สูงกวาศักยภาพหรือ
คาเฉลี่ยในระดับโลกอยางมาก ซ่ึงสะทอนวาระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจเปดและ
พ่ึงพาการคาระหวางประเทศสูง ทั้งน้ีเม่ือปรับแบบจําลองเพื่อเปรียบเทยีบกบัศักยภาพการ
สงออกเฉลี่ยของไทยโดยรวม เพ่ือวิเคราะหวาไทยสงออกไปยังตลาดตางๆ มากกวาหรือนอย
กวาหากเปรียบเทียบกับศักยภาพเฉลี่ยของไทยเอง พบวา ในกรณอีอสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
สหรัฐ ประเทศไทยไดสงออกไปประเทศเหลานี้สูงกวาระดับเฉลีย่ของไทยเองแลว อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยงัสงออกไปจีน อินเดีย บราซิล ต่ํากวาระดับเฉลี่ย 40-60%   
 

ทั้งน้ี มีขอที่นาสังเกตวา ไทยสงออกไปยังกลุมอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สงิคโปร ต่ํากวาระดับเฉลี่ยของไทยประมาณ 40-80% จึงชี้ใหเห็นวาลําพังการทาํ
ความตกลงการคาเสรีโดยการตกลงกันลดภาษีอาจไมเพียงพอในการทําใหการคาขยายตวั 
ดังน้ัน นอกจากการทําความตกลงการคาเสรีแลว ยงัจะตองเสริมดวยการอํานวยความสะดวก
ทางการคาตางๆ การลดขั้นตอนพิธีการศลุกากรของประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรี และการ
ใหขอมูลแกผูประกอบการใหมากขึ้น เชนในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  
 
1.3 ความสามารถในการแขงขันสินคาไทย 
 

ผลการวิเคราะหดัชนีวัดความสามารถไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ทําใหสามารถ
แบงกลุมสินคาของไทยออกเปน 5 กลุม ดังนี้  

1. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และความไดเปรียบเพิ่มขึ้น มี 6 
หมวดสินคา  สัดสวนมูลคาการสงออกสินคากลุมน้ีตอการสงออกทั้งหมดของไทยไม
สูงนักคือเพียงประมาณไมถึงรอยละ 1 ยกเวนสินคาในหมวด HS16 (เน้ือสัตว เน้ือ
ปลา อาหารทะเล) เทานั้นที่มีสัดสวนการสงออกรอยละ 3.7 ของการสงออกไทย 

2. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แตความไดเปรียบนอยลง มี 16 
หมวดสินคา สวนใหญเปนสินคาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเขมขน และสินคาที่ใช
แรงงานเขมขน ในจํานวนนี้มีสินคา 4 หมวดที่มีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 
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2-4 ของการสงออกรวมของไทย ไดแก หมวด HS03 (ปลา และปลาหมึก) หมวด 
HS40 (ยาง) หมวด HS62 (เครื่องนุงหม) และ หมวด HS71 (ไขมุก อัญมณี)  

3. กลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มี 
19 หมวดสินคา  สินคาในกลุมน้ีสวนใหญมีสัดสวนการสงออกคอนขางต่ําคือ
ประมาณรอยละ 1 ยกเวนสินคาในหมวด HS39 (พลาสติก) ซ่ึงมีสัดสวนการสงออก
รอยละ 3.9 ของการสงออกไทย 

4. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแตความไดเปรียบนั้นมีคาคงที่ คือ 
สินคาในหมวด HS85 (เครื่องอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ) และ สินคา
ในหมวด HS84 (เครื่องจักรโรงงานและอุปกรณ) ซ่ึงมีสัดสวนการสงออกสูงมาก คิด
เปนรอยละ 17.55 และ 20.42 ของการสงออกไทยตามลําดับ 

5. กลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง 
มี 16 หมวดสินคา อยางไรก็ตามการสงออกรวมของสินคาทั้ง 16 ประเภทนี้มี
สัดสวนเพียงรอยละ 2.75 ของการสงออกไทย  

 
ทั้งน้ี เม่ือทําการวิเคราะหโดยใช RCA rank correlation เพ่ือพิจารณาวาประเทศตางๆ 

มีโครงสรางทางการคาหนุนเสริมหรือแขงขันกับไทย พบวา โครงสรางสินคาสงออกของประเทศ
พัฒนาแลว ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปรมี
ลักษณะหนุนเสริมกันกับประเทศไทย ดังน้ันประโยชนและโอกาสทางการคากบัประเทศเหลานี้
เปนไปในทางบวก สวนโครงสรางสินคาสงออกของประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก และฟลิปปนส มีลักษณะแขงขันกับประเทศไทย  

 
เม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในสวนแบงการตลาดของสินคาสงออกไทยในตลาด

สําคัญๆ โดยใช Constant Market Share (CMS) พบวาไทยไดสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันในตลาดหลักๆ ทั้ง 3 ตลาด คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และจีน โดยตลาดสหรัฐอเมริกา 
ไทยสูญเสียสวนแบงตลาดเนื่องดวยผลจากสวนประกอบของสินคาเปนหลัก (Commodity 
Composition Effect) กลาวคือไทยสงออกไปสหรัฐในสวนของกลุมสินคาที่โตนอยลง สวนใน
ตลาดญี่ปุนและตลาดจีน ไทยเสียสวนแบงตลาดอันเนื่องดวยผลจากการแขงขัน 
(Competitiveness Effect) กลาวคือ ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง โดยประเทศคูแขง
ที่สําคัญในตลาดเหลานี้ไดแก จีน อินเดีย เกาหลีใต เม็กซิโก ฟลิปปนส เปนตน ดังน้ัน การทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีจะชวยเพ่ิมแตมตอใหกับไทยในตลาดญี่ปุนและจีนเนื่องจากจะ
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร อยางไรก็ตาม แตมตอดังกลาวจะลดลงเรื่อยๆ จากแนวโนม
การลดลงของภาษีศุลกากรตามความตกลงทั้งในกรอบ WTO และกระแสการทําความตกลง
การคาเสรีทวภิาคี 
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2. ยุทธศาสตรการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของประเทศตางๆ 
 
 ในชวงที่การเจรจาการคาในระดับพหุภาคีประสบปญหา ประเทศตางๆ ไดหันมาใชแนว
ทางการรวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิภาคีกันมากขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยปจจุบัน 
ประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลกเกือบทุกประเทศไดเขารวมหรือกําลังอยูในระหวางการ
เจรจารวมกลุมทางภูมิภาคหรือจัดทําความตกลงแบบทวิภาคี  ทั้งน้ี ในปจจุบันการเจรจา
รวมกลุมทางภูมิภาคและแบบทวิภาคี ซ่ึงรายงานตอองคการการคาโลกแลว 259 ความตกลง 
เปนความตกลงที่มีผลบังคบัใชแลว 184 ความตกลง โดยในจํานวนนี้เปนความตกลงการคาเสรี
ทวิภาคีจํานวนถึง 126 ความตกลง      
 

ประเด็นหลักของการเจรจาการทําความตกลงการคาเสรีดังกลาว คือ การลดภาษี
ศุลกากรและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศลุกากร (NTBs) นอกจากนี้ ความตกลง
การคาเสรีในปจจุบัน โดยเฉพาะความตกลงของสหรัฐอเมริกาและญีปุ่นมักจะมีประเด็นใหมๆ ใน
กรอบการเจรจา เชน การคาบริการ มาตรการการลงทนุ ความโปรงใสของกฎระเบียบตางๆ การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขันทางการคา พิธีการศุลกากร มาตรฐาน
สิ่งแวดลอม มาตรฐานแรงงาน การอํานวยความสะดวกทางการคา และการจัดซื้อจัดจางของรัฐ 
เปนตน 
 
3. ผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีตออุตสาหกรรมไทย 
 

ตามหลักการแลว ระดับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีทวภิาคีกับประเทศตางๆ 
จะขึ้นกับปจจัยหลักอยางนอย 3 ประการ คือ มูลคาการคาระหวางประเทศคูเจรจา ระดับของ
อุปสรรคทางการคา และระดับการเปดเสรี โดยการทําความตกลงการคาเสรีทวภิาคีกับประเทศคู
คาที่มีการคาระหวางกันสูงจะสงผลกระทบสูง การทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูคาที่มี
อุปสรรคทางการคาสูงนาจะสงผลกระทบสูงกวาการทาํความตกลงกับประเทศทีมี่อุปสรรคทาง
การคาต่ํา และการทําความตกลงโดยระดับการเปดเสรีสูงและครอบคลุมในระดับกวางนาจะ
สงผลกระทบสูงกวาการทําความตกลงโดยเปดเสรีในระดับต่ําและแคบ 
 
 ผลจากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง GTAP ซ่ึงเปนแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป 
(CGE Model) พบวา การทําความตกลงการคาเสรีของไทยกับประเทศตางๆ โดยลดภาษีสินคา
นําเขาเหลือรอยละ 0 น้ัน สวนใหญทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ โดยการทํา
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ความตกลงกบัสหรัฐและญ่ีปุนจะสงผลกระทบในระดับสูง โดยทําใหอัตราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.84 และ 1.27 ตามลําดับ และทําใหสวัสดิการเพิ่มขึ้น 1.18 พันลาน
ดอลลารสหรัฐและ 1.70 พันลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดบั  ในขณะที่การทําความตกลงการคา
เสรีกับจีนจะไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง ทั้งน้ี การทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ
อ่ืนๆ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย และเปรู จะไดประโยชนนอยมาก (ดูตารางที่ 2) 
 
 ในกรณีที่ไทยทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ ญ่ีปุน และจีนสําเร็จจะสงผลใหอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80 หรือมากกวากรณีเปดการคาเสรีทั้งโลก 
(multilateral liberalization) ที่สงผลใหอัตราการขยายตัวเทากับรอยละ 1.86 ในดานสวัสดิการที่
เปลี่ยนแปลงก็เชนเดียวกัน การทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศทั้ง 3 จะสงผลใหสวัสดิการ
ของไทยเพิ่มขึ้น 3.38 พันลานดอลลารสหรัฐ มากกวากรณีเปดเสรีทั้งโลกที่สวัสดิการจะเพิ่มขึ้น 
3.04 พันลานดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี ในกรณีการเปดเจรจาการคาสินคาโดยสามารถลดอุปสรรคทาง
การคาที่ไมใชภาษี (NTB) ลงดวยจะกอใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากกวาผลจากการ
เจรจาลดภาษีเพียงอยางเดียว  
 
 การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีจะสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของ
ไทยเปนอยางมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการคาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบโครงสรางการผลิต โดยเฉพาะสาขาการผลิตเพ่ือสงออกมีแนวโนมที่จะขยายตัว ในขณะ
ที่สาขาการผลิตที่แขงขันกับสินคานําเขามีแนวโนมจะหดตัว  โดยหากทําความตกลงการคาเสรี
กับ 7 ประเทศ (ญ่ีปุน สหรัฐ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู) มูลคาการผลิตในแตละ
สาขาจะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

• สาขาการผลิตที่จะขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑเน้ือสัตว เชน 
ไก เมล็ดธัญพืช ผลิตภัณฑอาหารเชน ปลาแปรรูป ออย นํ้านมดิบ นํ้าตาล วัว 
เน้ือวัว ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ประมง เครื่องนุงหม ขาว ผักผลไม สิ่งทอ เปน
ตน  

• สาขาการผลิตที่จะมีความสําคัญลดลง ไดแกเมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน 
เหล็ก ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑนม ไม เสนใยจากพืช อุปกรณขนสงอ่ืนๆ 
(เรือ เครื่องบิน) โลหะอ่ืนๆ ที่ไมใชเหล็ก เคมีภัณฑ เปนตน (ดูตารางที่ 3) 

 
 ทั้งน้ี แบบแผนทางการคาระหวางประเทศของไทยภายหลังการทําความตกลงการคา
เสรีทวิภาคีจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีนมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจไทยมากขึ้น ในขณะที่บทบาทของสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ จะลดลง ดังน้ัน 
ความผันผวนตางๆ ในประเทศคูเจรจาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นผาน
ชองทางการคาระหวางประเทศ  
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4. กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีมีเพ่ือระบุประเทศที่
เปนแหลงกําเนิดของสินคาที่นําเขาซึ่งจะไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระดับปลอดภาษี  
หรือระดับต่ําตามขอผูกพันการลดภาษีในความตกลงนั้นๆ  วัตถุประสงคที่สําคัญในการมีกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดของสินคาก็เพ่ือปองกันการเกิดการบายเบนทางการคา (trade deflection) หรือ
การปองกันประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกความตกลงเขาสูตลาดโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเชนเดียวกับประเทศคูสมาชิกได  การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ไม
เหมาะสมจะสรางตนทุนตอทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสรางความสับสนใหแก
ผูประกอบการ จนอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคาอยางใหม ซ่ึงทําใหการเปดเสรีการคาไมเกิด
ประโยชน 

 
ในปจจุบัน ไทยยังไมมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไป  แตมีกฎวา

ดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)   ซ่ึงระบุวาสินคาที่จะได
แหลงกําเนิดจากประเทศจะตองมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 (ยกเวนสิ่ง
ทอที่ระบุใหใชเกณฑการเปลี่ยนพิกัด)  สวนในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  กฎวา
ดวยแหลงกําเนิดไดมีการลงรายละเอียดเฉพาะในแตละสินคาและมีรายละเอียดครอบคลุมสินคา
สวนใหญที่มีการตกลงกัน  ซ่ึงหลักเกณฑสวนใหญที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาภายใต
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  คือ  เกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรและการ
กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ   

 
ผลการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ ตอ

สินคาสงออกที่สําคัญของไทย 25 รายการ  พบวา  มีสินคาจํานวน 7 รายการซึ่งสวนใหญเปน
สินคากลุมสิ่งทอและยานยนตที่อาจไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคา
เสรีไทย-ออสเตรเลีย  สหรัฐ-ออสเตรเลีย  สหรัฐ-สิงคโปร  และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ญ่ีปุน-สิงคโปร  สาเหตุที่ไมผานมาจากการที่กฎไดกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ
ไวในระดับเกินกวาที่ผูประกอบการไทยจะสามารถทําการผลิตได  นอกจากนี้กฎวาดวย
แหลงกําเนิดที่ซับซอนของสิ่งทอจะเพิ่มความยุงยากในการปฏิบัติตามของผูประกอบการได     

 
ในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ และ

ไทย-ญ่ีปุนน้ัน  ผูเจรจาควรพิจารณาเรื่องวิธีในการคํานวณวัตถุดิบและการกําหนดสัดสวน
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วัตถุดิบ  ซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละสินคา  โดยความตกลงการคาเสรีบางฉบับที่สหรัฐและ
ญ่ีปุนทํากับประเทศอื่นน้ันมีการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบที่สูงเกินกวาที่ผูประกอบการไทยจะ
สามารถผลิตใหไดแหลงกําเนิด  ในสวนของสิ่งทอนั้น  กฎมีความซับซอนมากจนอาจกลายเปน
ตนทุนแกผูประกอบการไทยในการปฏิบัติตาม  โดยจะเห็นวาในความตกลงการคาเสรีระหวาง
สหรัฐ-ออสเตรเลีย  หรือสหรัฐ-สิงคโปร  กฎวาดวยแหลงกําเนิดของสิ่งทอไดแยกเปนบทออกไป
ตางหากจากสินคากลุมอ่ืนๆ  เน่ืองจากกฎมีรายละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก   

 
คณะผูวิจัยมีขอเสนอวา  การเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาควรจะเปนไปเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของปริมาณการคาระหวางประเทศคูเจรจาและควรใชกฎเทาที่จําเปน
เพ่ือปองกันการบายเบนทางการคา  ไมใชออกกฎเพื่อปกปองอุตสาหกรรม  และควรเจรจา
ตอรองใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดในแตละสินคาของทุกประเทศมีความสอดคลองกัน  เพ่ือลด
ความยุงยากและภาระตนทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นของผูประกอบการและหนวยงานรัฐ  แมวาประเทศ
อยางสหรัฐและญี่ปุนจะมีกรอบการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของตนอยูกอนแลวก็ตาม   
 
5. การกําหนดยุทธศาสตรในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค ี
 
 รัฐบาลไทยจําเปนตองมียุทธศาสตรโดยรวมที่มีความสอดคลองกันในการเจรจาการคา
เสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ   ทั้งน้ี การกําหนดยุทธศาสตรดังกลาวควรคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีกับความตกลงแบบ
พหุภาคีในองคการการคาโลก  

2. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีกับประเทศตางๆ  
3. ลําดับความเรงดวนในการทาํความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคกีับประเทศคู

คาในการศึกษาแตละประเทศ 
4. การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการเบี่ยงเบนทางการคา (trade 

diversion) และการบายเบนทางการคา (trade deflection) 
5. ยุทธศาสตรขอเสนอแนะและขอควรระวังในการทําความตกลงการคาเสรีแบบ

ทวิภาคีโดยรวม 
 
 ในดานความสอดคลองกับระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับความตกลง

แบบพหุภาคีในองคการการคาโลกนั้น  มีประเด็นที่ควรพิจารณา 2 ประเด็นคอื ประเด็นดาน
กฎหมาย และประเด็นดานกลยุทธ    ในสวนของประเด็นดานกฎหมายนั้น  การทําความตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคีจําเปนที่จะตองสอดคลองกับความตกลงตางๆ ที่มีอยูขององคการการคา
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โลก  โดยที่ผานมา รัฐบาลไทยไดพิจารณาประเด็นดานกฎหมายตางๆ และไดดําเนินการเจรจา
ใหสอดคลองกับความตกลงตางๆ แลว  ประเด็นดานกฎหมายจึงไมเปนปญหาที่สาํคัญ      

 
อยางไรก็ตาม ปญหาก็คือ การทําความตกลงการคาเสรีของประเทศไทยกับประเทศ

ตางๆ มีทั้งการทําความตกลงกับประเทศพัฒนาแลวเชน สหรัฐ ญ่ีปุน ออสเตรเลียในกรอบของ 
Article 24 ซ่ึงมีขอบเขตในการเปดเสรีทางการคาที่ครอบคลุม และการทาํความตกลงกับ
ประเทศกําลังพัฒนาเชน จีน อินเดีย บาหเรน และเปรู โดยใชแนวทางที่เรียกกนัวา Enabling 
Clause ซ่ึงมีขอบเขตในการเปดเสรีทางการคาที่จํากัดกวามาก    ผลก็คือ ความครอบคลุม
รายการสินคา และระยะเวลาในการเปดเสรีในแตละความตกลงอาจมีความไมสอดคลองกัน   

 
ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การลดภาษีศลุกากรและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี

ศุลกากรจากการทําความตกลงการคาเสรีจะมีผลทําใหการคุมครองของสินคาหลายรายการทีอ่ยู
ในรายการเปดเสรีมีระดับลดต่ําลง  อยางไรก็ตาม หากการเปดเสรดัีงกลาวไมครอบคลุมสินคาที่
เปนวตัถุดิบและชิ้นสวน เชน เหล็ก พลาสติก ซ่ึงสินคาที่มีการเปดเสรีตองใช    สินคาที่ถูกเปด
เสรีจะมีระดับในการคุมครองที่ติดลบ (negative protection rate) ซ่ึงหมายถึงการเผชิญกับแรง
กดดันจากการแขงขันในตลาดโลก ในขณะที่มีตนทุนในการประกอบการสูง   การเปดเสรี
ทางการคาจากการทําความตกลงทางการคาในลักษณะดังกลาว จึงตองหนุนเสริมดวยการเปด
เสรีฝายเดียว (unilateral) ของประเทศไทย  หรือการเปดเสรีในกรอบของการเขาสูตลาดของ
สินคาที่ไมใชสินคาเกษตร (NAMA) ขององคการการคาโลก ในระดับที่ทัดเทียมกัน  เพ่ือแกไข
ทั้งปญหาการเปดเสรีทางการคาที่กอใหเกิดความไมสอดคลองในลักษณะตางๆ ที่กลาวมา
ขางตน  
 
 นอกจากนี้ ประเด็นที่สําคญัอีกประการหนึ่งก็คือ การลดผลกระทบในดานลบทีอ่าจเกิด
จากการเบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) และการบายเบนทางการคา (trade deflection) 
ที่มากับการทาํความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี   ในสวนของการลดผลกระทบจากการ
เบี่ยงเบนทางการคานั้น   การเปดเสรีทางการคาโดยการลดภาษีศลุกากรและอุปสรรคอืน่ๆ 
ใหแกประเทศคูเจรจาทั้งหลายในระดับทีท่ัดเทียมกัน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยการเปดเสรี
ฝายเดียว หรือการเปดเสรีในกรอบขององคการการคาโลกดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน     สวน
การปองกันการบายเบนทางการคานั้น จะสามารถทําไดโดยการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรใน
ระดับที่ไมสูงเกินกวาของประเทศคูเจรจามาก การออกแบบกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาที่มี
ความรัดกุม และกระบวนการตรวจสอบทีมี่ประสิทธิภาพ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทวาดวยกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา 
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 กลาวโดยสรปุ คณะผูวิจยัมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทําความตกลงการคา
เสรีทวิภาคีกับประเทศตางๆ ดังตอไปนี้  

1. ไมควรเพิ่มจํานวนประเทศที่ไทยจะเจรจาทํา FTA เพ่ิมเติม แตควรเนนการเจรจา
กับประเทศหลัก 3 ประเทศ คือ สหรัฐ ญ่ีปุน และจีนอยางรอบคอบ เพราะประโยชนและความ
เสี่ยงสวนใหญจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยจะกระจุกตัวอยูใน 3 ประเทศนี้ 
การเจรจากับหลายประเทศในเวลาเดียวกันจะทําใหคณะผูเจรจาไมสามารถใหความสําคัญอยาง
เพียงพอตอการเจรจาหลักๆ ได ตลอดจนจะทําใหเกิดความสับสนและเพิ่มตนทุนของ
ผูประกอบการจากความตกลงที่แตกตางกัน 

2. ในการเจรจาเปดเสรีการคาสินคากับประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐ และญี่ปุน ควร
เนนการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการคาทีไ่มใชภาษี (NTBs) เพราะจะกอใหเกิดประโยชนกับ
ประเทศไทยมากกวาการเจรจาดานภาษีมาก 

3. กําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหเอ้ือตอการอํานวยสะดวกทางการคา  เชน 
ใหมีความสอดคลองกันในระหวางประเทศคูคาแตละแหงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได    นอกจากนี้ 
ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีตนทุนดานธุรกรรมสูง และไมควร
ออกแบบกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาเพือ่กีดกันทางการคา เพราะจะทําใหเกิดตนทุนแฝงตอรัฐ
และผูประกอบการเอง และจะทําใหการเจราการคาเสรีทวิภาคีไมกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  

4. กําหนดยุทธศาสตรในการปฏิรูปโครงสรางภาษีของประเทศใหลดความบิดเบือนลง 
โดยปรับลดภาษีศลุกากรใหอยูในระดับเฉลี่ยทีต่่ําลง ใกลเคยีงกับระดับประเทศพัฒนาแลว ลด
อัตราภาษีต่ํามากอยูแลว (nuisance rate) ใหเหลือศนูย และปรบัลดจํานวนอัตราภาษีศุลกากร
ใหเหลือนอยอัตรา โดยเรงลดภาษีของสินคาที่อยูในระดบัสูงเชน เหลก็ ปโตรเคมี ซ่ึงเปนวัตถุดิบ
ที่สําคัญของหลายอุตสาหกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงในการที่ทําใหสนิคาบางรายการมีตนทุนดาน
วัตถุดิบและชิน้สวนสูง จนเปนอุปสรรคในการแขงขัน     การดําเนินการดังกลาวควรดําเนินการ
ทั้งในกรอบของการเจรจาการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  และหนุนเสริมดวยการเปด
เสรีแบบฝายเดียวและการเปดเสรีในกรอบขององคการการคาโลก  โดยรัฐบาลไทยจําตอง
ประกาศแผนแมบทในการปรับโครงสรางภาษีศุลกากรเพื่อใชเปนกรอบหลักในการเจรจาดาน
การเปดเสรีของสินคาอุตสาหกรรม 

5. ควรเปดเสรใีหสมดุลทุกภาคสวนทั้งการคาสินคาและภาคบริการ โดยเฉพาะบรกิาร
พ้ืนฐานตางๆ ที่มีการผูกขาดหรือแขงขันไมเต็มที่ เชน ไฟฟา โทรคมนาคม ธนาคาร ซ่ึงสราง
ตนทุนตอภาคการผลิตและสงัคม 

6. ลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรีทางการคาสินคา โดยการยืดเวลาออกไปใน
สาขาที่มีผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรในบางสนิคา ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม 

7. นําเอามาตรการอุดหนุนที่เอ้ือตอการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมมาใช เชน อนุญาต
ใหผูประกอบการหักคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรไดเร็วขึ้น และหันมาใชกลไกในการสงเสริม
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อุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร เชน การวิจัยและพัฒนา การ
ฝกอบรมแรงงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ  

8. จัดเตรียมกลไกที่สนับสนุนการปรับตวัของแรงงานในอุตสาหกรรมที่ไมมี
ความสามารถในการแขงขันใหเคลื่อนยายไปสูอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว  และจัดเตรียมตา
ขายทางสังคม (social safety net) เพ่ือรองรับผลกระทบดานสังคม โดยเฉพาะแรงงาน  
ผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรทีไ่มสมารถปรับตวัสูอุตสาหกรรมอื่นได เชน การชดเชย
การวางงาน และการอุดหนุนในการรักษาพยาบาล เปนตน 

9. เนนการมีสวนรวมของภาคตางๆ ในสังคม ทั้งผูประกอบการ และผูบริโภค ในการ
เจรจาการคาเสรี โดยการเปดเผยขอมูลใหมากที่สุด 
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ตารางที่ 1 สรุปการคาระหวางประเทศของไทยกบัประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคี ป 2546 
  สหรัฐอเมริกา ไทย-ญี่ปุน ไทย-จีน 
  ไทย-สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา-ไทย ไทย-ญี่ปุน ญี่ปุน-ไทย ไทย-จีน จีน-ไทย 

ตลาดสงออกลําดับที่ 1 23 2 7 4 20 
มูลคาสงออก (ลาน US$) 13,618.0 5,841.7 11,395.7 16,046.7 5,691.30 3,828.8 
อัตราการขยายตัว (%) 0.8 20.2 14.53 21.3 60.09 29.4 กา

รส
งอ
อก

 

สัดสวน (%) 16.9 0.8 14.2 3.4 7.1 0.9 
ตลาดนําเขาลําดับที่ 2 16 1 11 3 10 
มูลคานําเขา (ลาน US$) 7,097.3 15,180.7 18,074.0 11,891.9 6,002.3 8,828.9 
อัตราการขยายตัว (%) 15.46 2.6 22.09 13.0 22.56 57.7 กา

รน
ําเข

า 

สัดสวน (%) 9.5 1.2 24.1 3.3 8.0 2.1 
 สินคาสําคัญที่ไทยสงออก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ, เครื่องประดับ

อัญมณ,ี เครือ่งรบัโทรทัศน เครือ่งรับโทรศัพทและ
สวนประกอบ กุง ปูสดแชเย็น แผงวงจรไฟฟา 
อาหารทะเลแปรรูป ถุงมือยาง เสือ้ถักแบบ
สเวตเตอรหรอืเสือ้กั๊ก เฟอรนิเจอรและ
สวนประกอบ 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ยางธรรมชาติ 
แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบเครือ่งมือสือ่สาร
โทรคมนาคม ไกสดแชเยน็ เนือ้สตัวปรุงแตง 
อาหารทะเลแปรรูป ไดโอด ทรานซิสเตอร 
เครื่องรับโทรศัพทและสวนประกอบ สวนประกอบ
รถยนต เนือ้ปลาสดแชเยน็ แชแข็ง 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แผงวงจรไฟฟา 
สวนประกอบคอมพิวเตอร ยางธรรมชาติ 
น้ํามันดิบ เม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ไดโอด 
ทรานซิสเตอร สวนประกอบเครือ่งมือสื่อสาร
โทรคมนาคม กรดโพลิคารบอกซิลิก ผลิตภัณฑมนั
สําปะหลัง หลอดเทอรมิโอนิก  

 สินคาสําคัญที่ไทยนําเขา แผงวงจรไฟฟา เครื่องบิน  สวนประกอบ
คอมพิวเตอร ถั่วเหลือง สวนประกอบเครือ่งบิน 
ฝาย ไดโอน ทรานซิสเตอร เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ พัดลม เครือ่งสูบลม เหล็ก 
เครื่องประดับอญัมณี เพชร หนังดิบ 

แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบรถยนต เหล็กแผน
รีดรอน ไดโอด ทรานซิสเตอร สวนประกอบ
เครื่องยนต เครื่องจักรที่ทํางานเปนเอกเทศ 
สวนประกอบคอมพิวเตอร รถบรรทุก เหล็กแผน
ชุบ แบบหลอสําหรับโลหะและวัสดุ 

สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องสงวิทยุ โทรทศัน 
เครื่องอุปกรณและอุปกรณ หลอดเทอรมิโอนิก 
กลองสองทางไกลและอุปกรณ ยากําจัดศัตรูพืช แร
เงิน น้ํามันสําเร็จรูป หมอแปลงไฟฟา 
สวนประกอบเครือ่งบันทึกภาพ  

 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 xii

  ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-บาหเรน ไทย-เปรู 
ตลาดสงออกลําดับที่ 11 - - - - 
มูลคาสงออก (ลาน US$) 2,160.60 639.10 265.90 40.50 19.40 
อัตราการขยายตัว (%) 31.61 54.48 29.52 16.05 -13.78 

กา
รส
งอ
อก

 

สัดสวน (%) 2.69 0.8 0.33 0.05 0.02 
ตลาดนําเขาลําดับที่ 12 - - - - 
มูลคานําเขา (ลาน US$) 1,568.00 869.90 209.40 93.10 36.30 
อัตราการขยายตัว (%) 4.97 12.81 11.44 64.49 12.38 กา

รน
ําเข

า 

สัดสวน (%) 2.09 1.16 0.28 0.13 0.05 
สินคาสําคัญที่ไทยสงออก รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ 
เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑ
พลาสติก อาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป เหล็ก เหล็กกลา  

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบ 
เครื่องยนตสันดาปภายใน
แบบลูกสูบและ
สวนประกอบ เมด็พลาสติก 
รถยนต  

รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เมด็พลาสติก 
อาหารทะเลกระปองและแปร
รูป เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภณัฑ แกวและกระจก   

เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ เหล็ก 
เหล็กกลาและผลติภัณฑ 
เสื้อผาสําเรจ็รูป ตูเย็น ตูแช
แข็ง 

เครื่องซักผาและเครื่องซักแหง
และสวนประกอบ ดายและ
เสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑ
ยาง รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็ง   

สินคาสําคัญที่ไทยนําเขา สินแรโลหะอืน่ๆ และเศษ
โลหะ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคํา 
เสนใยใชในการทอ เหล็กและ
เหล็กกลา ธัญพืชและธัญพืช 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทงและทองคํา เหล็ก
และเหล็กกลา เคมีภัณฑ 
สินแรโลหะอืน่ๆ   

ผลิตภัณฑนม ธญัพืชและ
ธัญพืชสําเร็จรูป ไมซุง ไม
แปรรูปและไมอื่นๆ ผักผลไม 

น้ํามันสําเร็จรูป สินแรโลหะ
อื่นๆ และเศษโลหะ ปุย เครือ่ง
เพชรพลอย อญัมณี เงินแทง
และทองคํา กระดาษ กระดาษ
ภัณฑ   

สินแรโลหะอืน่ๆ และเศษ
โลหะ กุงสดแชเยน็และแชแข็ง 
ไขมันและน้ํามันสัตว 
ผลิตภัณฑโลหะ ยากําจัด
ศัตรูพืช   

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
หมายเหตุ : ขอมูลการนําเขาและการสงออกที่เก็บรวบรวมมีความคลาดเคลื่อนกันของขอมูลบางตามแหลงขอมูล โดยขอมูลจากมุมมองตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน ไดขอมูลจาก World Trade Atlas 
โดยเปนขอมูลที่แตละประเทศรายงานมูลคาการสงออกและนําเขา สวนขอมูลจากมุมมองประเทศไทย ไดขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร  
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ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการเปดเสรกีารคาแบบทวิภาคีของไทย :กรณีลดภาษีสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเหลือรอยละ 0 
ภาพสถานการณ อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ (%) 
อัตราการขยายตัว
การสงออก (%) 

อัตราการขยายตัว
การนําเขา (%) 

อัตราการขยายตัว
การบริโภค (%) 

อัตราการขยายตัว
การลงทุน (%) 

สวัสดิการ 
 (ลาน $) 

S1: ไทย-ญี่ปุน 1.27 2.93 4.76 1.69 2.77 1,705.17 
S2: ไทย-สหรัฐ 1.84 1.52 2.49 1.94 2.87 1,188.39 
S3: ไทย-จีน 0.69 0.99 1.27 0.76 0.91 486.99 
S4: ไทย-อินเดีย 0.12 0.16 0.22 0.13 0.19 73.07 
S5: ไทย-ออสเตรเลีย 0.09 0.19 0.31 0.08 0.23 69.84 
S6: ไทย-นิวซีแลนด -0.01 0.04 0.06 -0.02 0.03 10.19 
S7: ไทย-เปรู 0.009 0.013 0.017 0.009 0.014 5.61 
S8: ไทยกับสหรัฐ ญี่ปุน และจีน  (S1- S3) 3.80 5.43 8.51 4.39 6.54 3,380.59 
S9: ไทยกับทั้ง 7 ประเทศ (S1- S7) 4.01 5.84 9.12 4.58 7.00 3,539.26 
S10: ไทยเปดเสรีฝายเดียว (unilateral) -0.94 6.80 12.45 -0.80 5.41 1,228.23 
S11: เปดเสรีทั้งโลก 1.86 9.33 14.13 2.30 6.65 3,041.64 
ที่มา คณะผูวิจัย 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 xiv

ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการเปดเสรกีารคาแบบทวิภาคีของไทยตอมูลคาผลผลิต 
ภาพสถานการณ 1 

ไทย-
ญี่ปุน 

2 
ไทย-
สหรัฐ 

3 
ไทย-จีน 

4 
ไทย-
อินเดีย 

5 
ไทย-

ออสเตรเลีย 

6 
ไทย-

นิวซีแลนด 

7 
ไทย-
เปรู 

ขาว  7.29  0.61  3.69  0.04  -0.03  -0.01  0.12  
ขาวสาลี  -0.32  -0.65  -0.37  -0.05  0.00  0.00  0.00  
เมล็ดธัญพืช  18.25  4.80  0.78  0.59  0.30  -0.01  -0.00  
ผัก ผลไม  5.27  0.19  3.04  0.36  -0.13  -0.12  0.01  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  0.78  -10.50  1.81  0.12  -0.10  -0.02  -0.00  
ออย  18.19  0.29  2.76  0.29  -0.14  -0.07  0.00  
เสนใยจากพืช  -2.89  0.60  0.16  -0.31  -1.32  0.02  -0.05  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 2.44  4.06  0.93  0.11  0.03  -0.01  -0.01  
วัว แกะ แพะ มา  15.05  0.59  1.14  0.00  -0.24  -0.18  -0.02  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่น ๆ  7.36  -0.25  0.13  -0.02  -0.68  -0.10  -0.02  
นํ้านมดิบ  16.57  0.57  1.56  0.07  -0.21  -0.14  0.00  
ขนแกะ ไหม 1.42  5.33  0.50  0.68  -3.54  0.00  0.00  
เน้ือวัว  13.60  0.85  0.68  0.02  -0.12  -0.08  -0.02  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่น ๆ 55.95  -3.59  -0.81  -0.17  -0.07  0.01  -0.14  
นํ้ามันพืช  2.03  -0.80  0.45  -2.39  0.03  -0.04  -0.00  
ผลิตภัณฑนม  1.23  0.25  0.04  0.05  -3.34  -3.39  0.00  
ขาวผานการขัดสี  6.81  0.93  3.69  0.04  0.01  -0.00  0.10  
นํ้าตาล  13.66  0.86  1.77  0.24  -0.02  -0.03  -0.01  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  17.49  5.26  0.02  0.24  0.30  -0.08  -0.04  
เครื่องดื่มและยาสูบ  1.26  1.16  0.27  0.10  -0.18  -0.01  0.01  
การประมง 10.88  3.39  -0.14  -0.03  0.25  0.02  -0.01  
ผลิตภัณฑจากปาไม -0.50  -1.74  -0.19  0.07  -0.14  -0.04  0.03  
ถานหิน  2.01  0.23  0.42  0.05  0.07  0.01  0.01  
นํ้ามัน  -0.56  -0.62  -0.04  -0.01  -0.04  -0.00  -0.00  
กาซ  2.21  1.04  0.46  0.09  0.09  0.02  0.02  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 0.07  -0.12  0.35  0.01  -0.21  0.02  -0.10  
ผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ -1.06  -0.12  0.91  0.01  0.01  0.03  0.01  
ส่ิงทอ  -0.22  5.43  -0.09  0.58  0.43  0.02  -0.00  
เครื่องนุมหม 1.85  10.92  -0.26  -0.04  0.46  0.05  -0.00  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  -0.64  16.18  -0.83  -0.28  0.26  0.07  0.00  
ไม  -2.17  -1.78  -0.77  -0.04  -0.11  0.00  -0.01  
กระดาษ และการพิมพ  -0.40  0.24  0.98  0.06  0.07  -0.02  0.00  
ปโตรเลียม และผลติภัณฑถาน
หิน  0.37  0.23  0.26  0.06  0.02  0.01  0.00  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก -3.43  -1.41  3.01  0.51  0.03  0.01  -0.01  
เหล็ก  -5.17  -1.59  0.15  0.02  -0.05  0.01  -0.00  
โลหะอื่น ๆ ที่ไมใชเหล็ก -0.62  -3.56  -0.47  0.96  1.12  0.00  0.37  
ผลิตภัณฑโลหะ  -2.63  -2.45  -0.89  -0.02  0.04  0.03  -0.00  
รถยนตและชิ้นสวน  -16.75  0.30  0.30  0.15  -0.09  0.03  0.00  
อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ 
เครื่องบิน  1.69  -2.70  -0.91  -0.26  -0.25  -0.02  -0.02  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  0.52  -0.98  0.39  -0.10  -0.06  -0.02  -0.00  
เครื่องจักร และอุปกรณ  -0.15  -0.45  0.68  0.16  0.41  0.02  0.01  
อุตสาหกรรมอื่นๆ  -0.50  1.38  -0.80  0.15  0.05  0.02  0.01  
บริการ 1.61  1.58  0.55  0.11  0.12  0.01  0.01  
รวม 1.08  1.49  0.59  0.11  0.09  -0.00  0.01  
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ภาพสถานการณ 8 
ไทย-สหรัฐ ญี่ปุน 

และจีน 

9 
ไทยกับท้ัง 7 
ประเทศ 

10 
ไทยเปดเสรีฝายเดียว 

(unilateral) 

11 
เปดเสรีท้ังโลก 

ขาว          11.58          11.69  -         0.70          13.74  
ขาวสาลี  -         1.35  -         1.39  -         0.56            0.56  
เมล็ดธัญพืช          23.84          24.72            1.52          16.95  
ผัก ผลไม            8.50            8.62  -         3.05            2.52  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  -         7.91  -         7.91  -       17.77  -       14.56  
ออย          21.23          21.32  -         2.69            8.24  
เสนใยจากพืช  -         2.13  -         3.77  -       12.54  -       10.35  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ           7.42            7.54  -         3.50  -         1.93  
วัว แกะ แพะ มา          16.78          16.35  -         2.95            4.52  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่น ๆ            7.25            6.42  -         4.76  -         1.21  
นํ้านมดิบ          18.71          18.42  -         2.06            6.61  
ขนแกะ ไหม           7.28            4.41  -         8.72            1.35  
เน้ือวัว          15.13          14.92  -         1.34            4.54  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่น ๆ         51.54          51.18  -         2.45            9.04  
นํ้ามันพืช            1.69  -         0.72  -       12.29  -       10.58  
ผลิตภัณฑนม            1.53  -         5.15  -       14.30  -       11.81  
ขาวผานการขัดสี          11.43          11.58  -         0.05          13.56  
นํ้าตาล          16.28          16.46  -         1.00            6.57  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ          22.77          23.20  -         1.38          12.28  
เครื่องดื่มและยาสูบ            2.70            2.61  -         7.27  -         3.64  
การประมง         14.13          14.36  -         0.51            8.11  
ผลิตภัณฑจากปาไม -         2.43  -         2.51  -         3.26  -         2.51  
ถานหิน            2.66            2.80            0.67            1.34  
นํ้ามัน  -         1.22  -         1.28  -         1.01            0.05  
กาซ            3.72            3.94            3.79            4.24  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม           0.30            0.02  -         1.46  -         1.09  
ผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ -         0.27  -         0.21  -         3.71  -         1.26  
ส่ิงทอ            5.11            6.15  -         5.36            1.70  
เครื่องนุมหม         12.52          12.98            0.15            9.10  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง          14.70          14.76  -         1.09            8.40  
ไม  -         4.72  -         4.88  -         5.82  -         8.33  
กระดาษ และการพิมพ            0.81            0.92  -         3.87  -         2.40  
ปโตรเลียม และผลติภัณฑถานหิน            0.85            0.94  -         0.74            1.62  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก -         1.84  -         1.29  -         5.16  -         4.74  
เหล็ก  -         6.60  -         6.62  -         7.93  -         8.45  
โลหะอื่น ๆ ที่ไมใชเหล็ก        -         4.65            -         2.20                         7.14       -  0.00 
ผลิตภัณฑโลหะ  -         5.96  -         5.91  -       10.38  -         7.09  
รถยนตและชิ้นสวน  -       16.16  -       16.07  -       20.88  -       20.44  
อุปกรณขนสงอื่น (เรือ เครื่องบิน  -         1.92  -         2.46            8.86          50.98  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  -         0.07  -         0.25            7.98            3.44  
เครื่องจักร และอุปกรณ            0.08            0.67            4.15            4.26  
อุตสาหกรรมอื่นๆ            0.09            0.31  -         1.33  -         1.92  
บริการ           3.75            4.00            2.22            3.74  
รวม           3.16            3.36  -         0.35            2.01  
ที่มา คณะผูวิจัย 
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Impacts of Free Trade Agreements on Thai Manufacturing Sectors 

 
(Executive Summary) 

 
 
1. Trade Patterns of Thailand 
 
1.1 Changing Trade Environment 
 
 
 From a historical perspective, export and foreign direct investment (FDI) have 
been key factors for Thailand in achieving one of the world’s fastest economic growth 
rates before the Asian economic crisis. The country experienced an average growth 
rate of nearly 8 percent per year for three and a half decades until 1997. Almost from 
the beginning, growth has been driven largely by inward FDI flows and growing export 
to the world market. By the turn of the millennium, the country has successfully 
diversified its exporting destination and product lines. Current major export and import 
destinations include the US, Europe, Japan and ASEAN, with roughly equal market 
share. Table 1 summarizes trade statistics in 2003 between Thailand and selected 
trading partners.  The sources of FDI in Thailand have also been fairly diversified, with 
significant inflow from Japan, the US, Europe, and the Asian NIEs.  
 
1.2 Trade Potentials 
 
 We have analyzed export values of Thailand in recent years and benchmark 
them with a large number of countries based on a gravity model. The model takes into 
account of the sizes of exporting and importing countries, geographical distances 
between them and other controlling factors, e.g., common language, shared border, etc. 
It is found that Thai export values are significantly higher than the global benchmarks, 
demonstrating the country’s high export capability. Benchmarked against its own export 
potential, however, it is found that the export to China, India and Brazil are largely 
below its potentials. Thailand’s export to ASEAN is also below its potential even after 
the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) has been in place. This indicates that 
merely concluding an FTA may not increase much trade volume unless the associated 
liberalization is sufficiently deep and is accommodated by appropriate trade facilitation 
measures.  
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1.3 Competitiveness of Thai Export 
 
 We divide Thai products into four groups based on their competitiveness in 

the global markets, as measured by the revealed comparative advantage (RCA) index: 

- Competitive products with growing competitiveness, e.g., meat, 

fish and seafood. This group constitutes less than 5 percent of Thai 

export value.   

- Competitive products with declining competitiveness. Products in 

this group are either resource or labor-intensive products.  

- Uncompetitive products with growing competitiveness.  

- Uncompetitive products with declining competitiveness.    

 
Based on a rank correlation analysis between Thailand and its FTA 

partners, it is found that the structure of Thai export complements that of developed 
countries, e.g., the US, Japan, Australia and Singapore. However, Thai export tends to 
compete with that of China, India, Indonesia, South Korea, Mexico and the Philippines.  
 

We also found that Thai products are losing their market shares in three 
major markets, e.g., the US, Japan and China. We conduct a constant market share (CMS) 
analysis to decompose the “commodity composition effect”, which attributes the changes 
in market share to commodity positioning, and the “competitiveness effect”, which 
attributes the changes in market share to the competitiveness of the concerned products in 
a given market. It is found that while the declining share in the US markets is due to the 
commodity composition effect, the declines in the other two markets result from the 
competitiveness effect.    

  
2. Motivations and strategies  
 

Changes in the global trade environments and the declining market shares of 
Thai exports during the past few years make it uncertain for Thailand to sustain the 
benefits of globalization. To begin with, the accession of China to the WTO is perceived 
as a threat to Thailand, as China has increasingly attracted FDI away from Thailand 
and other ASEAN countries. China’s export products are also increasingly competing 
with Thai labor-intensive products in the world market. The difficulties in concluding a 
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new negotiation round under the multilateral framework have prompted many countries 
in East Asia, including Thailand, to engage themselves in negotiating bilateral 
preferential agreements with their trading partners.  Currently Thailand has completed 
or is in the process of negotiating bilateral free trade agreements (FTAs) with at least 
eight trading partners: the U.S., Japan, China, Australia, New Zealand, India, Bahrain 
and Peru. It is also exploring a possibility to negotiate additional FTAs with a number of 
other economies, including Mexico and the South Africa Custom Union (SACU).  
 
3. Impacts of FTAs on Thai Economy 

 
We estimate the impacts of tariff reduction associated with each FTA on 

Thailand based on the GTAP model, which is a multi-country, computable, general 
equilibrium (CGE) model.  An FTA with the US is found to generate the highest GDP 
growth rate of 1.84 percent and a welfare increase of $ 1.18 billion. An FTA with Japan 
is found to generate a GDP growth of 1.27 percent and a welfare increase of $ 1.7 
billion.  An FTA with China is found to generate lower growth and welfare increase 
while the rests are found to have marginal impacts (See Table 2). If the reduction of 
non-tariff barriers (NTBs) is also assumed, the potential benefits from FTAs are found to 
increase by an order of magnitude.  

 
FTAs will also have different impacts on each production sector due to the 

new pattern of international division of labor. In most FTAs, the sectors that will 

experience significant expansion include agriculture, food processing and labor-

intensive products, e.g., textile, leather. On the other hand, sectors that will shrink 

include vehicles, metal, chemical products and wood production.  Table 3 summarizes 

the impacts of FTAs on Thailand’s selected production sectors. 

 

4. Rules of Origin 

 

 Rules of origins (ROOs) are needed to prevent trade deflection arising from 

preferential treatments. Such rules should be designed to facilitate free flow of trade 

rather than to protect local industries. This is because poorly designed ROOs can be 

costly to comply and administer. In addition, they can distort sourcing and investment 

decisions of firms, hinder the exploitation of economy of scale, increase the 

complexity of trade and reduce an incentive to make use of FTAs. 
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 As a small country, it is difficult for Thailand to formulate a coherent set of 

ROOs for different FTAs. For example, only products with regional content of 40 

percent by value are considered originating products in AFTA. However, the rules in 

the recently concluded FTA between Thailand and Australia require most originating 

products to be substantially transformed in the exporting country.   

 

 We analyze the impacts of ROOs on Thailand’s 25 major export products, all 

of which considered originating products under AFTA. Assuming that the US and 

Japan impose the same set of ROOs as in the US-Singapore FTA and Japan-

Singapore FTA, respectively, it is found that 7 Thai export products may not be 

considered originating products under these rules.  This is due to the more stringent 

requirements on local content or other restrictions based on product-specific ROOs.  

  
5. Recommendations  

 

It is well known from trade literatures that liberalization under a preferential 

arrangement tends to produce an inferior result to a multilateral or unilateral 

liberalization. As a result, while FTAs may generate some benefits, engaging in 

multiple FTAs may bring about adverse consequences to Thailand. For example, 

poorly designed and inconsistent rules of origins may cause confusions and increase 

costs for private as well as public sectors. Moreover, in case where trade diversion 

dominates trade creation, welfare impact will be negative. To prevent such adverse 

consequences, it is necessary that Thailand formulate a coherent strategy for 

multilateral, bilateral and unilateral liberalization. In particular, we propose the 

following policy recommendations:  

 

1. Since benefits and risks arising from FTAs are concentrated in a few 

major FTAs, the government should give them highest priorities. It 

should stop expanding new FTAs negotiations to avoid distraction and 

overburden the negotiation teams.  

2. Reduction of NTBs should be a main focus of negotiation with 

developed countries since it is the area that generates highest benefits 

to Thailand.  
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3. Rules of origin should be designed to facilitate the free flow of trade. 

ROOs that result in high transaction costs should be avoided to 

maximize the benefits from trade. Though difficult, coherence in the 

design of ROOs among multiple FTAs should be attempted.  

4. FTAs should bring about a reform in the tariff structure for 

manufacturing products. In general, it is desirable to reduce the number 

of tariff rates as well as the overall rate to avoid distortions and 

misallocation of resources.  

5. Service sectors that provide essential inputs for the manufacturing 

sectors should also be liberalized to reduce the distortion between 

tradable and non-tradable sectors.  

6. To avoid socially negative impacts, a timeframe for liberalization 

should be delayed in cases where affected parties are small producers 

that lack adaptability and are thus socially vulnerable.   

7. Measures to promote long-term industrial restructuring should be 

adopted. In particular, the government should provide incentives for 

private sectors to upgrade their technology, conduct research and 

development and invest in human resource development.  

8. Social safety net in the form of unemployment insurance and basic 

healthcare coverage needs to be provided for labors in affected 

industries. Special attention should be paid to the elderly and unskilled 

workers who cannot be easily retrained.  

9. Since there are winners and losers from FTAs, the process of 

negotiation should allow some forms of participation of all affected 

parties. Information should be disclosed as much as possible.  
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Table 1 Bilateral trades between Thailand and FTA partners in 2003 
 

Thailand-US Thailand-Japan Thailand-China  
For Thailand For US For Thailand For Japan For Thailand For China 

Rank of export 
market 

1 23 2 7 4 20 
Value (US$ million) 13,618.0 5,841.7 11,395.7 16,046.7 5,691.30 3,828.8 
Growth rate (%) 0.8 20.2 14.53 21.3 60.09 29.4 E

xp
or

t 

Percent of total 
export 

16.9 0.8 14.2 3.4 7.1 0.9 
Rank of import 
market 

2 16 1 11 3 10 
Value (US$ million) 7,097.3 15,180.7 18,074.0 11,891.9 6,002.3 8,828.9 
Growth rate (%) 15.46 2.6 22.09 13.0 22.56 57.7 Im

po
rt

 

Percent of total 
import 

9.5 1.2 24.1 3.3 8.0 2.1 
 Major Thai export 

items 
Computer and parts, jewelry, TV 
receiver, telephone receiver and parts, 
frozen shrimps, electric circuit, 
processed sea food, rubber glove, 
sweater, furniture  

Computer and parts, natural rubber, 
electric circuit, telecom equipment, 
frozen chicken, processed meat, 
processed seafood, diode, transistor, 
telephone receiver and parts, auto parts, 
frozen fish 

Computer and parts, electric circuit, 
natural rubber, crude oil, plastics, diode, 
transistor, telecom equipment, 
polycarboxylic acid, tapioca starch, 
tapioca products, thermionic tube  

 Major Thai import 
items 

Electric circuit, aircraft, computer parts, 
soy bean, aircraft parts, cotton, diode, 
transistor, computer and parts, electric 
fan, iron, jewelry, diamond, raw leather  
 

Electric circuit, auto parts, hot rolled 
iron, diode, transistor, machine parts, 
computer parts, truck, iron, mold and 
die  

Computer and parts, radio and TV 
receivers, thermionic tube, telescope, 
pesticide, silver, refined petroleum, 
transformer, tape recorder  
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 Thailand-Australia 

(For Thailand) 
Thailand-India 
(For Thailand) 

Thailand-New 
Zealand 

(For Thailand) 

Thailand-Bahrain 
(For Thailand) 

Thailand-Peru 
(For Thailand) 

Rank of export 
market 

11 - - - - 
Value (US$ million) 2,160.60 639.10 265.90 40.50 19.40 
Growth rate (%) 31.61 54.48 29.52 16.05 -13.78 E

xp
or

t 

Percent of total 
export 

2.69 0.8 0.33 0.05 0.02 
Rank of import 
market 

12 - - - - 
Value (US$ million) 1,568.00 869.90 209.40 93.10 36.30 
Growth rate (%) 4.97 12.81 11.44 64.49 12.38 Im

po
rt

 

Percent of total 
import 

2.09 1.16 0.28 0.13 0.05 
Major Thai export items Auto and auto parts, air 

conditioner, plastic, 
canned and processed 
seafood, iron and steel 

Computer and parts, 
internal combustion 
engine, plastic, 
automobile  

Auto parts, plastic, 
canned and processed 
seafood, iron, steel, 
glass and mirror  

Air conditioners and 
parts, auto parts, iron 
and steel, garment, 
refrigerator, freezer 

Washing machine, dry 
cleaner machine and 
parts, synthetic fiber and 
yarn, rubber products, 
automobile and parts, 
refrigerator, freezer 

Major Thai import items Raw minerals, jewelry, 
bullion, textile fiber, 
iron and steel, grain 

Jewelry, bullion, iron 
and steel, chemical 
products, other 
minerals 

Dairy products, grain, 
log, processed wood, 
fruits and vegetables 

Petroleum products, 
other minerals, metal 
scarps, fertilizer, 
jewelry, bullion, 
paper and paper 
products  

Other minerals, metal 
scraps, frozen and chilled 
shrimp, fat and animal 
oil, metal products, 
pesticide  

Note: The values of bilateral trade with each trading partner do not exactly match due to different practices in reporting countries. 
Source: Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce, complied by the authors
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Table 2 Impacts of liberalizations on Thailand Economy 
 

Liberalization Scenarios GDP growth 
(%) 

Export growth 
(%) 

Import growth 
(%) 

Consumption 
growth (%) 

Investment 
growth (%) 

Welfare 
 (million $) 

S1: Thai-Japan 1.27 2.93 4.76 1.69 2.77 1,705.17 
S2: Thai-US  1.84 1.52 2.49 1.94 2.87 1,188.39 
S3: Thai-China  0.69 0.99 1.27 0.76 0.91 486.99 
S4: Thai-India  0.12 0.16 0.22 0.13 0.19 73.07 
S5: Thai-Australia  0.09 0.19 0.31 0.08 0.23 69.84 
S6: Thai-New Zealand  -0.01 0.04 0.06 -0.02 0.03 10.19 
S7: Thai-Peru  0.009 0.013 0.017 0.009 0.014 5.61 
S8: S1- S3  3.80 5.43 8.51 4.39 6.54 3,380.59 
S9: S1- S7 4.01 5.84 9.12 4.58 7.00 3,539.26 
S10: Thai unilateral -0.94 6.80 12.45 -0.80 5.41 1,228.23 
S11: Global liberalization 1.86 9.33 14.13 2.30 6.65 3,041.64 
Source: Authors
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Table 3  Impacts of Free Trade Agreement on Industrial sectors  
(percent changes of output value, %)  

 
Scenarios S1 

Th-
Japan 

S2 
Th-US 

S3 
Th-

China 

S4 
Th-

India 

S5 
Th-

Australia 

S6 
Th-New 
Zealand 

S7 
Th-

Peru 

Paddy rice 7.29 0.61 3.69 0.04 -0.03  -0.01  0.12 
Wheat  -0.32 -0.65 -0.37 -0.05 0.00  0.00  0.00 
Cereal grains 18.25 4.80 0.78 0.59 0.30  -0.01  -0.00 
Vegetables, fruit, nuts  5.27 0.19 3.04 0.36 -0.13  -0.12  0.01 
Oil seeds  0.78 -10.50 1.81 0.12 -0.10  -0.02  -0.00 
Sugar cane, sugar beet 18.19 0.29 2.76 0.29 -0.14  -0.07  0.00 
Plant-based fibers  -2.89 0.60 0.16 -0.31 -1.32  0.02  -0.05 
Crops n.e.c. 2.44 4.06 0.93 0.11 0.03  -0.01  -0.01 
Cattle, sheep and goats  15.05 0.59 1.14 0.00 -0.24  -0.18  -0.02 
Animal products n.e.c.  7.36 -0.25 0.13 -0.02 -0.68  -0.10  -0.02 
Raw milk  16.57 0.57 1.56 0.07 -0.21  -0.14  0.00 
Wool, silk-worm cocoons 1.42 5.33 0.50 0.68 -3.54  0.00  0.00 
Bovine meat products  13.60 0.85 0.68 0.02 -0.12  -0.08  -0.02 
Meat products n.e.c. 55.95 -3.59 -0.81 -0.17 -0.07  0.01  -0.14 
Vegetable oils and fats  2.03 -0.80 0.45 -2.39 0.03  -0.04  -0.00 
Dairy products  1.23 0.25 0.04 0.05 -3.34  -3.39  0.00 
Processed rice  6.81 0.93 3.69 0.04 0.01  -0.00  0.10 
Sugar  13.66 0.86 1.77 0.24 -0.02  -0.03  -0.01 
Food products n.e.c.  17.49 5.26 0.02 0.24 0.30  -0.08  -0.04 
Beverages and tobacco  1.26 1.16 0.27 0.10 -0.18  -0.01  0.01 
Fishing 10.88 3.39 -0.14 -0.03 0.25  0.02  -0.01 
Forestry -0.50 -1.74 -0.19 0.07 -0.14  -0.04  0.03 
Coal  2.01 0.23 0.42 0.05 0.07  0.01  0.01 
Oil  -0.56 -0.62 -0.04 -0.01 -0.04  -0.00  -0.00 
Gas 2.21 1.04 0.46 0.09 0.09  0.02  0.02 
Mineral n.e.c. 0.07 -0.12 0.35 0.01 -0.21  0.02  -0.10 
Mineral products n.e.c. -1.06 -0.12 0.91 0.01 0.01  0.03  0.01 
Textiles  -0.22 5.43 -0.09 0.58 0.43  0.02  -0.00 
Wearing apparel 1.85 10.92 -0.26 -0.04 0.46  0.05  -0.00 
Leather products  -0.64 16.18 -0.83 -0.28 0.26  0.07  0.00 
Wood products -2.17 -1.78 -0.77 -0.04 -0.11  0.00  -0.01 
Paper products, publishing  -0.40 0.24 0.98 0.06 0.07  -0.02  0.00 
Petroleum, coal products  0.37 0.23 0.26 0.06 0.02  0.01  0.00 
Chemical, rubber, plastic  -3.43 -1.41 3.01 0.51 0.03  0.01  -0.01 
Ferrous metals -5.17 -1.59 0.15 0.02 -0.05  0.01  -0.00 
Metals n.e.c. -0.62 -3.56 -0.47 0.96 1.12  0.00  0.37 
Metal products  -2.63 -2.45 -0.89 -0.02 0.04  0.03  -0.00 
Motor vehicles and parts  -16.75 0.30 0.30 0.15 -0.09  0.03  0.00 
Transport equipments  1.69 -2.70 -0.91 -0.26 -0.25  -0.02  -0.02 
Electronic equipment  0.52 -0.98 0.39 -0.10 -0.06  -0.02  -0.00 
Machinery and equipment  -0.15 -0.45 0.68 0.16 0.41  0.02  0.01 
Manufactures n.e.c. -0.50 1.38 -0.80 0.15 0.05  0.02  0.01 
Services 1.61 1.58 0.55 0.11 0.12  0.01  0.01 
Total 1.08 1.49 0.59 0.11 0.09  -0.00  0.01 
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Scenarios S8 
S1-S3 

S9 
S1-S7 

 

10 
Unilateral 

Liberalization 

11 
Global 

Liberalization 

Paddy rice         11.58         11.69 -         0.70          13.74 
Wheat  -         1.35 -         1.39 -         0.56            0.56 
Cereal grains         23.84         24.72           1.52          16.95 
Vegetables, fruit, nuts            8.50           8.62 -         3.05            2.52 
Oil seeds  -         7.91 -         7.91 -       17.77  -       14.56 
Sugar cane, sugar beet         21.23         21.32 -         2.69            8.24 
Plant-based fibers  -         2.13 -         3.77 -       12.54  -       10.35 
Crops n.e.c.           7.42           7.54 -         3.50  -         1.93 
cattle, sheep and goats          16.78         16.35 -         2.95            4.52 
Animal products n.e.c.            7.25           6.42 -         4.76  -         1.21 
Raw milk          18.71         18.42 -         2.06            6.61 
Wool, silk-worm cocoons           7.28           4.41 -         8.72            1.35 
Bovine meat products          15.13         14.92 -         1.34            4.54 
Meat products n.e.c.         51.54         51.18 -         2.45            9.04 
Vegetable oils and fats            1.69 -         0.72 -       12.29  -       10.58 
Dairy products            1.53 -         5.15 -       14.30  -       11.81 
Processed rice          11.43         11.58 -         0.05          13.56 
Sugar          16.28         16.46 -         1.00            6.57 
Food products n.e.c.          22.77         23.20 -         1.38          12.28 
Beverages and tobacco            2.70           2.61 -         7.27  -         3.64 
Fishing         14.13         14.36 -         0.51            8.11 
Forestry -         2.43 -         2.51 -         3.26  -         2.51 
Coal            2.66           2.80           0.67            1.34 
Oil  -         1.22 -         1.28 -         1.01            0.05 
Gas           3.72           3.94           3.79            4.24 
Mineral n.e.c.           0.30           0.02 -         1.46  -         1.09 
Mineral products n.e.c. -         0.27 -         0.21 -         3.71  -         1.26 
Textiles            5.11           6.15 -         5.36            1.70 
Wearing apparel         12.52         12.98           0.15            9.10 
Leather products          14.70         14.76 -         1.09            8.40 
Wood products -         4.72 -         4.88 -         5.82  -         8.33 
Paper products, publishing            0.81           0.92 -         3.87  -         2.40 
Petroleum, coal products            0.85           0.94 -         0.74            1.62 
Chemical, rubber and plastic  -         1.84 -         1.29 -         5.16  -         4.74 
Ferrous metals -         6.60 -         6.62 -         7.93  -         8.45 
Metals n.e.c.     -       4.65            -        2.20                        7.14     -         0.00 
Metal products  -         5.96 -         5.91 -       10.38  -         7.09 
Motor vehicles and parts  -       16.16 -       16.07 -       20.88  -       20.44 
Transport equipments n.e.c.  -         1.92 -         2.46           8.86          50.98 
Electronic equipment  -         0.07 -         0.25           7.98            3.44 
Machinery and equipment            0.08           0.67           4.15            4.26 
Manufactures n.e.c.           0.09           0.31 -         1.33  -         1.92 
Services           3.75           4.00           2.22            3.74 
Total           3.16           3.36 -         0.35            2.01 
Source: Authors 
 

 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

 1

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ในปจจุบัน ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีความสลับซับซอนมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา โดยนอกจากการเปด
เสรีทางการคาและการลงทุนในกรอบตางๆ ทั้งในระดับพหุภาคี (Multilateralism) ที่จะยังคงดําเนิน
ตอไปตามพันธะขอผูกพันในองคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) และการเปด
เสรีในระดับภูมิภาคนิยม (Regionalism) แลวยังมีการเจรจาเปดการคาเสรีในระดับทวิภาคี (Bilateral 
Agreement) ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยไดริเร่ิมเจรจาเพ่ือที่จะเปดเสรีในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ 
หลายประเทศ เชน ความตกลงการคาเสรีไทย – จีน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย และไทย-ญี่ปุน 
นอกจากนี้ยังมีความตกลงการคาเสรีในกรอบอาเซียนไดแก อาเซียน-จีน และอาเซียน-ญ่ีปุน เปนตน 

 
การเปดเสรีทางการคากับประเทศตางๆ เหลานี้ ทําใหประเทศไทยตองยกเลิกเงื่อนไขในการ

ปกปองการแขงขันจากตางประเทศ ดังน้ันเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันและความเปนธรรมใน
การดําเนินธุรกิจใหกับอุตสาหกรรมไทย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยจะตองมีการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการแขงขันที่จะรุนแรงขึ้นหลังการเปดตลาด และในขณะเดียวกันก็ตองมี
ความพรอมในการใชโอกาสที่มีอยูใหสามารถขยายตลาดสินคาสงออกไปยังประเทศที่ไทยมีขอตกลง
ความรวมมือดวย 

 
กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานปฏิบัติการดูแลและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ภาคอุตสาหกรรมไทยเล็งเห็นวาในขณะนี้นโยบายของภาครัฐที่จะเรงมีการเจรจาเปดการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ ในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้นในขณะที่การเจรจาการเปดการคาเสรีภายใตขอตกลงองคการ
คาโลกมีความลาชา ซ่ึงการเปดการเจรจาการคาเสรีกับประเทศตางๆ ในรูปแบบทวิภาคีมีความจําเปน
ที่จะตองมีการศึกษาที่คอนขางละเอียดและมีความออนไหวมากกวาในรูปแบบพหุภาคี เน่ืองจากจําตอง
มีการศึกษาเพื่อหาจุดที่ประเทศทั้งสองสามารถแลกเปลี่ยน รวมมือ และหลีกเลี่ยงปญหาการแขงขัน
ระหวางกันเองใหมากอีกดวย การสรางเง่ือนไขที่กอใหเกิด Complementarity และลดการแขงขัน
ระหวางกันเองใหมากที่สุด เพ่ือกอใหเกิดประโยชนจากการสรางการคา (Trade creation) และแนวทาง
ในการแกไขปญหา และผลกระทบจากการเบี่ยงเบนทางการคา (Trade diversion) ใหมากที่สุด  
 

ดังนั้น ภายใตนโยบายของรัฐในการเรงเปดการคาเสรีในรูปแบบทวิภาคี น้ี กระทรวง
อุตสาหกรรมมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหมีเครื่องมือ และรูปแบบของการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบ และการสรางเงื่อนไขเพื่อเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมในการรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงภาวะแวดลอมทางการคาของภาคอุตสาหกรรมภายใตกรอบการเปดเสรีแบบทวิภาคี โดย
ทั้งนี้จะเปนการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการสรางเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะหของการเปดเสรี
ในกรอบทวิภาคีที่สําคัญที่จะมีตออุตสาหกรรมไทยเพื่อนําเสนอแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรม
รายสาขาที่สําคัญของไทยใหสามารถเติบโตและแขงขันไดอยางมีศักยภาพในสภาพแวดลอมทาง
การคาระหวางประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือกําหนดรูปแบบ และเครื่องมือในการศึกษา และวางรากฐานระบบงานวิจัยและมี

แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูงานวิเคราะห การกําหนดนโยบาย และ
การคาดการณผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมที่นาเชื่อถือในการวิเคราะหผลกระทบและ
การสรางความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเปดเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีกับ
ประเทศตางๆ  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบและเงื่อนไขของการเตรียมความพรอมใหกับภาคอุตสาหกรรมไทย
เน่ืองจากการเปดเจรจาการคาเสรี 

3. กําหนดยุทธศาสตรการเปดเสรีในกรอบทวิภาคีที่เชื่อมโยงไปยังกรอบและแผนปฏิบัติการ 
4. พัฒนาเจาหนาที่ สศอ. ใหมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทั้งทางดานวิเคราะห การกําหนด

นโยบาย และการคาดการณผลกระทบของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถสรางและ
เลือกใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 

 
1.3 เปาหมาย  

1. ยุทธศาสตรการเปดเสรีในกรอบทวิภาคีที่เอ้ือประโยชนสูงสุดตอภาคอุตสาหกรรมไทย 
2. กรอบและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองยุทธศาสตรการเปดเสรีในกรอบทวิภาคีกับนานา

ประเทศและสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
3. เพ่ือวางระบบฐานขอมูลและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมของงานวิจัยดานการเปด

เสรีในกรอบทวิภาคีที่จะเปนรากฐานในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทวิภาคี
ให  นาเชื่อถือและมีผลการวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจน 

4. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบจากประเด็นความตกลงการเปด
เสรีที่สําคัญที่คาดวาจะมีการดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ อาทิเชน ความตกลงการคาเสรี
ไทย-ชิลี ไทย-เปรู ไทย-เม็กซิโก อาเซียน-จีน เปนตน 

5. เพ่ือเสนอแนะแนวคิด เทคนิค และวิธีการเพื่อพิจารณาผลกระทบของการเจรจาเพื่อเปดเสรี
ทางการคาของไทยตอภาคอุตสาหกรรม และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในการเตรียม
ความพรอมใหกับอุตสหกรรมภายในประเทศ 
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6. เพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทยใหสามารถเติบโตและ
แขงขันไดอยางมีศักยภาพภายใตสภาพแวดลอมการเปดเสรีทางการคาในกรอบทวิภาคี 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษานี้จะครอบคลุมถึงการวิเคราะหผลกระทบของการทําความตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีระหว างประเทศไทยและประเทศคู ค า  8 ประเทศด ังต อไปนี ้ค ือ  อ ินเด ีย  จ ีน  ญี ่ปุ น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด บาหเรน  และเปรู โดยมีกรอบความคิดในการศึกษาดังรูปที่ 
1.1 ตอไปน้ี 

การเก็บขอมูล 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอผลกระทบ 

การวิเคราะหผลกระทบมหภาค วิเคราะหรายอุตสาหกรรม กฎวาดวยแหลงกําเนิด

ยุทธศาสตรโดยรวม ยุทธศาสตรระดับอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 1.1  กรอบความคิดในการศึกษา 

- ขอมูลการคาเชิงปริมาณ-คุณภาพ 
- ขอมูลความตกลงที่ผานมา 
- ขอมูลความคืบหนาการเจรจา 
- ขอมูลยุทธศาสตรการคา 

 

- แบบแผนการคา 
- อุปสรรคการคาในปจจุบัน 
- แนวทางการลดอุปสรรคการคาใน FTA 
- ศักยภาพการคาท่ีจะเกิดขึ้น 

 

- GTAP 
- GTEM 
- TDRI-CGE 

- แบบแผนการคา 
- RCA 
- Rank Correlation 
 

- ROO ท่ีผานมา 
- เครือขายการผลิต 
ฯลฯ 

- ความสอดคลองกับ WTO 
- ความสอดคลองระหวาง FTA ตางๆ 
- ลําดับความเรงดวน 
- การลดผลกระทบดานลบมหภาค  
- ฯลฯ 

 

  - การปรับลดภาษี NTB  มาตรการอื่นๆ 
  - มาตรการของรัฐ และผูประกอบการ 
  - การเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีเจรจา 
  - กลไกสนับสนุนการปรับตัว  ฯลฯ 
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1.4.1 การติดตามรวบรวมขอมูลความคืบหนาขอตกลงตางๆ ที่เก่ียวของกับความตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement, FTA)  กับประเทศคูคาที่ไทยมีการ
จัดทํา FTA อยูแลว และกําลังพิจารณาจัดทําตอไป เชน บาหเรน เปรู อินเดีย จีน ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฯลฯ โดยรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห
ทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ
ดานปริมาณ (Quantitative) ถึงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

 
ขอมูลที่จะรวบรวมในการศึกษานี้จะประกอบไปดวยขอมูลที่ดานอุตสาหกรรมและการคา และ

ขอมูลความคืบหนาขอตกลงตางๆ  ตลอดจนยุทธศาสตรในการเจรจาการคาแบบทวิภาคี ดังน้ี  
1. ขอมูลดานอุตสาหกรรมและการคาที่จะจัดเก็บจะมีรายการดังตอไปน้ี  

- ขอมูลการคาระหวางประเทศโดยรวมของประเทศไทย และประเทศคูคาใน
การศึกษา 

- ขอมูลการคาระหวางประเทศของแตละอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
และประเทศคูคาในการศึกษา 

- ขอมูลอัตราภาษี และมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษศีุลกากร (NTM) ของ
ประเทศคูคาในการศึกษาจากฐานขอมูลตางๆ เชน COMTRADE ของ
สหประชาชาต ิ  ตลอดจนรายงานตางๆ เชน Trade Policy Review ของ
ประเทศตางๆ โดย WTO  

2. การสรุปและวเิคราะหความตกลงที่มีการลงนามรวมกนัไปแลว  
- สรุปและวิเคราะหสาระสําคญัของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี ไทย-

บาหเรน อาเซียน-จีน และ ไทย-อินเดีย  
- สรุปและวิเคราะหความตกลงการคา US-Singapore Free Trade 

Agreement  และ US-Chile Free Trade Agreement ซ่ึงสหรัฐจะใชเปน
ตนแบบในการเจรจากับประเทศไทย 

- สรุปและวิเคราะหความตกลง Japan-Singapore New Age Economic 
Partnership (JESPA) ซ่ึงเปนความตกลงทางการคาระหวางสิงคโปร-
ญ่ีปุน ซ่ึงญ่ีปุนจะใชเปนตนแบบในการเจรจากับประเทศไทย 

- สรุปและวิเคราะหความตกลง Singapore-Australia Free Trade 
Agreement (SAFTA) 

- สรุปและวิเคราะหความตกลงอื่นๆ ที่สาํคัญที่เกี่ยวของเชน ความตกลง 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

3. ติดตามความคืบหนาความตกลงทางการคาเสรีแบบทวิภาคีที่อยูในระหวางการ
ดําเนินการ เชน ความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐ ไทย-ญ่ีปุน และไทย-เปร ู  
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ตลอดจนติดตามความคืบหนาของการเจรจาระหวางไทย-จีน และ ไทย-อินเดีย ซ่ึง
จะมีตอเน่ืองไป โดย 

- สอบถามความกาวหนาและสัมภาษณเจาหนาที่เจรจาการคาของประเทศ
ไทยที่เกี่ยวของ คือ กรมเจรจาการคาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย (ความตกลงทางการคาระหวางประเทศคูคาทั้ง 7 ประเทศ) และ
กระทรวงตางประเทศ (กรณีความตกลงทวิภาคีระหวางไทย-ญ่ีปุน)  

- สัมภาษณเจาหนาที่ทางการคาหรือเจาหนาที่ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศคูคาในประเทศไทย   

- วิเคราะหจากเอกสารวิชาการและรายงานขาวตางๆ 
4. วิเคราะหยุทธศาสตรในการทําความตกลงแบบทวิภาคีของประเทศคูคา โดย 

วิเคราะหจากเอกสารตอไปน้ี  
- Trade Policy Agenda 2003   ซ่ึงเปนเอกสารกําหนดยุทธศาสตร

นโยบายการคาระหวางประเทศโดยรวมของสหรัฐ 
- National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers ซึ่งเปน

เอกสารระบุถึงอุปสรรคทางการคาที่ประเทศคูคามีตอสหรัฐ  ซ่ึงจะทําให
ทราบถึงอุปสรรคทางการคาของประเทศคูคาตางๆ ของไทยในการศึกษา
น้ีดวย 

- Tsusho Hakusho (White Paper on International Trade) ซ่ึงเปน
เอกสารภาษาญี่ปุน  ที่กําหนดยุทธศาสตรนโยบายการคาระหวางประเทศ
โดยรวมของญี่ปุน  และวิเคราะหถึงยุทธศาสตรของประเทศตางๆ ที่เปนคู
คาของประเทศญี่ปุน  

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งเอกสารวิชาการ และรายงานขาวตางๆ 
 

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะใชการสัมภาษณเจาหนาที่ทางการคาหรือเจาหนาที่ประจําสถาน
เอกอัครราชทูตของประเทศคูคาที่อยูในประเทศไทยประกอบการวิเคราะหยุทธศาสตรในการทําความ
ตกลงแบบทวิภาคีของประเทศคูคาดวย 
 
1.4.2 วิเคราะหผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีทวิภาค ี
 
 การวิเคราะหผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีในการศึกษานี้จะประกอบไปดวย
ขั้นตอนและแนวทางดังตอไปน้ี  
 1.ทบทวนหลักวิชาการที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดังตอไปน้ี เชน ขอดี
และขอเสียในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีเม่ือเปรียบเทียบกับการเปดเสรีแบบอ่ืน 
ผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีตอการสรางการคา (Trade Creation) การเบี่ยงเบน
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ทางการคา (Trade Diversion) และการบายเบนทางการคา (Trade Deflection)   ความแตกตางของ
ผลกระทบในการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศใหญและประเทศเล็ก   ตลอดจนเศรษฐศาสตร
การเมือง (Political Economy) ของการเปดเสรีแบบทวิภาคี เปนตน  

 
 2.วิเคราะหปจจัยหลักที่กําหนดผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีตอประเทศไทยกับ
ประเทศคูคา ซ่ึงจะขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการคือ 

2.1 ปริมาณ (Value) แบบแผน (Pattern) และองคประกอบ (Composition) ของการคา
ระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาในปจจุบัน 

2.2 อุปสรรคทางการคาที่เกี่ยวของทั้งภาษีศุลกากร (Tariff) และ (Non-Tariff Barrier 
หรือ NTB) ตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันของทั้งสองฝาย  

2.3 การลดอุปสรรคทางการคาที่มีอยูในปจจุบันจากการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิ
ภาคี ซ่ึงขึ้นอยูกับขอบเขตความครอบคลุมของความตกลง ระยะเวลาในการปฏิบัติ
ตามความตกลง และระดับของการลดอุปสรรคทางการคา  

2.4 ศักยภาพทางการคาระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาในการศึกษาที่จะเกิดขึ้น 
หากมีการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  

 
 ทั้งนี้ การศึกษาแบบแผนและองคประกอบของการคาระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาใน
ปจจุบัน จะวิเคราะหจาก 

1. อัตราการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการคาของประเทศคูคาใน
การศึกษา 

2. ระดับการกระจุกตัว (Concentration Ratio) ของสินคาสงออกและนําเขาของสินคา
ของประเทศไทยและประเทศคูคา  

3. ความหนุนเสริม (Complimentary) หรือแขงขัน (Substitution) ระหวางสินคาไทย
กับสินคาของประเทศคูคาที่จะทําความตกลงทวิภาคี ซ่ึงจะวิเคราะหจาก RCA Rank 
Correlation และดัชนีอ่ืนๆ  

4. การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดในอดีตที่ผานมาของสินคาไทยในตลาดของประเทศ
คูคาที่จะทําความตกลงทวิภาคี  ซ่ึงจะวิเคราะหจาก Constant Market Share 
Analysis 

 สวนการศึกษาอุปสรรคทางการคาที่เกี่ยวของทั้งภาษีศุลกากร และ NTB ตางๆ จะวิเคราะห
จาก  

1. ระดับอัตราภาษีศุลกากร ทั้งระดับเฉลี่ย และระบุรายการสินคาที่มีอัตราภาษีศุลกากร
ในระดับสูง 

2. ความครอบคลุมของ NTB ตอสินคานําเขา 
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3. กฎระเบียบดานการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม  ซ่ึงเปนสวนที่หนุนเสริมหรือเปน
อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ  

  
 สวนการศึกษาสาระสําคัญของความตกลงทางการคาจะอางอิงจากขอมูลในหัวขอที่ 4.1 
ในขณะที่ การศึกษาศักยภาพทางการคาระหวางไทยและประเทศคูคาในการศึกษาจะวิเคราะห
เปรียบเทียบกับปริมาณการคาที่ประมาณการไดจาก  Gravity model ซ่ึงเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
ที่อธิบายปริมาณการคาระหวางประเทศคูคาโดยอางอิงกับขนาดของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ของไทยและประเทศคูคา ระยะทางระหวางทั้งสองประเทศ และตัวแปรอ่ืนๆ 
 
1.4.3 ออกแบบรูปแบบวิเคราะหเชิงปริมาณและแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่จะใชในการ

วิเคราะหผลกระทบกับประเทศไทยในดานการคา การลงทุน การผลิต  
 
การวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของการทําความตกลงการคาเสรีในการศึกษานี้จะอาศัย

การวิเคราะหดวยแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model)  การวิเคราะห
ดังกลาวจะทําใหเราทราบผลกระทบในการทําความตกลงตอเศรษฐกิจในระดับมหภาค เชน ผลกระทบ
ตอการสงออก การนําเขาปริมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) และการ
ขยายตัวของการลงทุน เปนตน   ทั้งน้ี การวิเคราะหดังกลาวจะครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ
อยางนอยดังตอไปน้ี 

1. สิ่งทอ และเครื่องนุงหม 
2. ผลิตภัณฑเครือ่งหนัง 
3. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
4. ผลิตภัณฑเคมี และพลาสตกิ 
5. ผลิตภัณฑเหล็ก 
6. ยานยนตและชิ้นสวน 
7. เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
8. ผลิตภัณฑไม  
9. ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปในบางรายการทีส่ําคัญ  
10. หัตถอุตสาหกรรมอื่นๆ  

 
ทั้งน้ี การวิเคราะหดวยแบบจําลอง CGE จะไมครอบคลุมไปถึง ผลกระทบจากการทําความตก

ลงกบัประเทศบาหเรน  เน่ืองจากไมสามารถหาขอมูลโครงสรางการผลิตของประเทศดังกลาวได 
ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจะพิจารณาเลือกใชแบบจําลอง CGE ตางๆ ทั้งที่พัฒนาขึ้นโดย

หนวยงานอื่น และที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยพัฒนาขึ้นเองประกอบกันดังน้ี  
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1. แบบจําลอง GTAP ของมหาวิทยาลัย Purdue ซ่ึงเปนแบบจําลอง Multi-country   
ครอบคลุมหลายประเทศ  

2. แบบจําลอง GTEM ของสถาบัน ABARE ออสเตรเลีย  ซ่ึงเปนแบบจําลอง Multi-
country ซ่ึงพัฒนาตอยอดจากแบบจําลอง GTAP แบบจําลองดังกลาวมีความ
ครอบคลุมหลายประเทศ  

3. แบบจําลอง TDRI-CGE   ซ่ึงเปนแบบจําลอง Single-country ครอบคลุมเฉพาะ
ประเทศไทย แตมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับประเทศไทยมากกวาแบบจําลอง GTAP     

 
นอกจากนี้  ในกรณีที่ประเทศคูคาของไทย มีขอมูลบัญชีเมทริกซสังคม (Social Accounting 

Matrix หรือ SAM) ที่สมบูรณ ทันสมัยและเปดเผยตอสาธารณะ  คณะผูวิจัยอาจพิจารณาปรับปรุง
แบบจําลอง TDRI-CGE ใหสามารถวิเคราะหแบบ Multi-country ไดในกรณีที่จําเปน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดผล
การวิเคราะหที่สมบูรณที่สุด    
   

ในการประมาณการผลกระทบจากการทําความตกลงแบบทวิภาคีดังกลาว คณะผูวิจัยจะ
พยายามประมาณการผลกระทบของการลดอุปสรรคทางการคาทั้งที่เปนภาษีศุลกากร (Tariff) และ
อุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (NTB) โดยจะแปลง NTB เปนอัตราเทียบเทาของภาษี
ศุลกากร (Tariff Equivalent)  โดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติหรืออางอิงผลการศึกษาที่ผานมา1 อยางไร
ก็ตาม การวิเคราะหผลกระทบของการลดอุปสรรคทางการคาที่อยูในรูปของ NTB อาจไมสามารถ
ครอบคลุมถึงกรณีของประเทศอินเดีย บาหเรน และเปรู  เน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลของ
ประเทศเหลานี้  
 
1.4.4 ระบุอุตสาหกรรมยอยที่จะไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนจากการจัดทําความตกลง

การคาเสรีซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการสงออก เชน 
ยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่องนุงหม ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ ทั้งน้ีจะตองมี
ขอเสนอแนะระบุถึงรายละเอียดของประเภทยอยในแตละอุตสากรรมใหชัดเจนดวย 
 

 ในการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมยอยที่ มีความสําคัญ คณะผูวิ จัยจะเลือกศึกษา
อุตสาหกรรมยอยของอุตสาหกรรมหลัก 13 อุตสาหกรรม ซ่ึงเปนเปาหมายในการปรับโครงสรางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและ

                                          
1  คาดวา NTB ที่จะรวมอยูในการศึกษาไดแก NTB ภายใตคําจํากัดความของ UNCTAD คือ การควบคุมราคา (administrative price)     
มาตรการตอตานการทุมตลาด (AD) มาตรการเก็บภาษีตอตานการอุดหนุน (CV measure)  การออกใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ และไม
อัตโนมัติ (automatic or non-automatic license) การหามนําเขา (import prohibition) การควบคุมการสงออกโดยสมัครใจ (export 
restraint arrangement) กฎระเบียบดานเทคนิค (technical regulation)  การกําหนดพิธีการทางศลุกากรพิเศษ (special custom 
formalities) 
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อิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป  ผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือน ยาและเคมีภัณฑ  ยางพาราและผลิตภัณฑ
ยาง  ผลิตภัณฑพลาสติก  เซรามิกสและแกว รองเทาและเครื่องหนัง  อัญมณีและเครื่องประดับ  เหล็ก
และเหล็กกลา  ปโตรเคมี ทั้งนี้ คณะผูวิจัยจะวิเคราะหสินคาในอุตสาหกรรมดังกลาวในระดับพิกัด HS 
6 หลัก  ทั้งน้ี การวิเคราะหจะครอบคลุมประเด็นดังตอไปน้ี  

1. แบบแผนการสงออกและนําเขาของไทย และประเทศคูคา  ทั้งในตลาดโลก ประเทศคู
คา และประเทศไทย  

2. ขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยเม่ือเทียบกับประเทศคูคาในตลาดโลก 
ซ่ึงวิเคราะหจากดัชนี Revealed Comparative Advantage (RCA)  

3. ระดับความหนุนเสริม (Complimentary) หรือแขงขัน (Substitution) ระหวางสินคา
ไทยกับสินคาของประเทศคูคา ซ่ึงจะบอกระดับของการหนุนเสริมกันในระหวาง
อุตสาหกรรม (Inter-industry) โดยจะวิเคราะหจาก RCA Rank Correlation  

4. การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดของสินคาไทยในประเทศคูคาที่จะทําความตกลงทวิ
ภาคีซ่ึงจะวิเคราะหจาก Constant Market Share Analysis  วาสวนแบงตลาดของ
สินคาไทยในชวงที่ผานมาเปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุผลใด 

นอกจากการวิเคราะหในรายสินคาดังกลาวแลว คณะผูวิจัยจะวิเคราะหแบบแผนการคาใน
ระดับอุตสาหกรรม  โดยจะศึกษาถึงการคาในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intra-industry Trade) ระหวาง
ประเทศไทย และประเทศคูคา โดยใชดัชนีการคาในอุตสาหกรรม  (Intra-industry Index) ซ่ึงจะบอก
ระดับของการหนุนเสริมกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intra-industry)  สําหรับอุตสาหกรรมที่มีเครือขาย
การผลิตระหวางประเทศสูง 4 อุตสาหกรรมคือ  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่อง  
นุงหม  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  และอาหารแปรรูป 

 
 การวิเคราะหดังกลาวจะทําใหเราสามารถระบุสินคาไทยที่จะไดรับผลกระทบในดานลบหรือ
ดานบวกจากการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคา โดยคณะผูวิจัยคาดวาจะจัดสินคา
อุตสาหกรรมของไทยออกเปน 4 กลุมคือ  

1. กลุมที่จะไดรับประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรี และผูประกอบการใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันมาก  ซ่ึงตองเรงเปดเจรจาเพื่อเปดตลาด  

2. กลุมที่จะไดรับประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรี แตผูประกอบการใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันนอย ซ่ึงตองมีมาตรการหนุนเสริมในการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 

3. กลุมที่จะนาจะเสียประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรีแตผูประกอบการใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันมาก  

4. กลุมที่จะนาจะเสียประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรีและผูประกอบการใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันนอย ซ่ึงตองมีมาตรการชวยเหลือในการ
ปรับตัว  
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  ทั้งน้ี เม่ือทราบตําแหนงของสินคาในแตละกลุมแลว คณะผูวิจัยจะสอบถามผูประกอบการถึง
สาเหตุถึงการเพิ่มหรือสูญเสียความสามารถในการแขงขันของสินคาดังกลาว เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายตอไป   
 
1.4.5 วิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  
  
 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคามีความสําคัญอยางยิ่งตอการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิ
ภาคีใหประสบความสําเร็จ เน่ืองจาก หากมีการออกแบบอยางไมเหมาะสมแลว  กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาจะสรางตนทุนตอทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสรางความสับสนใหแก
ผูประกอบการ จนอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคาอยางใหม ซ่ึงทําใหการเปดเสรีไมเกิดประโยชน    
  
 โดยทั่วไป  การกําหนดแหลงกําเนิดของสินคาในการทําความตกลงการคาเสรีที่ผานมา
มักอางอิงกับ 3 หลักเกณฑคือ การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (change in 
tariff classification) การมีมูลคาเพิ่มขั้นต่ําไมนอยกวาที่กําหนด (minimum value added threshold) 
และการมีกระบวนการหรือชิ้นสวนที่สําคัญ (specific technical process or of certain component of 
a product)  
 
 ประเทศคูคาของไทยมีทั้งประเทศที่มีหลักเกณฑในการกําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่
แนชัดแลวคือ สหรัฐ ออสเตรเลีย และญี่ปุน  เน่ืองจากมีประสบการณในการทําความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคีกับประเทศอ่ืนมากอนและประเทศที่ยังไมมีหลักเกณฑในการกําหนดกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาที่แนชัด   เน่ืองจากยังไมมีประสบการณในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
กับประเทศอื่นมากนัก  
 
 การศึกษาในหัวขอน้ีจะประกอบดวย 

1. ศึกษากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของประเทศคูคาแตละประเทศ ในความตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคีหรือภูมิภาคกับประเทศอื่นที่ผานมา ดังน้ี  

- สหรัฐจะศึกษาจากความตกลง North America Free Trade Agreement 
(NAFTA)   และ US-Singapore Free Trade Agreement   

- ญ่ีปุนจะศึกษาจากความตกลง Japan-Singapore New Age Economic 
Partnership    

- ออสเตรเลียจะศึกษาจากความตกลง Singapore-Australia Free Trade 
Agreement (SAFTA) และความตกลง Thai-Australia Free Trade 
Agreement (TAFTA 
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- ไทยจะศึกษาจากความตกลง ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
- ความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาลักษณะเครือขายในการผลิต (production network) ของอุตสาหกรรมทีส่ําคัญ 
โดยจะจํากัดอยูเฉพาะ 4 อุตสาหกรรมทีมี่ความสําคัญสูง และมีเครอืขายในการผลิต
ระหวางประเทศคืออุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่องนุงหม ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส  และอาหารแปรรูป  เน่ืองจากการออกแบบกฎวาดวยแหลงกาํเนิด
สินคาจะตองพิจารณาถึงเครือขายในการผลิตดังกลาว 

3. ศึกษาหลักการในทางทฤษฎีของหลักวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เอ้ือตอการคา  และ
บทเรียนในการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ผานมาของประเทศตางๆ 

4. นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการออกแบบกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาทั้งใน
ภาพรวมและกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาสําหรับความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
กับประเทศตางๆ  ในการศกึษา 

 
1.4.6 การกําหนดยุทธศาสตรในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีโดยรวม 
 
 นอกจาก จะนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายสําหรับการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
กับประเทศคูคาแตละประเทศดังที่กลาวมาแลว คณะผูวิจัยยังจะเสนอขอเสนอแนะโดยรวมในการทํา
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีดวยเพื่อใหรัฐบาลไทยมียุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกันในการ
เจรจาการคาแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความขัดแยงกันในการทําความตกลงกับ
ประเทศคูคาแตละประเทศ     
 
 ทั้งน้ี คณะผูวิจัยจะวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับความตกลงแบบพหุ
ภาคีในองคการการคาโลก  

2. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีความสอดคลอง  

3. ลําดับความเรงดวนในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคาใน
การศึกษาแตละประเทศ 

4. การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการเบี่ยงเบนทางการคา (Trade Diversion) 
และการบายเบนทางการคา (Trade Deflection) 

5. ยุทธศาสตรขอเสนอแนะและขอควรระวังในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
โดยรวม 
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ยุทธศาสตรดังกลาวจะใหแนวทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกรอบและแผนปฏิบตักิารของ
กระทรวง   อุตสาหกรรมทีจ่ะมีการจัดทําขึ้นตอไป  
1.4.7 การนําเสนอขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมในการบรรเทาผลกระทบทางลบและแนวทาง

สงเสริมผลกระทบทางบวก 
  
 ขอเสนอแนะในการศึกษานีจ้ะประกอบไปดวยขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับ 

1. แนวทางการปรับอัตราภาษีศุลกากร มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรและมาตรการ
สนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน  

2. การสนับสนุนของรัฐ และการเตรียมความพรอมและผูประกอบการที่ผลิตสินคา
ทั้ง 4 กลุมใน 13 อุตสาหกรรมตามหัวขอที่ 4.4 

3. การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เจรจาการคาของฝายไทย 
4. การสรางตาขายรองรับทางสังคม (Social Safety Net) เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวจาก

การเปดเสรีทางการคา เชน การหากลไกในการลดผลกระทบของแรงงานและ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม อาทิ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
และผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

 
1.4.8 เสนอผลงานการศึกษาตอสาธารณชน ไดแก สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจาหนาที่

ของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เก่ียวของ เพื่อฟงขอคิดเห็นกอนสงมอบงานให สศอ. โดยจัด
สัมมนา 2 คร้ัง จํานวนผูเขารวมสัมมนาครั้งละไมนอยกวา 120 คน ในเรื่องผลกระทบ
ทางบวกและทางลบจากความตกลงการคาเสรี และเรื่องอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชน
และเสียประโยชนจากการจัดทําความตกลงการคาเสรี 
 
คณะผูวิจัยจะเสนอผลงานการศึกษาตอสาธารณชน ไดแก สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

เจาหนาที่ของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนสื่อมวลชนเพื่อเผยแพรผลการวิจัยและรับฟง
ขอคิดเห็น 2 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังตอไปน้ี  
  
 การสัมมนาครั้งที่ 1 จะมีเน้ือหาเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปน้ี  

- การวิเคราะหแบบแผนทางการคาของไทยและประเทศคูคา  
- การวิเคราะหเน้ือหาของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี 
- เครือขายการผลิตระหวางประเทศและการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  
- การวิเคราะหผลกระทบของการทําความตกลงทางการคาในระดับมหภาค 
- ขอเสนอแนะทางนโยบายเบื้องตน  

 
 การสัมมนาครั้งที่ 2 จะมีเน้ือหาเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปน้ี  
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- การระบุสินคาที่ไดจะรับผลกระทบจากการคาเสรีในแตละกลุมในหัวขอที่ 4.4 
- ยุทธศาสตรโดยรวมในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของประเทศไทย  
- ขอเสนอแนะทางนโยบายสําหรับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเตรียมความพรอม 

การสรางความสามารถในการแขงขัน และการปรับตัวของแตละอุตสาหกรรม   
 
1.4.9 ฝกอบรมเจาหนาที่ สศอ. ใหมีความสามารถในการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนใน

อนาคตโดยสามารถใชงานแบบจําลองหรือเครื่องมือที่สรางข้ึนไมนอยกวา 5 คน 
 

การฝกอบรมเจาหนาที่ สศอ. ในโครงการนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหาซึ่งแบงเปนหลักสูตร 3 
ระดับ  ดังตอไปน้ี  

1. หลักสูตรเบื้องตน ซ่ึงเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไมตองอาศัยความรูพ้ืนฐาน
มาก สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ไมเกิน 15 คน เชน  

- การวิเคราะหแบบแผนทางการคา (เชนการวัด Intra-industry Trade)  
- การวิเคราะหความหนุนเสริมหรือแขงขันกันทางการคา (RCA Rank 

Correlation)  
- การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด (Constant 

Market Share Analysis) เปนตน    
2. หลักสูตรขั้นกลาง ซ่ึงเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบเบื้องตนของการทาํความตก

ลงการคาเสรีแบบทวิภาคี สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ไมเกิน 10 คน  
- การวิเคราะหดุลยภาพบางสวน (Partial Equilibrium)  
- การวิเคราะหศักยภาพทางการคากับประเทศคูคา  (ใช Gravity Model) 
- การตีความการประเมินผลกระทบของการทําความตกลงการคาเสรีแบบ

ทวิภาคีดวยการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป (CGE) อยางงาย   
- การทําแบบฝกหัดการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป (CGE) อยางงายใน Excel  
- การเลือกใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตางๆ ในการวิเคราะห 

3. หลักสูตรขั้นสูง ซ่ึงเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบของการทําความตกลงการคา
เสรีดวย สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ไมเกิน 5 คน 

- การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป (CGE)  
- การแปลง NTB ใหอยูในรูป Tariff Equivalent 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหแบบแผนทางการคาของประเทศไทยและประเทศคูคา 

 
 เน้ือหาในบทนี้จะวิเคราะหแบบแผนทางการคาของประเทศไทยและคูคาที่สําคัญ ซ่ึงรวมถงึ
ประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคีกบัไทย โดยในหัวขอ 2.1 จะวิเคราะหการสงออก การนําเขา      
ดุลการคา และสวนแบงทางการตลาดของสินคาของประเทศไทย หัวขอ 2.2 จะวิเคราะหแบบแผน
ทางการคาของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย คือ สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุน และจีน ตลอดจนประเทศคูเจรจา
การคาแบบทวิภาคีกับไทย  และหัวขอ 2.3 จะวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของสนิคาไทย
เม่ือเทียบกบัประเทศตางๆ ในตลาดโลก วิเคราะหระดับความหนุนเสริมหรือแขงขันระหวางสินคาไทย
กับสินคาของประเทศคูคา และการเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดของสินคาไทยในประเทศคูคาทีส่ําคัญ 
 
2.1 แบบแผนทางการคาระหวางประเทศของไทย 
 
2.1.1 ภาพรวมทางการคาระหวางประเทศของไทย 
 

ในชวงเกือบสองทศวรรษทีผ่านมา มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยเพิม่ขึ้นโดยตลอด 
จาก 474.74 พันลานบาทในป 2529 เปน 6,472.02 พันลานบาทในป 2546 (รูปที่ 2.1) โดยมูลคาที่
เพ่ิมขึ้นมาจากทั้งการสงออกและการนําเขา โดยมูลคาการสงออกเพ่ิมจาก 233.38 พันลานบาทในป 
2529 เปน 3,333.93 พันลานบาทในป 2546 ขณะเดียวกัน มูลคาการนําเขาสนิคาเพิ่มจาก 241.36 
พันลานบาทในป 2529 เปน 3,138.10 พันลานบาทในป 2546 โดยตั้งแตป 2529 ไทยขาดดุลการคามา
โดยตลอดและมีแนวโนมจะขาดดุลเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งป 2540 ซ่ึงไทยประสบกับปญหาวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ คาเงินบาทไดออนตัวลงเกือบเทาตวั ซ่ึงสงผลใหการขาดดุลการคาจึงลดลงและเปลี่ยน
มาเปนเกินดุลในป 2541 อยางไรก็ตาม การเกินดุลการคานี้มีแนวโนมลดลงจาก 474.02 พันลานบาท
ในป 2541 เปน 195.83 พันลานบาทในป 2546 
 

ในดานอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก การนําเขา และการคาระหวางประเทศของไทย
ในชวงป 2530-2538 มีการขยายตวัในระดับสูง (รูปที่ 2.2) แตแนวโนมการขยายตัวไดลดลง จนกระทั่ง
ปลายป 2539 ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจของไทยไดซบเซาลง อัตราการขยายตวัของการสงออกชะลอตวัลง
เหลือรอยละ 0.34 เทานั้น อัตราการขยายตวัของมูลคาการนําเขาลดลงเหลือรอยละ 3.9 ทําใหการ
ขยายตวัของมูลคาการคาระหวางประเทศของไทยลดเหลือรอยละ 2.3 ในป 2539 หลังจากนั้น อัตรา
การขยายตัวของมูลคาการสงออก การนําเขา และการคามีความผันผวนคอนขางมาก โดยในปจจุบันป 
2546 ไทยมีอัตราการขยายตัวของการสงออกและนําเขารอยละ 12.9 และ 13.1 ตามลําดับ 

 
 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

 15

รูปที่ 2.1 ภาพรวมการคาระหวางประทศของไทยป 2529-2546 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
รูปที่ 2.2 อัตราการขยายตัวของการคาระหวางประเทศของไทยป 2530-2546 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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2.1.2 โครงสรางของสินคาสงออกและนําเขา 
 
 โครงสรางการผลิตและการสงออกสินคาของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากการผลิตและ
สงออกสินคาเกษตรมาสูสินคาอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากป 2531 ไทยมีสัดสวนการสงออกสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเทากับรอยละ 42.33 ลดลงเหลือรอยละ 18.23 ในป 2544 โดยสัดสวน
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมไดเพ่ิมจากรอยละ 54.85 ในป 2531 เปนรอยละ 75.28 ในป 2544  
 

ทั้งน้ี ในป 2544 สินคาสงออกที่สําคัญ 20 อันดับแรก ไดแก  
1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
2. แผงวงจรไฟฟา  
3. เสื้อผาสําเร็จรูป  
4. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  
5. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  
6. อัญมณีและเครื่องประดับ  
7. เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ  
8. เม็ดพลาสติก  
9. ขาว  
10. ยางพารา  
11. กุงสดแชเย็น แชแข็ง  
12. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ  
13. นํ้ามันสําเร็จรูป  
14. ผลิตภัณฑยาง  
15. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  
16. เคมีภัณฑ  
17. อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด  
18. เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่นๆ  
19. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน และ  
20. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ  

 
โดยสินคาสงออก 20 รายการนี้คิดเปนประมาณรอยละ 57.3 ของมูลคาการสงออกสินคา

ทั้งหมดของไทยในป 2544  
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ลําดับมูลคาการสงออก

เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตวัของสินคาสงออก 20 รายการนี้ โดยเปรียบเทียบชวงกอน
วิกฤตเศรษฐกิจ (ป 2532-2538) เปรียบเทียบกบัชวงวิกฤตจนถึงหลังวิกฤต (ป 2539-2544)1 (รูปที่ 
2.3)  สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี  

• กลุมแรก คือกลุมที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบดวยสินคา 6 รายการ2 ไดแก 
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (4), อาหารทะเลกระปองและแปรรูป (5), เม็ดพลาสติก 
(8), ขาว (9), นํ้ามันสําเร็จรูป (13) และเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืนๆ (18)   

• กลุมที่สองคือ  กลุมที่มีอัตราการขยายตัวลดลง ประกอบดวยสินคา 12 รายการ ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (1) เครื่องรับวทิยุโทรทศันและสวนประกอบ 
(7) ยางพารา (10) กุงสดแชเย็น แชแข็ง (11) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (12) 
เคมีภัณฑ (16) อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด (17) และ เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ (20) ซ่ึงเปนสนิคาที่มีอัตราการขยายตัวลดลงอยางมาก  สวนอัญมณีและ
เครื่องประดับ (6) ผลิตภัณฑยาง (14) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (15) และ
เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน (19) เปนสินคาที่มีอัตราการขยายตวัลดลงแตไมมากนัก   

• กลุมที่สามคือสินคาที่มีอัตราการการขยายตวัคงที่ ไดแก แผงวงจรไฟฟา (2) และเสื้อผา
สําเร็จรูป (3) 

 
รูปที่ 2.3 อัตราการขยายตัวของสินคาสงออก 20 อันดับแรกของไทย 
 
  

                                                           
1 โดยทั่วไปถือวาวิกฤตเศรษฐกิจเร่ิมตนกลางปในป 2540 หลงัจากการปรบัระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตระกราเงิน เปนระบบอัตรา
แลกเปลีย่นลอยตัวแบบมีการจัดการ อยางไรก็ตาม ในสวนน้ีนับเร่ิมจากป 2539 เน่ืองจากเปนปที่การสงออกไดขยายตัวลดลงอยางมาก 
โดยในป 2538 อัตราการขยายตัวการสงออกสูงถึงรอยละ 23.6 แตป 2539 อัตราการขยายตัวการสงออกเทากับรอยละ 0.3 อันเปน
สัญญาณเตือนภัยแรกๆ ที่แสดงวาประเทศไทยกําลังจะประสบกับวิกฤตการณ 
2 ตัวเลขในวงเล็บคือ ลําดับของมูลคาการสงออก 
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โครงสรางการนําเขาสินคาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกบัโครงสรางการสงออก คือ 
จากเดิมที่เคยนําเขาสินคาวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปมาเปนนําเขาสินคาทุนเพ่ิมขึ้น โดยการนําเขาสินคา
ทุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 38.49 ของมูลคาการนําเขารวม ในป 2531 เปนรอยละ 47.18 ในป 
2544 ในขณะที่สัดสวนการนําเขาสินคาวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 36.94 ของ
มูลคาการนําเขารวม ในป 2531 เปนรอยละ 28.69 ในป 2544 สินคาที่นําเขาในลําดบัรองลงมาคือ   
สินคาเชื้อเพลงิ ซ่ึงมีอัตราเพิ่มขึ้นแตไมสงูนัก 
 

โดยประเภทของสินคานําเขาที่สําคัญ  20 รายการแรก ไดแก  
1. เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  
2. เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม  
3. นํ้ามันดิบ  
4. แผงวงจรไฟฟา  
5. เคมีภัณฑ  
6. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
7. เหล็กและเหลก็กลา  
8. ผลิตภัณฑโลหะ  
9. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา  
10. สินแรโลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ  
11. สวนประกอบและอุปกรณประกอบรถยนต  
12. เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย  
13. เครื่องบินและอุปกรณการบิน  
14. ผาผืน  
15. ผลิตภัณฑพลาสติก  
16. เครื่องใชไฟฟา  
17. หลอดภาพโทรทัศน  
18. เสนใยใชในการทอ  
19. กระดาษและผลิตภัณฑ    
20. ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม  

 
โดยสินคานําเขา 20 รายการนี้คิดเปนรอยละ 81.4 ของมูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของไทย

ในป 2544 
 

เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตวัของสินคานําเขา 20 รายการนี้ ในชวงป 2532-2538 
เปรียบเทียบกบัชวงป 2539-2544 สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ  
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ลําดับของมูลคาการสงออก

• กลุมแรกซึ่งเปนสินคาสวนใหญ คือ 17 รายการ มีอัตราการขยายตัวลดลง (รูปที่ 2.4)  
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ 
เม็ดพลาสติก ยางพารา กุงสดแชเย็น แชแข็ง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ นํ้ามัน
สําเร็จรูป ผลติภัณฑยาง เหลก็ เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ อุปกรณกึ่งตัวนํา
ทรานซิสเตอรและไดโอด เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืนๆ เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน 
และเครื่องจักรและสวนประกอบ  

• กลุมที่สอง คือ กลุมสินคาทีมี่อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2 รายการ ไดแก นํ้ามันดิบ (3) 
และเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา (9)   

• กลุมที่สาม คอืกลุมสินคาทีมี่อัตราการขยายตัวคงที่ คือ  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ (6) 

 
รูปที่ 2.4 อัตราการขยายตัวของสินคานําเขา 20 อันดับแรกของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2545. 

 
2.1.3 ประเทศคูคาที่สําคญั 
 
 ก.ตลาดสงออก 
 

ตลาดสินคาออกที่สําคัญของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
ญ่ีปุน และอาเซียน โดยในป 2546 สัดสวนการสงออกสินคาจากไทยไปยังตลาดทั้งสี่คิดเปนรอยละ 
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75.47 ของมูลคาสินคาที่สงออกทั้งหมดของไทย แตหลังจากป 2540 สัดสวนการสงออกไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปมีแนวโนมลดลง ขณะที่สัดสวนการสงออกไปยังตลาดญี่ปุนมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น 

 
สวนตลาดอ่ืนๆ ที่มีความสาํคัญเพ่ิมขึ้น ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน  ซ่ึงตั้งแตป 2536 เปน

ตนมา สัดสวนการสงออกสินคาของไทยไปยังอาเซยีนสูงกวาสัดสวนการสงออกสินคาไปยังสหภาพ
ยุโรปและญีปุ่น นอกจากนี้ สัดสวนการสงออกสินคาจากประเทศไทยไปยังจีนและประเทศแถบเอเซียใต
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยประเทศจีน เพ่ิมจากรอยละ 1.16 ในป 2533 เปนรอยละ 7.08 ในป 2546  

 
เม่ือพิจารณาจากกลุมประเทศคูเจรจาการคาทวิภาคีกับไทยจํานวน 8 ประเทศ (ตารางที่ 2.1) 

พบวา สัดสวนการสงออกสินคาของไทยไปยังกลุมคูเจรจาเหลานี้คิดเปนรอยละ 42.16 ของการสงออก
รวมของไทย โดยสัดสวนการสงออกสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา (รอยละ 16.98) รองลงมาคือ ญ่ีปุน 
(14.21) จีน (7.08) และออสเตรเลีย (2.69) ตามลําดับ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสัดสวนการสงออกไปยัง
ประเทศอื่นๆ คือ อินเดีย นิวซีแลนด บาหเรน และเปรู คอนขางนอยคือรวม 4 ประเทศเทากับรอยละ 
1.2 ของการสงออกทั้งหมดของไทย  

 
เม่ือเปรียบเทยีบอัตราการขยายตวัของการสงออกสินคาของไทยไปยงัตลาดตางๆ ในชวงป 

2532-2538 เปรียบเทียบกบัชวงป 2539-2544 (รูปที่ 2.5) พบวา ตลาดที่มีอัตราการขยายตวัเพ่ิมขึ้น
มากคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศแถบเอเซียใต สวนตลาดจนีมีอัตราการขยายตวั
เพ่ิมขึ้นไมมากนัก ตลาดทีมี่อัตราการขยายตัวลดลงคอื  อาเซียน ญ่ีปุน และตะวันออกกลาง  
  
ตารางที่  2.1 ตลาดสงออกของประเทศไทยป 2546 

มูลคาการสงออกป 2546 (ลานบาท) 
 

อัตราการขยายตัว (%)  ประเทศ 

สงออกรวม 20  
สินคาแรก 

สัดสวน 20 สินคา
แรกตอท้ังหมด (%) 

2543 2544 2545 2546 

สัดสวน
การ

สงออก
ของไทย 

(%) 
ประเทศคูเจรจาการคาทวิภาค ี
1 สหรัฐอเมริกา 566,016.6 400,802.5 70.81 23.43 -1.21 -0.93 -2.26 16.98 
2 ญี่ปุน 473,621.8 264,275.8 55.8 29.92 8.22 -2.92 10.92 14.21 
3 จีน 236,160.0 188,505.4 79.82 60.52 12.29 19.96 54.77 7.08 
4 ออสเตรเลีย 89,744.1 70,019.6 78.02 30.48 -7,25 16.65 27.44 2.69 
5 อินเดีย 26,530.2 19,851.1 74.82 49.70 8.27 -17.19 49.56 0.80 
6 นิวซีแลนด 11,016.4 8,745.2 79.38 19.65 10.81 8.41 25.23 0.33 
7 บาหเรน 1,679.9 1,159.3 69.01 1.11 27.03 2.52 11.85 0.05 
8 เปรู 810.2 732.2 90.37 40.97 5.2 60.14 -16.02 0.02 

 รวม 8 ประเทศ 1,405,579.2 954,091.1 67.88     42.16 
กลุมประเทศอื่น 
 สหภาพยุโรป 488,951.7 333,232.9 68.15 17.51 6.71 -6.02 11.54 14.67 
 อาเซียน 687,080.5 436,561.7 63.54 30.43 3.89 4.36 18.03 20.61 
 BIMST-EC(7) 63,887.8 43,071.3 67.42 41.89 -3.45 -10.9 30.24 1.92 
 โลก 3,333,928.5 1,941,966.4 58.25 25.01 4.21 2.34 12.94 100.00 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
รูปที่ 2.5 อัตราการขยายตัวของตลาดสงออกที่สาํคัญของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2545. 
 
 ข. แหลงนําเขา  

 
แหลงนําเขาสนิคาที่สําคัญของไทยเมื่อพิจารณาโดยสัดสวนการนําเขายังคงเปนแหลงเดียวกบั

ตลาดสงออก น่ันคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุนและประเทศในกลุมอาเซียน โดยสัดสวน
การนําเขาสินคาจากญี่ปุน สหภาพยุโรปมีแนวโนมลดลงคอนขางมากขณะทีส่ัดสวนการนาํเขาสินคา
จากสหรัฐอเมริกามีแนวโนมลดลงเชนกนัแตไมมาก สวนสัดสวนการนําเขาสินคาจากประเทศกลุม
อาเซียนเพ่ิมขึน้ 
 

ประเทศหรือกลุมเศรษฐกิจอ่ืนที่ประเทศไทยนําเขามีสดัสวนเพิ่มขึ้น ไดแก ประเทศจีน  
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.51 ในป 2523 เปนรอยละ 8.00 ในป 2546 สวนประเทศตะวันออกกลางนั้น  ใน
อดีตประเทศไทยเคยนําเขาสินคาสูงถึงรอยละ 17.79 ในป 2518 แตหลังจากป 2525 การนําเขามี
แนวโนมลดลงโดยตลอด  จนถึงป 2535 จึงคอยๆ เพ่ิมขึ้น แตก็ยังไมมาก  

 
เม่ือพิจารณาจากกลุมประเทศคูเจรจาการคาทวิภาคีกับไทยจํานวน 8 ประเทศ (ตารางที่ 2.2) 

พบวา ในป 2546 สัดสวนการนําเขาสินคาของไทยจากกลุมประเทศคูเจรจาเหลานี้คิดเปนรอยละ 
45.24 ของการนําเขารวมของไทย โดยสัดสวนการสงออกสูงสุดคือ ญ่ีปุน (รอยละ 24.09) รองลงมาคือ 
สหรัฐอเมริกา (9.45) จีน (8.00) ออสเตรเลีย (2.09) และอินเดีย (1.16) ตามลําดับ ทั้งน้ี ไทยมีสัดสวน
การนําเขาจากประเทศอื่นๆ คอนขางนอย คือ นิวซีแลนด บาหเรน และเปรู คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 
0.28, 0.13 และ 0.05 ตามลําดับ  
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เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคาของไทยจากตลาดตางๆ ในชวงป 2532-
2538 เปรียบเทียบกับชวงป 2539-2544 (รูปที่ 2.6) พบวา ตลาดนําเขาที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
คือ จีน ประเทศตะวันออกกลางและประเทศแถบเอเซียใต  สวนตลาดอื่นๆ ไมวาจะเปน ญ่ีปุน อาเซียน 
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีอัตราการขยายตัวลดลง  
 

กลาวโดยสรุปแลว พบวา การคาระหวางประเทศของไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานมูลคาและ
ดานโครงสรางสินคา โดยตลาดสงออกและนําเขาที่สําคัญยังคงเปนสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและสหภาพ    
ยุโรป แตบทบาทเริ่มลดลง ขณะที่ตลาดอื่นๆ มีความสําคัญเพ่ิมขึ้น เชน กลุมประเทศอาเซียน ประเทศ
จีน และประเทศแถบเอเชียใต 

 
ตารางที่  2.2  แหลงนําเขาของประเทศไทยป 2546 

มูลคาการนําเขาป 2546 (ลานบาท) 
 

อัตราการขยายตัว (%)  ประเทศ 

นําเขารวม 20 สินคา
แรก 

สัดสวน 20 สินคา
แรกตอท้ังหมด (%) 

2543 2544 2545 2546 

สัดสวน
การ
นําเขา
ของไทย 

(%) 
ประเทศคูเจรจาการคาทวิภาค ี
1 สหรัฐอเมริกา 296,535.1 253,629.7 85.53 20.58 8.57 -16.61 11.56 9.45 
2 ญี่ปุน 755,882.1 704,147.7 93.16 32.52 0.13 3.67 18.27 24.09 
3 จีน 251,071.2 219,800.0 87.54 43.46 21.64 28.26 18.59 8.00 
4 ออสเตรเลีย 65,578.0 61,635.3 93.99 26.36 28.70 7.13 1.68 2.09 
5 อินเดีย 36,384.5 33,944.5 93.29 44.68 20.19 11.43 9.20 1.16 
6 นิวซีแลนด 8,754.0 8,039.5 91.84 16.35 18.89 -13.05 7.77 0.28 
7 บาหเรน 3,944.6 3,944.1 99.99 15.81 11.19 -4.11 62.08 0.13 
8 เปรู 1,523.3 1,518.9 99.71 43.11 15.43 -65.77 9.18 0.05 
 รวม 8 ประเทศ 1,419,672.8 1,286,659.7 90.63     45.24 
กลุมประเทศอื่น 
 สหภาพยุโรป 314,129.2 258,287.5 82.22 13.99 32.76 -9.95 3.36 10.01 
 อาเซียน 522,122.2 421,746.9 80.78 37.33 7.39 4.79 11.74 16.64 
 BIMST-EC(7) 75,452.4 41,357.5 54.81 59.09 71.61 7.07 2.52 2.40 
 โลก 3,138,095.2 2,543,857.0 81.06 30.76 10.47 0.73 13.07 100.00 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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รูปที่ 2.6 อัตราการขยายตัวของตลาดนําเขาที่สําคัญของไทย 
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โลก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน อาเซียน จีน ตะวันออกกลาง เอเชียใต ประเทศอ่ืนๆ 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2545. 
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ตารางที่  2.3 สรุปการคาไทยกับประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคี ป 2546 
 

  สหรัฐอเมริกา ไทย-ญี่ปุน ไทย-จีน 
  ไทย-สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา-ไทย ไทย-ญี่ปุน ญี่ปุน-ไทย ไทย-จีน จีน-ไทย 

ตลาดสงออกลําดับที่ 1 23 2 7 4 20 
มูลคาสงออก (ลาน US$) 13,618.0 5,841.7 11,395.7 16,046.7 5,691.30 3,828.8 
อัตราการขยายตัว (%) 0.8 20.2 14.53 21.3 60.09 29.4 

กา
รส

งอ
อก

 

สัดสวน (%) 16.9 0.8 14.2 3.4 7.1 0.9 
ตลาดนําเขาลําดับที่ 2 16 1 11 3 10 
มูลคานําเขา (ลาน US$) 7,097.3 15,180.7 18,074.0 11,891.9 6,002.3 8,828.9 
อัตราการขยายตัว (%) 15.46 2.6 22.09 13.0 22.56 57.7 

กา
รน

ําเข
า 

สัดสวน (%) 9.5 1.2 24.1 3.3 8.0 2.1 
 สินคาสําคัญที่ไทยสงออก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ, เครื่องประดับ

อัญมณี, เครื่องรับโทรทัศน เครื่องรับโทรศัพท
และสวนประกอบ กุง ปูสดแชเย็น แผงวงจร
ไฟฟา อาหารทะเลแปรรูป ถุงมือยาง เสื้อถัก
แบบสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก เฟอรนิเจอรและ
สวนประกอบ 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ยางธรรมชาติ 
แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบเครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม ไกสดแชเย็น เนื้อสัตวปรุงแตง 
อาหารทะเลแปรรูป ไดโอด ทรานซิสเตอร 
เครื่องรับโทรศัพทและสวนประกอบ 
สวนประกอบรถยนต เนื้อปลาสดแชเย็น แช
แข็ง 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แผงวงจร
ไฟฟา สวนประกอบคอมพิวเตอร ยาง
ธรรมชาติ น้ํามนัดิบ เม็ดพลาสติกชนิดตางๆ 
ไดโอด ทรานซิสเตอร สวนประกอบเครื่องมือ
สื่อสารโทรคมนาคม กรดโพลิคารบอกซิลิก 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง หลอดเทอรมิโอนิก  
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 สินคาสําคัญที่ไทยนําเขา แผงวงจรไฟฟา เครื่องบิน  สวนประกอบ
คอมพิวเตอร ถั่วเหลือง สวนประกอบเครื่องบิน 
ฝาย ไดโอน ทรานซิสเตอร เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ พัดลม เครื่องสูบลม เหล็ก 
เครื่องประดับอัญมณี เพชร หนังดิบ 

แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบรถยนต เหล็ก
แผนรีดรอน ไดโอด ทรานซิสเตอร 
สวนประกอบเครื่องยนต เครื่องจักรที่ทาํงาน
เปนเอกเทศ สวนประกอบคอมพิวเตอร 
รถบรรทุก เหล็กแผนชุบ แบบหลอสําหรับ
โลหะและวัสดุ 

สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องสงวิทยุ 
โทรทัศน เครื่องอุปกรณและอุปกรณ หลอด
เทอร  มิโอนิก กลองสองทางไกลและอุปกรณ 
ยากําจัดศัตรูพืช แรเงิน น้ํามันสําเร็จรูป หมอ
แปลงไฟฟา สวนประกอบเครื่องบันทึกภาพ  

 
  ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-บาหเรน ไทย-เปรู 

ตลาดสงออกลําดับที่ 11 - - - - 
มูลคาสงออก (ลาน US$) 2,160.60 639.10 265.90 40.50 19.40 
อัตราการขยายตัว (%) 31.61 54.48 29.52 16.05 -13.78 

กา
รส

งอ
อก

 

สัดสวน (%) 2.69 0.8 0.33 0.05 0.02 
ตลาดนําเขาลําดับที่ 12 - - - - 
มูลคานําเขา (ลาน US$) 1,568.00 869.90 209.40 93.10 36.30 
อัตราการขยายตัว (%) 4.97 12.81 11.44 64.49 12.38 

กา
รน

ําเข
า 

สัดสวน (%) 2.09 1.16 0.28 0.13 0.05 
สินคาสําคัญที่ไทยสงออก รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ 
เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑ
พลาสติก อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป เหล็ก 
เหล็กกลา  

เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ 
เครื่องยนตสันดาปภายใน
แบบลูกสูบและ
สวนประกอบ เม็ด
พลาสติก รถยนต  

รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เม็ด
พลาสติก อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
แกวและกระจก   

เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ 
เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูป 
ตูเย็น ตูแชแข็ง 

เครื่องซักผาและเครื่องซัก
แหงและสวนประกอบ ดาย
และเสนใยประดิษฐ 
ผลิตภัณฑยาง รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ 
ตูเย็น ตูแชแข็ง   

สินคาสําคัญที่ไทยนําเขา สินแรโลหะอื่นๆ และเศษ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี ผลิตภัณฑนม ธัญพืชและ น้ํามันสําเร็จรูป สินแรโลหะ สินแรโลหะอื่นๆ และเศษ
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โลหะ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคํา 
เสนใยใชในการทอ เหล็ก
และเหล็กกลา ธัญพืชและ
ธัญพืช 

เงินแทงและทองคํา เหล็ก
และเหล็กกลา เคมีภัณฑ 
สินแรโลหะอื่นๆ   

ธัญพืชสําเร็จรูป ไมซุง ไม
แปรรูปและไมอื่นๆ ผัก
ผลไม 

อื่นๆ และเศษโลหะ ปุย 
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทงและทองคํา 
กระดาษ กระดาษภัณฑ   

โลหะ กุงสดแชเย็นและแช
แข็ง ไขมันและน้ํามันสัตว 
ผลิตภัณฑโลหะ ยากําจัด
ศัตรูพืช   

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
หมายเหตุ: ขอมูลการนําเขาและการสงออกที่เก็บรวบรวมมีความคลาดเคลื่อนกันของขอมูลบางตามแหลงขอมูล โดยขอมูลจากมุมมองตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน ได

ขอมูลจาก World Trade Atlas โดยเปนขอมูลที่แตละประเทศรายงานมูลคาการสงออกและนําเขา สวนขอมูลจากมุมมองประเทศไทย ไดขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร  
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2.2 แบบแผนทางการคาระหวางประเทศของประเทศคูเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคทีี่สาํคัญ 
 

เน้ือหาสวนนี้จะวิเคราะหแบบแผนทางการคาระหวางประเทศของประเทศคูเจรจาการคาเสรี
แบบทวิภาคีกับไทยที่สําคัญ 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และจีน เน่ืองจากประเทศเหลานี้ถือ
เปนทั้งตลาดสงออกและนําเขาที่สําคัญของไทย ดังจะเห็นไดจาก ในป 2546 ไทยสงออกไปสามตลาดนี้
คิดเปนสัดสวนที่สูงคือเทากับรอยละ 38.27 ของมูลคาการสงออกรวมทั้งหมดของไทยไปยังตลาดโลก 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากประเทศคูเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีกับไทยทั้ง 8 ประเทศ (สหรัฐ ญ่ีปุน 
จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย เปรู และบาหเรน) จะพบวาประเทศทั้งสามขางตนถือเปนตลาด
สงออกหลักของไทย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.76 ของการสงออกไทยไปยัง 8 ประเทศนี้  

 
อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของการสงออกและการนําเขาของไทยที่

สงไปยังตลาดคูเจรจาอ่ืนๆ อีก 5 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด บาหเรน และเปรูเพ่ือใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานถึงความสมัพันธทางการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศเหลานี้ดวย  ผล
การศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบถึงตาํแหนงของสินคาไทยในประเทศทั้งสาม รวมถึงคูแขงที่สําคัญ  
ทั้งน้ี สินคาทีจ่ะทําการศึกษาจะพิจารณาจากสินคาที่มูลคาสูงสุด 20 อันดับแรก (พิกัด HS 4 หลัก) ที่
ไทยสงออกไปยังตลาดตางๆ และ ประเทศคูแขงขันในสินคานั้นกําหนดจากการที่สินคาไทยมสีวนแบง
ตลาดลดลง ในขณะที่ประเทศคูแขงมีสวนแบงตลาดสูงขึ้น 
 
2.2.1 สหรัฐอเมริกา 
 
ก. ภาพรวมการคาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา 
 
 ป 2546 การคาระหวางประเทศรวมของสหรัฐอเมริกากับโลกมีมูลคาเทากับ 1.98 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราการขยายตัวจากป 2545 รอยละ 6.9  ซ่ึงสหรัฐอเมริกาขาดดุลการคากับโลก
ถึง 535.65 พันลานดอลลารสหรัฐ  ในดานการสงออก ตลาดหลักของสหรัฐอเมริกา คือ ประเทศที่อยูใน
กลุมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) โดยสหรัฐสงออกไปแคนาดาถึงรอยละ 23.4 และเม็กซิโก
รอยละ 13.5 ของการสงออกรวมของสหรัฐ รองลงมาคือ ญ่ีปุน (7.2) และสหราชอาณาจักร (4.7) โดย
ทั้งสี่ประเทศขางตนมีสวนแบงตลาดรวมเทากับรอยละ 48.8 ของตลาดสงออกทั้งหมด ทั้งน้ี สหรัฐ
สงออกสินคามาไทยมีมูลคาเทากับ 5.8 พันลานดอลลารสหรฐั หรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.8 
ของการสงออกรวมของสหรัฐ โดยไทยถอืเปนตลาดสงออกอันดับที่ 23 ของสหรัฐ 
 
 ในดานการนําเขาหลักของสหรัฐ แหลงนําเขาหลัก คอื แคนาดา จีน เม็กซิโก และญี่ปุน 
ตามลําดับ โดยทั้งสี่ประเทศมีสวนแบงตลาดรวมเทากบัรอยละ 50.3 ของการนําเขาทั้งหมดของสหรัฐ 
ในขณะที่สหรฐันําเขาจากไทยในป 2546 เทากับ 15.1 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยมีสวนแบง
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การตลาดเทากับรอยละ 1.2 หรือเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 16 ของสหรัฐ ตารางที่ 2.4 แสดงแหลง
นําเขาของสหรัฐอเมริกา  
 

ในป 2546 อัตราการขยายตวัของการนําเขาของสหรัฐเพ่ิมสูงขึ้นจากป 2545 เทากับรอยละ 
8.4 และเม่ือพิจารณาการสงออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐ พบวา อัตราการขยายตวัของการสงออก
ของไทยเพิ่มขึ้นเทากบัรอยละ 2.6 ซ่ึงถือวาคอนขางนอยเม่ือเทียบกับอัตราการขยายตัวของการนําเขา
โดยรวมของสหรัฐ นอกจากนี้ สวนแบงตลาดของไทยในตลาดสหรฐัไดลดลงจากรอยละ 1.3 ในป 2543 
เปนรอยละ 1.2 ในป 2546  หรือคิดเปนมูลคาการสงออกที่ลดลงเทากบั 1.2 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 
ตารางที่ 2.4 แหลงนําเขาของสหรัฐอเมริกาป 2543-2546 

มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐ) อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาด (%) ลํา
ดับ 

ประเทศผูสงออก 
2543 2544 2545 2546 2544 2545 2546 2543 2544 2545 2546 

1 แคนาดา 229,209 216,267 209,087 224,166 -5.6 -3.3 7.2 18.8 19.0 18.0 17.8 
2 จีน 100,063 102,278 125,192 152,379 2.2 22.4 21.7 8.2 9.0 10.8 12.1 
3 เม็กซิโก 135,910 131,337 134,615 138,073 -3.4 2.5 2.6 11.2 11.5 11.6 11.0 
4 ญี่ปุน 146,576 126,473 121,428 118,029 -13.7 -4.0 -2.8 12.0 11.1 10.5 9.4 
5 เยอรมนี 58,736 59,076 62,505 68,047 0.6 5.8 8.9 4.8 5.2 5.4 5.4 
6 สหราชอาณาจักร 43,458 41,368 40,744 42,666 -4.8 -1.5 4.7 3.6 3.6 3.5 3.4 
7 เกาหลีใต 40,300 35,181 35,571 36,963 -12.7 1.1 3.9 3.3 3.1 3.1 2.9 
8 ไตหวัน 40,514 33,374 32,147 31,599 -17.6 -3.7 -1.7 3.3 2.9 2.8 2.5 
9 ฝรั่งเศส 29,782 30,408 28,240 29,221 2.1 -7.1 3.5 2.4 2.7 2.4 2.3 
10 ไอรแลนด 16,409 18,499 22,437 25,840 12.7 21.3 15.2 1.3 1.6 1.9 2.1 
16 ไทย 16,389 14,727 14,792 15,180 -10.1 0.4 2.6 1.3 1.3 1.3 1.2 

 โลก 1,216,887 1,140,999 1,161,366 1,259,395 -6.2 1.8 8.4 100 100 100 100 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
ข. โครงสรางสินคาสงออกและนําเขา 
 
 สินคาสงออกที่สําคัญของสหรัฐมักเปนสินคาที่ใชทุนและเทคโนโลยีเปนหลัก โดยสินคาสงออก 
10 อันดับแรกของสหรัฐ คือ แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบรถยนต เครื่องบิน รถยนตน่ัง  เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องกังหันไอพน สวนประกอบเคร่ืองบิน 
เครื่องใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ยารักษาโรค ตามลําดับ มีมูลคาเทากับ 208.2 พันลานดอลลาร
สหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 28.7 ของมูลคาการสงออกรวม 
 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะสินคาทีมี่มูลคาการสงออกจากสหรัฐมาไทยสูงสุด 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคา
รวม 3.29 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยคดิเปนเพียงรอยละ 0.56 ของการสงออกของสหรัฐเทานัน้ สินคา
ที่สงออกมาไทยที่สําคัญไดแก แผงวงจรไฟฟา เครื่องบิน สวนประกอบคอมพิวเตอร ถั่วเหลือง 
สวนประกอบเครื่องบิน ฝาย ไดโอดและทรานซิสเตอร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ พัดลมและ
เครื่อง สูบลม เศษเหล็ก เครื่องประดับอัญมณี เพชร หนังดิบ  เครื่องกังหันไอพน ปุย เครื่องรับ
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โทรศัพทและสวนประกอบ ขาวสาลีและเมสลิน (wheat and meslin) เครื่องใชในทางวิทยาศาสตร
การแพทย สายไฟฟาและสายเคเบลิ และเครื่องเซ็นตรฟิวจ (Centrifuges) 
 
 ในสวนของสนิคานําเขาที่สาํคัญของสหรัฐสวนใหญเปนสินคาทุน วตัถุดิบ นํ้ามัน และชิ้นสวน
อุปกรณของสินคาที่ใชเทคโนโลยีตางๆ โดยสินคานําเขาหลัก 10 อันดับแรกของสหรัฐ คือ รถยนตน่ัง 
นํ้ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สวนประกอบรถยนต นํ้ามันสําเร็จรูป เครื่องสงวิทยุและ
โทรทัศน สวนประกอบคอมพิวเตอร กาซธรรมชาติ ยารักษาโรค และแผงวงจรไฟฟา ตามลําดับ โดยป 
2546 มีมูลคารวมเทากบั 444.66 พันลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 35.31 ของมูลคาการนําเขา
รวม 
 
 สําหรับสินคาที่มีมูลคาการนําเขาของสหรัฐจากไทยสูงสุด 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคาเทากบั 
8.54 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 56.28 ของสินคาไทยที่สงออกไปสหรัฐทั้งหมด ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องรับโทรศพัทและ
สวนประกอบ กุงและปูสดแชเย็น แผงวงจรไฟฟา อาหารทะเลแปรรปู ถุงมือยาง เสื้อถักแบบสเวตเตอร
หรือเสื้อกั๊ก เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ ปลาปรุงแตง สวนประกอบคอมพิวเตอร ยางธรรมชาติ สทู
ของผูหญิง เครื่องวิดีโอ หมอแปลงไฟฟา รองเทาหนัง เสื้อผาและเครือ่งแตงกายเด็กเล็ก สายไฟฟาและ
สายเคเบิล และเครื่องรบัวทิยุ  เปนตน 
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ตารางที่ 2.5  สวนแบงการตลาดของสนิคาไทยที่สาํคัญในตลาดสหรัฐอเมริกาป 2546 
มูลคา 

(ลาน US$) 
อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาดประเทศคูคา 3 อันดับแรก และไทย HS สินคา 

2546 2544 2545 2546 2546 
8471 เครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ 
1,663.4 -22.8 -0.3 -7.6 จีน (29.4) มาเลเซีย (15.0) เม็กซิโก (11.8) ไทย (3.2) 

7113 เครื่องประดับอัญมณี 773.9 3.8 4.2 14.4 อิตาลี (19.0) อินเดีย (18.0) ไทย (12.2) 
8528 เครื่องรับโทรทัศน 660.3 -10.7 49.5 -3.2 เม็กซิโก (44.2) ญ่ีปุน (16.2) จีน (12.2) ไทย (5.6) 
8517 เครื่องรับโทรศัพทและ

สวนประกอบ 
624.4 -35.0 3.2 141.2 เม็กซิโก (22.5) จีน (21.1) มาเลเซีย (16.5) ไทย (4.9) 

0306 กุง ปูสดแชแข็ง 575.7 -15.3 -35.5 9.7 แคนาดา (20.3) ไทย (12.5) เวียดนาม (10.2) 
8542 แผงวงจรไฟฟา 512.5 -42.1 -28.8 -2.8 เกาหลีใต (15.6) มาเลเซีย (14.6) ไตหวัน (13.4) ไทย (2.4) 
1605 อาหารทะเลแปรรูป 510.4 -10.5 1.9 -7.9 ไทย (36.4) จีน (16.0) แคนาดา (13.3) 
4015 ถุงมือยาง 395.6 5.4 15.0 16.5 มาเลเซีย (42.5) ไทย (38.0) จีน (7.0) 
6110 เส้ือถักแบบสเวตเตอร

หรือเส้ือกั๊ก 
304.6 -3.7 -14.8 -7.0 จีน (11.7) ฮองกง (10.6) เม็กซิโก (6.9) ไทย (2.6) 

9403 เฟอรนิเจอรและ
สวนประกอบ 

291.0 4.6 29.2 4.1 จีน (41.3) แคนาดา (23.4) อิตาลี (4.5) ไทย (2.3) 

1604 ปลาปรงุแตง 262.4 23.3 -0.5 28.4 ไทย (30.3) เอกวาดอร (17.3) แคนาดา (10.0) 
8473 สวนประกอบ

คอมพิวเตอร 
260.6 49.6 34.1 -37.6 จีน (26.3) ญ่ีปุน (18.1) สิงคโปร (9.6) ไทย (1.1) 

4001 ยางธรรมชาต ิ 258.0 -34.2 19.9 27.9 อินโดนีเซีย (56.9) ไทย (24.6) มาเลเซีย (8.7) 
6204 สูทของผูหญิง 257.4 -0.1 -1.9 9.0 จีน (16.2) เม็กซิโก (12.1) ฮองกง (7.1) ไทย (2.3) 
8521 เครื่องวิดีโอ 244.3 20.0 132.9 -15.2 จีน (60.4) ญ่ีปุน (8.9) เกาหลีใต (7.3) ไทย (5.5) 
8504 หมอแปลงไฟฟา 222,1 -8.9 -6.7 -10.1 จีน (27.0) เม็กซิโก (23.6) แคนาดา (7.6) ไทย (3.5) 
6403 รองเทาหนัง 213.8 -6.3 -1.3 12.9 จีน (62.3) อิตาลี (10.1)  บราซิล (9.3) ไทย (2.0) 
6111 เส้ือผาและเครื่องแตง

กายเด็กเล็ก 
172.0 3.5 -14.4 -18.9 จีน (45.7) ไทย (12.1) อินโดนีเซีย (3.9) 

8544 สายไฟฟาและสาย
เคเบิล 

171.6 -14.1 10.4 -4.8 เม็กซิโก (64.0) จีน (10.8) แคนาดา (5.6) ไทย (2.0) 

8527 เครื่องรับวิทยุ 168.2 32.8 47.4 -16.8 จีน (37.2) เม็กซิโก (26.7) มาเลเซีย (13.1)  ไทย (2.7) 
 รวม 15,180.7 -10.1 0.4 2.6  

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
ค. ประเทศคูแขงทางการคากับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

ในตลาดสหรัฐ ประเทศที่นาจะเปนคูแขงทางการคากับไทยในการสงออกรวม ไดแกจีน       
แคนาดา เม็กซิโก เกาหลีใต มาเลเซีย อินเดีย ญ่ีปุน และบางประเทศในทวีปยุโรป โดยจีนครองสวน
แบงตลาดสูงสุดหรืออันดับสองในสินคาสงออกสําคัญของไทยหลายชนิด โดยที่จีนมีสวนแบงตลาด
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2543 จนถึงป 2546 แลวมูลคาสินคายงัเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองอีกดวย 
 

เม่ือพิจารณาในรายสินคาสงออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 20 อันดับแรก ในป 2546 สินคาที่
ไทยที่มีสวนแบงตลาดลดลงในตลาดสหรัฐมีทั้งสิ้น 11 รายการ ในขณะทีบ่างประเทศมสีวนแบง
การตลาดสูงขึน้ ไดแก 

• จีน เปนคูแขงในสินคาเกือบทุกประเภททีส่ําคัญของไทยในตลาดสหรัฐ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องรับโทรทศัน กุงและปสูดแชแข็ง แผงวงจรไฟฟา อาหาร
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ทะเลแปรรูป สูทของผูหญิง รองเทาหนัง เสื้อผาและเครื่องแตงกายเด็กเล็ก และสายไฟฟา
และสายเคเบลิ   

• เวียดนาม เปนคูแขงทางการคาในสินคากุงและปูสดแชแข็ง อาหารทะเลแปรรูป เสื้อถัก
แบบสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก ยางธรรมชาต ิสูทของผูหญิง และรองเทาหนัง   

• แคนาดา เปนคูแขงทางการคาในสินคากุงและปูสดแชแข็ง และยางธรรมชาต ิ
• เม็กซิโก เปนคูแขงทางการคาในสินคา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และสายไฟฟาและ

สายเคเบิล 
• เกาหลีใต เปนคูแขงในสินคาเครื่องรับโทรทัศน  

 
ประเทศที่มีสวนแบงตลาดเพิ่มสูงข้ึนในสหรัฐอเมริกา ป 2546 

HS สินคา ประเทศคูแขง 
A. สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
7113 เครื่องประดับอัญมณี (2) อินเดีย จีน สาธารณรัฐโดมินิกัน 
8517 เครื่องรับโทรศัพทและสวนประกอบ (4) เม็กซิโก จีน มาเลเซีย ฮองกง 
4015 ถุงมือยาง (8) จีน ศรีลังกา กัวเตมาลา ออสเตรีย 
9403 เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ (10) จีน บราซิล 
1604 ปลาปรงุแตง (11) เอกวาดอร ฟจิ อินโดนีเซีย ชิลี 
8473 สวนประกอบคอมพิวเตอร (12) จีน ญ่ีปุน  
8521 เครื่องวิดีโอ (15) จีน ฮงการี 
8504 หมอแปลงไฟฟา (16) จีน แคนาดา ฟลิปปนส เยอรมนี อินเดีย 

สหราชอาณาจักร 
8527 เครื่องรับวิทยุ (20) จีน เม็กซิโก มาเลเซีย เยอรมนี 
B. สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
8471 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (1) จีน มาเลเซีย เม็กซิโก 
8528 เครื่องรับโทรทัศน (3) ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร 
0306 กุง ปูสดแชแข็ง (5) แคนาดา เวียดนาม อินเดีย จีน เอกวาดอร รัสเซีย 

บราซิล 
8542 แผงวงจรไฟฟา (6) มาเลเซีย ไตหวัน ฟลิปปนส คอสตาริกา จีน 
1605 อาหารทะเลแปรรูป (7) จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อินเดีย 
6110 เส้ือถักแบบสเวตเตอร หรือเส้ือกั๊ก (9) ฮอนดูรัส กัวเตมาลา เวียดนาม เอลซัลวาดอร 

ปากีสถาน 
4001 ยางธรรมชาติ (13) อินโดนีเซีย ไลบีเรีย เวียดนาม ศรีลังกา แคเมอรูน 

แคนาดา เยอรมนี 
6204 สูทของผูหญิง (14) จีน เวียดนาม กัมพูชา อิตาลี 
6403 รองเทาหนัง (17) จีน เวียดนาม 
6111 เส้ือผาและเครื่องแตงกายเด็กเล็ก (18) จีน อินเดีย 
8544 สายไฟฟาและสายเคเบิล (19) เม็กซิโก จีน ฟลิปปนส ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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2.2.2 ญี่ปุน 
 
ก. ภาพรวมการคาระหวางประเทศของญี่ปุน 
 
 ในป 2546 การคาระหวางประเทศรวมของญี่ปุนกับโลกมีมูลคาเทากับ  855.05 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2545 รอยละ 13.2 ญ่ีปุนเปนประเทศทีเ่กินดุล
การคากับโลกเทากับ 89.0 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยเกินดุลการคากับสหรัฐ สหภาพยุโรป อาเซียน
รวมทั้งไทย ในขณะที่ขาดดุลการคากับจีนอยางตอเน่ืองจากป 2543-2546 โดยในป 2546 ขาด
ดุลการคากบัจีนเทากับ 18.08 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 
 ทั้งน้ี ตลาดสงออกหลักของญี่ปุน คือ สหรัฐ โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 24.6 ของการสงออกของ
ญ่ีปุน รองลงมาคือ จีน เกาหลีใต ไตหวนั และฮองกง ตามลําดับ โดยทั้งหาประเทศมีสวนแบงตลาด
รวมเทากบัรอยละ 57.1 ของตลาดสงออกญี่ปุนทั้งหมด สําหรับประเทศไทยถอืวาเปนตลาดสงออก
อันดับที่ 7 ของญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.4 ของการสงออกของญี่ปุน โดยมีมูลคาเทากบั 16.0 
พันลานดอลลารสหรัฐ  
 
 ในดานการนําเขาหลักของญี่ปุน แหลงนําเขาที่สําคญัคือ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต 
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ตามลําดบั โดยทั้งหาประเทศมีสวนแบงตลาดรวมเทากบัรอยละ 47.98 
ของตลาดนําเขาทั้งหมด ในขณะที่ญ่ีปุนนําเขาจากไทย 11.9 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 3.1 
ของการนําเขาของญี่ปุนรวม โดยถือเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 11 ของญี่ปุน ทั้งน้ี ในดานดุลการคา
ระหวางไทยกบัญี่ปุนจะพบวา ไทยขาดดุลการคากับญีปุ่นเทากับ 4.1 พันลานดอลลารสหรฐั 
 
 ป 2546 อัตราการขยายตวัของการนําเขาโดยรวมของตลาดญี่ปุนเทากับรอยละ 13.2 โดยไทย
มีอัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาดญี่ปุนรอยละ 13.0 ซ่ึงถือวาใกลเคียงกับการขยายตัวของ
ตลาด โดยต่ํากวาอัตราการขยายตวัของการนําเขาโดยรวมของญี่ปุนเล็กนอย นอกจากนี้ ไทยยังมีสวน
แบงตลาดเพิม่ขึ้นจากรอยละ 2.8 ในป 2543 เปนรอยละ 3.1 ในป 2546 และมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 32

ตารางที่ 2.6 แหลงนําเขาของญี่ปุนป 2543-2546 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐ) อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาด (%) ลํา

ดับ 
ประเทศผู
สงออก 2543 2544 2545 2546 2544 2545 2546 2543 2544 2545 2546 

1 จีน 55,089 57,795 61,882 75,575 4.9 7.1 22.1 14.5 16.5 18.3 19.7 
2 สหรัฐอเมริกา 72,135 63,176 57,848 58,900 -12.4 -8.4 1.8 19.0 18.1 17.1 15.4 
3 เกาหลีใต 20,442 17,212 15,507 17,933 -15.8 -9.9 15.6 5.4 4.9 4.6 4.7 
4 อินโดนีเซีย 16,370 14,873 14,218 16,354 -9.1 -4.4 15.0 4.3 4.3 4.2 4.3 
5 ออสเตรเลีย 14,798 14,454 14,027 15,007 -2.3 -3.0 7.0 3.9 4.1 4.2 3.9 
6 ซาอุดิอาระเบีย 14,184 12,321 11,665 14,566 -13.1 -5.3 24.9 3.7 3.5 3.5 3.8 
7 สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส 
14,823 12,857 11,621 14,328 -13.3 -9.6 23.3 3.9 3.7 3.4 3.7 

8 ไตหวัน 17,900 14,195 13,578 14,266 -20.7 -4.3 5.1 4.7 4.1 4.0 3.7 
9 เยอรมนี 12,726 12,397 12,439 14,229 -2.6 0.3 14.4 3.4 3.5 3.7 3.7 
10 มาเลเซีย 14,484 12,859 11,197 12,595 -11.2 -12.9 12.5 3.8 3.7 3.3 3.3 
11 ไทย 10,590 10,372 10,519 11,891 -2.1 1.4 13.0 2.8 3.0 3.1 3.1 

 โลก 379,544 349,234 337,956 383,026 -8.0 -3.2 13.3 100 100 100 100 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 

 
ข. โครงสรางสินคาสงออกและนําเขา 

  
สินคาสงออกที่สําคัญของญี่ปุนสวนใหญเปนสินคาทีใ่ชทุนและเทคโนโลยีสูงเชนเดียวกับสินคา

สงออกของสหรัฐ โดยสินคาสงออก 10 อันดับแรกของญี่ปุน คือ รถยนตน่ัง แผงวงจรไฟฟา 
สวนประกอบรถยนต สวนประกอบคอมพิวเตอร เครือ่งสงวิทยุและโทรทัศน เรือโดยสารและเรอืสินคา 
เครื่องจักรที่ทาํงานเปนเอกเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ไดโอดและทรานซิสเตอร และ
สวนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ตามลําดับ รวมมูลคา    182.98 พันลานดอลลารสหรัฐ คิด
เปนรอยละ 38.77 ของมูลคาการสงออกรวมของญี่ปุน 

 
สําหรับสินคาสงออกสําคัญของญี่ปุนมาไทย 20 อันดับแรก ไดแก แผงวงจรไฟฟา 

สวนประกอบรถยนต เหล็กแผนรีดรอน ไดโอดและทรานซิสเตอร สวนประกอบเครือ่งยนต เครื่องจักรที่
ทํางานเปนเอกเทศ สวนประกอบคอมพิวเตอร รถบรรทุก เหล็กแผนชุบ แบบหลอสําหรับโลหะและวัสดุ 
เครื่องสูบของเหลว เครื่องตัดตอสําหรับปองกันวงจร เครื่องจักรสําหรับแปรรูปยาง เหล็กแผนรีดเย็น 
เครื่องสงวิทยแุละโทรทัศน เพลา คลตัชและเกียร สวนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ
สําหรับบังคบัหรือควบคุม รถยนตน่ัง และตลบัลูกปนเครื่องอิเล็กทรอนิกส ตามลําดบั 

 
ในดานการนําเขาที่สําคญัของญี่ปุนคือวัตถุดิบ สินคาทุน สวนประกอบของสินคาที่ใช

เทคโนโลยขีั้นสูง และอาหาร โดยสินคานําเขา 10 อันดับแรกของญี่ปุน คือ นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาต ิ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แผงวงจรไฟฟา นํ้ามันสําเร็จรูป สวนประกอบคอมพิวเตอร ถานหิน 
รถยนตน่ัง อะลูมิเนียมทีย่งัไมไดขึ้นรูป และเนื้อสุกรแชเย็น คิดเปนมูลคาเทากับ   133.8 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 34.95 ของมูลคาการนําเขารวมของญี่ปุน 
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เม่ือพิจารณาเฉพาะสินคานาํเขาสําคัญของญี่ปุนจากไทย 20 อันดับแรก มีมูลคาเทากับ 5.40 
พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 45.43 ของสนิคาไทยที่สงออกไปญี่ปุนทั้งหมด สินคานําเขา
ของญี่ปุนจากไทยที่สําคญั ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ยางธรรมชาติ แผงวงจรไฟฟา 
สวนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ไกสดแชเย็น เน้ือสัตวปรุงแตง  อาหารทะเลแปรรูป ไดโอด
และทรานซสิเตอร เครื่องรบัโทรศัพทและสวนประกอบ สวนประกอบรถยนต เน้ือปลาสดแชเยน็และแช
แข็ง ตูเย็นและตูแชแข็ง อาหารสุนัขและแมว เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ หอยและปลาหมึกสดแช
เย็น เลนสแวนตา สายไฟฟาและสายเคเบลิ รถยนตน่ัง กุงและปูสดแชเย็น ที่น่ังและสวนประกอบ 
ตามลําดับ  
 

ตารางที่  2.7 สวนแบงการตลาดของสนิคาไทยที่สาํคัญในตลาดญี่ปุนป 2546 
มูลคา  

(ลาน US$) 
อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาดประเทศคูคา 3 อันดับแรก และไทย HS สินคา 

2546 2544 2545 2546 2546 
8471 เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 764.6 -13.8 -14.4 5.4 จีน (41.7) สหรัฐอเมริกา (11.4) ไตหวัน (10.2) ไทย (4.8) 
4001 ยางธรรมชาติ 533.4 -15.8 7.0 39.0 ไทย (66.9) อินโดนีเซยี (28.5) มาเลเซีย (2.4) 
8542 แผงวงจรไฟฟา 462.1 14.4 62.8 22.5 สหรัฐอเมริกา (23.8) เกาหลีใต (20.7) ไตหวัน (19.7) ไทย 

(3.0) 
8529 สวนประกอบเครื่องมือส่ือสาร

โทรคมนาคม 
384.4 18.2 82.9 93.9 จีน (43.6) สหรัฐอเมริกา (12.3) ไทย (11.9) 

0207 ไกสดแชเย็น 334.2 18.5 38.5 -6.5 ไทย (40.8) บราซิล (32.3) จีน (11.8) 
1602 เนื้อสัตวปรุงแตง 304.3 15.2 26.1 22.4 จีน (49.8) ไทย (29.6) สหรัฐอเมริกา (12.6) 
1605 อาหารทะเลแปรรูป 251,6 2.5 -12.3 -7.3 จีน (42.9) ไทย (24.1) เวียดนาม (9.8) 
8541 ไดโอด ทรานซิสเตอร 230.6 0.1 25.9 4.8 มาเลเซีย (17.9) จีน (15.9) สหรัฐอเมริกา (13.6) ไทย (12.5) 
8517 เคร่ืองรับโทรศัพทและ

สวนประกอบ 
209.7 -14.9 -37.0 0.0 จีน (29.7) สหรัฐอเมริกา (15.6) ไตหวัน (10.5) ไทย (9.3) 

8708 สวนประกอบรถยนต 209.6 14.4 18.5 14.0 สหรัฐอเมริกา (25.7) เยอรมนี (12.1) จีน (10.6) ไทย (6.9) 
0304 เนื้อปลาสดแชเย็น แชแข็ง 208.1 -5.4 13.0 -7.2 จีน (24.5) ไทย (14.6) สหรัฐอเมริกา (13.2) 
8418 ตูเย็น ตูแชแข็ง 191.2 5.8 9.7 -3.8 จีน (42.5) ไทย (29.7) เกาหลีใต (6.1) 
2309 อาหารสุนัขและแมว 184.3 -9.2 7.6 15.4 สหรัฐอเมริกา (36.5) ไทย (22.3) ออสเตรเลีย (20.2) 
9403 เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 176.3 -2.6 0.2 -1.3 จีน (38.8) ไตหวัน (10.6) ไทย (9.0)  
0307 หอย ปลาหมึกสดแชเย็น 170.4 -6.1 -0.4 -7.1 จีน (19.2) ไทย (13.4) โมร็อกโก (11.8) 
9001 เลนดแวนตา 168.3 7.6 28.0 47.6 ไอรแลนด (25.2) สหรัฐอเมริกา (23.0) จีน (18.3) ไทย (13.6) 
8544 สายไฟฟาและสายเคเบิล 158.1 -2.7 12.2 11.4 จีน (46.5) ฟลิปปนส (12.6) เวียดนาม (10.2) ไทย (6.2) 
8703 รถยนตนั่ง 155.4 0 14.2 79.9 เยอรมนี (46.7) แอฟริกาใต (11.9) สหราชอาณาจักร (10.8) 

ไทย (5.3) 
0306 กุง ปูสดแชเย็น 153.2 -15.1 -16.3 -20.7 รัสเซีย (18.8) อินโดนเีซีย (16.8) เวียดนาม (13.7) ไทย (5.3) 
9401 ที่นั่งและสวนประกอบ 152.3 -9.3 -13.0 7.5 จีน (25.8) สหรัฐอเมริกา (15.7) ไทย (10.5) 
 รวม 11,891.9 -2.1 1.4 13.0  

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
ค. ประเทศคูแขงทางการคากับไทยในตลาดญี่ปุน  
 

โดยภาพรวมของตลาดญี่ปุน ประเทศที่นาจะเปนคูแขงทางการคากับไทยในการสงออก
โดยรวมไดแก จีน เม็กซิโก และเยอรมัน เน่ืองจากมีสวนแบงตลาดที่สูงและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยจีนมี
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.3 ในป 2543 เปนรอยละ 12.2 ในป 2546 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเปน



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 34

รายสินคาไทยที่สงออกไปญี่ปุน 20 อันดับแรก ในป 2546 สินคาที่ไทยมีสวนแบงตลาดลดลงในญี่ปุนมี 
9 รายการ ในขณะที่ประเทศจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และเยอรมันมีสวนแบงตลาดที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ี 

• จีน มีสวนแบงตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นและถือเปนคูแขงทางการคากับไทยในเกือบทุกสินคา 
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ อาหารทะเลแปรรูป เน้ือปลาสดแชเย็นและแชแข็ง 
ตูเย็นและตูแชแข็ง เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ สายไฟฟาและสายเคเบิล กุง ปูสดแชเย็น 
และที่น่ังและสวนประกอบ  

• อินโดนีเซีย มีสวนแบงตลาดที่สูงขึ้นในสินคาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ยาง
ธรรมชาติ อาหารทะเลแปรรูป และกุง ปูสดแชเย็น  

• เวียดนาม มีสวนแบงตลาดที่สูงยางธรรมชาติ อาหารทะเลแปรูป เฟอรนิเจอรและ
สวนประกอบ สายไฟฟาและสายเคเบิล และกุง ปูสดแชเย็น  

• เยอรมัน มีสวนแบงตลาดที่สูงขึ้นในเฟอรนิเจอรและสวนประกอบ สายไฟฟาและสาย
เคเบิล และที่น่ังและสวนประกอบ 

 
 นอกจากนี้ ยังมีคูแขงอ่ืนๆ อีกในบางสินคา เชน เม็กซิโก ปานามา ฝรั่งเศส ฟลิปปนส      
ออสเตรีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร  

ประเทศที่มีสวนแบงตลาดเพิ่มสูงข้ึนในญ่ีปุนในป 2546 
HS สินคา ประเทศคูแขง 
สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
8542 แผงวงจรไฟฟา  เกาหลีใต ไตหวัน จีน เยอรมนี คอสตาริกา 
8529 สวนประกอบเครื่องมือส่ือสารโทรคมนาคม จีน เกาหลีใต ฟลิปปนส เยอรมนี เวียดนาม 
0207 ไกสดแชเย็น บราซิล ฝร่ังเศส ไตหวัน ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต 
1602 เน้ือสัตวปรุงแตง จีน ออสเตรเลีย ไตหวัน 
8541 ไดโอด ทรานซิสเตอร มาเลเซีย จีน ไตหวัน อินโดนีเซีย 
8517 เครื่องรับโทรศัพทและสวนประกอบ จีน ไตหวัน ฟลิปปนส เกาหลีใต แคนาดา ฟนแลนด 
8708 สวนประกอบรถยนต เยอรนี จีน เกาหลีใต สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส อิตาลี 
2309 อาหารสุนัขและแมว ออสเตรเลีย จีน นิวซีแลนด ฝร่ังเศส เกาหลีใต 
0307 หอย ปลาหมึกสดแชเย็น จีน มอริเตเนีย เกาหลีเหนือ ชิลี 
9001 เลนสแวนตา ไอรแลนด จีน สหราชอาณาจักร เกาหลีใต ไตหวัน 
8703 รถยนตน่ัง แอฟริกาใต สหราชอาณาจักร เบลเยีย่ม ฝร่ังเศส  
สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
8471 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จีน อินโดนีเซีย 
4001 ยางธรรมชาต ิ อินโดนีเซีย เวียดนาม เม็กซิโก 
1605 อาหารทะเลแปรรูป จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
0304 เน้ือปลาสดแชเย็น แชแข็ง จีน ปานามา 
8418 ตูเย็น ตูแชแข็ง จีน ฝร่ังเศส 
9403 เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ จีน เวียดนาม เยอรมนี ฟลิปปนส ออสเตรีย 
8544 สายไฟฟาและสายเคเบิล จีน เวียดนาม เยอรมนี 
0306 กุง ปูสดแชเย็น รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา 
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9401 ที่น่ังและสวนประกอบ จีน เม็กซิโก เยอรมนี สหราชอาณาจักร 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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2.2.3 จีน 
 
ก. ภาพรวมการคาระหวางประเทศของจีน 
 
 ในป 2546 การคาระหวางประเทศของจีนกับโลกมีมูลคารวมเทากบั 851.5 พันลานดอลลาร
สหรัฐ โดยมีอัตราขยายตวัอยางตอเน่ือง ในป 2545 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 21.7 และในป 2546 มี
อัตราขยายตวัสูงถึงรอยละ 37.1 โดยจีนมีการเกินดุลทางการคากับโลกเทากับ 25.3 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ทั้งน้ี จีนขาดดุลการคากับไทย 5.0 พันลานดอลลารสหรฐั ในดานการสงออก ตลาดสงออกหลัก
ของจีน คือ สหรัฐ ฮองกง ญ่ีปุน เกาหลใีต และเยอรมนี โดยทั้งหาประเทศมีสวนแบงตลาดรวมเทากบั
รอยละ 60.63 ของการสงออกทั้งหมดของจีน ทั้งน้ี จีนสงออกมาไทยคิดเปนสัดสวนเทากบัรอยละ 0.9 
โดยไทยเปนตลาดสงออกอันดับอันดับที่ 20 ของจีน 
 
 ในดานการนําเขาหลักของจีน แหลงนําเขาหลัก ไดแก ญ่ีปุน ไตหวนั เกาหลีใต สหรัฐ โดยทั้งสี่
ประเทศมีสวนแบงตลาดรวมเทากบัรอยละ 54.47 ของตลาดนําเขาของจีน ในขณะที่จีนนําเขาจากในป 
2546 เทากบั 8.82 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยมสีวนแบงตลาดเทากับรอยละ 2.1 หรือเปนแหลง
นําเขาอันดับที่ 10 ของจีน 
 
 ตารางที่ 2.8 แสดงแหลงนําเขาของจีน ในป 2546 อัตราการขยายตัวของการนําเขาของจีน
เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2546 เทากับรอยละ 39.9 ในขณะที่ไทยสงออกไปจีนมีอัตราการขยายตวัเทากบั   
รอยละ 57.7 ซ่ึงถือวาสูงกวาระดับการขยายตวัของตลาดจีน ดังน้ัน ในดานหนึ่งจีนถือเปนคูแขงที่
สําคัญของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนดังที่ไดกลาวมาแลว แตในอีกดานหนึ่งก็ถือไดวาประเทศ
จีนเปนตลาดที่สําคัญของไทยเชนเดียวกนั  
 
ตารางที่ 2.8 แหลงนําเขาของจีนป 2543-2546 

มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐ) อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาด (%) ลํา
ดับ 

ประเทศผูสงออก 
2543 2544 2545 2546 2544 2545 2546 2543 2544 2545 2546 

1 ญ่ีปุน 41,520 42,810 53,489 74,204 3.1 24,9 38.7 18.4 17.6 18.1 18.0 
2 ไตหวัน 25,497 27,344 38,082 49,364 7.2 39.3 29.6 11.3 11.2 12.9 11.9 
3 เกาหลีใต 23,207 23,395 28,581 43,160 0.8 22.2 51.0 10.3 9.6 9.7 10.4 
4 สหรัฐอเมริกา 22,364 26,203 27,227 33,883 17.2 3.9 24.4 9.9 10.8 9.2 8.2 
5 เยอรมนี 10,411 13,694 16,433 24,391 31.5 20.0 48.4 4.6 5.6 5.6 5.9 
6 มาเลเซีย 5,480 6,205 9,295 13,998 13.2 49.8 50.6 2.4 2.5 3.1 3.4 
7 ฮองกง 9,431 9,423 10,787 11,139 -0.1 14.5 3.3 4.2 3.9 3.7 2.7 
8 สิงคโปร 5,059 5,143 7,054 10,486 1.6 37.2 48.7 2.2 2.1 2.4 2.5 
9 รัสเซีย 5,769 7,958 8,405 9,729 37.9 5.6 15.7 2.6 3.3 2.8 2.4 
10 ไทย 4,380 4,712 5,598 8,828 7.6 18.8 57.7 1.9 1.9 1.9 2.1 

 โลก 225,095 243,567 295,302 413,095 8.2 21.2 39.9 100 100 100 100 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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ข. โครงสรางสินคาสงออกและนําเขา 
 

สินคาสงออกที่สําคัญของจีน 10 อันดับแรกไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องสงวิทยุและโทรทัศน สวนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม สูท
ของผูหญิง แผงวงจรไฟฟา เครื่องวิดีโอ เสื้อถักแบบสเวตเตอร หรือเสื้อกั๊ก ของเลนประเภทหุนจําลอง 
และหมอแปลงไฟฟา โดยคิดเปนมูลคารวมเทากับ 114.59 พันลานดอลลารสหรัฐ  หรือรอยละ 26.14 
ของการสงออกรวมของจีน 
 
 ทั้งน้ี สินคาสงออกสําคัญของจีนมาไทย 20 อันดับแรก ไดแก สวนประกอบคอมพิวเตอร  
เครื่องสงวิทยแุละโทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ หลอดเทอรมิโอนิก กลองสองทางไกลและ
อุปกรณ ยากําจัดศัตรูพืช แรเงิน นํ้ามันสําเร็จรูป หมอแปลงไฟฟา สวนประกอบเครื่องบันทกึภาพและ
เสียง เครื่องรบัโทรศัพทและสวนประกอบ ผาทอทําดวยฝายที่มีนํ้าหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร 
มอเตอรไฟฟา เครื่องวิดีโอ แผงวงจรไฟฟา ฝาย ผาทอทําดวยเสนใยเทยีม คอนเทนเนอร 
สวนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม และ ไมโครโฟน และสวนประกอบ 
 
 ในสวนของสนิคานําเขาหลกัของจีน 10 อันดับแรก คือ แผงวงจรไฟฟา นํ้ามันดิบ กลองสอง
ทางไกลและอุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องจักรทํางานเปน
เอกเทศ สวนประกอบรถยนต และน้ํามันสําเร็จรูป โดยป 2546 มีมูลคา 131.0 พันลานดอลลารสหรัฐ 
หรือรอยละ 31.17 ของการนําเขาทั้งหมดของจีน 
 

สินคานําเขาทีส่ําคัญของจีนจากไทย 20 รายการแรกในตลาดจีน  มีมูลคาเทากบั 6.12 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 70 ของสินคาไทยทีส่งออกไปจีนทั้งหมด สินคาเหลานี้ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา เม็ดพลาสติก กาซปโตรเลียมเหลว แผงวงจรไฟฟา 
นํ้ามันสําเร็จรูป ผลติภัณฑมันสําปะหลัง เคมีภัณฑ นํ้าตาลทราย ขาว กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 
เหล็ก เหล็กกลาและผลติภัณฑ ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล 
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา หลอดภาพโทรทัศนส ีกุงสดแชเย็น แชแข็ง เสนใยประดษิฐ ผลไมสด
แชเย็น แชแขง็และแหง และดายและเสนใยประดษิฐ 
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ตารางที่ 2.9 สวนแบงการตลาดของสนิคาไทยที่สาํคัญในตลาดจีนป 2546 
มูลคา  

(ลาน US$) 
อัตราการขยายตัว (%) สวนแบงตลาดประเทศคูคา 3 อันดับแรก และไทย HS สินคา 

2546 2544 2545 2546 2546 
8471 เครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ 
1,040.3 3.2 94.6 246.3 สหรัฐอเมริกา (12.2) สิงคโปร (10.5) ฟลิปปนส (9.3) 

ไทย (9.1) 
8542 แผงวงจรไฟฟา 914.7 25.2 33.3 71.7 ไตหวัน (23.4) ญ่ีปุน (19.5) มาเลเซีย (12.6) ไทย 

(2.2) 
8473 สวนประกอบ

คอมพิวเตอร 
884.5 27.3 -1.4 34.3 ญ่ีปุน (17.3) ไตหวัน (13.8) ไทย (7.3) 

4001 ยางธรรมชาต ิ 672.3 -7.1 18.6 55.6 ไทย (58.2) มาเลเซีย (18.4) อินโดนีเซีย (11.5) 
2709 นํ้ามันดิบ 383.8 -25.2 210.9 154.3 ซาอุดิอาระเบีย (16.5) อิหราน (13.3) แองโกลา 

(11.1) ไทย (1.9) 
3903 เม็ดพลาสติกชนิดสไตรีน 229.5 -10.5 -1.3 2.5 ไตหวัน (37.7) เกาหลีใต (26.1) ญ่ีปุน (11.0) ไทย 

(6.7) 
8541 ไดโอด ทรานซิสเตอร 196.8 -1.1 123.7 40.2 ญ่ีปุน (32.2) ไตหวัน (16.6) มาเลเซยี (8.4) ไทย 

(2.6) 
3902 เม็ดพลาสติกชนิดโพรพิ

ลีน 
186.7 9.6 17.5 19.0 เกาหลีใต (29.2) ไตหวัน (14.1) สิงคโปร (12.4) ไทย 

(8.3) 
3907 เม็ดพลาสติกชนิดโพลิอะ

ซีทัล 
185.6 24.4 75.7 38.9 ไตหวัน (23.9) ญ่ีปุน (19.1) สหรัฐอเมริกา (12.2) 

ไทย (6.5) 
8529 สวนประกอบเครื่องมือ

ส่ือสารโทรคมนาคม 
161.1 95.5 34.1 165.6 ญ่ีปุน (27.5) เกาหลี (21.3) ไตหวัน (6.4) ไทย (2.2) 

2917 กรดโพลิคารบอกซิลิก 157.9 -15.0 108.1 31.9 เกาหลีใต (32.9) ไตหวัน (21.2) ญ่ีปุน (15.5) ไทย 
(4.5) 

0714 ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 150.3 2470 -9.2 32.4 ไทย (77.1) เวียดนาม (20.8) อินโดนีเซีย (2.0) 
8540 หลอดเทอรมิโอนิก 148.7 -24.3 -17.3 51.0 เกาหลีใต (43.2) ญ่ีปุน (18.0) มาเลเซีย (5.9) ไทย 

(4.7) 
4407 ไมแปรรูป 135.2 18.1 85.6 20.8 อินโดนีเซีย (18.1) สหรัฐอเมริกา (16.6) ไทย (11.4) 
2711 กาซธรรมชาติ 133.0 -13.4 -44.6 34.3 ซาอุดิอาระเบีย (26.0) สหรัฐอาหรับฯ (14.6) 

มาเลเซีย (8.1) ไทย (6.7) 
3901 เม็ดพลาสติกชนิด เอทิลีน 123.4 7.6 14.1 -2.6 เกาหลีใต (19.2) ซาอุดิอาระเบีย (11.4) ไตหวัน 

(11.1) ไทย (3.6) 
7209 เหล็กแผนรีดเย็น 112.7 -32.6 42.4 43.8 ไตหวัน (18.5) ญ่ีปุน (13.3) รัสเซีย (13.3) ไทย (2.7) 
3904 เม็ดพลาสติกชนิดไวนิล

คลอไรด 
110.1 38.6 -6.4 51.4 ญ่ีปุน (26.0) ไตหวัน (25.6) เกาหลีใต (10.0) ไทย 

(6.6) 
8501 มอเตอรไฟฟา 99.2 72.2 60.9 -6.2 ญ่ีปุน (13.0) เยอรมนี (9.4) ไตหวัน (6.9) ไทย (5.8)  
8504 หมอแปลงไฟฟา 98.6 23.2 48.0 60.3 ญ่ีปุน (16.8) ไตหวัน (10.5) เยอรมนี (8.8) ไทย 

(2.8) 
 รวม 8828.9 7.6 18.8 57.7  

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
ค. ประเทศคูแขงทางการคากับไทยในตลาดจีน  
 

วิเคราะหโดยหลักเกณฑเชนเดียวกับตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน พบวา เม่ือพิจารณาการ
นําเขาโดยรวมในป  2546 ประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นหรือมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น
ในตลาดจีน ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต เยอรมนี มาเลเซยี และสิงคโปร  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาในรายสินคา 
ประเทศที่เปนคูแขงขันทางการคากับไทยไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลยี ไตหวัน มาเลเซีย 
เกาหลีใต   
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• สหรัฐอเมริกา เปนคูแขงทางการคาในสนิคายางธรรมชาติ และแผนเหล็กรีดเย็นอยางไรก็
ตาม สําหรับยางธรรมชาตผิูสงออก 3 ประเทศคือไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีสวน
แบงตลาดในจนีถึงรอยละ 88.1 โดยไทยเปนผูสงออกหลัก ในขณะทีม่าเลเซียและ
อินโดนีเซียมีสวนแบงตลาดในจีนลดลง สหรัฐอเมริกามีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 1.7 

• อินเดีย เปนคูแขงทางการคาในสินคายางธรรมชาตแิละเหล็กแผนรีดเย็น อยางไรก็ตาม 
อินเดียมีสวนแบงตลาดยางธรรมชาตใินจีนเพียงรอยละ 1.3 เทานั้น (ในขณะที่ไทยมีสวน
แบงตลาดรอยละ 58.2) ในขณะที่เหลก็แผนรีดเย็น อินเดียมีสวนแบงตลาดในจีนสูงกวา
ไทย คือรอยละ 4.6 ในขณะที่สวนแบงตลาดของไทยเทากับรอยละ 2.7 

• ออสเตรเลีย เปนคูแขงทางการคากับไทยในกาซธรรมชาติ โดยไทยมีสวนแบงตลาด
ลดลงจากป 2543 เทากับรอยละ 13.4 เหลือรอยละ 6.7 ในป 2546 ในขณะที่ออสเตรเลียมี
สวนแบงตลาดในจีนสูงขึ้นจากรอยละ 4.4 ในป 2543 เปน 6.4 ในป 2546 

• ไตหวัน  เปนคูแขงทางการคาในสินคาแผงวงจรไฟฟา สวนประกอบคอมพิวเตอร กาซ
ธรรมชาติ และเม็ดพลาสตกิชนิดเอทิลีน  

• มาเลเซีย เปนคูแขงทางการคาในสินคาแผงวงจรไฟฟา ยางธรรมชาติ เม็ดพลาสสติกช
นิดสไตรีน และเม็ดพลาสตกิชนิดเอทิลีน  

• เกาหลีใต เปนคูแขงทางการคากับไทยในสินคาแผงวงจรไฟฟา สวนประกอบคอมพิวเตอร  
และเม็ดพลาสสติกชนิดสไตรีน  
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ประเทศที่มีสวนแบงตลาดเพิ่มสูงข้ึนในจีนในป 2546 
HS สินคา ประเทศคูแขง 
A. สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดเพิ่มข้ึนในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
8471 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด 
2709 น้ํามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย อิหราน เยเมน ซูดาน รัสเซีย คองโก  
8541 ไดโอด ทรานซิสเตอร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
3902 เม็ดพลาสติกชนิดโพรพิลีน ไตหวัน สิงคโปร อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย เบลเยี่ยม 
3907 เม็ดพลาสติกชนาดโพลิอะซีทัล ญี่ปุน สิงคโปร เนเธอรแลนด มาเลเซีย เบลเยี่ยม 
8529 สวนประกอบเครื่องมือส่ือสารโทรคมนาคม ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง โรมาเนีย 
2917 กรดโพลิคารบอกซิลิก ไตหวัน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก สิงคโปร 

มาเลเซีย อินเดีย 
0714 ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เวียดนาม 
8540 หลอดเทอรมิโอนิก เกาหลีใต ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก อินโดนีเซีย ฮองกง 
4407 ไมแปรรูป สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย แคนาดา นิวซีแลนด เมียรมาร 
3904 เม็ดพลาสติกชนิดไวนิลคลอไรด ไตหวัน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี มาเลเซีย  
8501 มอเตอรไฟฟา ญี่ปุน เยอรมนี สิงคโปร 
8504 หมอแปลงไฟฟา เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส มาเลเซีย 
B. สินคาท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงในป 2546 (เทียบกับ 2543) 
8542 แผงวงจรไฟฟา ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต สิงคโปร 
8473 สวนประกอบคอมพิวเตอร ไตหวัน เกาหลีใต 
4001 ยางธรรมชาติ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย ศรีลังกา 
3903 เม็ดพลาสติกชนิดสไตรีน เกาหลีใต ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร เนเธอรแลนด 
2711 กาซธรรมชาติ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต ออสเตรเลีย 

ไตหวัน 
3901 เม็ดพลาสติกชนิดเอทิลีน ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย 
7209 เหล็กแผนรีดเย็น รัสเซีย อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 
2.2.4 ประเทศคูเจรจาการคาแบบทวภิาคีอ่ืนๆ 
 
 ประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคีกบัไทยที่ไดมีความตกลงแลวและกําลังมีกําหนดการที่จะ
เจรจารวมทั้งหมดมี 8 ประเทศ ในหัวขอที่แลวไดกลาวถึงประเทศคูเจรจาหลักไปแลว 3 ประเทศ ใน
สวนนี้จะสรปุขอมูลพ้ืนฐานการสงออกและนําเขาของประเทศที่เหลืออีก 5 ประเทศ ซ่ึงเปนตลาด
สงออกของไทยมูลคา 129.7 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.89 ของมูลคาการสงออกของไทยป 
2546  และเปนแหลงนําเขาของไทยมูลคา 116.2 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.71 ของมูลคาการ
นําเขาทั้งหมด 
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ก. อินเดีย 
 
 ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาไปอินเดียมีมูลคาเทากับ 26.5 พันลานบาท หรือคิดเปน  
รอยละ 0.8 ของการสงออกสินคาไทยทั้งหมด อัตราการขยายตัวของการสงออกจากไทยไปอินเดีย
เทากับรอยละ 49.56 ในขณะที่ไทยนําเขาจากอินเดียมูลคา 36.3 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.16 
ของการนําเขาสินคาของไทยทั้งหมด อัตราการขยายตัวของการนําเขาของไทยจากอินเดียเทากับ  
รอยละ 9.2 โดยรวมแลว ไทยขาดดุลการคากับอินเดีย 9.8 พันลานบาท  
 
 สินคาสงออกของไทยไปอนิเดียที่สําคัญ 20 อันดับแรกมีมูลคา 19.8 พันลานบาท ซ่ึงคิดเปน
สัดสวนรอยละ 74.8 ของสินคาสงออกทั้งหมดของไทยไปอินเดีย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สิ่ง
ทออ่ืนๆ ยางพารา ดายและเสนใยประดษิฐ อัญมณีและเครื่องประดับ ไขมันและนํ้ามันจากพืชและสตัว 
ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ผาผืน เครื่องสําอาง สบูและผลติภัณฑรักษา
ผิว ทองแดงและของทําดวยทองแดง เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ และไมและผลิตภัณฑ  
 
 สินคานําเขาของไทยจากอินเดีย 20 อันดับแรก มีมูลคา 33.9 พันลานบาท และคิดเปนรอยละ 
93.29 ของสินคานําเขาของไทยจากอินเดีย ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา 
เหล็กและเหลก็กลา เคมีภัณฑ สินแรโลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ กากพืชนํ้ามัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผล
ปาลม เมล็ดฝาย) เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ กุงสดแช
เย็นแชแข็ง ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสชักรรม นํ้ามันสําเร็จรูป หนังดิบและหนังฟอก ไขมันและน้ํามัน
พืช เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ยากําจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑโลหะ ดายทอผาและดายเสนเล็ก ผา
ผืน เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย การวัด การตรวจสอบ การถายรูป แรดิบ และ
ปลาทูนาสด แชเย็นและแชแข็ง  
 
ข. เปรู 
 
 ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาไปเปรมีูมูลคาเทากบั 810.2 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 
0.02 ของการสงออกสินคาไทยทั้งหมด อัตราการขยายตัวของการสงออกจากไทยไปเปรูเทากบั ติดลบ
รอยละ 16.02 ในขณะที่ไทยนําเขาจากเปรูมูลคา 1,523.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.05 ของการ
นําเขาสินคาทัง้หมดของไทย อัตราการขยายตัวของการนําเขาของไทยจากเปรเูทากับรอยละ 9.2 
โดยรวมแลว ไทยขาดดุลการคากับเปรู 713.1 ลานบาท  
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 สินคาสงออกของไทยไปเปรูที่สําคัญ 20 อันดับแรกมีมูลคาเทากบั 732.2 ลานบาท หรือคิด
เปน 90.37 ของมูลคาสินคาออกของไทยไปเปรู ไดแก เครื่องซักผาและเครื่องซกัแหงและสวนประกอบ 
ดายและเสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑยาง รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและ
สวนประกอบ เม็ดพลาสตกิ หลอดไฟฟา เครื่องกีฬาและเครื่องเลนเกม เครือ่งสงวิทยุโทรเลขและ
โทรศพัท เครื่องมือแพทยและอุปกรณ ตาขายจบัปลา เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใชไฟฟาทีใ่หความ
รอน ยางพารา เลนส ผลติภัณฑพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด และเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ
สวนประกอบ  
 
 สินคานําเขาของไทยจากเปรู 20 อันดับแรกมีมูลคา 1,518.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.71 
ของสินคานาํเขาของไทยจากเปรูทั้งหมด ไดแก สินแรโลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ กุงสดแชเย็นและแช
แข็ง ไขมันและนํ้ามันสัตว ผลิตภัณฑโลหะ ยากําจัดศัตรูพืช เคมีภัณฑ ปลาหมกึสดแชเย็นและแชแข็ง 
ปลาปนและสตัวอ่ืนๆ ปน เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา ผัก ผลไมและของปรงุแตงที่
ทําดวยผักผลไม เหล็กและเหล็กกลา อาหารสัตว เสนใยใชในการทอ เสื้อผา รองเทาและผลติภัณฑสิ่ง
ทออ่ืนๆ สบู ผงซักฟอกและเครื่องสําอาง แรดิบ ดายทอผาและดานเสนเล็ก แกวและผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา สิ่งพิมพ และผาผืน  
 
ค. ออสเตรเลีย 
 

ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาไปออสเตรเลียมีมูลคาเทากบั 89.7 พันลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 2.69 ของการสงออกสินคาไทยทั้งหมด อัตราการขยายตวัของการสงออกจากไทยไป
ออสเตรเลยีเทากับรอยละ 24.44 ในขณะที่ไทยนําเขาจากออสเตรเลียมูลคา 65.5 พันลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 2.09 ของการนําเขาสินคาทัง้หมดของไทย อัตราการขยายตวัของการนําเขาของไทยจาก
ออสเตรเลยีเทากับรอยละ 1.68  โดยรวมแลว ไทยเกนิดุลทางการคากับออสเตรเลีย 24.2 พันลานบาท  
 
 สินคาสงออกของไทยไปออสเตรเลียที่สาํคัญ 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคาเทากบั 70.0 พันลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 78.02 ของมูลคาสินคาออกของไทยไปออสเตรเลีย ไดแก รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ผลติภัณฑพลาสติก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 
เหล็ก เหล็กกลาและผลติภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ นํ้ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ เม็ดพลาสตกิ ผลิตภัณฑยาง นํ้ามันสําเร็จรูป เครือ่งจักรกลและสวนประกอบ เครื่อง    
โทรสาร โทรพิมพ โทรศัพทอุปกรณและสวนประกอบ เครื่องสําอาง สบูและผลติภัณฑรักษาผวิ 
เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ อาหารสัตวเลีย้ง กุงสดแชเย็นและแข็ง 
เครื่องรับวทิยโุทรทัศนและสวนประกอบ และขาว  
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 สินคานําเขาของไทยจากออสเตรเลียที่สําคัญ 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคาการนําเขาเทากับ 61.6 
พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 93.99 ของมูลคาสนิคานําเขาของไทยจากออสเตรเลีย ไดแก สินแร
โลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา เสนใยใชในการทอ เหล็กและ
เหล็กกลา ธญัพืชและธัญพืชสําเร็จรูป นํ้ามันดิบ เคมีภัณฑ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนม 
หนังดิบและหนังฟอก ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผักผลไม ของเลนเครื่องเลนกีฬาและ
เครื่องเลนเกม เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยววิทยาศาสตรการแพทย ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ยากําจัดศัตรูพืช นํ้ามันสําเรจ็รูป อาหารสัตว และ
ปุย  
 
ง. นิวซแีลนด  
 

ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาไปนวิซีแลนดมีมูลคาเทากับ 11.0 พันลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 0.33 ของการสงออกสินคาไทยทั้งหมด อัตราการขยายตวัของการสงออกจากไทยไปนวิ        
ซีแลนดเทากบัรอยละ 25.23 ในขณะทีไ่ทยนําเขาจากนิวซีแลนดมูลคา 8.7 พันลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 0.28 ของการนําเขาสินคาทั้งหมดของไทย อัตราการขยายตวัของการนําเขาของไทยจากนิว   
ซีแลนดเทากบัรอยละ 7.77 โดยรวมแลว ไทยเกินดุลทางการคากับนิวซีแลนด 2.3 พันลานบาท  
 

สินคาสงออกของไทยไปนวิซีแลนดทีส่ําคัญ 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคา 8,745.2 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 79.38 ของมูลคาการสงออกรวมจากไทยไปนิวซีแลนด ไดแก รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เม็ดพลาสตกิ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลติภัณฑ แกวและ
กระจก เครือ่งปรับอากาศและสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณเสริมและสวนประกอบ ผลไมกระปองและแปรรูป กุงสดแชเย็นและแชแข็ง 
เคมีภัณฑ เครื่องสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว เครื่องคอมเพรสเซอรของเครื่องทาํความเยน็ 
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ ผลติภัณฑยาง กระดาษและผลติภัณฑกระดาษ ตูเย็น ตู
แชและสวนประกอบ ขาว และเครื่องใชบนโตะอาหารในครัวและบานเรือน  
 
 สนิคาที่นําเขาของไทยจากนิวซีแลนด 20 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑนม ธัญพืชและธัญพืช
สําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูปและไมอ่ืนๆ ผักผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผักผลไม เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เสนใยใชในการทอ ผลิตภัณฑหนัง หนังดิบและหนัง
ฟอก เคมีภัณฑ ปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็ง กระดาษ กระดาษแข็ง และผลติภัณฑ นํ้ามันสําเร็จรูป 
เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกลา ผลติภัณฑพลาสติก ปลาปนและสตัวอ่ืนๆ ปน สินแร
โลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ ดายทอผาและดายเสนเล็ก และเครือ่งมือเครื่องใชเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร
การแพทย มีมูลคา 8,039.50 ลานบาท หรือรอยละ 91.84 ของมูลคาการนําเขาของไทยจากนิวซีแลนด 
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จ. บาหเรน 
 

ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาไปบาหเรนมีมูลคาเทากับ 1.6 พันลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 0.05 ของการสงออกสินคาไทยทั้งหมด อัตราการขยายตวัของการสงออกจากไทยไปบาหเรน
เทากับรอยละ 11.85 ในขณะที่ไทยนําเขาจากบาหเรนมูลคา 3.9 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.13 
ของการนําเขาสินคาทั้งหมดของไทย อัตราการขยายตัวของการนําเขาของไทยจากบาหเรนเทากับ 
รอยละ 62.08 โดยรวมแลว ไทยขาดดุลทางการคากับนิวซีแลนด 2.3 พันลานบาท  
 

สินคาสงออกของไทยไปบาหเรนที่สําคญั 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคา 1.15 พันลานบาท หรือ 
รอยละ 69.01 ของมูลคาการสงออกรวมจากไทยไปบาหเรน ไดแก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลติภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูป ตูเย็น ตูแชแข็งและ
สวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ ผาผืน 
ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องซักผาและเครือ่งซักแหงและสวนประกอบ ทองแดงและของทําดวยทองแดง 
เม็ดพลาสติก ขาว เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน แกวและกระจก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป มอเตอร
และเครื่องกําเนิดไฟฟา ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง รองเทาและชิ้นสวน และเคหะสิ่งทอ  
 
 สินคานําเขาของไทยจากบาหเรนที่สําคัญ 20 อันดับแรกซึ่งมีมูลคา 3.9 พันลานบาท หรือคิด
เกือบรอยละ 100 ของมูลคาการนําเขาของไทยจากบาหเรน ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูป สินแรโลหะอ่ืนๆ 
และเศษโลหะ ปุย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา กระดาษ กระดาษแขง็ และ
ผลิตภัณฑ เหล็กและเหล็กกลา สิ่งพิมพ ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เสนใยใชใน
การทอ ผลิตภัณฑโลหะ แกวและผลติภัณฑเครื่องปนดินเผา เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา รองเทา และ
ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืนๆ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ของเลนเครื่องเลนกีฬาและเครื่องเลนเกม เครื่องใชเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ และเครื่องแตงเรือน  
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2.3 การเปรียบเทียบโครงสรางทางการแขงขันของไทยกับประเทศคูคา 
 

เน้ือหาสวนนี้เปนการวิเคราะหโครงสรางการแขงขันของไทยเปรียบเทียบกบัประเทศตางๆ 
โดยการวิเคราะหจะใชเครือ่งมือตางๆ ดังน้ี   

• การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก  โดยใชดัชนี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA 
Index)  

• ระดับความหนุนเสริม (Complimentary) หรือการแขงขัน (Substitution) ระหวางสนิคา
ไทยกับสินคาของประเทศคูคา โดยใชการวิเคราะห RCA Rank Correlation,  Trade 
Complimentarily Index, Export Similarity Index และIntra-industry Trade Index 

• การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดของสินคาไทยในตลาดสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ
จีนวาเปนผลจากปจจัยใด โดยอาศัยการวเิคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (Constant 
Market Share Analysis : CMS)   

 
ทั้งน้ี การพิจารณาโครงสรางการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศตางๆ โดยใชดัชนี

และวิธีวิเคราะหขางตนจะทําใหทราบวาไทยและประเทศคูคามีโครงสรางการคาระหวางประเทศใน
ลักษณะเกื้อกูลกันหรือแขงขันกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวิเคราะหผลไดและผลเสียของการรวมกลุม
ทางการคากับแตละประเทศตอไป  
 
2.3.1  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยกบัประเทศคูคาโดยใช 

Revealed Comparative Advantage Index (RCA) 
 

เน่ืองจากวาการเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันสินคาสงออกระหวางประเทศโดยใช
ขอมูลดานตนทุนและประสิทธิภาพการผลิตทําไดยาก ดังน้ัน การวิเคราะหขีดความสามารถในการ
แขงขันของสินคาระหวางประเทศมักจะนิยมใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
(Revealed Comparative Advantage Index) หรือดัชนี RCA โดยการคํานวณดัชนี RCA จะ
เปรียบเทียบสัดสวนของสินคาสงออกของประเทศหนึ่งเทียบกับสัดสวนของสินคานั้นที่สงออกสู
ตลาดโลก ซ่ึงหากมีขอมูลการสงออกสินคารวมทั้งโลกก็จะสามารถคํานวณดัชนี RCA ได โดยประเทศ
จะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาหนึ่งๆ ก็ตอเม่ือสินคานั้นมีสวนแบงตลาด
มากกวาสวนแบงตลาดสินคานั้นในตลาดโลก หรือมีคา RCA > 1 
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กรอบที่ 2.1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA Index) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาในสวนนี้ไดใชขอมูลการสงออกสินคาระหวางประเทศของทั้งโลกในชวงป 2539-

2543 โดยคํานวณดัชนี RCA ของสินคาตามระบบ HS 2 พิกัดแรก ซ่ึงมีสินคาจํานวน 99 กลุมสินคา  
 
ผลการศึกษาทําใหสามารถแบงกลุมสินคาของไทยออกเปน 5 กลุม ดังน้ี  
 
I. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และความไดเปรียบเพ่ิมขึ้น (คา RCA > 1 

และมีคาเพิ่มขึ้น) มี 6 หมวดสินคา (รูปที่ 2.7) คือ  
• หมวด HS 11 (Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten) 
• หมวด HS 16 (Meat, fish and seafood food preparations) 
• หมวด HS 25 (Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement) 
• หมวด HS 55 (Manmade staple fibres) 
• หมวด HS 69 (Ceramic products) และ  
• หมวด HS 80 (Tin and articles thereof) 

 
อยางไรก็ตาม สัดสวนมูลคาการสงออกสินคากลุมน้ีตอการสงออกทั้งหมดของไทยไมสูงนักคือ

เพียงประมาณไมถึงรอยละ 1 ยกเวนสินคาในหมวด HS 16 (Meat, fish and seafood food 
preparations) เทานั้นที่มีสัดสวนการสงออกรอยละ 3.7 ของมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของไทย 
และมีการเปลี่ยนแปลงคา RCA ที่มากกวาสินคาในหมวดอื่นๆ   

 
 
 

 

RCA = (XiK/ΣXK) / (XiW/ΣXW) 
 
โดยที่ XiK  คือ มูลคาการสงออกสินคา  i ของประเทศ K 
        XiW  คือ มูลคาการสงออกสินคา  i ของทั้งโลก 
 
ถาคา RCA > 1 แปลความไดวา ประเทศนั้นมีความไดเปรียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น 
และในทางกลับกัน ถาคา RCA < 1 แสดงวาประเทศนั้นไมมีความไดเปรียบในการสงออก
สินคาชนิดนั้น 
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รูปที่ 2.7  ดัชนี RCA ของสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 
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รหัสสินคา HS ป 2539 ป 2543ที่มา : คํานวณจาก PC -TAS, UN . 2002 .
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II. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ แตความไดเปรยีบนอยลง (คา RCA > 1 แต

มีคาลดลง) มี 16 หมวดสินคา (รูปที่ 2.8) ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาทีใ่ชทรัพยากรธรรมชาติเขมขน1 และ
สินคาที่ใชแรงงานเขมขน2  เม่ือพิจารณาสัดสวนการสงออกพบวาสินคาสวนใหญ คือ 12 หมวดมี
สัดสวนการสงออกที่ต่ําในการสงออกรวมของไทย ยกเวนสินคาเพียง 4 หมวดที่มีสัดสวนการสงออก
ประมาณรอยละ 2-4 ของการสงออกรวมของไทย ไดแก  

• หมวด HS 03 (Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes) 
• หมวด HS 40 (Rubber and articles thereof) 
• หมวด HS 62 (Articles of apparel, accessories, not knit or crochet) และ  
• หมวด HS 71 (Pearls, precious stones, metals, coins, etc)  

 
 
 
                                                  
1  สินคาในหมวด HS 03 (Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes), 07 (Edible vegetables and certain roots and 

tubers), 14 (Vegetable plaiting materials, vegetable products nes), 17 (Sugars and sugar confectionery), 20 (Vegetable, 
fruit, nut, etc food preparations), 40 (Rubber and articles thereof), และ 41(Raw hides and skins (other than furskins)) 

2  สินคาในหมวด HS 62 (Articles of apparel, accessories, not knit or crochet), 64 (Footwear, gaiters and the like, parts 
thereof), 65 (Headgear and parts thereof), 66 (Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc), 67 (Bird skin, feathers, 
artificial flowers, human hair), 71 (Pearls, precious stones, metals, coins, etc), 91 (Clocks and watches and parts thereof) 
และ 95 (Toys, games, sports requisites) 
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รูปที่ 2.8 ดัชนี RCA ของสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง 
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รหัสสินคา HS ป2539 ป2543ท่ีมา : คํานวณจาก PC-TAS, UN . 2002 .

RCA = 1

 
III. กลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (คา RCA 

< 1 แตมีคาเพิ่มขึ้น) มี 19 หมวดสินคา3 (รูปที่ 2.9) โดยสินคาในกลุมน้ีมีความหลากหลายคอืมีทั้ง
สินคาที่ใชทรพัยากรธรรมชาติเขมขน สินคาที่ใชแรงงานเขมขน และสนิคาที่ใชเทคโนโลยีเขมขน  
สินคาในกลุมน้ีสวนใหญมีสดัสวนการสงออกคอนขางต่าํคือประมาณรอยละ 1 และต่ํากวา แตมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น ยกเวนสินคาในหมวด HS 39 (Plastics and articles thereof) ซ่ึงมีสัดสวนการสงออก
รอยละ 3.9 ในป 2543 และมีการเปลี่ยนแปลงคา RCA สูงกวาสนิคาในหมวดอื่นๆ 

 
IV. กลุมสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบแตความไดเปรียบน้ันมีคาคงที่ (คา RCA > 

1 และ ไมเปลีย่นแปลง) คือ สินคาในหมวด HS 85 (Electrical, electronic equipment) และ สนิคาใน
หมวด HS 84 (Nuclear reactors, boilers, machinery, etc)  ซ่ึงมีสัดสวนการสงออกมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 17.55 และ 20.42 ของการสงออกรวมของไทยในป 2543 โดยมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบคอนขางคงที่ คอื คา RCA ประมาณ 1.4 และ 1.1 ตามลาํดับ 
 
                                                  
3 หมวด HS 02 (Meat and edible meat offal), 05 (Products of animal origin, nes), 13 (Lac, gums, resins, vegetable saps and 

extracts nes), 23 (Residues, wastes of food industry, animal fodder), 29 (Organic chemicals), 33 (Essential oils, perfumes, 
cosmetics, toileteries), 39 (Plastics and articles thereof), 44 (Wood and articles of wood, wood charcoal), 46 (Manufactures 
of plaiting material, basketwork, etc.), 47 (Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc), 48 (Paper & paperboard, 
articles of pulp, paper and board), 57 (Carpets and other textile floor coverings), 59 (Impregnated, coated or laminated 
textile fabric), 60 (Knitted or crocheted fabric), 72 (Iron and steel), 73 (Articles of iron or steel), 74 (Copper and articles 
thereof), 76 (Aluminium and articles thereof), 81 (Other base metals, cermets, articles thereof) 
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รูปที่ 2.9 ดัชนี RCA ของสินคาที่ไมมีความไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบ (RCA<1) แตมีทศิทางการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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รหัสสินคา HS ป 2539 ป 2543ที่มา : คํานวณจาก PC -TAS, UN . 2002 .

RCA = 1

 
V. กลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง (คา 

RCA < 1 และมีคาลดลง) มี 16 หมวดสินคา4 (รูปที่ 2.10) สินคาในกลุมน้ีทั้งหมดมีการสงออกที่ต่ํามาก 
โดยการสงออกรวมของสินคาทั้ง 16 ประเภทนี้มีสัดสวนเพียงรอยละ 2.75 ของการสงออกไทย สินคาที่
เปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สดุในกลุมน้ีคือ HS86 (Railway, tramway locomotives, rolling stock, 
equipment) คา RCA ลดลงจาก 0.56 ในป 2539 เหลือ 0.01 ในป 2543 และ HS 88 (Aircraft, 
spacecraft, and parts) ลดลงจาก 0.79 ในป 2539 เหลือ 0.04 ในป 2543 

                                                  
4 หมวด HS 09 (Coffee, tea, mate and spices) HS 18 (Cocoa and cocoa preparations) HS 22 (Beverages, spirits and vinegar) 

HS 24 (Tobacco and manufactured tobacco substitutes) HS 30 (Pharmaceutical products) HS 32 (Tanning, dyeing 
extracts, tannins, derivs, pigments etc) HS 51 (Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof) HS 53 (Vegetable 
textile fibres nes, paper yarn, woven fabric) HS 54 (Nickel and articles thereof) HS 82 (Tools, implements, cutlery, etc of 
base metal) HS 86 (Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment) HS 88 (Aircraft, spacecraft, and parts thereof) 
HS 89 (Ships, boats and other floating structures) HS 90 (Optical, photo, technical, medical, etc apparatus) HS 92 
(Musical instruments, parts and accessories) HS 97 (Works of art, collectors pieces and antiques) 
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รูปที่ 2.10 ดัชนี RCA ของสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ (RCA<1) และมทีิศ
ทางการเปลีย่นแปลงลดลง 
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ที่มา : คํานวณจาก PC-TAS, UN. 2002.
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2.3.2 วิเคราะหระดับความหนุนเสริม (Complimentary) หรือการแขงขัน (Substitution) 
ระหวางสินคาไทยกับสินคาของประเทศคูคา 
 
ก. การวิเคราะหโดยใช RCA Rank Correlation 
 

ในสวนที่แลวทําการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยใช RCA ของประเทศไทย ของป 
2543 เทียบกับ 2539 สําหรับในสวนนี้จะวิเคราะหโดยใชคา RCA ของประเทศคูคาและคูแขงของไทย
ประกอบดวย โดยจะใชวิธีหาสหสัมพันธ (Spearman’s Rank Correlation) ระหวาง RCA ของไทยกับ
ประเทศตางๆ หรือเรียกวา RCA Rank Correlation   

 
การหาสหสัมพันธระหวาง RCA ของประเทศ มักนิยมใชสําหรับวิเคราะหความสามารถในการ

แขงขันทางการคาของประเทศคูหน่ึง เชน ไทยกับสหรัฐอเมริกา วามีลักษณะการคาที่เกื้อกูลกันหรือไม  
โดยจะดูที่สหสัมพันธของลําดับความสามารถในการสงออกสินคาแตละชนิด (หรือในทางคํานวณคือนํา 
RCA ของสินคาสงออกจากทั้งสองประเทศมาเรียงลําดับ) แลวคํานวณคา  Spearman’s Rank 
Correlation คาสหสัมพันธจะมีคาอยูระหวาง –1 กับ 1 โดยมีวิธีการตีความคาสหสัมพันธ ดังน้ี 

• ลําดับของ RCA ของสินคาตรงกันมากเกือบทุกรายการ สหสัมพันธจะมีคาเขาใกล +1 โดย
หากลําดับของ RCA ตรงกันทุกรายการ สหสัมพันธจะเทากับ -1 

• ลําดับของ RCA ของสินคาตรงกันขามเกือบทุกรายการ สหสัมพันธจะมีคาเขาใกล –1 โดย
หากลําดับของ RCA ตรงกันขามทุกรายการ สหสัมพันธจะเทากับ -1  

• ในกรณีที่ไมคอยมีความสัมพันธกัน คาสหสัมพันธจะเขาใกลเทากับ 0 และถาไมมี
ความสัมพันธกันเลย สหสัมพันธจะเทากับ 0 

 
การวิเคราะหในสวนนี้ใชขอมูลการสงออกในป 2543 โดยจับคูไทยกับประเทศคูคาตางๆ แลว

คํานวณคา Rank Correlation ของ RCA ในสินคาจํานวน 99 รายการแยกตามพิกัด HS  2 หลัก ทั้งน้ี 
การแสดงผลโดยใชรูปกราฟ (รูปที่ 2.11) คา Rank Correlation จะอยูบนแกนตั้ง สวนแกนนอนจะใช 
GDP per Capita เพ่ือเปนตัวแทนของตนทุนคาแรงงาน โดยกําหนดใหไทยอยูที่ตําแหนง O  

 
ตามรูปที่ 2.8 ประเทศที่อยูในสวนที่มีสหสัมพันธใกล 0 แสดงวาโครงสรางความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบของสินคาสงออกประเทศนั้นๆ ไมไดแขงขันกับไทย ดังนั้น ประโยชนและโอกาสทางการ
คากับประเทศเหลานี้เปนไปในทางบวก โดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดมากกวา ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปร เปนตน ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนา
แลว 
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สวนประเทศที่อยูในสวนที่มีคาสหสัมพันธมากกวา 0 แสดงความโครงสรางความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบของสินคาสงออกประเทศนั่นๆ จะแขงขันกับไทย หรือมีโครงสรางความสามารถในการ
แขงขันทางการคาระหวางประเทศคลายคลึงกับไทย ประเทศเหลานี้ไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซโิก และฟลิปปนส  

 
รูปที่ 2.11 RCA Rank correlation ของไทยกับประเทศตางๆ เทียบกับรายไดตอหัว 
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ที่มา : สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545)  
หมายเหตุ :  1. RCA rank correlation คํานวณจาก PC-TAS, UN, 2002 
 2. GDP per capita จาก World Bank, 2002b 
 
ข. การวิเคราะหโดยใช Trade Complementarity Index (TC)  
 
 ความหนุนเสริมของการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ สามารถวิเคราะหโดยใชดัชนี 
Trade Complementarity (TC) การวิเคราะหในสวนนี้ไดใชขอมูลการสงออกและนําเขาสินคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทยและประเทศคูเจรจาการคา 8 ประเทศในป 2539 และ 2543 โดยคํานวณดัชนี 
TC ของสินคาตามระบบ HS 2 พิกัดแรก ซ่ึงมีสินคาจํานวน 99 กลุมสินคา  
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กรอบที่ 2.2 Trade Complementarity Index (TC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดัชนี Trade Complementarity ใชวัดโครงสรางการคาระหวางประเทศเพื่อตองการวิเคราะหวา
โครงสรางการคาระหวาง 2 ประเทศเขาคู (match) กันหรือไมเพียงใด โดยประเทศที่มีดัชนี TC สูงก็มี
แนวโนมวาหากทําขอตกลงกันก็นาจะไดประโยชนทั้งสองฝาย เชน ประเทศ j สงออกสินคา
สวนประกอบรถยนตสูตลาดโลกประมาณรอยละ 5 ของการสงออกทั้งหมดของ j และประเทศ k ก็
นําเขาสวนประกอบรถยนตจากตลาดโลกรอยละ 5 ของการนําเขาทัง้หมดของประเทศ k ดังน้ัน สอง
ประเทศนี้สามารถเจรจาเพื่อหาความตกลงเพื่อเพ่ิมพูนการคาระหวางกันได โดยจะตองพิจารณาควบคู
ไปกับมูลคาหรือปริมาณการคาระหวางกนัในสินคานั้นๆ  
 
 ผลการคํานวณพบวาประเทศที่มีดัชนี Trade Complementarity กับไทยสูง ไดแก 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุน และนวิซีแลนด โดยมีคาดัชนี TC สูงกวา 50 ซ่ึงการเจรจา
ขอตกลงการคาระหวางประเทศกบัประเทศกลุมน้ีนาจะมีประโยชนตอไทยเนื่องจากมีลักษณะเปนแหลง
นําเขา ในรายกลุมสินคาโดยรวมที่ไทยนําเขาจากตลาดโลกอยูแลว ในขณะทีป่ระเทศเปรู อินเดีย และ
บาหเรนมีคาดัชนี TC ต่ํา หรือกลาวไดวาโดยรวมแลวไทยไมไดนําเขาสินคาในประเภทหนึ่งๆ ใน
สัดสวนเดียวกับที่ประเทศเหลานี้สงออก 
 
 
 
 
 
 
 

 

TCij = 100 - Σ (  |Mik-Xij | / 2 ) 
 
โดยที่ Mik คือ สัดสวนการนําเขาสินคา i ของประเทศ k จากตลาดโลก 
        Xij  คือ สัดสวนการสงออกสินคา i ของประเทศ j ไปตลาดโลก 
 
คา TC จะอยูระหวาง 0 และ 100 
ถาคา TC = 0 แปลวา ไมมีสินคาใดที่สงออกโดยประเทศหนึ่ง หรือนําเขาโดยอีกประเทศ
หนึ่งเลย เชน ประเทศ k มีการนําเขาสินคา i ในขณะที่ประเทศ j ไมมีการสงออกสินคา i 
ถาคา TC = 100 แปลวา สัดสวนการสงออกและนําเขาของทั้งสองประเทศตรงกันทุก
ประการ  
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รูปที่ 2-12 Trade Complementarity Index ระหวางไทยกับประเทศตางๆ 
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2001 67.22 66.33 64.51 64.41 60.31 39.44 36.8 27.4

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน นิวซีแลนด เปรู อินเดีย บาหเรน

Trade Complementarity Index

 
ที่มา : คํานวณจาก PC-TAS, UN 2002. 
 
ค. การวิเคราะหโดยใช Export Similarity Index (XS) 
 
 ความคลายคลึงกันของโครงสรางการสงออกสินคา โดยเฉพาะระหวางประเทศคูเจรจาการคา
แบบทวิภาคีกับไทย 8 ประเทศ สามารถวิเคราะหโดยใชดัชนี Export Similarity (XS) การวิเคราะหใน
สวนนี้ไดใชขอมูลการสงออกสินคาระหวางประเทศของประเทศไทยและประเทศคูเจรจาการคา 8 
ประเทศในป 2539 และ 2543 โดยคํานวณดัชนี XS ของสินคาตามระบบ HS 2 พิกัดแรก5 ซ่ึงมีสินคา
จํานวน 99 กลุมสินคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
5  การใชดัชนี XS จะตองคํานึงดวยวาคาจะเปลี่ยนแปลงไปข้ึนกับระดับของพิกัดของสินคาที่ใช โดยการคํานวณหากใชระดับพิกัดสินคา

ที่สูงข้ึน เชนระดับ HS 6 พิกัด ซ่ึงทําใหมีสินคาในการคํานวณหลายพันรายการ ก็จะยิ่งทําใหดัชนี XS มีคาลดลง 
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กรอบที่ 2.3 Export Similarity Index (XS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการคํานวณพบวาประเทศที่มีโครงสรางสินคาสงออกคลายคลึงกับไทยไดแกสหรัฐอเมริกา 
และ จีน โดยมีคาดัชนี Export Similarity มากกวา 50 โดยที่ในป 2543 ความคลายคลึงกันของ
โครงสรางการสงออกของไทยกับสหรัฐอเมริกาและจีนไดเพ่ิมมากขึ้นจากป 2539 ซ่ึงแสดงวาประเทศ
เหลานี้ลวนมีความเชี่ยวชาญในการสงออก (export specialization) สินคาประเภทเดียวกับไทย 
ในขณะที่ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย ญ่ีปุน นิวซีแลนด เปรู และบาหเรนมีโครงสรางสินคาที่ไม
เหมือนกับไทยมากนัก  
 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหในระดับสินคา HS 2 พิกัดอาจยังไมใหภาพที่ชัดเจนนัก เน่ืองจาก
มีลักษณะเปนกลุมสินคาที่กวาง หากจะใหการวิเคราะหชัดเจนขึ้นจะตองลงลึกพจิารณาทีละกลุมสินคา 
เน่ืองจากการคาที่เหมือนกันในกลุมสินคาหนึ่งๆ อาจเกิดจากการสงตอสินคาขั้นกลาง ชิ้นสวน อุปกรณ
ตางๆ ซ่ึงถือเปนการคาที่เกือ้กูลกัน  

 

XS(j,k) = Σ(min (Xij , Xik) *100) 
 
โดยที่ Xij  คือ สัดสวนการสงออกสินคา i ของประเทศ j 
        Xik  คือ สัดสวนการสงออกสินคา i ของประเทศ k 
 
คา XS จะอยูระหวาง 0 และ 1  
ถาคา XS = 0 แปลความไดวา โครงสรางสินคาสงออกของทั้งสองประเทศไมมีความ
คลายคลึงกันเลย (complete dissimilarity)  
ถาคา XS = 100 แปลความไดวา โครงสรางสินคาสงออกของทั้งสองประเทศเหมือนกันทุก
ประการ (identical export composition) 
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รูปที่ 2.13 Export Similarity Index ระหวางไทยกับประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาค ี
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สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน นิวซีแลนด เปรู อินเดีย บาหเรน

Export Similarity Index

ที่มา: คํานวณจาก PC-TAS, UN 2002. 
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 ง. วิเคราะหแบบแผนการคาในระดับอุตสาหกรรมโดยใช Intra-industry Trade Index (IIT) 
 
 ดัชนี Intra-industry Trade (IIT) ใชวัดระดับของการคาภายในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือ
วิเคราะหวาประเทศสองประเทศมีโครงสรางทางการคาที่เสริมกันหรอืไม เชนมีการคาสินคาขั้นกลางใน
กลุมอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ระหวางกันสูงกน็าจะแสดงความประเทศทั้งคูมีลักษณะโครงสรางทางการคาที่
เสริมกัน ดังน้ัน หากประเทศหนึ่งมีระดับการคากับประเทศอ่ืนสูงขึน้ ยอมจะสงผลดีใหกับประเทศที่มี
โครงสรางการคาที่เสริมกันน้ีได 
 

กรอบที่ 2.4 Intra-industry Trade Index (IIT) 
 
 
 
 
 
  
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545) ไดคํานวณดัชนี Intra-industry Trade เพ่ือวัด
ระดับการหนนุเสริมกันระหวางประเทศไทยและประเทศคูคา โดยใชขอมูลสินคาในระดับพิกัด HS 6 
หลัก ดัชนีมีคาระหวาง 0 ถงึ 100 โดยคา 100 แสดงถึงสินคาที่สงออกไปยังประเทศคูคามีมูลคาเทากับ
การนําเขา น้ันคือหากดัชนี IIT มีคามากจะแสดงถึงการคาระหวางประเทศในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ 
อยูในระดับสูง  
 

ผลการศึกษาจะเนนที่หมวด ISIC38 หรือผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ เน่ืองจากมี
สัดสวนในการสงออกของไทยสูงถึงรอยละ 46.91 ในป 2543 ซ่ึงพบวาสามารถแบงกลุมโครงสรางทาง
การคาไดเปน 3 กลุม คือ  

• ประเทศที่มีดัชนี IIT กลางถึงสูง หมายถงึกลุมประเทศที่มีโครงสรางการคาเปนไปในทางที่
ใหเกิดการเกือ้กูลมากกวาที่จะแขงขันกนั ไดแก มาเลเซีย เม็กซิโก และฟลปิปนส และ
ประเทศที่มีดัชนี IIT ระดับกลาง คือ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  

• ประเทศที่มีดัชนี IIT ระดับต่ํา คือ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต  
• ประเทศที่แทบจะไมมี IIT กับไทยเลย คอื อินเดีย 

 
( )( ) 100*/(1 ikikikik MXMXsumIIT +−−=  

 
โดยที่ Xik  คือ มลูคาการสงออกสินคา i ของประเทศ k ไปยังตลาดที่พิจารณา 
        Mik คือ มลูคาการนําเขาสินคา i ของประเทศ k จากตลาดที่พิจารณา 
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ตารางที่ 2.10  ดัชนี Intra-industry Trade เฉลีย่ป 2539-2543 ระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ตางๆ แยกรายสินคา6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คํานวณจาก PC-TAS 2002, UN. 

 
2.3.3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดของสินคาไทยในประเทศคูคาโดยใชการ
วิเคราะห Constant Market Share (CMS) 
  

การพิจารณาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการสงออกในตลาดสินคาสําคัญของไทย อาศัยการ
วิเคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานวา การเติบโตของสินคาสงออกของไทย
ไปยังตลาดหนึ่งๆ ควรจะมีอัตราการขยายตัวไปพรอมกับตลาดนั้นๆ หรืออีกนัยหน่ึงคือควรมีอัตราการ
ขยายตัวใกลเคียงกับอัตราการขยายตัวของการนําเขาของประเทศนั้นๆ การเติบโตที่ชาหรือเร็วกวา
อัตราการขยายตัวของตลาดมาจาก 2 สวนซึ่งรวมกับเทากับรอยละ 100 คือ  

• ผลจากสวนประกอบของสินคา (Commodity Composition Effect) เปนสวนของการเติบโต
ของตลาดสินคาชนิดนั้นๆ เม่ือเทียบกับการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาทั้งหมด 

• ผลจากการแขงขัน (Competitiveness Effect)  เปนสวนของการเติบโตของการสงออกสินคา
ชนิดนั้นๆ จากไทยเมื่อเทียบกับการเติบโตของความตองการสินคาชนิดนั้นในตลาด  

                                                  
6  การแบงสินคาตาม International Standard Industrial Classification (ISIC) 1 - Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 2 - 

Mining and Quarrying 31 - Manufacture of Food, Beverages and Tobacco 32 - Textile, Wearing Apparel and Leather 
Industries 33 - Manufacture of Wood and Wood Products, Including Furniture 34 - Manufacture of Paper and Paper 
Products, Printing and Publishing 35 - Manufacture of Chemicals and Chemical, Petroleum, Coal, Rubber and Plastic 
Products 36 - Manufacture of Non-Metallic Mineral Products, except Products of Petroleum and Coal 37 - Basic Metal 
Industries 38 - Manufacture of Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment 39 - Other Manufacturing Industries 

 

ประเทศ ISIC1 ISIC2 ISIC31 ISIC32 ISIC33 ISIC34 ISIC35 ISIC36 ISIC37 ISIC38 ISIC39
สหรฐัอเมริกา 0.18 0.00 0.22 0.18 0.05 0.07 0.68 0.05 0.02 13.77 0.61
ญีปุ่น 0.04 0.01 0.14 0.24 0.04 0.06 1.63 0.27 0.38 15.87 0.49
จนี 0.26 0.60 0.15 0.87 0.04 0.11 0.93 0.07 0.18 18.94 0.06
อินโดนีเซยี 0.12 1.69 0.15 0.60 0.04 0.49 3.90 0.13 0.10 4.80 0.03
เกาหลใีต 0.05 0.00 0.10 0.32 0.01 0.06 1.48 0.09 0.17 11.49 0.06
มาเลเซยี 0.09 0.02 0.34 0.28 0.09 0.13 2.14 0.11 0.35 27.46 0.14
ฮองกง 0.11 0.02 0.04 1.55 0.02 0.10 1.16 0.05 0.19 12.86 2.45
เม็กซโิก 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 43.88 0.05
ฟลปิปนส 0.04 0.00 0.23 0.14 0.01 0.10 1.79 0.05 0.06 28.68 0.01
อินเดยี 0.09 0.02 0.18 0.36 0.00 0.06 2.64 0.03 0.14 1.76 0.95  
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กรอบที่ 2.5 การวิเคราะห Constant Market Share (CMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหสวนแบงการตลาดคงทีเ่ปรียบเทียบขอมูลระหวางป 2539 กับป 2543 พิจารณา
ใน 3 ตลาดทีส่ําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และจีน  ทั้งน้ีในการศึกษาขั้นตอไปจะทําการวเิคราะห
สวนแบงตลาดคงที่ในตลาดของประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคกีับไทยอีก 5 ประเทศ 
รวมทั้งลงลึกในระดับอุตสาหกรรม 
 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาไทยสูญเสยีความสามารถในการแขงขันในทั้ง 3 ตลาด  
 

1.ตลาดสหรฐัอเมริกา การสูญเสียความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากผลจากสวนประกอบของสินคาถึงรอยละ 81.57 อีกรอยละ 18.43 เปนผลจากการแขงขัน 
ประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรฐัอเมริกาเพิ่มขึ้น คือจีน อินเดีย เกาหลีใต เม็กซิโก 
และฟลปิปนส สวนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย 

 
2.ตลาดญี่ปุน การสูญเสียความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดญี่ปุนตางจากตลาด

สหรัฐอเมริกา คือเกิดจากผลของการแขงขันมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 93.47 อีกรอยละ 6.53 เปนผล
จากสวนประกอบของสินคา ประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันในตลาดญี่ปุนคือจีน เกาหลีใต 
มาเลเซีย เม็กซิโก และฟลิปปนส สวนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรัฐอเมริกา
ลดลง คือ อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย 

 
3.ตลาดจีน การสูญเสยีความสามารถในการแขงขนัของไทยในตลาดจีน เปนผลจากการ

แขงขันถึงรอยละ 116.32 ดังน้ัน ถึงแมวา ผลจากสวนประกอบของสินคาจะเปนบวกรอยละ 16.62 ก็ไม
ทําใหความสามารถในการแขงขันของไทยในประเทศจนีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ทุกประเทศที่นํามาวเิคราะหคือ 

 
( )( ) ( )00000 iiiitiit xmxxsumxmmsummxxx −−+−+=−  

 
โดยที่  Xt   คือ ปริมาณการนําเขาจากไทยในปสุดทาย ที่น้ี คือ 2543 
  X0  คือ ปริมาณนําเขาจากไทยในปเร่ิมตน ในที่น้ี คือ 2539               
  m  คือ อัตราการขยายตัวของการนําเขาของประเทศที่เลือก 
          i    คือ ชนิดของสินคา 
  ( )( )0ii xmmsum −   คือ ผลจากสวนประกอบของสินคา 
  ( )00 iiiit xmxxsum −−  คือ ผลจากการแขงขัน 
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อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส และไทย ลวนมีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดจีนลดลง 
 
รูปที่ 2.14 การวิเคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
สหภาพยุโรป และจีน 
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150

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป จีน

รอ
ยล
ะ

ผลจากสวนประกอบของสินคา -Commodity Composition Effect ผลจากการแขงขัน - Competitiveness Effect

 
ที่มา : สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545) 

 
รูปที่ 2.15 การวิเคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) ในตลาดสหรัฐอเมริกา  
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จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ไทย

As % due to Commodity As % due to Competitive

ที่มา : สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545) 
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รูปที่ 2.16 การวิเคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) ในตลาดญี่ปุน 
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จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ไทย

As % due to Commodity As % due to Competitive  
ที่มา : สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545) 
 
รูปที่ 2.17 การวิเคราะหสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) ในตลาดจีน 
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อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ไทย

As % due to Commodity As % due to Competitive

 
ที่มา : สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2545) 
 
2.3.4 สรุป 
 

การศึกษาแบบแผนทางการคาระหวางประเทศไทยกบัประเทศคูเจรจาการคาระหวางประเทศ 
และประเทศคูแขงที่สําคัญ ไดขอสรุปคือ 
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1. การวิเคราะหโดยใช RCA rank correlation พบวา โครงสรางสินคาสงออกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปร มีลักษณะหนุน
เสริมกันกับประเทศไทย ดังน้ันประโยชนและโอกาสทางการคากับประเทศเหลานี้เปนไป
ในทางบวก สวนโครงสรางสินคาสงออกของประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต 
มาเลเซีย เม็กซิโก และฟลิปปนส มีลักษณะแขงขันกบัประเทศไทย  

2. การวิเคราะหโดยใช Trade Complementarity Index กับประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิ
ภาคีกับประเทศไทย 8 ประเทศ พบวาประเทศที่มี Trade Complementarity กับไทยสูง
ไดแกสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด ซ่ึงการเจรจาขอตกลงการคากับ
ประเทศกลุมน้ีนาจะมีประโยชนตอไทยในแงที่ประเทศเหลานี้เปนแหลงนําเขาในรายกลุม
สินคาโดยรวมที่ไทยนําเขาจากตลาดโลกอยูแลว ในขณะที่ประเทศเปรู อินเดีย บาหเรน มี 
Trade Complementarity กับไทยต่ํา หรืออีกนัยหนึ่ง ประเทศเหลานี้ไมไดสงออกสินคาที่
ไทยตองการจะนําเขาจากตลาดโลกนัก 

3. การวิเคราะหโดยใช Export Similarity Index กับประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคีกับ
ประเทศไทย 8 ประเทศ พบวา ประเทศที่มีโครงสรางสินคาสงออกคลายคลึงกับไทยคือ
สหรัฐอเมริกาและจีน สวนประเทศอ่ืนๆ มีโครงสรางสินคาคลายคลึงกับไทยนอย 

4. การวิเคราะหโดยใช Intra-Industry Trade โดยเฉพาะกับสินคาหมวด ISIC38 หรือ
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณซ่ึงมีสัดสวนในการสงออกไทยรอยละ 76.91 พบวา
ประเทศที่มีดัชนี IIT กับไทยในระดบักลางและสูงคือ มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและจีน ในขณะทีป่ระเทศที่มีดัชนี IIT กับไทยต่ํา คืออินโดนีเซีย 
เกาหลีใต และอินเดีย 

5. การวิเคราะหโดยใช Constant Market Share (CMS) พบวาประเทศไทยไดสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันในตลาดหลักๆ ทั้ง 3 ตลาด คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และจีน 
โดยในตลาดสหรฐัอเมริกาเปนผลจากสวนประกอบของสินคาเปนหลัก (Commodity 
Composition Effect) ในขณะที่ในตลาดญี่ปุนและจีนเปนผลจากการแขงขัน 
(Competitiveness Effect) 
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ภาคผนวกบทที่ 2 
การแปลงรหัสสินคา Harmonized System Code (HS) ใหอยูในกลุมสินคาอุตสาหกรรมตาม

มาตรฐาน International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev.2 
 
 การคํานวณ Intra-Industry Index ในรายงานฉบับน้ี ไดจัดกลุมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
ISIC เพ่ือใหสอดคลองกับระดับการผลติ โดยแปลงรหัส HS 6 หลัก (สินคาประมาณ 5,000 รายการ) 
ใหอยูในมาตรฐาน ISIC โดยในสวนนี้จะแสดงนิยามกลุมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISIC และสินคา
รหัส HS อยางไรก็ตาม ในภาคผนวกนีจ้ะแสดงสินคาในรหัส HS 2 หลัก เทานั้น (โดยผูที่สนใจการ
แปลงสินคารหัส HS 6 หลกัเปนกลุมสนิคาอุตสาหกรรม ISIC สามารถดูรายละเอียดไดจากฐานขอมูลที่
อยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงสงมอบพรอมกับรายงานการศึกษาขัน้ตนนี้) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 2.1 การจัดกลุมอุตสาหกรรมตาม ISIC 
ISIC นิยาม รหัส HS 

1 Agriculture, Hunting, Forestry and 
Fishing 

11 Agriculture and Hunting 
12 Forestry and logging 
13 Fishing 

HS01 HS03 HS04 HS05 HS06 HS07 HS08 
HS09 HS10 HS12 HS13 HS14 HS18 HS23 
HS24 HS40 HS41 HS43 HS44 HS50 HS51 
HS52 HS53 HS71 
(รวม 375 สินคา) 

2 Mining and Quarrying 
21 Coal Mining 
22 Crude Petroleum and Natural Gas 

Production 
23 Metal Ore Mining 
29 Other Mining 

HS25 HS26 HS27 HS31 HS71 (รวม 115 
สินคา) 

3 Manufacturing  
31 Manufacture of Food, Beverages and 

Tobacco 
HS02 HS03 HS04 HS05 HS07 HS08 HS09 
HS10 HS11 HS12 HS15 HS16 HS17 HS18 
HS19 HS20 HS21 HS22 HS23 HS24 HS35 
HS41 (รวม 385 สินคา) 

32 Textile, Wearing Apparel and 
Leather Industries 

HS05 HS12 HS14 HS39 HS40 HS41 HS42 
HS43 HS46 HS48 HS50 HS51 HS52 HS53 
HS54 HS55 HS56 HS57 HS58 HS59 HS60 
HS61 HS62 HS63 HS64 HS65 HS70 HS88 
HS96 (รวม 864 สินคา) 
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33 Manufacture of Wood and Wood 
Products, Including Furniture 

HS44 HS45 HS94 (รวม 70 สินคา) 

34 Manufacture of Paper and Paper 
Products, Printing and Publishing 

HS37 HS44 HS47 HS48 HS49 (รวม 153 
สินคา) 

35 Manufacture of Chemicals and 
Chemical, Petroleum, Coal, Rubber 
and Plastic Products 

HS15 HS17 HS22 HS26 HS27 HS28 HS29 
HS30 HS31 HS32 HS33 HS34 HS35 HS36 
HS37 HS38 HS39 HS40 HS55 HS56 HS59 
HS64 HS68 HS71 HS85 HS94 HS95 HS97 
(รวม 1,008 สนิคา) 

36 Manufacture of Non-Metallic Mineral 
Products, except Products of 
Petroleum and Coal 

HS25 HS38 HS68 HS69 HS70 HS71 HS85 
HS94 HS96 (รวม 154 สินคา) 

37 Basic Metal Industries HS26 HS28 HS31 HS37 HS72 HS73 HS74 
HS75 HS76 HS78 HS79 HS80 HS81 HS84 
(รวม 386 สินคา) 

38 Manufacture of Fabricated Metal 
Product, Machinery and Equipment 

HS30 HS34 HS73 HS74 HS75 HS76 HS78 
HS79 HS80 HS81 HS82 HS83 HS84 HS85 
HS86 HS87 HS88 HS89 HS90 HS91 HS92 
HS94 HS95 HS96 (รวม 1,324 สินคา) 

39 Other Manufacturing Industries HS42 HS46 HS48 HS66 HS67 HS71 HS73 
HS85 HS91 HS92 HS94 HS95 HS96 (รวม 169 
สินคา) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2.2 รายละเอียดสนิคาในรหัส HS 2 หลัก 
    
01 Live animals 51 Wool, animal hair, horsehair yarn and 

fabric thereof 
02 Meat and edible offal 52 Cotton 
03 Fish, crustaceans  53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, 

woven fabric 
04 Dairy products 54 Manmade filaments 
05 Animal products nes 55 Manmade stable fibres 
06 Live trees, plants 56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, 

cordage, etc 
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07 Edible vegetables  57 Carpets and other textile floor coverings 
08 Edible fruit, nuts 58 Special woven or turfted fabric, lace, 

tapestry etc 
09 Coffee, tea, spices 59 Impregnated, coated or laminated textile 

fabric 
10 Cereals 60 Knitted or crocheted fabric 
11 Milling products 61 Articles of apparel, accessories, knit or 

crochet 
12 Oil seed 62 Articles of apparel, accessories, not knit or 

crochet 
13 Lac, gums, resins 63 Other made textile articles, sets, worn 

clothing etc 
14 Vegetable plaiting  64 Footwear, gaiters and the like, parts 

thereof 
15 Animal, vegetable fats and oils, 

cleavage products 
65 Headgear and parts thereof 

16 Meat, fish and seafood food 
preparations  

66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, 
whips, etc 

17 Sugars  67 Bird skin, feathers, artificial flowers, 
human hair 

18 Cocoa and cocoa preparations 68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, 
etc articles 

19 Cereal, flour. Starch, milk 
preparations and products 

69 Ceramic products 

20 Vegetable, fruits, nut, etc food 
preparations 

70 
Glass and glassware 

21 Miscellaneous edible preparations 71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc 
22 Beverages, spirits and vinegar 72 Iron and steel 
23 Residues, wasted of food industry, 

animal fodder 
73 

Articles of iron or steel 
24 Tobacco  74 Copper and articles thereof 
25 Salt, Sulfur, Earths and Stone, 

Plastering Materials, Lime and 
Cement 

75 

Nickel and articles thereof 
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26 Ores, Slag and Ash 76 Aluminum and articles thereof 
27 Mineral fuels, oils, distillation 

products, etc 
77 

Lead and articles thereof 
28 Inorganic Chemicals 78 Zinc and articles thereof 
29 Organic Chemicals 79 Tin and articles thereof 
30 Pharmaceutical products 80 Other base metals, cermets, articles 

thereof 
31 Fertilizers 81 Aluminum and articles thereof 
32 Tanning, dyeing extracts, tannins, 

derives, pigments 
82 Tools, Implements, Cutlery, Spoons and 

Forks, of Base Metal and Parts 
33 Essential oils, perfumes, cosmetics, 

toileteries 
83 Miscellaneous articles of base metal 

34 Soap, lubricants, waxes, candles, 
modeling pastes 

84 Machinery and Mechanical Appliances, 
including parts 

35 Albuminoids, modified starches, 
glues, enzymes 

85 
Electrical, electronic equipment 

36 Explosives, pyrotechnics, matches, 
pyrophorics, etc 

86 Railway, tramway locomotives, rolling 
stock, equipment 

37 Photographic or cinematographic 
goods 

87 Vehicles other than Railway, Parts and 
Accessories 

38 Miscellaneous chemical products 88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 
39 Plastics and articles thereof 89 Ships, boats and other floating structures 
40 Rubber and articles thereof 90 Optical, photo, technical, medical, etc 

apparatus 
41 Raw hides and skins (other than 

furskins) and leather 
 
91 Clocks and watches and parts thereof 

42 Articles of leather, animal gut, 
harness, travel goods 

92 Musical Instruments, Parts and 
Accessories thereof 

43 Furskins and artificial fur, 
manufactures thereof 

93 Arms and Ammunition, Parts and 
Accessories thereof 

44 Wood and articles of wood, wood 
charcoal 

94 Furniture, lighting, sign, prefabricated 
buildings 

45 Cork and articles of cork 95 Toys, games, sports requisites 
46 Manufactures of plaiting material, 96 Miscellaneous manufactured articles 
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basketwork, etc. 
47 Pulp of wood, fibrous cellulosic 

material, waste etc. 
97 Works of art, collectors pieces and 

antiques 
48 Paper & paperboard, articles of 

pulp, paper and board 
98 Commodities specified at chapter level 

only 
49 Printed books, newspapers, 

pictures etc 
99 Commodities not elsewhere specified 

50 Silk   
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บทที่ 3 
การวิเคราะหแนวโนมการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยและประเทศคูคา 
 
 เน้ือหาในบทนี้วิเคราะหถึงแนวโนมการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยและประเทศคู
คาที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และจีน โดยจะวิเคราะหยุทธศาสตรการคาเสรีของแตละประเทศ
และสรุปสาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของคูเจรจาที่สําคัญ โดยเนนความตกลงที่
เกี่ยวกับการคาสินคา (Trade in Goods) โดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
กับ สินคาอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัยน้ี  
 
3.1 ภาพรวมการเจรจาการคาเสรีในโลก 
 
 การเจรจาความตกลงการคาเสรีทําได 3 ระดับ คือ การเจรจาแบบพหุภาคีในองคการการคา
โลก (WTO) การเจรจาแบบรวมกลุมทางภูมิภาค (Regional Integration) ตางๆ เชน การจัดทําเขต
การคาเสรีแหงทวีปอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซ่ึงครอบคลุมถึงสหรฐั แคนาดา และเม็กซิโก และการ
เจรจาเพื่อทําความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) โดยในชวงที่การเจรจาการคาในระดับพหุ
ภาคีประสบปญหา ประเทศตางๆ ไดหันมาใชแนวทางการรวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิ
ภาคีกันมากขึ้นอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 3.1) ในชวงเวลา 2 ปหลังจากการเจรจาองคการการคาโลกที่กรุง    
โดฮาเมื่อพฤศจิกายนป 2001 มีการเจรจาการคาระหวางประเทศแบบภูมิภาคและแบบทวิภาคีที่
รายงานตอองคการการคาโลกเพิ่มขึ้นถึง 33 ความตกลง  
 
รูปที่ 3.1 จํานวนความตกลงการคาเสรีระดับภูมภิาคและทวภิาคีที่รายงานตอ GATT/WTO 

ป ค.ศ. 1948-2003 
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ที่มา: WTO Secretariat (2003) 
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ในปจจุบัน ประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลกเกอืบทุกประเทศไดเขารวมหรือกําลังอยูใน
ระหวางการเจรจารวมกลุมทางภูมิภาคหรือจัดทําความตกลงแบบทวิภาคี  ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 
2003 ระบวุามีการเจรจารวมกลุมทางภมิูภาคและแบบทวิภาคี ซ่ึงรายงานตอองคการการคาโลกแลว 
259 ความตกลง1 โดยเปนความตกลงที่มีผลบังคบัใชแลว 184 ความตกลง ซ่ึงความตกลงที่มีผลบังคับ
ใชแลวสวนใหญเกิดขึ้นหลังปค.ศ. 1990 โดยสวนใหญเกิดในยุโรป (82 ความตกลง) และทวีปอเมริกา 
(10 ความตกลง) ในขณะทีเ่กิดในเอเชียแปซิฟกประมาณ 30 ขอตกลง   

 
ในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศที่เคยเนนยุทธศาสตรการคาเสรีในระดับพหุภาคีผานองคการ

การคาโลกหลายประเทศไดหันมาใหความสนใจการใชนโยบายการคาเสรีในระดับภูมิภาคและทวิภาคี
เปนนโยบายการคาระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน สิงคโปร เกาหลีใต 
ฮองกง จีน และไตหวัน2 

 
 ในจํานวนความตกลงการคาเสรี 259 ความตกลงนี้ ความตกลง 126 ความตกลงอยูในรูปแบบ
ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements หรือ FTAs) ในขณะที่ความตกลง 13 ความตกลงอยู
ในรูปแบบสหภาพศุลกากร3 (Custom Unions หรือ CUs) ภายใต GATT มาตรา 24 โดยความตกลง
เพียง 19 ความตกลงทีอ่ยูภายใต Enabling Clause (ความตกลงระหวางประเทศกําลงัพัฒนา) 
นอกจากนี้ ความตกลง 26 ความตกลงเปนความตกลงการคาบริการภายใต GATS (General 
Agreement  on Trade in Services) มาตรา 5 ซ่ึงอนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถทําความตกลงการคาบริการระดับภูมิภาคได (ตารางที่ 3.1) 
 
 ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนความตกลงการคาเสรีแบบภูมิภาค (Regional Trade Agreements)4 
จําแนกตามภูมิภาคคือ อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด    และแอฟริกา  ชวงกอนและ
หลังป 1990 จากตารางแสดงใหเห็นวาหลังป 1990 ความตกลงการคาเสรี 82 ความตกลงเปนขอตกลง
ภายในภูมิภาคยุโรป เพ่ิมขึ้นจากกอนป 1990 ที่มีเพียง 16 ความตกลงเทานั้น โดยความตกลงที่เพ่ิม
ขึ้นมาจากทั้งความตกลงในภูมิภาคเดียวกันและระหวางภูมิภาค สําหรับในภูมิภาคเอเชียก็จะเห็นได
ชัดเจนวาหลังป 1990 มีการทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคมากขึ้นโดยเปนความตกลงกับ
ประเทศในภูมิภาคยุโรปถึง 29 ความตกลง จากเดิมกอนป 1990 ที่มีเพียง 3 ความตกลงเทานั้น 

                                          
1  ขอมูล ณ ตุลาคม 2003 เพิ่มเปน 285 ความตกลง 
2  WTO secretariat (2003)  
3  สหภาพศุลกากร (customs unions) เปนรูปแบบการรวมกลุมเศรษฐกิจที่มากกวาความตกลงการคาเสรี (FTA) โดยนอกจากประเทศที่
เขารวมเปนสมาชิกสหภาพศุลกากรจะตองขจัดขอกีดกันทั้งการคาตางๆ (ภาษีสินคานําเขาและโควตา) ระหวางกันแลว ประเทศตางๆ 
จะตองกําหนดอัตราภาษีสินคานําเขาที่เรียกเก็บจากประเทศนอกกลุมใหมีอัตราเดียวกันดวย ตัวอยางเชน กลุม MERCOSUR และ 
African Common Market เปนตน 

4  รวมถึงความตกลงการเคาเสรีทวิภาคดีวย 
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ตารางที่ 3.1 ความตกลงการคาเสรีทีร่ายงานตอองคการการคาโลก 

 ลงบัญชี 
(Accessions) 

ความตกลง
ระดับภูมิภาค 

รวม 

ภายใต GATT มาตรา 24 (เขตการคาเสรี) 4 122 126 
ภายใต GATT มาตรา 24 (สหภาพศุลกากร) 4 9 13 
Enabling Clause (ความตกลงระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา) 

0 19 19 

ภายใต GATS มาตรา 5 (การคาบริการ) 1 25 26 
รวม 9 175 184 

ที่มา: WTO (www.wto.org) 
 
ตารางที่ 3.2 ความตกลงการคาเสรีจาํแนกตามภูมิภาค กอนและหลงัป 1990 

ภูมิภาค อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด 

แอฟริกา 

อเมริกา 
             กอนป 1990 
             หลังป 1990 

 
1 
10 

 
- 
4 

 
1 
3 

 
- 
- 

 
- 
- 

ยุโรป 
             กอนป 1990 
             หลังป 1990 

 
- 
4 

 
16 
82 

 
3 
29 

 
- 
- 

 
2 
3 

เอเชีย 
             กอนป 1990 
             หลังป 1990 

 
1 
3 

 
3 
29 

 
1 
4 

 
- 
2 

 
- 
- 

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 
            กอนป 1990 
            หลังป 1990 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
2 

 
3 
1 

 
- 
- 

แอฟริกา 
            กอนป 1990 
            หลังป 1990 

 
- 
- 

 
2 
3 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ที่มา: WTO 
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ประเด็นหลักของการเจรจาการทําความตกลงการคาเสรีดังกลาวโดยทั่วไปคือ การลดภาษี
ศุลกากรและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (NTBs) เชน การจํากัดปริมาณนําเขา การ
อุดหนุนการผลิต การอุดหนุนการสงออกและมาตรฐานดานสุขอนามัย  ทั้งน้ี รูปแบบในการเจรจามักมี
ความหลากหลาย  ทั้งการเรงเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมบางภาคไปกอน (Early harvest)  การชะลอการ
เปดเสรีสําหรับกลุมสินคาที่มีความออนไหว (Sensitive list)  การยกเวนการเปดเสรีสินคาบางรายการ 
(Exclusion list)  การเลือกเปดเสรีแบบระบุรายการที่เปดเสรี (Positive-list approach) หรือระบุ     
รายการที่ไมเปดเสรี (Negative-list approach) 
 
 นอกจากนี้ ความตกลงการคาเสรีในปจจุบันมักจะมีประเด็นที่นอกเหนือไปจากการลดภาษี  
สินคานําเขาเทานั้น โดยมีประเด็นใหมๆ ในกรอบการเจรจา เชน การคาบริการ มาตรการการลงทุน 
ความโปรงใสของกฎระเบียบตางๆ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขันทางการคา 
(นโยบายตอตานการผูกขาด) พิธีการศุลกากร มาตรฐานสิ่งแวดลอม มาตรฐานแรงงาน การอํานวย
ความสะดวกทางการคา และการจัดซื้อจัดจางของรัฐ5 
 
3.2 ความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกามีสวนรวม 
 
3.2.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา 
 
 ในชวงเวลา 50 ปที่ผานมา สหรัฐไดเนนเจรจาความตกลงการคาระดบัพหุภาคีโดยมี          
จุดประสงคเพ่ือลดอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะภาษสีินคานําเขา ตอมาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา 
สหรัฐไดเจรจาทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคีจํานวน 4 ความตกลง โดยเจรจากับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศคูคาทางยทุธศาสตร (Strategic partners) คือ ความตกลงการคาเสรี
สหรัฐ-อิสราเอล (1985) สหรัฐ-แคนาดา (1989) ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA 
(1994) และ สหรัฐ-จอรแดน (2001)  
 

ปจจุบัน สหรัฐไดเนนการเปดเสรีระดับภูมิภาคและทวภิาคีเปนยุทธศาสตรสําคัญของนโยบาย
การคา ซ่ึงเรียกยุทธศาสตรดังกลาววา “Competitive liberalization” หมายความวา  สหรัฐจะเนนการ
เปดเสรีการคาทั้งระดับพหุภาคี  ภูมิภาค และทวิภาคีไปพรอมๆ กัน   โดยเจรจาระดับทวภิาคีและ

                                          
5  ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐซ่ึงครอบคลุมประเด็นการเปดเสรีใหมๆ ดังกลาวไดใน TDRI(2003), “Thailand-

US Free Trade Agreement”,summitted to Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce, US-ASEAN 
Businss Council. http://www.info.tdri.or.th/  
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ภูมิภาคกับประเทศที่เต็มใจจะทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ ในขณะเดียวกนั  สหรัฐจะดําเนิน
นโยบายผลักดันใหเปดเสรใีนประเด็นอ่ืนๆ ที่สหรัฐตองการในการเจรจาภายใตองคการการคาโลก6 
  

นอกจากสหรัฐจะลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และ ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชยี-แปซิฟก (APEC) แลว สหรัฐไดลงนามในความตกลงการคาเสรีกับ 5 
ประเทศในอเมริกากลาง (Central American Common Market : CACM) และยังอยูในระหวางเจรจา
กลุมการคาเสรีในระดับภูมิภาคกับ 34 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต  

 
ในสวนของการเจรจาแบบทวิภาค ี สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงการคาเสรีไปแลวกบั

จอรแดน อิสราเอล ชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย และโมร็อคโค และอยูในระหวางการเจรจากลุม 5 ประเทศ
ในแอฟริกา (Southern African Customs Union : SACU) รูปที่ 3.2 แสดงความตกลงการคาเสรีตางๆ 
ที่สหรัฐมีสวนรวม  

 
นอกจากนี้ สหรัฐยังอยูในชวงการพิจารณาทําความตกลงการคากับประเทศอ่ืนๆ อีก คือ ความ

ตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ตะวนัออกกลาง และ ความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ ใน   เอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้สหรัฐยังมีความตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement)  
ทั้งความตกลงการคาเสรีและความตกลงทางการคาเฉพาะดานกับประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก แสดง
ในตารางที่ 3.3  

 
รูปที่ 3.2 ความตกลงการคาเสรีที่สหรฐัอเมรกิามีสวนรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
6 Fergusson and Sek, “Trade Negotiations in the 108th Congress,” CRS Issue Brief for Congress, March, 2004. 
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3.2.2 สาระสาํคัญของความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา7 
 
 ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีซ่ึงสหรัฐจะใชเปนตนแบบในการเจรจากับประเทศไทยไดแก
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปร (US-Singapore Free Trade 
Agreement) และระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลี (US-Chile Free Trade Agreement) โดยประเด็นหลัก
ในการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐกับประเทศคูเจรจาที่เกี่ยวของกับการคาสินคา คือ การ
ลดภาษีสินคานําเขา ซ่ึงประเด็นที่มักเปนเรื่องออนไหวในการเจรจาเกี่ยวกับสินคาระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาสวนใหญ คือการลดภาษีนําเขาสินคาเกษตร   
 

ในกรณีความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ชิล ี ประเทศชิลีจะตองลดภาษีสําหรับสนิคาบริโภคและ 
อุตสาหกรรมทั้งหมดภายใน 4 ปและสําหรับสินคาเกษตรกรรมภายใน 4-12 ป ในขณะที่กรณีความตก
ลงการคาเสรสีหรัฐ-สิงคโปร สิงคโปรจะลดภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐทั้งหมดในทันทีที่ความตกลงมีผล
บังคับใช นอกจากนี้ การเจรจาจะครอบคลมุถึงอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (NTBs) ตัวอยางเชนใน
กรณีความตกลงการคาเสรสีหรัฐ-ชิลี ไดเจรจาลดการอุดหนุนการสงออก การบังคับใชมาตรการ
คุมครองเกษตร และการแกไขปญหาเกีย่วกับมาตรฐานสุขอนามัย (SPS) เปนตน  ตารางที่ 3.4  สรุป
สาระสําคัญความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-สิงคโปร สหรัฐ-ชิลี และสหรัฐ-ออสเตรเลียในสวนการเปดเสรี
สินคา 

 
 นอกจากประเด็นการคาสินคาแลว สหรัฐยังตองการใหประเทศคูเจรจาเปดเสรีในประเด็นอ่ืนๆ 
อีก ตัวอยางเชน การคาบรกิาร (Trade in Services) โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการทางการเงิน (Financial 
Services) บริการโทรคมนาคม (Telecommunications) และบริการขนสงดวนพิเศษ (Express 
Delivery Services) ทั้งน้ี ประเด็นหลักเกี่ยวกบัการคาบริการคือการเขาสูตลาดบริการและการกํากับ 
ดูแลในประเทศที่เปนธรรม โดยการเปดเสรีการคาบริการตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-สิงคโปรจะ
กวางและลึกกวากรณีสหรัฐ-ชิลี นอกจากนี้ จะมีประเด็นเรื่องการลงทุน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ พิธีการศลุกากร นโยบายแขงขันทางการคา มาตรฐานแรงงาน 
มาตรฐานสิ่งแวดลอม การอํานวยความสะดวกตอการคา และกลไกระงับขอพิพาท8  
 

                                          
7  ติดตามความคืบหนาในการเจรจาและเอกสารความตกลงการคาเสรีของสหรัฐใน http://www.ustr.gov/ 
8  ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐไดใน TDRI(2003), “Thailand-US Free Trade Agreement”,summitted to 

Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce, US-ASEAN Businss Council. http://www.info.tdri.or.th/ 
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3.3 ความตกลงการคาเสรีที่ญี่ปุนมีสวนรวม 
 
3.3.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของญี่ปุน9 
 
 ญ่ีปุนมียุทธศาสตรการเปดเสรีการคาทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี สําหรับการเปด
เสรีในระดับพหุภาคีญ่ีปุนถือเปนการเปดเสรีขั้นต่ํา (Minimum Requirement) สวนการทําความตกลง
การคาเสรีระดับภูมิภาคถือเปนยุทธศาสตรใหมที่สําคัญของญี่ปุนซึ่งในอดีตญี่ปุนไมเคยเจรจาในระดับ
ภูมิภาคหรือทวิภาคีมากอน แตเนนเฉพาะการเปดเสรีการคาระดับพหุภาคีเพียงอยางเดียว เปาหมาย
สําคัญในการเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคของญี่ปุน คือ ตองการใหเกิดการรวมกลุมเศรษฐกิจเอเชีย
ตะวันออก (East Asian regional cooperation) โดยผานการทําความตกลงการคาเสรีกับอาเซียน 
เกาหลีใต และจีน (หรืออาเซียน + 3) และเชื่อมตอกับไตหวันและฮองกงจนสามารถรวมเปนกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในที่สุด รูป 3.3 แสดงยุทธศาสตรการทําความตกลงการคาเสรี
ทวิภาคของญี่ปุน 
 

ยุทธศาสตรในชวงเริ่มตน คือการทําความตกลงการคาเสรีกับกลุมอาเซียน  ซ่ึ งป จ จัยหลัก ใน
การผลักดันใหญ่ีปุนตองการทําความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-อาเซียนที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 

• เขตการคาเสรญ่ีีปุน-อาเซียนจะชวยใหอาเซียนกลายเปนฐานการผลติและการตลาดที่
สําคัญ และชวยใหญ่ีปุนลดความเสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไปในประเทศจนีที่ระบบ
เศรษฐกิจกําลงัเติบโตสูง ถือเปนการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในอาเซียนพรอมๆ กับ
จีน 

• การผลิตสินคาหลายประเภทของญี่ปุนตองผานกระบวนการผลิตในหลายประเทศใน
อาเซียน การจัดทําความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-อาเซียน โดยออกแบบกฎแหลงกําเนิด
สินคาโดยใชแนวคิด “แหลงผลิตสินคาในญี่ปุนและอาเซียน” (originated in both Japan 
and ASEAN) จะทําใหสินคาหลายประเภทของญีปุ่นไดประโยชนจากการลดภาษีสินคา
นําเขาที่ลดลง 

• ปจจุบันหลายประเทศพยายามแขงขันกันเพ่ือทําความตกลงการคาเสรีกับอาเซียน เชน 
จีน อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน ญ่ีปุนจึงจําเปนตอง
กําหนดยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศเพื่อปองกันการสูญเสียตลาดจากการที่ประเทศ
อ่ืนๆ สามารถทําความตกลงการคาเสรีกับกลุมอาเซียนไดกอน 

 

                                          
9  METI (2003) หนา 297-317 
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กอนจัดทําความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-อาเซียน ญ่ีปุนจะเร่ิมจากทําความตกลงการคาเสรีกับ
แตละประเทศในกลุมอาเซียนทีละประเทศ โดยในปจจุบัน ญ่ีปุนไดลงนามในความตกลงการคาเสรี 
ทวิภาคีญ่ีปุน-สิงคโปรไปแลวในป 2001 (มีผลบังคับเม่ือพฤศจิกายน 2002) และญี่ปุนกําลังเจรจาการ
ทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับไทย ในขณะเดียวกันญี่ปุนไดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําความตกลง
การคาเสรีทวภิาคีกับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน คือ ฟลปิปนส มาเลเซีย และเวียดนาม โดยเมื่อ
เจรจากับทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคกีับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนแลว เปาหมายตอไปคือ
การสรางเขตการคาเสรีญ่ีปุน-อาเซียน ซ่ึงจะเปนการลดภาษีสินคานําเขาและอุปสรรคการคาอ่ืนๆ 
ระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศสมาชกิอาเซียนใหหมดไป ทั้งน้ี ญ่ีปุนคาดวาจะไดประโยชนจากเขต
การคาเสรีญ่ีปุน-อาเซียนหลายประการ เชน รักษาตลาดสงออกในอาเซียน สงเสริมการจัดซื้อจัดจาง
ภายในภูมิภาค จัดระบบการกระจายผลผลิตที่เหมาะสมในภูมิภาค และทําใหผลประกอบการของธุรกิจ
ดีขึ้นจากการลดตนทุนทางธุรกรรมในการคาระหวางประเทศ เปนตน 
 
 เอกสารยุทธศาสตรการทําความตกลงการคาเสรีของญี่ปุน (Japan’s FTA Strategy)10 ระบุวา
ญ่ีปุนจะใชความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-สิงคโปร (Japan-Singapore Economic Partnership 
Agreement: JSEPA) เปนตนแบบในการเจรจากับประเทศคูคาอ่ืนๆ อยางไรก็ตามการเจรจาดังกลาว
สามารถยืดหยุนได โดยอาจครอบคลุมประเด็นที่มากกวาหรือนอยกวาความตกลงที่ทํากับสิงคโปร 
(Singapore-plus or Singapore-minus approach) โดยคาดวาในประเด็นสินคาเกษตร ญ่ีปุนจะใช
ความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-เม็กซิโกเปนตนแบบในการเจรจา 
 

                                          
10  Economic Affairs Bureau, “Japan’s FTA Strategy (Summery)” Ministry of Foreign Affairs, October 2002. 

(http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/strategy0210.html) 
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รูปที่ 3.3  ยุทธศาสตรการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของประเทศญี่ปุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Diplomatic Blue Book 2003 , Ministry of Foreign Affair of Japan. (www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2003/index.html) 
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3.3.2 สาระสาํคัญของความตกลงการคาเสรีของญีปุ่น11 
 
 ปจจุบัน ญ่ีปุนไดทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคี 2 ฉบับ คือ ความตกลงการคาเสรี 
ทวิภาคีญ่ีปุน-สิงคโปร (Japan and The Republic of Singapore for a New-Age Economic 
Partnership Agreement: JESPA) ซ่ึงลงนามเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2002 และความตกลง
การคาเสรีญ่ีปุน-เม็กซิโก (Japan-Mexico Economic Partnership Agreement) ลงนามในเดือน
กันยายน 2004  
 
 ความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-สิงคโปรครอบคลุมรอยละ 95.8 ของสินคาที่สองประเทศคา
ระหวางประเทศกัน โดยสงิคโปรจะลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 ทั้งหมดทันทีเม่ือความ 
ตกลงบังคบัใช ในขณะที่สินคาที่ญ่ีปุนลดภาษีสินคานําเขาใหสิงคโปรเหลือรอยละ 0 น้ัน
ครอบคลุมสินคาเพิ่มขึ้นจากที่ญ่ีปุนผูกพนักับองคการการคาโลก โดยที่ญ่ีปุนผูกพันลดภาษี
สินคานําเขากบัองคการการโลกใหเหลือรอยละ 0 ครอบคลุมสินคารอยละ 34 ของสินคาสงออก
ในขณะที่ภายใตความตกลงนี้ครอบคลุมสนิคารอยละ 77 สินคาที่มีตารางการลดภาษีเปนพิเศษ
คือสินคา         ปโตรเคมี 10 ชนิด ซ่ึงสิงคโปรจะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ในชวงป 2003-2010 
 
 สําหรับความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-เม็กซิโกมีผลครอบคลุมถึงรอยละ 99.8 ของสินคา
ทั้งหมดที่คาขายระหวางสองประเทศ แตยังไมรวมสินคาบางประเภท เชน สับปะรด ขนมหวาน 
ขาวสาลี พาสตา และน้ําผลไมที่ทําจากสับปะรดหรือแอปเปล โดยทั้งสองฝายเห็นพองกันวาจะ
พิจารณาทบทวนการเปดตลาดสินคาเหลานี้อีกครั้งภายในเวลา 3 ป ทั้งน้ี ความตกลงการคาเสรี
ญ่ีปุน-เม็กซิโกนี้ถือเปนความตกลงการคาเสรีแรกของญี่ปุนที่ไดเจรจาเรื่องสินคาเกษตรซึ่งเปน
สินคาออนไหวของญี่ปุนอยางจริงจัง โดยครอบคลุมสินคาเกษตรมากกวา 300 ชนิด ทั้งน้ี ญ่ีปุน
ยอมเปดตลาดเนื้อสัตว โดยเฉพาะเนื้อหมู และสินคาเกษตรอื่นๆ เชน มะเขือเทศ สม ไขไก ไวน 
ยาสูบ สําหรับเน้ือหมูและนํ้าสมน้ัน มีขอตกลงวาภายในปที่ 5 หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช 
เม็กซิโกจะสามารถสงออกเนื้อหมูไปญ่ีปุนได 80,000 ตันตอป และน้ําสม 6,500 ตันตอป 
 

ในสวนของสนิคาอุตสาหกรรม ญ่ีปุนและเม็กซิโกตกลงวาจะลดภาษสีินคานําเขาสาํหรับ
สินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดภายใน 10 ป โดยในบางสาขาจะลดลงทันทีเชน อิเล็กทรอนิกส 
เครื่องใชไฟฟาในบาน สินคาทุน และรถยนต นอกจากนี้ เม็กซิโกตกลงลดภาษีสินคานําเขา 
อุตสาหกรรม อาทิ เหล็กกลาและรถยนตลงประมาณรอยละ 40 โดยสําหรับเหล็กกลา เม็กซิโกจะ
ยกเลิกภาษีนําเขาเหล็กกลาจากญี่ปุนทั้งหมดภายใน 10 ป และอนุญาตใหนําเขารถยนตจาก
ญ่ีปุนโดยภาษีรอยละ 0 เปนจํานวนประมาณรอยละ 5 ของตลาดรถยนตเม็กซิโกภายในปแรก

                                          
11  ติดตามความคืบหนาในการเจรจาและเอกสารความตกลงการคาเสรีของญ่ีปุนใน http://www.meti.go.jp/english/index.html 
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ของการบังคับใชขอตกลง และมีเปาหมายที่จะยกเลิกภาษีนําเขารถยนตจากญี่ปุนทั้งหมด
ภายใน 7 ป   

 
3.4 ความตกลงทางการคาเสรีที่จีนมีสวนรวม 
 
3.4.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของจีน 
 
 ยุทธศาสตรหลักในการเจรจาการคาเสรีของจีนคือการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคา
โลก (WTO) โดยองคการการคาโลกรับจีนเขาเปนสมาชกิเม่ือพฤศจิกายน 2001 ซ่ึงทําใหจีนตอง
คอยๆ ลดอุปสรรคทางการคาตางๆ ทั้งทีเ่ปนภาษีและมิใชภาษีลงในชวงป 2002-2010 

 
นับจากตนทศวรรษ 1990s อัตราภาษีเฉลี่ยของจีนลดลงจากประมาณรอยละ 40 เหลือ

ประมาณรอยละ 15 อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราภาษเีฉลี่ยของโลก (รอยละ 6) 
นับวาอัตราภาษีจีนยังคอนขางสูง โดยตามพันธะผูกพันกับองคการการคาโลก จีนจะลดภาษี
สินคาเกษตรจากภาษีเฉลีย่เทากับรอยละ 18.9 เหลอืรอยละ 15  (ภาษีนําเขาสินคาเกษตรอยู
ในชวงรอยละ 0-65) ในดานสินคาอุตสาหกรรม จีนจะลดภาษีสินคาอุตสาหกรรมจากระดับเฉลีย่
รอยละ 14.8 เหลือรอยละ 8.9 (ภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรมอยูในชวงรอยละ 0-47)  โดยสินคา
สวนใหญจะลดลงตามขอผกูพันกับองคการการคาโลกในสิ้นป 2004 และสินคาที่เหลือไมเกินสิ้น
ป 2010 นอกจากนี้ พันธะผูกพันยังครอบคลุมถึงการคาบริการ (การเงิน การขนสงสินคา ธุรกิจ 
การสื่อสาร และการทองเทีย่ว) ทรัพยสินทางปญญา มาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคและ
สุขอนามัย และมาตรการปกปองการคา12 

 
 นอกจากการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกแลว จีนไดเริ่มมีบทบาทในการ
เจรจาระดับภูมิภาคและทวภิาคีเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 
ความตกลงการคาเสรีจีน-ฮองกง และอยูในระหวางศึกษาความเปนไปไดในกรณีความตกลง
การคาเสรีจีน-ออสเตรเลีย13 และกําลังจะเร่ิมเจรจาและศกึษาความเปนไปไดของกรอบความตก
ลงการคาเสรจีีน-นิวซีแลนด14  
 
 
 

                                          
12  OECD (2002) pp.747-757 
13  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (http://www.dfat.gov.au) 
14  China Diary (2004) 
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3.4.2 สาระสาํคัญของความตกลงการคาเสรีของจีน 
 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2002 ไดมีการลงนามความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยมี
กรอบความตกลงที่สําคัญคอื กลุมอาเซียนและจีนตกลงจะลดภาษีสนิคาพิกัด 01-0815 และสินคา
เฉพาะ 2 รายการ16 ตามโปรแกรมการลดภาษีเรงดวน (Early harvest) ตั้งแตมกราคม 2004 
และจะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ภายในป 2006 โดยไทยกับจีนจะลดภาษีพิกัด 07 (ผัก) และ 08 
(ผลไม) จํานวน 116 รายการ17 ใหเหลือรอยละ 0 กอนโดยเริ่มตั้งแตตลุาคม 2003  

 
สําหรับสินคาพิกัด 09-97 คณะเจรจาอาเซียน-จีน ไดหารือเรื่องรูปแบบการลดภาษี 

สินคาเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาปกติ (Normal track) จะลดภาษีที่สูงกวารอยละ 20 ใหเหลือ
รอยละ 20 ในป 2005 และลดเหลือรอยละ 0 ในป 2010 (สินคาบางประเภทสามารถขยายเวลา
เปนป 2012) และกลุมสินคาออนไหว (Sensitive track) ซ่ึงยังไมสามารถสรุปทาทีที่ชัดเจนได 

 
ความตกลงการคาเสรดัีงกลาวนอกจากจะเปนการลดภาษีสินคาแลว ยังครอบคลุม

ประเด็นอ่ืนๆ อีก คือ การเปดเสรีการคาบริการซึ่งใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปในสาขาที่
ประเทศสมาชกิมีความพรอม โดยตองมีการเปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการการคาโลก 
โดยมีการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดแบบเลือกเปดเสรีแบบระบุรายการที่เปดเสรี (Positive-
list approach) ทั้งน้ี สําหรับเรื่องการเจรจาดานการลงทุนยังอยูระหวางการพิจารณาจัดทําราง
ความตกลง 
 

นอกจากนี้ จีนและฮองกงไดลงนามความตกลงการคาเสรีทวิภาคีจีน-ฮองกง (CEPA) 
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2003 โดยความตกลงครอบคลมุ 3 ประเด็นคือการเปดเสรีสินคา การเปด
เสรีการคาบรกิาร และการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน ในสวนของการเปดเสรี
สินคานั้น ภาษีสินคานําเขาจากฮองกงจะลดลงเหลือรอยละ 0 ทันทสีําหรับสินคา 273 ชนิด18 
สําหรับสินคาอ่ืนๆ ภาษีจะลดลงประมาณรอยละ 90 สําหรับสินคาที่ผลิตในฮองกง โดยสินคาที่
เหลือจะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ภายในป 2006  ในขณะที่การเปดเสรีการคาบริการนั้นจีนและ

                                          
15 สัตวมีชีวิต เน้ือสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ผักและผลไม 
16 ถานหินเอนทราไซด และถานหินโคก เซมิโคก 
17 พืชผักสดแชแข็งทุกชนิด มันเสน มันอัดเม็ด หอม กระเทียม มันฝร่ัง มันสําปะหลัง ถ่ัวตางๆ ผลไมสดหรือแหงเชนลําไย 
ทุเรียน เงาะ กลวย และแอปเปล 

18 สินคากลุมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พลาสติก กระดาษ ส่ิงทอและเสื้อผา ผลิตภัณฑเคมี ยา นาฬิกา อัญมณี 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเหล็ก 
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ฮองกงตกลงกันจะเปดเสรบีริการ 18 สาขา ซ่ึงมากกวาที่ประเทศจีนผูกพันกับองคการการคา
โลก 
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3.5 ความตกลงทางการคาเสรีที่ไทยมสีวนรวม 
 
3.5.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของไทย 
 
 รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวตัร ใชแนวทางการทําความตกลง
แบบภูมิภาคและทวิภาคีเปนยุทธศาสตรทางการคาที่สาํคัญ ในปจจุบันไทยมีสวนรวมในกลุม
การคาเสรีทีสาํคัญ คือ APEC และ AFTA กรอบความรวมมือ ASEM GMS และ IMT-GT และ
อยูในระหวางการพิจารณาหรือเจรจากับประเทศตางๆ ในหลายกรอบ เชน AFTA-CER 
ASEAN+3 ASEAN+1 และ BIMST-EC (บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร ศรีลังกา ภูฏาน และ
เนปาล)  ในระดับทวิภาคไีทยกําลังเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ (รูป 3.4 แสดง
ความตกลงการคาเสรีที่ไทยมีสวนรวม)   โดยไดมีการลงนามความตกลงแลวกับจีน (ตามกรอบ
อาเซียน-จีน) บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลียและไดลงนามในกรอบความตกลงกบัเปรู  ทั้งน้ี  ในป 
2547 กําลังมีการเจรจาอยางจริงจังกับอีก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และนิวซีแลนด   
 
รูปที่ 3.4  ความตกลงการคาเสรีที่ไทยมีสวนรวม  
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ความตกลงการคาเสรีที่เก่ียวของกับประเทศไทย 
ความตกลงระดับภูมิภาค ประเภทความรวมมือ 

APEC ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ASEM ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
AFTA เขตการคาเสรี 
AFTA-CER พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด (Closer economic partnership) 
ASEAN-China เขตการคาเสรี 
ASEAN plus one พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership) 
ASEAN plus three เขตการคาเสรี 
BIMST-EC ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
GMS ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
IMT-GT ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ความตกลงทวิภาคี  
ออสเตรเลีย พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด (Closer economic partnership / FTA plus) 
บาหเรน ความตกลงการคาเสรี 
จีน ความตกลงการคาเสรี 
ญี่ปุน พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด 
อินเดีย ความตกลงการคาเสรี 
สหรัฐอเมริกา ความตกลงทางการคาและการลงทุน (Trade and investment framework 

agreement) 
ประเทศที่คาดวาจะทําความ
ตกลงการคาเสรีทวิภาคีใน
อนาคต (prospect  BTAs) 

บังคลาเทศ ชิลี โครเอเชีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปากีสถาน เปรู เกาหลีใต  
ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร แอฟริกาใต ศรีลังกา สาธารณรัฐเช็ค 

ที่มา: TDRI (2003) 
 
3.5.2 สาระสาํคัญของความตกลงการคาเสรีของไทย19 
 
 ความตกลงการคาเสรีของไทยมีเปาหมายหลัก คือ การลดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศคูคา โดยรายละเอียดจะแตกตางกันระหวางความตกลง ตามลักษณะของผลประโยชน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศคูคานั้นๆ  โดยสามารถสรุปไดดังน้ี (ตารางที่ 3.7)  
 
ความตกลงการคาเสรีไทย-บาหเรน  (มีผลบังคับใชเม่ือ 29 ธันวาคม 2002) 
 

                                          
19 ติดตามความคืบหนาในการเจรจาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยไดที่ http://www.thaifta.com/ 
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 ไทยและบาหเรนตกลงจะลดภาษีสินคาบางสวนอยางเรงดวนจํานวน 623 รายการ โดย
มีอัตราภาษีรอยละ 0  สําหรับสินคา 417 รายการ20  และรอยละ 3 สําหรับสินคา 109 รายการ21 
(โดยจะลดเปนรอยละ 0 ในป 2005)  สําหรับสินคาสวนที่เหลือ 5,000 กวาชนิด จะจัดเปน 3 
กลุม คือ 

• กลุมที่สามารถลดลงไดอยางเร็ว (Fast track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตก
ลงจะลดภาษีสินคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005  

• กลุมสินคาทั่วไป (Normal track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตกลงจะลด
ภาษีสินคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2007 

• กลุมสินคาอ่ืนๆ (Other products) ประกอบดวยสินคารอยละ 20 โดยตกลงจะลด
ภาษีสินคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2010 

 
สําหรับการคาบริการ ทั้งสองประเทศไดเร่ิมหารือในสาขาการคาบริการที่แตละฝายให

ความสนใจ โดยไทยใหความสําคัญกับสาขากอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริการสุขภาพและ
ทองเที่ยว ในขณะที่บาหเรนใหความสําคัญกับสาขาการเงินและการธนาคาร และบริการ
โทรคมนาคม 
 
ความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย (เริ่มลดภาษี 1 กันยายน 2004) 
 

ในสวนของการเปดเสรีสินคา ไทยและอินเดียตกลงจะลดภาษีสินคาบางสวนทันท ี
(Early harvest) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50  75 และ 100 ของอัตราภาษี
ทั่วไป   (MFN applied rates)  โดยจะเริม่ลดภาษีสินคาเบื้องตนทีต่กลงกันไวรวม 82 รายการ22

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2004    การเจรจามีกําหนดจะใหแลวเสรจ็ในเดือนมีนาคม 2005  และ
กําหนดใหเสร็จสมบูรณในป 2010 

 
สําหรับประเดน็อ่ืนๆ ในการเจรจา ไดแก การคาบริการและการลงทุนไดตกลงกําหนดให

ทยอยเปดเสรใีนรายสาขาทีมี่ความพรอมกอน นอกจากนี้ ไทยและอินเดียไดตกลงแนวทางการ
เจรจาเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาใน

                                          
20 ไดแกขาว สินคาหมวดอาหาร นํ้ามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑพลาสติก ส่ิงทอ เครื่องนุงหม อะลูมิเนียม 
เครื่องปรับอากาศ และเคร่ืองจักรกล 

21 ไดแก รองเทา สินคาหมวดอาหารบางรายการ เคมีภัณฑ เส้ือผาสตรี อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต และชิ้นสวนและ
อะไหลยานยนต 

22 ไดแก อาหารทะเลแปรรูป  เกลือ  สินแร  เคมีภัณฑ  เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ  ไมอัด  ไมบาง  อัญมณีและเครื่องประดับ  
เหล็กและของทําดวยโลหะ  ชิ้นสวนยานยนต  อลมิูเนียม  เครื่องจักร  เครื่องสูบของเหลว  เครือ่งระบายอากาศ  
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องจักรกลการเกษตร  อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา  นาฬิกา  เฟอรนิเจอร 
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ดานตางๆ เชน การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA) 
พิธีการศลุกากร การออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลิก
มาตรกรที่มิใชภาษี 
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (มีผลบังคับใชมกราคม 2004) 
 

กลุมอาเซียนและจีนตกลงจะลดภาษีสินคาพิกัด 01-0823 และสินคาเฉพาะ 2 รายการ24

ตามโปรแกรมการลดภาษีเรงดวน (Early harvest) ตั้งแตมกราคม 2004 และจะลดภาษีเหลอื
รอยละ 0 ภายในป 2006 โดยไทยกับจีนจะลดภาษีพิกัด 07-08 (ผักและผลไม) จํานวน 116 
รายการ25 ใหเหลือรอยละ 0 กอนโดยเริ่มตั้งแตตุลาคม 2003  สําหรับสินคาพิกัด 09-07 คณะ
เจรจาอาเซียน-จีน ไดหารือเรื่องรูปแบบการลดภาษสีินคาเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาปกติ 
(Normal track) จะลดภาษทีี่สูงกวารอยละ 20 ใหเหลอืรอยละ 20 ในป 2005 และลดเหลือรอย
ละ 0 ในป 2010 (สินคาบางประเภทสามารถขยายเวลาเปนป 2012) และกลุมสนิคาออนไหว 
(Sensitive track) ซ่ึงยังไมสามารถสรุปทาทีที่ชัดเจนได 

 
ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซึ่งใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปใน

สาขาที่ประเทศสมาชิกมีความพรอม โดยตองมีการเปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการ
การคาโลก สําหรับเรื่องการเจรจาดานการลงทุนยังอยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลง 
 
ความตกลงการคาเสรีไทย-เปร ู
 

ไทยและเปรูไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด
ยิ่งขึ้นเม่ือตุลาคม 2003  และเริ่มการเจรจาตนป 2004 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2005 
โดยเขตการคาเสรีไทย-เปรู จะมีผลสมบูรณภายในป 2015  ผลการประชุมคณะเจรจาครั้งที่ 1 
สรุปไดวา ไทยและเปรูจะลดภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการและจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 
2015 ยกเวนสินคาที่มีความออนไหวจะพิจารณาเปนรายการไป ซ่ึงฝายไทยเสนอวาควรใหมีให
นอยที่สุด โดยประเด็นในการเจรจาการเปดเสรีการคาสินคาไดแก การเปดตลาด กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา สินคาเกษตร มาตรการสุขอนามัย มาตรการปกปอง และการอํานวยความ
สะดวกการคา 

 

                                          
23  สัตวมีชีวิต เน้ือสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ผักและผลไม 
24  ถานหินเอนทราไซด และถานหินโคก เซมิโคก 
25 พืชผักสดแชแข็งทุกชนิด มันเสน มันอัดเม็ด หอม กระเทียม มันฝร่ัง มันสําปะหลัง ถ่ัวตางๆ ผลไมสดหรือแหงเชนลําไย 
ทุเรียน เงาะ กลวย และแอปเปล 
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ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซึ่งทั้งสองฝายเห็นวาควรเนนดานความ
รวมมือและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการ
ทองเที่ยว เปนตน สําหรับประเด็นดานการลงทุน ฝายไทยเห็นวาเปนสิ่งสําคัญของการทําความ 
ตกลงเสรทีวิภาคี เพ่ือที่จะดึงดูดการลงทุน ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงที่จะสงเสริมการลงทุน
ระหวางกัน ทั้งในดานความรวมมือและการอํานวยความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจ
กฎหมายการลงทุนของกันและกัน จึงควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูล และตั้งหนวยงานที่จะเปนศูนย
ประสานงานขึน้  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศระบวุาประชมุครั้งที่สองในเดือนเมษายน 
2004 น้ี ทั้งน้ี ไดกําหนดเปาหมายที่จะสรุปผลการเจรจาภายในเดือนมิถุนายน 2005   
 
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย(มีผลบังคบัใชมกราคม 2005) 
 

ไทยและออสเตรเลียลงนามในความตกลงเปดเสรีการคาทวิภาคีไทย – ออสเตรเลีย ใน
เดือนกรกฎาคมป 2004 ความตกลงดังกลาวถือเปนความตกลงเปดเสรีการคาทวิภาคีฉบบัแรก
ของประเทศไทยที่ครอบคลมุในทุกเรื่อง (Comprehensive) ความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลียจะมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005  

 
      ออสเตรเลียตกลงจะลดภาษีสินคานําเขาเปนรอยละ 0 สําหรับสินคากวารอยละ  83  
ของรายการสินคาทั้งหมดทันทีเม่ือความตกลงมีผลบังคับใช26  สําหรับรายการที่เหลือทั้งหมด 
จะลดภาษีเปนศูนยภายในป 2010 ยกเวนเสื้อผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะคอยๆทยอยลดภาษใีห
เปนศูนยภายในป 2015 ในขณะที่ไทยตกลงจะลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคา
ที่นําเขาจากออสเตรเลยีเกือบรอยละ 50 ของรายการสินคาทั้งหมด เม่ือความตกลงมีผลบังคับใช
ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาวตัถดิุบที่ไทยตองนําเขา27 และจะทยอยลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 
0 สําหรับสินคาที่เหลืออีกรอยละ  45 ภายในป 2010 สวนที่เหลือเปนสินคาออนไหวจะทยอยลด
ภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 ในป 2015-2020  
 

ประเด็นอ่ืนๆ ไดแกการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน โดยจะครอบคลมุธุรกิจ
บริการทุกประเภท ซ่ึงจะเจรจาเปดเสรีในธุรกิจบริการที่พรอมทุกๆ 3 ป  นอกจากนี้ ไทยและ
ออสเตรเลียจะรวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ  ที่เกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใสและสนับสนนุ
ใหการคาระหวางสองประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น และรวมมือกนัแกไขมาตรการดานสุขภาพ
อนามัยพืชและสัตว   

                                          
26 เชนเดิม สินคาผักและผลไมสด สับปะรดกระปองและนํ้าสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต
ขนาดเล็กและรถปกอัพ 

27 เชน สินแร เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก 
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ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา  
 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาเริ่มในเดือนมิถุนายน 2004 โดยใน
เบื้องตนคาดวาจะมีการประชุมอยางเปนทางการประมาณ 6-8 ครั้ง จากเอกสารความคืบหนาใน
การจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ28 ระบุวาความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จะครอบคลมุประเด็นตางๆ ที่สําคัญไดแก การเปดเสรีการคาสินคา 
การเปดเสรีการคาบริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดย คาดวาสหรัฐจะให
ความสําคัญกบัเรื่องพิธีการทางศุลกากร การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และการคาบริการเปนสําคัญ ในขณะที่ไทยจะผลักดันเรื่องการเขาสู
ตลาดสินคาเกษตร การเปดเสรีบริการ เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ การ
สงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบริการดานการแพทยในประเทศไทย เปนตน โดยประเด็นออนไหว
ในการเจรจาระหวางไทย-สหรัฐคือ สินคาเกษตร สิ่งทอ และบริการบางประเภท เชนการเงินและ
โทรคมนาคม การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการลงทุน  
 
ความตกลงการคาเสรีไทย-ญ่ีปุน 
 
 การเจรจาเริ่มตนครั้งแรกเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2004 และมีเปาหมายวาจะเสรจ็สิ้นใน
เดือนธันวาคม 2004  โดยในการเจรจาครั้งแรกสรุปไดวา ไทยไดเสนอรูปแบบการลดภาษีโดย
แบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 

• Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคบัใช 
• Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2005-2012 และฝายญี่ปุน

ในชวงป 2005-2007 และ 
• Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอัตราภาษีสุดทายของสินคาใน

กลุมน้ีจะขึ้นอยูกับการเจรจา โดยกรอบการเจรจาเรื่องภาษีเกษตรและความรวมมือ
ดานเกษตรดําเนินไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรที่จัดตั้งขึ้น 

 
ในสวนของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (RoOs) ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการโดย

การยอมรับเง่ือนไขการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน 3 หลักการสาํคัญ ไดแก (1) การผลิต
ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly obtained) (2) การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร (Change in 
Tariff Classification: CTC) แตยังมีความแตกตาง คือ ญ่ีปุนตองการใหใชพิกัด HS 4 หลัก 

                                          
28 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2547) “สรุปสถานะความคืบหนาการจัดทําเขตการคาเสรีของ ไทยในระดับทวิภาคีและ
ภูมิภาค” (http://www.dtn.moc.go.th/) 
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ขณะที่ไทยเสนอใหใช 6 หลัก และ (3) การเปลี่ยนแปลงมูลคาเพิม่ (Value-added rule) ญ่ีปุน
เสนอใหใช 
สัดสวนรอยละ 60 ซ่ึงใชภายใตโครงการ GSP และความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-ออสเตรเลยี 
(JSEPA) สวนไทยเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 40  

 
 
 

ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 
 
ในการหารือระหวางนายกรฐัมนตรีไทยและนิวซีแลนด ระหวางการประชุมผูนําเขต

เศรษฐกิจเอเปค เม่ือตุลาคม 2003 ทั้งสองฝายเห็นชอบใหทําการศกึษาถึงความเปนไปไดในการ
ทาํความตกลงระหวางสองประเทศ (Closer Economic Partnership) โดยการทําความตกลง
การคาเสรีไทย-นิวซีแลนดเร่ิมเจรจาเดือนมิถุนายน 2004 คาดวาจะสรุปผลในเดอืนพฤศจิกายน 
2004 และคาดวาจะมีการลงนามในตนป 2005 

 
ตารางที่ 3.3  ขอตกลงทวภิาคีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Bilateral Agreement) 
 

ประเทศคูคา ขอตกลง 
I. ขอตกลงที่มีผลบังคับใชแลว 
Albania 
 

- Agreement on Bilateral Trade Relations (May 14, 1992) 
- Bilateral Investment Treaty (January 4, 1998) 

Argentina 
 

- Private Courier Mail Agreement (May 25, 1989) 
- Bilateral Investment Treaty (October 20, 1994) 

Armenia 
 

- Agreement on Bilateral Trade Relations (April 7, 1992) 
- Bilateral Investment Treaty (March 29, 1996) 

Australia 
 

-  Settlement on Leather Products Trade (November 25, 1996) 
-  Understanding on Automotive Leather Subsidies (June 20, 2000) 

Azerbaijan 
 

-  Agreement on Bilateral Trade Relations (April 21, 1995) 
-  Bilateral Investment Treaty (August 2, 2001) 

Bahrain -  Bilateral Investment Treaty (May 30, 2001) 
Bangladesh -  Bilateral Investment Treaty (July 25, 1989) 
Belarus 
 

-  Agreement on Bilateral Trade Relations (February 16, 1993) 
- Agreement regarding Imports of Certain Fiberglass Fabric (February 17, 2000) 

Bolivia -  Bilateral Investment Treaty (June 6, 2001) 
Brazil 
 

-  Memorandum of Understanding between the Government of Brazil and the 
Government of the United States Concerning Trade Measures in the Automotive 
Sector (March 16, 1998) 

Bulgaria 
 

-  Agreement on Trade Relations (November 22, 1991) 
-  Bilateral Investment Treaty (June 2, 1994) 
-  Agreement Concerning Intellectual Property Rights (July 6, 1994) 

Cambodia 
 

-  Agreement Between the United States of America and the Kingdom of Cambodia 
on Trade Relations and Intellectual Property Rights Protection (October 8, 1996) 

- Agreement on Trade in Textiles and Textile Products (1999) 
-  Agreement on Trade in Textiles and Textile Products (January 1, 2002) 
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Cameroon -  Bilateral Investment Treaty (April 6, 1989) 
Canada 
 

-  Agreement on Salmon & Herring (May 11, 1993) 
-  Agreement Regarding Tires (May 25, 1993) 
- Memorandum of Understanding on Provincial Beer Marketing Practices (August 5, 

1993) 
-  Agreement on Ultra-High Temperature Milk (September 1993) 
-  Agreement on Beer Market Access in Quebec and British Columbia Beer 

Antidumping Cases (April 4, 1994) 
-  Agreement on Salmon & Herring (April 1994) 
-  Agreement on Barley Tariff-Rate Quota (September 8, 1997) 
-  Record of Understanding on Agriculture (December 1998) 
-  Agreement on Magazines (Periodicals) (May 1999) 
-  Agreement on Implementation of the WTO Decision on Canada’s Dairy Support 

Programs (December 1999) 
China 
 

-  Accord on Industrial and Technological Cooperation (January 12, 1984) 
-  Memorandum of Understanding on the Protection of Intellectual Property Rights 

(January 17,1992) 
-  Memorandum of Understanding on Prohibiting Import and Export in Prison Labor 

Products (June 18, 1992) 
-  Memorandum of Understanding Concerning Market Access (October 10, 1992) 
-  Agreement on Trade Relations Between the United States of America and the 

People’s Republic of China (signed July 7, 1979; entered into force February 1, 
1980; renewed February 1, 2001) 

-  Agreement on Providing Intellectual Property Rights Protection (February 26, 
1995) 

-   Report on China’s Measures to Enforce Intellectual Property Protections and Other 
Measures (June 17, 1996) 

-  Interim Agreement on Market Access for Foreign Financial Information Companies 
(Xinhua) (October 24, 1997) 

-  Agreement to Strengthen Space Launch Trade Terms (October 27, 1997) 
-  Bilateral Agriculture Agreement (April 10, 1999) 

Colombia -  Memorandum of Understanding on Trade in Bananas (January 9, 1996) 
Congo, Democratic 
Republic of the 
(formerly Zaire) 

-  Bilateral Investment Treaty (July 28, 1989) 
 

Congo, Republic of the - Bilateral Investment Treaty (August 13, 1994) 
Costa Rica - Memorandum of Understanding on Trade in Bananas (January 9, 1996) 
Croatia 
 

-  Memorandum of Understanding on Intellectual Property Rights (May 26, 1998) 
-  Bilateral Investment Treaty (June 20, 2001) 

Czech Republic 
 

-  Agreement on Bilateral Trade Relations (April 12, 1990) 
-  Bilateral Investment Treaty (December 19, 1992) 

Ecuador 
 

-  Agreement on Intellectual Property Rights Protection (October 15, 1993) 
-  Bilateral Investment Treaty (May 11, 1997) 

Egypt -  Bilateral Investment Treaty (June 27, 1992) 
Estonia -  Bilateral Investment Treaty (February 16, 1997) 
European Union 
 

-  Wine Accord (July 1983) 
-  Agreement for the Conclusion of Negotiations Between the United States and the 

European Community under GATT Article XXIV:6 (January 30, 1987) 
-  Agreement on Exports of Pasta with Settlement, Annex and Related Letter 

(September 15, 1987) 
-  Agreement on Canned Fruit (updated) (April 14, 1992) 
- Agreement Concerning the Application of the GATT Agreement on Trade in Civil 

Aircraft (July 17, 1992) 
-  Agreement on Meat Inspection Standards (November 13, 1992) 
-  Corn Gluten Feed Exchange of Letters (December 4 and 8, 1992) 
-  Malt-Barley Sprouts Exchange of Letters (December 4 and 8, 1992) 
-  Oilseeds Agreement (December 4 and 8, 1992) 
-  Agreement on Recognition of Bourbon Whiskey and Tennessee Whisky as 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 

 89

Distinctive U.S. Products (March 28, 1994) 
-  Memorandum of Understanding on Government Procurement (April 15, 1994) 
-  Letter on Financial Services Confirming Assurances to Provide Full MFN and 

National Treatment (July 14, 1995) 
-  Agreement on EU Grains Margin of Preference (signed July 22, 1996; retroactively 

effective December 30, 1995) 
-  Exchange of Letters Concerning Implementation of the Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade Organization and Related Matters (June 26, 1996) 
-  Exchange of Letters between the United States of America and the European 

Community on a Settlement for Cereals and Rice, and Accompanying Exchange of 
Letters on Rice Prices (July 22, 1996) 

-  Agreement for the Conclusion of Negotiations between the United States of 
America and the European Community under GATT Article XXIV:6, and 
Accompanying Exchange of Letters (signed July 22, 1996; retroactively effective 
December 30, 1995) 

-  Tariff Initiative on Distilled Spirits (February 28, 1997) 
-  Agreement on Global Electronic Commerce (December 9, 1997) 
-  Agreed Minute on Humane Trapping Standards (December 18, 1997) 
-  Agreement on Mutual Recognition Between the United States of America and the 

European Community (signed May 18, 1997; entered into force December 1, 1998) 
-  Agreement between the United States and the European Community on Sanitary 

Measure to Protect Public and Animal Health in Trade in Live Animals and Animal 
Products (July 20, 1999) Understanding on Bananas (April 11, 2001) 

-  Agreement on the Mutual Acceptance of Oenological Practices (December 18, 
2001) 

Georgia 
 

-  Agreement on Bilateral Trade Relations (August 13, 1993) 
-  Bilateral Investment Treaty (August 17, 1997) 

Grenada -  Bilateral Investment Treaty (March 3, 1989) 
Honduras 
 

-  Memorandum of Understanding on Worker Rights (November 15, 1995) 
-  Bilateral Investment Treaty (July 11, 2001) 

Hungary 
 

-  Agreement on Trade Relations (July 7, 1978) 
-  Agreement on Intellectual Property Rights Protection (September 29, 1993) 
-  Agreement on Comprehensive Trade Package on Tariff Reduction (April, 2002) 

India 
 

-  Agreement Regarding Indian Import Policy for Motion Pictures (February 5, 1992) 
-  Reduction of Tariffs on In-Shell Almonds (May 27, 1992) 
-  Agreement on Intellectual Property Rights Protection (March 1993) 
-  Agreement on Import Restrictions (December 28, 1999) 
-  Agreement on Textile Tariff Bindings (September 15, 2000) 

Indonesia -  Conditions for Market Access for Films and Videos into Indonesia (April 1992) 
Israel 
 

-  U.S.-Israel Free Trade Agreement (August 19, 1985) 
-  U.S.-Israel Agreement on Trade in Agriculture (December 4, 1996) 
-  U.S.-Israel Agreement on Almonds and Certain Other Agricultural Trade Issues 

(November 30, 1997) 
Jamaica 
 

-  Agreement on Intellectual Property (February 1994) 
-  Bilateral Investment Treaty (March 7, 1997) 

Japan 
 

-  Market-Oriented Sector-Selective (MOSS) Agreement on Medical Equipment and 
Pharmaceuticals (January 9, 1986) - Exchange of Letters Regarding Tobacco 
(October 6, 1986) 

-  Science and Technology Agreement (June 20, 1988; extended June 16, 1993) 
-  Measures Concerning Cellular Telephone and Third Party Radio System 

Telecommunications Issues (June 28, 1989) 
-  Procedures to Introduce Supercomputers (June 15, 1990) 
-  Measures Relating to Wood Products (June 15, 1990) 
-  Policies and Procedures Regarding Satellite Research and Development/ 

Procurement (June 15,1990) 
-  Policies and Procedures Regarding International Value-Added Network Services 

and Network Channel Terminating Equipment (July 31, 1990) 
-  Joint Announcement on Amorphous Metals (September 21, 1990) 
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-  Measures Further to 1990 Policies and Procedures regarding International Value-
Added Network Services (April 27, 1991) 

-  Measures Regarding International Value-Added Network Services Investigation 
Mechanisms (June 25, 1991) 

-  U.S.-Japan Major Projects Arrangement (July 31, 1991; originally negotiated 1988) 
-  Measures Related to Japanese Public Sector Procurement of Computer Products 

and Services (January 22, 1992) 
-  U.S.-Japan Framework for a New Economic Partnership (July 10, 1993) 
-  Exchange of Letters Regarding Apples (September 13, 1993) 
-  U.S.-Japan Public Works Agreement (January 18, 1994) 
-  Mutual Understanding on Intellectual Property Rights between the Japanese Patent 

Office and the U.S. Patent and Trademark Office (January 20, 1994) 
-  Exchange of Letters Regarding Implementation of the Measures Regarding Cellular 

Telephone and Third-Party Radio Systems (March 12, 1994) 
-  Rice (April 15, 1994) 
-  Harmonized Chemical Tariffs (April 15, 1994) 
-  Copper (April 15, 1994) 
-  Market Access (April 15, 1994) 
-  Actions to be Taken by the Japanese Patent Office and the U.S. Patents and 

Trademark Office pursuant to the January 20, 1994, Mutual Understanding on 
Intellectual Property Rights (August 16, 1994) 

-  Measures by the Government of the United States and the Government of Japan 
Regarding Insurance (October 11, 1994) 

-  Measures on Japanese Public Sector Procurement of Telecommunications Products 
and Services (November 1, 1994) 

-  Measures Related to Japanese Public Sector Procurement of Medical Technology 
Products and Services (November 1, 1994) 

-  Measures Regarding Financial Services (February 13, 1995) 
-  Policies and Measures Regarding Inward Direct Investment and Buyer-Supplier 

Relationships (June 20, 1995) 
-  Exchange of Letters on Financial Services (July 26 and 27, 1995) 
-  Interim Understanding for the Continuation of Japan-U.S. Insurance Talks 

(September 30, 1996) 
-  U.S.-Japan Insurance Agreement (December 24, 1996) 
-  Japan’s Recognition of U.S.-Grademarked Lumber (January 13, 1997) 
-  Resolution of WTO dispute with Japan on Sound Recordings (January 13, 1997) 
-  National Policy Agency Procurement of VHF Radio Communications System 

(March 31, 1997) 
-  U.S.-Japan Enhanced Initiative on Deregulation and Competition Policy (June 19, 

1997) 
-  U.S.-Japan Agreement on Distilled Spirits (December 17, 1997) 
-  First Joint Status Report on Deregulation and Competition Policy (May 29, 1998) 
-  U.S.-Japan Joint Report on Investment (April 28, 1999) 
-  Second Joint Status Report on Deregulation and Competition Policy (May 3, 1999) 
-  U.S.-Japan Agreement on NTT Procurement Procedures (July 1, 1999) 
-  Third Joint Status Report on Deregulation and Competition Policy (July 19, 2000) 
- Fourth Joint Status Report on Deregulation and Competition Policy (June 30, 2001) 
-  U.S.-Japan Economic Partnership for Growth (June 30, 2001) 
-  First Report to the Leaders on the U.S.-Japan Regulatory Reform and Competition 

Policy Initiative (June 25, 2002) 
Jordan 
 

- Agreement Between U.S. and Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment 
of a Free Trade Area (December 17, 2001) 

Kazakstan 
 

-  Agreement on Bilateral Trade Relations (February 18, 1993) 
-  Bilateral Investment Treaty (January 12, 1994) 

Korea 
 

-  Record of Understanding on Intellectual Property Rights (August 28, 1986) 
-  Agreement on Access of U.S. Firms to Korea's Insurance Markets (August 28, 

1986) 
- Record of Understanding Concerning Market Access for Cigarettes (May 27, 1988; 

amended October 16, 1989) 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 

 91

- Agreement Concerning the Korean Capital Market Promotion Law (September 1, 
1988) 

-  Agreement on the Importation and Distribution of Foreign Motion 
Pictures(December 30, 1988) 

- Agreement on Market Access for Wine and Wine Products (January 18, 1989) 
-  Investment Agreement (May 19, 1989) 
-  Agreement on Liberalization of Agricultural Imports (May 25, 1989) 
-  Record of Understanding on Telecommunications (January 23, 1990) 
-  Record of Understanding on Telecommunications (February 15, 1990) 
-  Exchange of Letters Regarding the 1986 Intellectual Property Rights Agreement: 

Product Pipeline Protection (February 22, 1990) 
-  Record of Understanding on Beef (March 21, 1990) 
-  Exchange of Letters on Beef (April 26 and 27, 1990) 
-  Agreement on Wine Access (December 19, 1990) 
-  Record of Understanding on Telecommunications (February 7, 1991) 
-  Agreement on International Value-Added Services (June 20, 1991) 
-  Understanding on Telecommunications (February 17, 1992) 
-  Exchange of Letters Relating to Korea Telecom Company's Procurement of AT&T 

Switches (March 31, 1993) 
-  Beef Agreements (June 26, 1993; December 29, 1993) 
-  Record of Understanding on Agricultural Market Access in the Uruguay Round 

(December 13, 1993) 
-  Exchange of Letters on Telecommunications Issues Relating to Equipment 

Authorization and 
-  Korea Telecom Company's Procurement (March 29, 1995) 
-  Agreement on Steel (July 14, 1995) 
-  Shelf-Life Agreement (July 20, 1995) 
-  Revised Cigarette Agreement (August 25, 1995) 
Memorandum of Understanding to Increase Market Access for Foreign Passenger 
Vehicles in Korea (September 28, 1995) 
Exchange of Letters on Implementation of the 1992 Telecommunications Agreement 
(April 12, 1996) 
Korean Commitments on Trade in Telecommunications Goods and Services (July 23, 
1997) 
Agreement on Korean Motor Vehicle Market (October 20, 1998) 
Exchange of Letters Regarding Tobacco Sector Related Issues (June 14, 2001) 
Exchange of Letters on Data Protection (March 12, 2002) 

Kyrgyzstan 
 

Agreement on Bilateral Trade Relations (August 21, 1992) 
Bilateral Investment Treaty (January 12, 1994) 

Laos 
 

Exchange of notes extending bilateral agreement on Trade in Textiles and Textile 
Products (August 4, 2000) 

Latvia 
 

Agreement on Trade & Intellectual Property Rights Protection (January 20, 1995) 
Bilateral Investment Treaty (December 26, 1996) 

Lithuania Bilateral Investment Treaty (November 22, 2001) 
Macedonia 
 

Exchange of notes extending bilateral agreement on Trade in Textiles and Textile 
Products (June 2, 2000) 
Memorandum of Understanding Establishing Outward Processing Program 
(September 1999) 

Mexico 
 

Agreement with Mexico on Tire Certification (March 8, 1996) 
Memorandum of Understanding Between the United States and Mexico Regarding 
Areas of Food and Agriculture Trade (April 4, 2002) 

Moldova 
 

Agreement on Bilateral Trade Relations (July 2, 1992) 
Bilateral Investment Treaty (November 25, 1994) 

Mongolia 
 

Agreement on Bilateral Trade Relations (January 23, 1991) 
Bilateral Investment Treaty (January 1, 1997) 

Morocco Bilateral Investment Treaty (May 29, 1991) 
Nepal 
 

Exchange of notes extending bilateral agreement on Trade in Textiles and Textile 
Products (July 13, 2000) 
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Nicaragua Bilateral Intellectual Property Rights Agreement with Nicaragua (December 22, 1997) 
Norway Agreement on Procurement of Toll Equipment (April 26, 1990) 
Panama Bilateral Investment Treaty (May 30, 1991) 

Agreement on Bilateral Trade Relations (1994) 
Paraguay Memorandum of Understanding on Intellectual Property Rights (November 17, 1998) 
Peru Memorandum of Understanding on Intellectual Property Rights (May 23, 1997) 
Philippines Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (April 6, 1993) 

Agreement regarding Pork and Poultry Meat (February 13, 1998) 
Poland 
 

Business and Economic Treaty (August 6, 1994) 
Bilateral Investment Treaty (August 6, 1994) 
Agreement on Comprehensive Trade Package on Tariff Reduction (September, 2002) 

Romania 
 

Agreement on Bilateral Trade Relations (April 3, 1992) 
Bilateral Investment Treaty (January 15, 1994) 
Memorandum of Understanding Establishing Outward Processing Program 
(September 1999) 

Russia 
 

Trade Agreement Concerning Most Favored Nation and Nondiscriminatory Treatment 
(June 17, 1992) 
Joint Memorandum of Understanding on Market Access for Aircraft (January 30, 
1996) 
Agreed Minutes regarding exports of poultry products from the United States to Russia 
(March 15, March 25, and March 29, 1996) 
Protocol of the Negotiations between the Experts of Russia and the United States of 
America on the Issue of U.S. Poultry Meat Imports into the Russian Federation (March 
31, 2002) 
Agreement on Russian Firearms & Ammunition (April 3, 1996) 
Exchange of notes extending bilateral agreement on Trade in Textiles and Textile 
Products (December 15, 2000) 

Senegal Bilateral Investment Treaty (October 25, 1990) 
Singapore Agreement on Intellectual Property Rights Protection (April 27, 1987) 
Slovakia Agreement on Bilateral Trade Relations (April 12, 1990) 

Bilateral Investment Treaty (December 19, 1992) 
Sri Lanka 
 

Agreement on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights 
(September 20, 1991) 
Bilateral Investment Treaty (May 1, 1993) 

Suriname Agreement on Bilateral Trade Relations (1993) 
Switzerland Exchange of Letters on Financial Services (November 9 and 27, 1995) 
Taiwan 
 

Agreement on Customs Valuation (August 22, 1986) 
Agreement on Export Performance Requirements (August 1986) 
Agreement Concerning Beer, Wine, and Cigarettes (1987) 
Agreement on Turkeys and Turkey Parts (March 16, 1989) 
Agreement on Beef (June 18, 1990) 
Agreement on Intellectual Property Protection (June 5, 1992) 
Agreement on Intellectual Property Protection (Trademark) (April 1993) 
Agreement on Intellectual Property Protection (Copyright) (July 16, 1993) 
Agreement on Market Access (April 27, 1994) 
Telecommunications Liberalization by Taiwan (July 19, 1996) 
U.S.-Taiwan Medical Device Issue: List of Principles (September 30, 1996) 
Agreement on Market Access (February 20, 1998) 
Understanding on Government Procurement (August 23, 2001) 

Tajikistan Agreement on Bilateral Trade Relations (November 24, 1993) 
Thailand 
 

Agreement on Cigarette Imports (November 23, 1990) 
Agreement on Intellectual Property Protection and Enforcement (December 19, 1991) 
Agreement on Trade in Textiles and Textile Products (1997) 

Trinidad and Tobago Agreement on Intellectual Property Protection and Enforcement (September 26, 1994) 
Bilateral Investment Treaty (December 26, 1996) 

Tunisia Bilateral Investment Treaty (February 7, 1993) 
Turkey 
 

Bilateral Investment Treaty (May 18, 1990) 
WTO Settlement Concerning Taxation of Foreign Film Revenues (July 14, 1997) 
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Turkmenistan Agreement on Bilateral Trade Relations (October 25, 1993) 
Ukraine 
 

Agreement on Bilateral Trade Relations (June 23, 1992) 
Bilateral Investment Treaty (November 16, 1996) 
Agreement on Trade in Textiles and Textile Products (1997) 

Uzbekistan Agreement on Bilateral Trade Relations (January 13, 1994) 
Vietnam 
 

Agreement between the United States and Vietnam on Trade Relations (December 10, 
2001) 
Copyright Agreement (June 27, 1997) 

II. ขอตกลงที่ลงนามเรียบรอยแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
Belarus Bilateral Investment Treaty (signed January 15, 1994; pending exchange of 

instruments) 
El Salvador Bilateral Investment Treaty (signed March 10, 1999; pending exchange of instruments) 
Estonia Trade and Intellectual Property Rights Agreement (April 19, 1994; requires approval 

by Estonian legislature) 
Jordan Bilateral Investment Treaty (signed July 2, 1997; pending exchange of instruments) 
Laos Bilateral Trade Agreement (initialed August 13, 1997)  
Lithuania Trade and Intellectual Property Rights Agreement (April 26, 1994; requires approval 

by Lithuanian legislature) 
Nicaragua Bilateral Investment Treaty (signed July 1, 1995; pending ratification by both parties 

and exchange of instruments of ratification.) 
Russia Bilaterall Investment Treaty (signed June 17, 1992; pending approval by Russian 

Parliament and exchange of instruments of ratification) 
Uzbekistan Bilateral Investment Treaty (signed December 16, 1994; pending exchange of 

instruments) 
ที่มา: Annex 3 ใน Trade Policy Agenda (USTR 2004) (http://www.ustr.gov) 
 
ตารางที่ 3.4  สรุปสาระสําคัญความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ชิล,ี สหรัฐ-สิงคโปร และสหรฐั-

ออสเตรเลยี  ในสวนการคาสินคา (Trade in goods) 
 

U.S.-Chile FTA U.S.-Singapore FTA U.S-Australia 
Consumer and Industrial 
Products 
• More than 85% of bilateral trade 

in consumer and industrial 
products becomes duty-free 
immediately upon entry into 
force of the Agreement, with 
most remaining tariffs 
eliminated within four years. 

• Chile’s “luxury tax” on 
automobiles will be phased out 
over 4 years. In the meantime, 
the number of vehicles to which 
this tax applies will be sharply 
reduced as soon as the 
Agreement takes effect. 

• Textiles and apparel will be 
duty-free immediately if they 
meet the Agreement’s rule of 
origin, promoting new 
opportunities for U.S. and 
Chilean fiber, yarn, fabric and 

 
 
• Most U.S. tariffs on 

Singaporean goods 
will be eliminated 
immediately upon 
entry into force of the 
Agreement, with 
remaining tariffs 
phased out over 3-10 
years.  

• Singapore guarantees 
zero tariffs 
immediately on all 
U.S. products.  

•  Textiles and apparel 
will be duty-free 
immediately if they 
meet the Agreement’s 
rule of origin, 
promoting new 
opportunities for U.S. 
and Singaporean fiber, 

Industrial Products 
 
• More than 99 percent of U.S. 

exports of manufactured goods to 
Australia will become duty-free 
immediately upon entry into force 
of the Agreement. Manufactured 
goods currently account for 93 
percent of total U.S. goods exports 
to Australia 

• This is the most significant 
immediate reduction of industrial 
tariffs ever achieved in a U.S. free 
trade agreement, and will provide 
immediate benefits for America’s 
manufacturing workers and 
companies. U.S. manufacturers 
estimate that the elimination of 
tariffs could result in $2 billion per 
year in increased U.S. exports of 
manufactured goods. 

• There will be immediate benefits 
for such key U.S. manufacturing 
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apparel manufacturing. A 
limited yearly amount of 
textiles and apparel containing 
non-US or non-Chilean yarns, 
fibers or fabrics may also 
qualify for duty-free treatment. 

• Key U.S. export sectors gain 
immediate duty-free access to 
Chile, such as agricultural and 
construction equipment, autos 
and auto parts, computers and 
other information technology 
products, medical equipment, 
and paper products. 

 
Agricultural products 
 
• More than three-quarters of 

U.S. farm goods will enter Chile 
duty-free within 4 years and all 
duties on U.S. products will be 
phased out over 12 years. Key 
U.S. farm products will benefit 
from improved market access, 
including pork and pork 
products, beef and beef 
products, soybeans and soybean 
meal, durum wheat, feed grains, 
potatoes, and processed food 
products such as french fries, 
pasta, distilled spirits and 
breakfast cereals. Tariffs on 
U.S. and Chilean wines will 
first be equalized at low U.S. 
rates and then eliminated. 

• U.S. farmers will have access to 
Chile that is as good as or better 
than the European Union or 
Canada, both of which already 
have FTAs with Chile.U.S. 
farmers will have access to 
Chile that is as good as or better 
than the European Union or 
Canada, both of which already 
have FTAs with Chile. 

• Chilean price bands, under 
which import duties on the same 
product may vary according to 
price level, will be phased out. 
During the phase out, producers 
of these products will be treated 
as good as or better than their 
competitors with other 
countries. Elimination of price 
bands was not part of the EU or 
Canada FTAs with Chile. 

• Eliminates the use of export 
subsidies on U.S.-Chilean farm 

yarn, fabric and 
apparel manufacturing. 
A limited yearly 
amount of textiles and 
apparel containing 
non-US or non-
Singaporean yarns, 
fibers or fabrics may 
also qualify for duty-
free treatment.  

• Extensive monitoring 
and anti-circumvention 
commitments—such as 
reporting, licensing, 
and unannounced 
factory checks—so 
that only Singaporean 
textiles and apparel 
receive tariff 
preferences. 

sectors as:  Autos and auto parts  
Chemicals, plastics, and soda ash  
Construction equipment Electrical 
equipment and appliances  
Fabricated metal products  
Furniture and fixtures  Information 
technology products  Medical and 
scientific equipment  Non-electrical 
machinery  Paper and wood 
products 

• Because Australian tariffs are 
much higher than U.S. average 
tariffs, American firms today pay 
10 times as much in total annual 
import tariffs to Australia as the 
U.S. collects from Australian 
imports. The U.S.-Australia FTA 
will eliminate this disparity. 

 
Agricultural products 
 
• All U.S. agricultural exports to 

Australia, totaling more than $400 
million, will receive immediate 
duty-free access. 

• Key agricultural products that will 
benefit from immediate tariff 
elimination include:  Processed 
food products such as soups, food 
preparation and bakery products.  
Soybeans and oilseeds products.  
Fresh and processed fruits, 
vegetables and nuts, including: 
dried onions, fruit and vegetable 
juices, dried plums, potatoes, 
almonds, tomatoes, cherries, 
raisins, olives, fresh grapes, sweet 
corn, frozen strawberries, and 
walnuts.  With resolution of 
technical issues expected in the 
near future, pork products. 
Alcoholic beverages, including 
distilled spirits. 

• The U.S. and Australia will work to 
resolve sanitary and phytosanitary 
barriers to agricultural trade, in 
particular for pork, citrus, apples 
and stone fruit.  The agreement 
establishes a new mechanism for 
scientific cooperation between U.S. 
and Australian authorities to 
resolve specific bilateral animal 
and plant health matters.  USDA’s 
Animal and Plant Health 
Inspection Service and Biosecurity 
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trade, but preserves the right to 
respond if third countries use 
export subsidies to displace 
U.S. products in the Chilean 
market. 

• An agricultural safeguard 
provision will help protect U.S. 
farmers and ranchers from 
sudden surges in imports from 
Chile. 

• Both sides renewed their 
commitment to continue the 
work on resolving important 
sanitary and phytosanitary 
issues, such as meat and dairy 
inspection and meat grading, 
that are inhibiting access to 
consumers in both markets.Both 
sides renewed their commitment 
to continue the work on 
resolving important sanitary and 
phytosanitary issues, such as 
meat and dairy inspection and 
meat grading, that are inhibiting 
access to consumers in both 
markets. 

 

Australia will operate a standing 
technical working group, including 
trade agency  representation, to 
engage at the earliest appropriate 
point in each country’s regulatory 
process to cooperate in the 
development of science-based 
measures that affect trade between 
the two countries. 

• In response to U.S. concerns about 
Australia’s agricultural state 
trading enterprises, Australia 
committed to working with the 
U.S. in the ongoing WTO 
negotiations on agriculture to 
develop export competition 
disciplines that eliminate 
restrictions on the right of entities 
to export. 

• The FTA is sensitive to concerns 
that have been expressed by some 
members of Congress and some 
U.S. farm sectors, and the 
agreement uses tariff-rate quotas to 
respond to these concerns. 

• Beef: U.S. above-quota duties will 
be phased out over an 18-year 
period. Initial increased imports 
from Australia under the TRQ 
quota will amount to about 0.17% of 
U.S. beef production, and 1.6% of 
U.S. beef imports. The quota 
increases will take effect when 
U.S. beef exports return to their 
2003 (pre-BSE) levels, or three years 
after the effective date of the 
agreement, whichever comes first. 
The U.S. and Australia will 
cooperate in international 
organizations on BSE standards. 
After the transition period, a price-
based safeguard will be available, 
designed to be sensitive to market 
disruptions for high-quality beef. 

• Dairy: There will be no change in 
the U.S. MFN above-quota tariff on 
dairy products subject to quotas. 
Increases in imports from Australia 
under the FTA tariff rate quotas 
will amount to about 0.17% of the 
annual value of U.S. dairy 
production, and about 2% of the 
current value of total U.S. dairy 
imports. The additional imports are 
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not expected to affect the operation 
of the Commodity Credit 
Corporation’s dairy price support 
program. 

• Sugar: Australia’s current quota 
access for sugar is unchanged. 
Under the Uruguay Round 
Agreements, Australia’s access for 
sugar in FY 2004 was 87,402 metric 
tons. 

• An agricultural safeguard will be 
available in the event of significant 
price decreases in certain imported 
Australian horticultural products. 

 
ที่มา: Office of the United States Trade Representative (USTR) www.ustr.gov. 
 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 

 97

ตารางที่ 3.5 สรุปสาระสําคัญและความคืบหนาของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
ของญี่ปุน 

ความตกลง สาระสําคัญ 
ญ่ีปุน-สิงคโปร ลงนามความตกลง Japan and The Republic of Singapore for a New-Age Economic Partnership 

(JSEPA) เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2002 
 
การคาสินคา : ลดภาษีสินคานําเขาครอบคลุมรอยละ 98.5 ของสินคาที่คาระหวางประเทศทั้งสอง โดย
สิงคโปรลดภาษีเหลือรอยละ 0 ทั้งหมดทันทีที่ความตกลงบังคับใช ในขณะที่ญ่ีปุนลดภาษีเหลอืรอยละ 0 โดย
จํานวนสินคาที่ลดภาษีนําเขาเหลือศนูยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 34 ของสินคา ภายใตขอผูกพันองคการการโลกเปน
รอยละ 77 ของสินคาภายใตความตกลงนี้ 
 
ทั้งน้ี สินคาสงออกจากสิงคโปรไปญ่ีปุนที่ภาษีเทากับศูนยเพิ่มข้ึนจากเดิมที่รอยละ 84 ของสินคาสงออกเปน
รอยละ 94 ของสินคาสงออก 
 
สําหรับสินคาปโตรเคมี 10 ชนิด มีตารางการลดภาษีเปนพิเศษ โดยสินคา 7 ชนิดจะลดลงทุกปตั้งแตป 2003
และเหลือศูนยในป 2010 สินคา 2 ชนิดจะลดลงเริ่มจากป 2005 เหลือศูนยในป 2010 และอีกสินคา 1 ชนิด
ลดลงเหลือศูนยในป 2006 
 
กฎแหลงกําเนิดสินคา จะใชกฎที่สําคัญคือ 
1. สินคาผลิตในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Product) สําหรับสินคาเกษตร 
2. กฎเฉพาะสําหรับสินคา (Product-specific rules) สําหรับสินคาอุตสาหกรรม โดยกฎทั่วไปคือการ
เปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของสินคา (Change in tariff classification : CTC) และใชกฎเกี่ยวกับมูลคาเพิ่ม
ประกอบในสินคาบางชนิด  
 
นอกจากนี้ ความตกลงอื่นๆ ประกอบดวย การเปดเสรีและอํานวยความสะดวก พิธีการศุลกากร ขอตกลง
รวมกัน (MRA) การคาบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายบุคคล การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ การเปนพันธมิตรและ
หุนสวน ประกอบดวย พิธีการศุลกากร การคาอิเล็กทรอนิกส (paperless trading) ทรัพยสินทางปญญา 
นโยบายการแขงขัน บริการการเงิน เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
พัฒนาและการจัดการทุนมนุษย การสงเสริมการคาและการลงทุน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม การแพรภาพกระจายเสียง การทองเที่ยว และการระงับขอพิพาท 

ญ่ีปุน-เม็กซิโก ลงนามความตกลง Japan-Mexico economic partnership agreement เดือนกันยายน 2004 
 
การคาสินคา : ขอตกลงดังกลาวมีผลครอบคลุมถึงรอยละ 99.8 ของสินคาทั้งหมดในทันที แตยังไมรวมสินคา
บางประเภท เชน สับปะรด ขนมหวาน ขาวสาลี พาสตา และน้ําผลไมที่ทําจากสับปะรดหรือแอปเปล โดยทัง้
สองฝายเห็นพองกนัวาจะพิจารณาทบทวนการเปดตลาดสินคาเหลานี้อีกครั้งภายในเวลา 3 ป ทั้งสองฝายตก
ลงที่จะยกเลิกภาษนํีาเขาสินคายานยนตและภาคเกษตรภายใน 10 ป เปนความตกลงการคาเสรีทวิภาคีฉบับ
แรกของญ่ีปุนที่มีการเจรจาเรื่องการเกษตรอยางจริงจัง โดยครอบคลุมสินคาเกษตรมากกวา 300 ชนิด โดยที่
ญ่ีปุนยอมเปดตลาดเนื้อสัตว โดยเฉพาะเนื้อหมู ตลอดจนสินคาเกษตรอื่นๆ อาทิ มะเขือเทศ สม ไขไก ไวน 
และยาสูบจากเม็กซิโก ทั้งน้ีสําหรับเน้ือหมูและน้ําสม มีกรอบตกลงพิเศษ คือ ภายในปที่ 5 หลังจากความตก
ลงมีผลบังคับใช เม็กซิโกสามารถสงออกเนื้อหมู 80,000 ตันตอปและน้ําสม 6,500 ตันตอปไปญ่ีปุนได   
 
ประเทศทั้งสองตกลงวาจะลดภาษีนําเขาอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดภายใน 10 ป ในบางสาขาเชน 
อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟาในบาน สินคาทุน และรถยนตจะลดลงภาษลีงทันที เม็กซิโกตกลงลดภาษีนําเขา
สินคาอุตสาหกรรม อาทิ เหล็กกลาและรถยนต ลงประมาณรอยละ 40 และเม็กซิโกตกลงยกเลิกภาษีนําเขา
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เหล็กกลาจากญี่ปุนทั้งหมดภายใน 10 ป ตลอดจนอนุญาตใหนําเขารถยนตจากญ่ีปุนโดยไมคิดภาษีเปนจํานวน
กวารอยละ 5 ของตลาดรถยนตเม็กซิโก ภายในปแรกของการบังคับใชขอตกลงดังกลาว และมีจุดมุงหมายที่จะ
ยกเลิกภาษีนําเขารถยนตจากญ่ีปุนทั้งหมดภายในระยะเวลา 7 ป  

ญ่ีปุน-ฟลิปปนส จัดตั้งคณะทํางานรวมกันในการทําความตกลงเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางญ่ีปุนและฟลิปปนส 
(ธันวาคม 2003) 

ญ่ีปุน-ไทย จัดตั้งคณะทํางานรวมกันในการทําความตกลงเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางญ่ีปุนและไทย (ธันวาคม 
2003) เจรจากันแลว 4 รอบ (ญ่ีปุนเปนเจาภาพการเจรจา JTEPA อยางเปนทางการครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 13-
15 กันยายน 2547) 

ญ่ีปุน-มาเลเซีย จัดตั้งคณะทํางานรวมกันในการทําความตกลงเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางญ่ีปุนและมาเลเซีย (ธันวาคม 
2003) 

ญ่ีปุน-เกาหลีใต จัดตั้งกลุมศึกษาความตกลงการคาเสรีระหวางญ่ีปุนและเกาหลีใต (ตุลาคม 2003) 
ญ่ีปุน-อาเซียน จัดทํากรอบสําหรับการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership) ระหวางญ่ีปุน

กับ ASEAN  
ที่มา: www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/  และ http://www.meti.go.jp/english/index.html 
 
ตารางที่ 3.6  สรุปสาระสําคัญของขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของจีน 

ความตกลง สาระสําคัญ 
จีน-ฮองกง ลงนามความตกลง China-Hong Kong Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) เม่ือวันที่ 29 

พฤษภาคม 2003 และมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2004 ความตกลงครอบคลุม 3 ประเด็นคือ การคาสินคา 
การคาบริการ และ การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน 
 
การคาสินคา : ภาษีสินคานําเขาจากฮองกงเทากับรอยละ 0 ทันทีสําหรับสินคา 273 ชนิด คือสินคาที่อยูใน
กลุมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พลาสติก กระดาษ ส่ิงทอและเสื้อผา ผลิตภัณฑเคมี ยา นาฬิกา อัญมณี 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเหล็ก สําหรับสินคาอื่นๆ ภาษีจะลดลงประมาณรอยละ 90 สําหรับสินคาที่ผลิตใน
ฮองกง โดยที่สินคาที่เหลือจะลดภาษเีหลือรอยละ 0 ในป 2006 
 
การคาบริการ : เปดเสรีบริการ 18 สาขา (มากกวาที่จีนผูกพันกับ WTO) 

จีน-อาเซียน  
และจีนไทย 

ดูตารางที่ 3.7 

จีน-ออสเตรเลีย กําลังอยูในชวงการศึกษาความเปนไปไดในการทําความตกลงการคาเสรี 
(ดูรายละเอียดไดจาก Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade 
http://www.dfat.gov.au/geo/china/fta/) 
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ตารางที่  3.7  สรุปสาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทย 
ความตกลง สาระสําคัญ 

อาเซียน-จีน การคาสินคา 
ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซยีน-จนี  
ลดภาษีสินคากลุมแรกภายใต Early Harvest Programme ในพิกัดศุลกากร 01-08 (สัตวมีชีวิต 
เนื้อสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลิตภณัฑนม ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ผักและผลไม ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2004 และภาษีจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2006) 
คณะเจรจาอาเซยีน-จีน ไดหารือเรื่องรูปแบบการลดภาษีสินคา Normal Track และ Sensitive Track 
ภายใตพิกัด 09-97 ดังนี้ 

• Normal Track มรีูปแบบการลดภาษีโดยกําหนดใหภาษีสูงกวารอยละ 20 ใหลดเหลือรอยละ 
20 ในป 2005 และใหลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2010 โดยสินคาบางรายการสามารถ
ยืดหยุนการลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ไดในป 2012 สวนรายละเอียดการลดภาษีอาจเปน
ลักษณะของการลดภาษีแบบเวนชวงระยะ เชน อาจมีการลดภาษีในปที่ 1, 3 และ 6 เปนตน 

• Sensitive Track อาเซียน-จีน ไดหารือประเด็นตางๆ เชน หลักเกณฑการจํากัดจํานวน
สินคา ปเริ่มตน ปสุดทาย อัตราภาษีเริ่มตน อัตราภาษีสุดทาย เปนตน โดยจีนเสนอแนว
ทางการใหอาเซยีนพิจารณา และอาเซียนไดตกลงที่จะนําประเด็นเหลานี้มาพิจารณาเพื่อ
ประมวลทาทีของอาเซียน อยางไรก็ตาม อาเซียนยงัไมสามารถสรุปทาทีที่ชัดเจนได 
เนื่องจากยังไมไดรับรายการสินคาออนไหวจากสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

ไทยและจีนไดลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ
ตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2003  
ประเด็นอื่นๆ 
การคาบรกิาร : ใหมีการเปดเสรแีบบคอยเปนคอยไปในสาขาที่ประเทศสมาชิกพรอม โดยตองมีการ
เปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการการคาโลก นอกจากนีไ้ดมีการพิจารณารางความตกลงการคา
บริการวาควรครอบคลุมสาขาทุกรูปแบบ โดยมีการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดแบบ Positive list  
การเจรจาดานการลงทุน : อยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลงดานการลงทุน ซึ่งครอบคลุม
ทั้งดานการสงเสริมการลงทุน การคุมครองการลงทุน และการเปดเสรีดานการลงทุน ทั้งนี้ ขอบเขต
ของการเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุน จีนไดเสนอใหเริ่มจากสาขาการผลิตกอน 
ความคืบหนา 
ไดมีการประชมุคณะเจรจาอาเซยีน-จีนในวันที่  1 สิงหาคม 2004  ณ  ประเทศเวียดนาม  ซึ่งผลการ
ประชุมไมมคีวามคืบหนามากนัก  ทําใหเรื่องจํานวนรายการสินคาออนไหวที่ตองลดภาษีใหเหลือรอย
ละ 0-5  มีอันตองเล่ือนออกไป 

ไทย-บาหเรน ความตกลงการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกจิไทย-บาหเรนมีผลบังคับใชเมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2002 
การคาสินคา 
ลดภาษีบางสวน (Early Harvest) จํานวน 626 รายการ โดยมีอัตราภาษีอยูที่รอยละ 0 และรอยละ 3 
และภาษีรอยละ 3 จะลดลงเปน 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005 
สําหรับการลดภาษีสินคาสวนที่เหลือประมาณ 5,000 รายการ ฝายไทยไดเสนอใหมกีารจัดกลุมสินคา
เปน 3 กลุม และใชรูปแบบวิธีการลดภาษีดังนี้ 

• Fast Track  ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวันที ่1 มกราคม 2005 ทั้งนี้ ฝายไทยไดยื่นรายการในกลุม 
Fast Track จํานวน 1,862 รายการที่จะลดลงเหลือ 0 ภายในป 2005 ใหฝายบาหเรน
พิจารณา 
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• Normal Track ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวันที ่1 มกราคม 2007  

• Other Products ประกอบดวยสนิคาประมาณรอยละ 20 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมด และ
ลดภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2010 

ประเด็นอื่นๆ  
การคาบรกิาร : ทั้งสองฝายไดเริม่หารือในสาขาการคาบริการที่แตละฝายใหการสนใจ โดยอาจมี
สาขาที่จะนํามาเจรจาในชวงแรก ซึ่งบาหเรนใหความสําคัญกับการเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม 
ในขณะที่ไทยใหความสําคัญในสาขากอสรางและธรุกิจทีเ่กี่ยวเนื่อง บริการสุขภาพและทองเทีย่ว  
เปนตน 
ความคืบหนา 
การเจรจาไมมคีวามคืบหนามากนัก  เนื่องจากมีการเลื่อนการประชมุบอยครั้ง  ลาสุดบาหเรนสนใจ
การเปดเสรีการคาบริการโดยเฉพาะสาขาการเงินการธนาคาร  ซึ่งไทยยังไมมีนโยบายที่จะเปดสาขานี้  
ทําใหบาหเรนไมเรงดําเนินการลดภาษีสินคา Early Harvest  กับไทย 

ไทย-อินเดีย การคาสินคา 
เปดเจรจาการคาเริ่มตนมกราคม 2004 และกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2005 ซึ่ง
กําหนดใหเปดเสรีภายในป 2010 โดยตกลงใหลดภาษีสินคาบางสวนทันที (Early Harvest Scheme: 
EHS) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี MFN applied 
rates ต้ังแตวันที ่1 มีนาคม 2004 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2006 ตามลําดับ ครอบคลุมสินคารวม 82 
รายการ เชน เงาะ ลําไย มังคุด ทเุรียน องุน ขาวสาลี อาหารทะเลกระปอง (ปลาซารดีน ปลาแซลมอน 
ปลาแมกเคอเรล และปู) และสินคาอุตสาหกรรม อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ (พลอยส)ี เม็ด
พลาสติก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ พัดลม ตูเย็น เครือ่งรบัวิทยุ โทรทศันและสวนประกอบ 
เครื่องสีขาว หมอแปลงไฟฟา เครือ่งประมวลผลขอมูล วงจรพิมพ สวนประกอบของเฟอรนิเจอร 
บอลลแบริ่ง และสวนประกอบของเครื่องยนต เปนตน 
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
การประชุมครั้งที ่7 ระหวางคณะเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดไทยและอนิเดีย  สามารถสรุป
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาได 3 หลักเกณฑดังนี้ 

1. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงที่มากเพียงพอ (Substantial Transformation)  ควบคูกับการ
กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ 

2. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร  โดยกําหนดการเปลี่ยนพิกัด
ที่ 6 หลัก 

3. หลักเกณฑการกาํหนดสัดสวนวัตถดิุบภายในประเทศ (Local Content) โดยกําหนดไวที่
รอยละ 40 

การคาบรกิารและการลงทุน 
กําหนดใหทยอยเปดเสรีในรายสาขาที่มีความพรอมกอน โดยเริ่มตนเจรจารายละเอยีดการลดภาษี
สินคาตั้งแตเดือนกันยายน  2004 (เล่ือนจากมกราคม 2004) และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  
2006 
ประเด็นอื่นๆ 
ตกลงแนวทางการเจรจาเพื่อขจัดอปุสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเรื่องการอํานวยความสะดวกทาง
การคาในดานตางๆ เชน การจัดทาํขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ 
MRA) พิธีการศุลกากร การออกวซีา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลกิ
มาตรกรที่มใิชภาษี 
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ความคืบหนา 
อินเดียไดเปนเจาภาพจัดการประชมุคณะกรรมการเจรจาการคาเสรไีทย-อินเดีย  ครั้งที่ 3  ระหวาง
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2004  สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

- ทั้งสองฝายไดเห็นชอบรางพิธีสารแกไขกรอบความตกลงในเรือ่งการบังคับใชสินคาภายใต 
Early Harvest Scheme (EHS) จาํนวน 82 รายการ  ซึ่งจะเริ่มลดภาษีต้ังแตวันที่ 1 
กันยายน 2004  และกําหนดใหมกีารลงนามในวันที่ 30 สิงหาคม 2004 

- ไทยหยิบประเด็นเรื่องมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่จะเปนอุปสรรคทางการคาของไทย  
โดยเฉพาะสินคา EHS มาตรการที่สําคัญเชน  กฎหมาย Plant Quarantine Order 2004 มี
ผลใหตองสงตัวอยางผลไมสดไปตรวจสอบทีน่ิวเดล ี ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการสงผลไมจาก
ไทยไปอินเดีย   อยางไรก็ตามทางอินเดียจะดําเนนิการเพ่ือใหเกิดความสะดวกทางการคา
ระหวางกัน 

ไทย-เปร ู ลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิที่ใกลชิดยิ่งข้ึนระหวางไทยและ
เปรูเมือ่วันที่ 17 ตุลาคม 2003 ซึ่งเริ่มเจรจาตนป 2004 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2005 โดย
เขตการคาเสรีไทย-เปรู จะมผีลสมบูรณภายในป 2015 

ผลการประชุมคณะเจรจาความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งข้ึนระหวาง
ประไทยกับเปรู ครั้งที่ 1 สรุปไดดังนี้ 
การคาสินคา 
การลดภาษีจะครอบคลุมสินคาทุกรายการ และจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2015 ยกเวนสินคาทีม่ี
ความออนไหวจะพิจารณาเปนรายการไป ซึ่งฝายไทยเสนอวาควรใหมีใหนอยที่สุด 
ประเด็นอื่นๆ  
การคาบรกิาร : ทั้งสองฝายเห็นวาควรเนนดานความรวมมือและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการ
ขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการทองเทีย่ว เปนตน 
การลงทุน : ฝายไทยเห็นวาเปนสิ่งสําคัญของการทําความตกลงเสรีทวิภาคี เพ่ือที่จะดึงดูดการลงทุน 
ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงทีจ่ะสงเสริมการลงทนุระหวางกัน ทั้งในดานความรวมมือและการอํานวย
ความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจกฎหมายการลงทุนของกนัและกนั จึงควรมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูล และต้ังหนวยงานที่จะเปนศนูยประสานงานขึ้น 
กระบวนการระงับขอพิพาท : ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะใชหลักการขององคการการคาโลกเปน
พ้ืนฐานในการเจรจาเรือ่งกระบวนการระงับขอพิพาท 
การแลกเปลี่ยนขอมูล : ฝายไทยไดเสนอรายการขอมูลทีจ่ะใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันเพ่ือเปน
ประโยชนในการเจรจา 
ความคืบหนา 
ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรูครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 17-19 
สิงหาคม 2004  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

- การคาสินคา  เปรูตกลงที่ปรับรายการสินคาในขอเสนอใหสอดคลองกับฝายไทย  โดยจะ
เพ่ิมจํานวนรายการสินคาที่ลดภาษีทันทีใหไดไมตํ่ากวารอยละ 50 ของจํานวนรายการและ
มูลคาการนําเขาจากไทย  นอกจากนี้ทั้งสองฝายสามารถตกลงที่จะใชรูปแบบการลดภาษี
เดียวกันสําหรับสนิคาที่มีการลดภาษีภายในป 2010 

- การคาบริการ  ฝายไทยเสนอใหใช Positive list approach ขณะที่เปรูตองการใช Negative 
list approach ซึ่งทั้งสองฝายยังตกลงกันไมได  ดังนั้นในระหวางการเจรจาทั้งสองฝายจึงใช 
Consolidated agreement   นอกจากนี้  ไทยไดยืน่ขอเสนอใหเปรเูปดตลาดการคาบริการ
ในสาขาวิชาชีพ(สถาปนิก วิศวกร)  การจัดจําหนายภาพยนตร  การกอสราง  การศกึษา  
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การทองเที่ยว  ธรุกิจเสริมความงาม  การบําบัดดวยธรรมชาติ (นวดแผนโบราณและสปา)  
การบริการที่เกีย่วเน่ืองกับการประมง  เหมอืงแรและการผลิต   

- ความรวมมืออื่นๆ ทั้งสองฝายมีความตกลงที่จะรวมมือในเรื่องการศึกษา  การขนสง  การ
ทองเที่ยวและจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องวัฒนธรรม  สุขภาพ  การกอสรางและธรุกิจที่อยู
อาศัย 

BIMST-EC 
(ภูฎาน อินเดีย 
เมียนมาร เนเปาล 
ศรีลังกา ไทย) 

สมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศไดลงนามในกรอบความรวมมือ BIMST-EC เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ 
2004 ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) เพ่ือการเจรจาความตกลงฯ และเริ่มเจรจา
เดือนกรกฎาคม 2004 
การคาสินคา 
มีการเจรจาลดหรือยกเวนภาษีสินคานําเขาสินคาระหวางสมาชิก โดยแบงเปน Fast Track และ 
Normal Track โดยจะเริ่มจะเจรจาเดือนกรกฎาคม 2004 และคาดวาจะเสรจ็ภายในป 2005 
ใหมีสินคาทีไ่มนาํมาลดภาษสีินคานําเขา (Negative list) ซึ่งจะมีการจํากัดจํานวนใหนอยที่สุด และ
การเจรจาจะครอบคลุมถึงเรื่องรูปแบบการลดหรือยกเลิกภาษีสินคานําเขาและหลักการตางตอบแทน 
แหลงกําเนินสินคา การปฏิบัติตอสินคาที่มีโควตา อุปสรรคและมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร เปนตน 
ประเด็นอื่นๆ 
การคาบรกิาร : การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการครอบคลุมสาขาที่สําคัญโดยใช Positive list 
approach และมใีหการปฏิบัติพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนแกประเทศพฒันานอยที่สุด 
การลงทุน : ใหการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ และใหมีการเจรจาเพ่ือเปดเสรใีนนโยบายการลงทุน 
โดยใหใช  Positive list approach 
ความรวมมือทางเศรษฐกจิอื่นๆ : ใหมีความรวมมือสาขาความรวมมือของ BIMST-EC ใหมี
ความกาวหนามากขึ้น ใหมีการอํานวยความสะดวกในดาน MRAs ความรวมมือดานศลุกากร เปนตน 

ไทย-ออสเตรเลยี สถานะการณลาสุด 
 ไทยและออสเตรเลียไดลงนามในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) ซึ่งถอืเปน
ความตกลงการคาเสรีฉบับแรกของประเทศไทยที่ครอบคลุมในทุกเรือ่ง (Comprehensive) และใน
เบ้ืองตนทั้งสองประเทศจะเริ่มลดภาษีระหวางกันต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2005 
 ในภาพรวม ไทยจะไดรับประโยชนจากการที่ออสเตรเลียลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคากวารอย
ละ  83  ของรายการสินคาทั้งหมดทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช เชนเดิม สนิคาผักและผลไมสด 
สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณแีละเครื่องประดับ รถยนตขนาด
เล็กและรถปกอัพ คิดเปน มูลคาประมาณ 3.4 หมื่นลานบาท และสําหรับรายการที่เหลือทั้งหมด จะลด
ภาษีเปนศูนยภายในป พ.ศ.2010 ยกเวนเสื้อผาสําเร็จรูป ออสเตรเลยีจะคอยๆทยอยลดภาษีใหเปน
ศูนยภายในป พ.ศ.2015 
 ในทางกลับกัน ไทยจะลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคาที่นําเขาจากออสเตรเลยีเกอืบรอยละ 50 
ของรายการสินคาทั้งหมด เมื่อความตกลงมีผลบังคับใชซึ่งสวนใหญเปนสินคาวัตถดิุบที่ไทยตองนําเขา 
เชน สินแร เช้ือเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก คิดเปนมูลคาประมาณ 8 พันลานบาท และ
คอยๆทยอยลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคาที่เหลืออกีรอยละ  45 ภายในป พ.ศ. 2010 สวนที่เหลือเปน
สินคาออนไหว จะทยอยลดเปนศนูยในป พ.ศ. 2015-2020  
 สําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั้งสองประเทศตกลงกันวา จะใชหลักการเปลี่ยนแปลง
ที่มากเพียงพอ (Substantial transformation) ไดแก การเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากร (Change of tariff classification : CTC) หรือ การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใช
ภายในประเทศ (Regional value content : RVC)   สินคาทุกรายการจะมีการกําหนดกฎการเปลี่ยน
พิกัด (CTC) เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา และมีสินคาบางรายการที่



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 

 103

กําหนดใหมีการใชกฎการเปลี่ยนพิกัดควบคูไปกับ RVC โดยจะกําหนดไวที่สัดสวนรอยละ 40 ไดแก 
สินคาสิ่งทอและเสื้อผา พลาสติก ผลิตภัณฑทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เครื่องจักร 
อิเล็กทรอนิกส รถยนตและสวนประกอบ นาฬิกา เครื่องดนตรี ของเลน และเฟอรนเิจอร เปนตน 
 
การเปดเสรกีารคาบริการและการลงทุน 

1) ครอบคลมุธุรกจิบริการทุกประเภท โดยจะคอยๆเจรจาเปดเสรีในธรุกิจที่พรอมทุกๆ 3 ป  
ออสเตรเลียใหหลักประกันวาคนไทยสามารถเขาไปลงทุนในรกจิทกุประเภทได 100% 
ยกเวนหนังสอืพิมพ การ กระจายเสียง การขนสงทางอากาศ โดยออสเตรเลยีจะเปดสาขา
ธุรกิจการลงทุนใหกับไทยมากกวาที่ผูกพันภายใต WTO ธุรกิจดังกลาว ไดแก ที่ปรึกษา
กฎหมาย การตกแตงภูมิทศัน ซอมรถยนต โทรคมนาคม บริการศึกษา เหมืองแร และ
การผลิตสินคาทกุประเภท 

2) การอนุญาตใหนกัธุรกิจตางชาติเขามาทํางานในประเทศการเขาทํางานชั่วคราวใน
ออสเตรเลียมีความสะดวกมากขึ้น     

- ออสเตรเลียยกเลกิเงื่อนไขการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market Testing)ใหกับคน
ไทยเปนการถาวรกลาวคือ นายจางไมจําเปนตองประกาศหาคนงานในออสเตรเลียกอน
จึงจะสามารถจางแรงงานจากนอกประเทศได 

- ผูบริหาร ผูจัดการ ผูเช่ียวชาญ รวมทั้งผูติดตาม (คูสมรสและบุตร) เขาไปทํางานไดคราว
ละ 4 ปและสามารถตออายุไดถึง 10 ป  

- พอครวัของไทยที่มีประกาศนียบัตรจากกรมฝมือแรงงาน สามารถไปประกอบอาชีพใน
ออสเตรเลียได 

ความรวมมือดานตางๆ ที่เกี่ยวกบัการคา  
 ไทยและออสเตรเลียจะรวมมอืกันพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใสและ
สนับสนุนใหการคาระหวางสองประเทศมคีวามคลองตัวมากขึ้น 
การแกไขมาตรการดานสุขภาพอนามัยพชืและสัตว 
 ไทยและออสเตรเลียไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการดานมาตรการสุขภาพพอนามัยเพ่ือแกไข
ปญหาการสงออกสินคาเกษตรของไทยไปออสเตรเลีย       

ไทย-สหรัฐอเมรกิา ภาพรวม  
FTA ไทย-สหรัฐฯ จะตองมีลักษณะ Comprehensive และ Commercially Meaningful โดยจะ
ครอบคลมุดานตางๆ ที่สําคัญไดแก สินคา บริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสนิทางปญญา 
คาดวาสหรัฐฯ จะใหความสําคัญกับเรื่อง Customs, IPR, E-Commerce, Telecommunications, 
Automobile และ Services เปนสาํคัญ ขณะทีไ่ทยควรจะผลักดันเรือ่ง Market Access, สินคาเกษตร 
เชน Poultry Products, Fruits และภาคการบริการ เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ 
การสงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบริการดานการแพทยในประเทศไทย ซึ่งประเด็นนีจ้ะผูกกับ VISA 
Provision นอกจากนั้น สินคาไทยที่ไดรับ GSP อยูแลวจะเปนสินคากลุมแรกในตารางการลดภาษี 
มาตรการทีม่ิใชภาษี  เนือ่งจากสหรัฐฯ มีอัตราภาษีที่ตํ่าอยูแลว การกีดกันทางการคาจะอยูใน
รูปแบบของมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี  ซึ่งเปนประเด็นที่ไทยควรจะเจรจาใหสหรัฐฯ มีการผอน
ปรน รวมทั้งหลักการในการใช Safeguard ดวย 
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา    เปนประเด็นหลักที่ไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะจะเปน
ตัวกําหนดวาไทยจะไดรับประโยชนจาก FTA มากนอยเพียงใด 
ประเด็นออนไหว ของการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาเกษตร    สิ่งทอ และภาค
การบริการบางประเภท นอกจากนี้ ประเด็นแรงงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็น Sensitive ในรัฐสภา
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สหรัฐฯ สําหรับเรือ่งการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐยังเปนเรื่องทีฝ่ายไทยอาจมีปญหา โดยกรมบัญชีกลางซึ่ง
เปนเจาของเรื่องเห็นวายังไมพรอมที่จะเจรจาในสวนนี้ 
สถานะลาสุด  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2004 USTR ไดมีหนังสือถงึรัฐสภาสหรัฐฯ แสดงเจตจํานงคที่
จะเปดการเจรจา FTA กับประเทศไทย โดยไดระบุวาจะเริม่เจรจาภายในเดือนมิถนุายน 2004 
การดําเนินการตอไป  จากการหารือระหวางกระทรวงพาณิชยและ USTR คาดวาการเจรจาจะ
เริ่มตนไดในเดือนพฤษภาคม 2004 และใหแลวเสร็จในป 2005 โดยจะมีการประชุมอยางเปนทางการ
ประมาณ 6-8 ครั้ง แตละครั้งจะจัดการประชุมระดับ Plenary และการประชุมแยกเปนคณะทํางาน
ควบคูกันไป  

ไทย-ญี่ปุน การคาสินคา 
ไทยเสนอรูปแบบการลดภาษีโดยแบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 

• Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคบัใช 
• Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2005-2012 และฝายญี่ปุนในชวง

ป 2005-2007 และ 
• Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอตัราภาษีสุดทายของสินคาในกลุมนี้จะ

ข้ึนอยูกับการเจรจา โดยกรอบการเจรจาเรื่องภาษีเกษตรและความรวมมือดานเกษตร
ดําเนินไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรที่จัดต้ังข้ึน 

 
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  
ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการโดยการยอมรับเง่ือนไขการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน 3 หลักการ
สําคัญ ไดแก (1) wholly obtained (2) Change in Tariff Classification (CTC) แตยังมีความแตกตาง 
คือ ฝายญี่ปุนตองการใหใชการเปลี่ยนพิกัด 4 หลัก ขณะที่ไทยเสนอใหใช 6 หลัก และ (3) Value-
added rule ฝายญี่ปุนเสนอใหใชสดัสวนรอยละ 60 ซึ่งใชภายใตโครงการ GSP และ Japan-
Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) สวนไทยเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 40 ตาม 
ASEAN และ CER-FTA ไทย-ออสเตรเลยี 
ประเด็นอื่นๆ 
คณะทํางานเพ่ือเตรียมสาระเบือ้งตนสํากรับการจัดทําความตกลง Japan-Thailand Economic 
Partnership (JSEP) ไดเตรยีมประเด็นการเจรจาและความรวมมือดานอื่นๆ ตัวอยางเชน การคา
บริการ ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การสงเสริมการลงทุน   
ความคืบหนา  
ระหวางวันที่ 4-6 สิงหาคม 2004  ไดมีการหารือนอกรอบ ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญีปุ่น  มีประเดน็ที่
สําคัญดังนี้ 

- ทั้งสองฝายไดช้ีแจงและสอบถามรายละเอยีด  และคําจํากัดความของขอเสนอ (Content of 
offer) รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตอขอเสนอของแตละฝาย  โดยไทยเสนอญี่ปุนวาไมควรจะ
ตัดสินคาขาว  มันสําปะหลัง  ไกและนํ้าตาลออกจากการเจรจา  ซึ่งญี่ปุนยังยนืยนัวาจะไม
นํารายการสินคาเหลานั้นมาเจรจา 

- ไทยแสดงความผดิหวังที่ญี่ปุนยื่นขอเรยีกรองใหไทยยกเลิกภาษีสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด
ทันทีทีค่วามตกลงมีผลบังคับใช   

ไทย-นิวซีแลนด ในการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซแีลนด ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2003 ณ ประเทศไทย ทั้งสองฝายเห็นชอบใหทําการศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการทํา CEP ระหวางสองประเทศ โดยเริ่มเจรจาเดือนมถิุนายนนี้ และคาดวาสรุปผลใน
เดือนพฤศจิกายน 2004  โดยคาดวาจะมีการลงนามระดับผูนําในตนป 2005 และภายใน 6-12 เดือน
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จะเริ่มลดภาษีนําเขาภายในขอตกลงเปดเขตการคาเสรี สินคาทีอ่าจจะไดรับผลกระทบ ไดแก 
ผลิตภัณฑนม เนือ่งจากเปนสินคาที่นิวซีแลนดมี ศกัยภาพในการแขงขันสูง ซึ่งไทยจะตองใช
เทคโนโลยีการผลิตนมของนิวซแีลนดมาพัฒนา อุตสาหกรรมนมของไทย ผักและผลไม เนือ้สัตว และ
สินคาประมง แตโดยภาพรวมแลว สินคาที่จะมีการนําเขามากขึ้นในกลุมดังกลาวจะทาํใหเกิดการ
แขงขันกับสินคาประเภทเดยีว กันที่นําเขาจากประเทศอื่น ซึ่งผูบรโิภคจะไดรับประโยชนจากการ
แขงขันดานราคา คุณภาพ และความหลากหลายของสินคา 
กรอบการเจรจา  จะใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพ้ืนฐานในการเจรจา  โดยการ
เจรจาจะครอบคลุมการคาสินคา(จะใชระดับพิกัดศลุกากรที่ 6 หรือ 7 หลักในการเจรจา)  การคา
บริการและการลงทุน  กฎเกณฑอืน่ๆที่เกีย่วกับการคา  อาทิ  มาจรการทางสุขอนามัย  อุปสรรคทาง
เทคนคิตอการคา 
ความคืบหนา   
ไทยไดเปนเจาภาพการเจรจาการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 
9-11 สิงหาคม 2004  สรุปสาระสาํคัญไดดังนี้ 

- การคาสินคา  ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติได  จะมกีาร
หารือกันตอไป 

- การคาบริการ  ไดมีการพิจารณารางบริบทดานบริการที่นิวซีแลนดเสนอ  และใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอเสนออยางเปนทางการในวันที่ 3 กนัยายน 2004  และแลกเปลีย่นขอเสนอ
เบ้ืองตน (Initial offer) ภายในวันที่  15  กันยายน 2004 

- เรื่องนโยบายการแขงขัน  การจัดซื้อจัดจางโดยรฐัและทรัพยสินทางปญญา  เนนใหความ
รวมมือระหวางกนั  และสามารถตกลงกันไดแลว 

การดําเนินการตอไป 
จะมีการประชุมครั้งตอไปที่ประเทศนิวซีแลนด  ระหวางวันที่ 27-29 กันยายน 2004 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สิงหาคม 2547 และ 
http://www.thaifta.com/fta_progress.html?g_id=152&f_id=3798 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีของไทย 

 
4.1 หลักวิชาการที่เก่ียวของกับความตกลงการคาเสรีทวิภาค ี
 
4.1.1 ทฤษฎีวาดวยผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ 
 

ทฤษฎีสําหรับวิเคราะหผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจสวนใหญที่ใชในปจจุบัน
พัฒนาตอเน่ืองจากงานของ Viner (1950) และ Meade (1955) ในทางทฤษฎี Viner (1950) เปนผู 
บุกเบิกทฤษฎีวิเคราะหผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ โดยสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร
ที่ประกอบไปดวย สินคาที่เหมือนกัน  (homogenous products) ผลิตโดยประเทศสมาชิกของกลุม
เศรษฐกิจและประเทศที่มิไดเปนสมาชิก โดยสมมติใหกลุมเศรษฐกิจประกอบดวย 2 ประเทศ และ
ประเทศอ่ืนๆ (ROW) โดยใชแบบจําลองดุลยภาพบางสวน (partial equilibrium) อยางไรก็ตาม ตอมา
ไดมีการปรับปรุงพัฒนาใหแบบจําลองสามารถวิเคราะหประเทศหลายประเทศและสินคาจํานวนมาก
ไดรวมทั้งเพ่ิมขอสมมติฐานใหใกลเคียงกับโลกที่เปนจริงมากขึ้น 

 
แนวคิดของ Viner (1950) ที่ใชมาจนถงึปจจุบันในการวิเคราะหผลกระทบจากการรวมกลุม

เศรษฐกิจ คอื การรวมกลุมเศรษฐกิจจะเกิดผลประโยชนหรือผลเสียตอสวัสดิการของประเทศตางๆ 
ขึ้นอยูกับผลสทุธิของการสรางการคา (trade creation) และการเบี่ยงเบนทางการคา (trade 
diversion)  

• การสรางการคา (trade creation) เกิดขึ้นเม่ือประเทศสมาชิกของความตกลง (ประเทศที่ 
1) เพ่ิมการนําเขาจากประเทศคูคา (ประเทศที่ 2) โดยปราศจากการลดการนําเขาจาก
ประเทศอ่ืนๆ (Rest of the World: ROW) เน่ืองจากการลดภาษีสินคานําเขาระหวาง
ประเทศคูคาทาํใหสินคาที่นําเขาจากประเทศที่ 2 ราคาต่ําลง การเพิ่มการนําเขาเปนผล
จากการเพิ่มการบริโภคและการลดการผลติในประเทศที ่ 1 การสรางการคาจึงถือเปน
ผลประโยชน (benefit) ที่จะเกิดกับประเทศสมาชิกและกับโลกโดยรวม   

• การเบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) เกิดขึ้นเม่ือประเทศสมาชิก (ประเทศที่ 1) 
นําเขาสินคาจากประเทศคูคา (ประเทศที ่ 2) ที่ราคาสนิคาต่ํากวาราคาสินคานําเขาจาก
ประเทศอ่ืนๆ (ROW) ทั้งที่ประเทศที่ 2 ไมไดมีตนทุนที่ต่ํากวาอยางแทจริง แตราคา
สินคาต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ (ROW) เน่ืองจากประเทศที่ 2 ไดรับการลดภาษีจากการทํา
ความตกลงการคาเสรี การที่ประเทศที่ 1 ลดการนําเขาจากประเทศอื่นๆ (ROW) ลงและ
เพ่ิมการนําเขาจากประเทศที่ 2 ทดแทนถือวาเปนการเบี่ยงเบนทางการคาซึ่งจึงถือเปน
ผลเสีย (loss)  
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ผลสุทธิตอสวสัดิการของประเทศจากการรวมกลุมเศรษฐกิจจึงไมสามารถสรุปไดชัดเจน
ลวงหนาวาจะเกิดประโยชนหรือผลเสียตอประเทศ ทั้งน้ี จําเปนตองเปรียบเทียบระหวางการสราง
การคาและการเบี่ยงเบนทางการคาวาสวนไหนมีคามากกวากัน  

 
ตอมา Meade (1955) ไดสรางแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (general equilibrium model) และ

ใหความสนใจตอระดับราคาและอัตราสวนทางการคา (term of trade) เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของสวัสดิการทางเศรษฐกิจของแตละประเทศและโลก โดยแบบจําลองของ Meade สามารถศึกษา
ผลกระทบ 2 ทางระหวางสมาชิกของกลุมคาเสรีและประเทศที่มิใชสมาชกิ ตลอดจนวิเคราะหถึงดุลย
ภาพการชําระเงินระหวางประเทศ  
 
 ในปจจุบัน ทฤษฎใีนการวเิคราะหผลกระทบจากการรวมกลุมทางการคาไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองโดยเพิ่มขอสมมติตางๆ ใหสะทอนความเปนจริงมากขึ้น1 ทั้งน้ี แบบจําลองที่สรางสวนใหญยัง
อิงอยูกับงานของ Viner (1950) และ Meade (1955) เปนสําคัญ โดยในชวงทศวรรษทีผ่านมา
นอกจากมีการสรางแบบจําลองทางทฤษฎีแลว นักเศรษฐศาสตรยังใชประโยชนจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยสรางแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปทีส่ามารถคํานวณได (CGE) เพ่ือ
วิเคราะหผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ รวมทั้งผลจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิ
ภาคี  
 

Baldwin and Venables (1995) ไดแบงแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปทีใ่ชวเิคราะหผลกระทบ
จากการรวมกลุมเศรษฐกิจเปน 3 รุน คือ 

• แบบจําลองรุนที่ 1 เปนแบบจําลองแบบดั้งเดิม มีขอสมมติคือผลไดตอขนาดคงที ่ตลาดมี
การแขงขันสมบูรณ และจํานวนสินคาคงที่ 

• แบบจําลองรุนที่ 2 สรางขึ้นในทศวรรษที่ 1980s ซ่ึงมักเรียกวาทฤษฎีการคาใหม (New 
Trade Theory) มีสมมติฐานใหผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้นอยางนอยในบางอุตสาหกรรม และ
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  

• แบบจําลองรุนที่ 3 ไดเพ่ิมการวิเคราะหผลกระทบจากการลงทนุและการเจรญิเตบิโต 
(investment and growth effects) 

 
โดยทั่วไปแลวแบบจําลองรุนที่ 1 ยังคงใชวิเคราะหผลจากการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ

เน่ืองจากสามารถครอบคลมุองคประกอบของทฤษฎหีลักอยางครบถวน ซ่ึงแบบจําลองดุลยภาพ
ทั่วไปแบบคํานวณได (CGE) สวนใหญกย็ังยึดทฤษฎีแบบดั้งเดิมเปนหลัก 
 
                                          
1 ผูที่สนใจการพัฒนาทางทางทฤษฎสีามารถดูไดจาก DeRosa (1998) ซ่ึงไดอธิบายทฤษฎีและการพัฒนาเกี่ยวกับการรวมกลุม
เศรษฐกิจอยางละเอียด 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

 

 107

นอกจากงานทางทฤษฎีในการวิเคราะหผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกจิตอประเทศ
ตางๆ แลว คําถามที่สําคัญอีกประการตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทีเ่ปนที่สนใจสําหรับนัก
เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศคือ การทําความตกลงการคาระหวางประเทศหรือการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจเหลานี้จะเปนตัวเรงหรือเปนอุปสรรคตอการไปสูการคาเสรีแบบพหุภาคี2 ซ่ึง Bhagwati 
(1990) ตั้งคําถามวาการรวมกลุมการคาจะเปนทางไปสูการคาเสรีระดับพหุภาคีหรือเปนกําแพง
ขัดขวาง (building blocs or stumbling blocs)3 Bhagwati and Panagariya (1996) ใหคําจํากัด
ความ Building blocs และ Stumbling blocs ไวดังน้ี  

• Building blocs : การรวมกลุมเศรษฐกิจและการทําความตกลงการเสรีทวิภาคจีะ
ชวยเรงใหเกดิการเจรจาหพุภาคีเร็วขึ้น เน่ืองจากประเทศคูคาสามารถเจรจาใน
ประเด็นตางๆ เพ่ิมเติมจากการเจรจาพหุภาคีโดยเริ่มจากกลุมประเทศเล็กๆ กอน 
นอกจากนี้ประเทศยังไดรับประสบการณจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การกํากับ
ดูแล และกฎหมาย จากการบังคับใชความตกลงทวิภาคีหรือการรวมกลุมเศรษฐกิจ 
นอกจากนั้น การคอยๆ ทยอยเพ่ิมประเทศสมาชิกเขามาในกลุมเศรษฐกิจหน่ึงๆ จะ
ชวยนําไปสูการเปดเสรีการคาทั้งโลก (global free trade) ไดในอนาคต  

• Stumbling blocs: การรวมกลุมเศรษฐกจิจะทําใหเกิดการเบี่ยงเบนทางการคาและ
การปกปองทางการคาเฉพาะกลุม ทําใหเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาทั้งโลก 

 
งานวิจัยทีต่องการประเมินผลการรวมกลุมเศรษฐกิจวานําไปสูการสรางหรือทําลายกลุมสวน

ใหญเปนงานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามกรอบของ Viner (1950) และ Meade  (1955) เชนกัน  
ทั้งน้ี Winters (1996) ไดใหขอสรปุวาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสามารถใหคําตอบไดทั้งสอง
แนวทาง และผลจากการวิจัยเชิงประจักษก็ไมสามารถสรุปเปนกรณีทั่วไปไดวาจะนําไปสูการสราง
กลุมหรือทําลายกลุม 

 
4.1.2 งานวิจยัเชงิประจักษวาดวยการรวมกลุมเศรษฐกิจและการทําความตกลงการคาเสรีทวิ
ภาคี 
 
 งานวิจัยเชิงประจักษทีเ่กี่ยวของกับการวดัผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจและการทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในปจจุบันมีเปนจํานวนมาก โดยเครื่องมือหลักที่ใชวิเคราะหสามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก การใชแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model) ในการหาศักยภาพ
ทางการคาที่เกิดจากการรวมกลุมเศรษฐกิจหรือการทําความตกลงการคาเสรีทวภิาคีระหวางประเทศ 
โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการวเิคราะห กลุมที่สอง การใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่

                                          
2 ดูงานสํารวจวิจัยในเร่ืองน้ีใน Panagariya (1998) และ DeRosa (1998)  
3 นักวิชาการหลายทานเรียกวาเปนววิาทะระหวางภูมิภาคนิยมกับพหุภาคนิียม (Regionalism versus Multilateralism) เชนงานของ 

Andriammananjara (2003) Panagariya (1998) เปนตน 
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คํานวณได (CGE) ซ่ึงมีทั้งการใชแบบจําลองสถติและแบบจําลองพลวัต โดยจุดเดนของการใช
แบบจําลอง CGE คือการสามารถวัดสวสัดิการที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ ตลอดจนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมอยางละเอียดได ในขณะที่แบบจําลองแรง
ดึงดูดจะใหคําตอบเฉพาะศกัยภาพของการสงออกจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ หรือการทําความตกลง
การคาเสรีทวภิาคีเทานั้น  
 
 ตัวอยางงานวจัิยเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการวัดผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจมี
ดังตอไปน้ี 
 

Brown et al. (1992) วิเคราะหผลกระทบจากการทาํเขตการคาเสรอีเมริกาเหนือ (NAFTA) 
โดยใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่คํานวณได (CGE) โดยมีสมมติฐานวามีการเปดเสรีการคาสินคา
ระหวางแคนาดา เม็กซิโก และสหรฐัอเมริกา ผลการศึกษาพบวาสวัสดิการของประเทศทั้งสามจะ
สูงขึ้นจากการทําเขตการคาเสรี โดยประเทศที่ไดรับประโยชนมากที่สุดคือเม็กซิโก รองลงมาคือ
แคนาดา และสหรัฐ ซ่ึงไดผลไดสวสัดิการที่วัดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอย
ละ 1.6, 0.7 และ 0.1 ตามลําดับ สําหรับประเทศอ่ืนในแบบจําลองจํานวน 31 ประเทศพบวาผลได
สวัสดิการเปลีย่นแปลงนอยมาก  
 

Haaland and Norman (1992) วิเคราะหผลกระทบจากการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) โดยใช
แบบจําลอง CGE และมีสมมติฐานวาตนทุนทางการคาสินคาอุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปลดลง
รอยละ 2.5 ผลการศึกษาพบวาผลไดสวสัดิการของสหภาพยุโรปจะสูงขึ้นรอยละ 0.4 - 0.64  

 
Young and Huff (1997) ใชแบบจําลอง GTAP ฐานขอมูล version 2 วิเคราะหผลกระทบ

จากความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟก (APEC) โดยมีสมมติฐานวาสามารถลดอุปสรรคทาง
คาทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษีทั้งหมดของประเทศตางๆ ในกลุม APEC ซ่ึงผลการศกึษาพบวาบาง
ประเทศจะไดผลไดสวสัดิการสูงขึ้นโดยสวัสดิการสูงขึ้นรอยละ 1.28-3.16 ในขณะที่บางประเทศจะ
สูญเสียสวัสดกิาร โดยสวัสดิการลดลงรอยละ 0.17-3.05 

 
 Scollay and Gilbert (2001) ใชแบบจําลอง GTAP ฐานขอมูล version 4 ทดลองวิเคราะห
ผลกระทบจากการทําความตกลงตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สมมติใหมีการยกเลิกภาษีสินคา
นําเขาทั้งหมด แลวผลไดจากสวัสดกิารที่เปลีย่นแปลงไปในรูปของรอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศของแตละประเทศ ผลการศึกษาสรปุไดดังน้ี 

• กรณีความตกลงการคาเสรทีวิภาคีระหวางญี่ปุนและสงิคโปร: ญ่ีปุนจะไดผลไดสวัสดิการ
เพ่ิมขึ้นสูงสุด คือรอยละ 4.06 ในขณะทีส่ิงคโปรสวัสดกิารเปลี่ยนแปลงนอยมาก (รอยละ 
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0.00) โดยรวมแลวสวัสดิการของสมาชิก 2 ประเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.05 สําหรับ
ประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกจะสูญเสียสวสัดิการรวมรอยละ 0.01 

• กรณีหากมีความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน เกาหลีใต และจีน: ประเทศจีนจะไดสวัสดิการ
เพ่ิมขึ้นสูงสุดเทากับรอยละ 2.09 รองลงมาคือเกาหลีใตสวสัดิการเพิม่สูงขึ้นรอยละ 0.80 
และญี่ปุนสวัสดิการเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.25 โดยรวมแลวสวสัดิการของสมาชิก 3 ประเทศ
จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 ในขณะที่ประเทศสิงคโปรจะสญูเสียสวัสดิการเทากับรอยละ 0.87 
และประเทศทีไ่มไดเปนสมาชิกจะสูญเสียสวัสดิการรวมรอยละ 0.03 

• กรณี ASEAN+3: ประเทศทั้งสามคือญ่ีปุน เกาหลีใต และจีนจะมีสวัสดิการเพิม่ขึ้นรวม
รอยละ 0.34 โดยสวัสดิการทั้งกลุมจะเพ่ิมขึ้นเทากับนอยละ 0.64 ในขณะที่ประเทศนอก
กลุมทั้งหมดจะสูญเสียสวัสดิการเทากับรอยละ 0.06 

• กรณีเปดเสรีการคาโลก: สวัสดิการของทุกประเทศจะสูงขึ้นทั้งหมด โดยสวัสดิการของ 
สงิคโปรจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดคือรอยละ 6.94 รองลงมาคือจีนรอยละ 4.51 และสวสัดิการของ
โลกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.56 

 
Lee, Roland-Holst and Mensbrugghe (2004) วิเคราะหผลกระทบจากการทาํความตกลง

การคาเสรีโดยใชแบบจําลอง LINKAGE ซ่ึงเปนแบบจําลองดุลยภาพทั่วไประดับโลกแบบพลวตั โดย
ใชฐานขอมูลของ GTAP version 5.2 ซ่ึงเปนขอมูลป 1997 โดยวัดผลกระทบจากสวัสดิการที่เปลี่ยน 
แปลงไป4 หลังจากการทําความตกลงการคาเสรี ซ่ึงในการศึกษานี้สมมติใหลดภาษีสินคานําเขาเหลือ
รอยละ 0 โดยไดจําลองภาพสถานการณการทําความตกลงการคาเสรี 7 สถานการณ คือ  

• กรณีการเปดเสรีโดยจีนฝายเดียว (china’s unilateral trade liberalization)  
• กรณีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน  
• กรณีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ญ่ีปุน  
• กรณีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน-ญ่ีปุน-เกาหลีใต (ASEAN+3)  
• กรณีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน-สหภาพยโุรป  
• กรณีการทําความตกลงการคาเสรีจีน-ญ่ีปุน-สหรัฐอเมรกิา และ 
• กรณีการเปดเสรีทั้งโลก (global trade liberalization) 

 
ผลการศึกษาพบวาการเปดเสรีทุกประเทศในโลกจะทําใหสวัสดิการเพิ่มขึ้นสูงกวาทุกกรณี เทา 

กับ 732.2 พันลานดอลลารสหรัฐหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.1 โดยประเทศสวนใหญไดรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

                                          
4  การศึกษานี้สวัสดิการวัดจาก Hicksian Equivalent Variation (EV) ซ่ึงหมายถึงการเปลีย่นแปลงของรายไดของผูบริโภคที่ยินดีจะ
จายเพื่อใหไดอรรถประโยชน ณ จุดดุลยภาพใหมหลังจากการทําความตกลงการคาเสรี ณ ราคาปฐาน 
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สูงสุด อาทิเชน สวัสดิการของจีนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.3 สวัสดิการของญี่ปุนเพ่ิมขึน้ 2.8 สวัสดกิารของ 
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 ในขณะที่สวัสดิการของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7  

 
ในกรณีกลุมอาเซียน ภาพสถานการณที่จะทําใหสวัสดิการของอาเซียนเพ่ิมสูงสดุคือ กรณี

การทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน-สหภาพยุโรป ซ่ึงจะทําใหสวัสดิการของอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น
รอยละ 4.2 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 43.0 พันลานดอลลารสหรฐั และกรณีการทาํความตกลงการคา
เสรีอาเซียนบวก 3 (เกาหลีใต ญ่ีปุน จีน) ทําใหสวัสดิการของอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 4.0 
ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 41.8 อยางไรก็ตาม กรณีการทําความตกลงการคาเสรีจีน-ญ่ีปุน-
สหรัฐอเมริกา จะทําใหอาเซียนสวัสดิการลดลงรอยละ 1.6 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 16.5 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ 

 
จากการศึกษานี้จะพบวาในกรณีประเทศที่เปนสมาชิกความตกลงการคาเสรีจะไดประโยชน

ในทุกกรณี ในขณะที่ประเทศที่ไมเปนสมาชิกอาจจะไดรับประโยชนหรืออาจจะเสียประโยชนก็ได เชน 
ประเทศจีนจะเสียประโยชนในกรณีมีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใตจะ
เสียประโยชนในกรณีมีการทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-ญ่ีปุน อาเซียน-จีน-สหภาพ 
ยุโรป และจีน-ญ่ีปุน-สหรัฐ ทั้งน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเสียประโยชนในกรณีที่มีความตกลงการคา
เสรีอาเซียน-ญ่ีปุน และอาเซียน-จีน-สหภาพยุโรป ในขณะที่สหภาพยุโรปจะเสียประโยชนในกรณีที่มี
ความตกลงการคาเสรีจีน-ญ่ีปุน-สหรัฐ (ดูตาราง 4.1) 
 

จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา ผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ ใหผล
แตกตางกันไป โดยแตละประเทศจะไดประโยชนแตกตางกัน และในบางกรณีบางประเทศจะเสีย
ประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Andriamananjara (2003) ที่ไดสํารวจงานวิจัยเชิงประจักษ
จํานวนมากและสรุปวาผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและการรวมกลุมระดับ
ภูมิภาคอาจจะทําใหสวัสดิการของประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุมเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได ขึ้นอยู
กับประเภทของความตกลง ขอบเขตของสินคา และประเทศคูเจรจา 

 
ธนาคารโลกไดจัดทําโครงการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการทํา

ความตกลงการคาเสรีในชวงป 1996-2003 โดยมีงานวิจัยภายใตโครงการกวา 100 งานวิจัย 
ธนาคารโลกไดสรุปขอเสนอแนะในการทําความตกลงการคาเสรี โดยเสนอแนะใหผูดําเนินนโยบาย
ระมัดระวังในการทําความตกลงการคาเสรีไวหลายประการ อาทิเชน ผูดําเนินนโยบายควรวาง
ยุทธศาสตรการทําความตกลงการคาเสรีอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ โดยใชความตกลงดังกลาว
เปนเครื่องมือเพ่ือสงเสริมการแขงขันในตลาดในประเทศ การทําความตกลงควรมีลักษณะโปรงใสและ
เปดเผยตอผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม โดยตองคํานึงถึงตนทุนทางธุรกรรม (transactions costs) ที่
ใชในการบริหารจัดการความตกลงการคาเสรีตางๆ ดวย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.1 ผลกระทบตอสวัสดิการจากทําความตกลงการคาเสร:ี การศึกษาของ 
  Lee, Roland-Holst and Mensbrugghe (2004) 

 
ภาพสถานการณ  

 
ภูมิภาค 

(1) 
จีนเปดเสรี
ฝายเดียว 

(China 
Unilateral) 

(2) 
อาเซียน-

จีน 
(ASEAN-
China) 

(3) 
อาเซียน-
ญี่ปุน 

(ASEAN-
Japan) 

(4) 
อาเซียน-
เกาหลีใต-
ญี่ปุน-จีน 

(ASEAN+3) 

(5) 
อาเซียน-จีน 

-สหภาพยุโรป 
(ASEAN-

China-EU) 

(6) 
จีน-ญี่ปุน-
สหรัฐ 

(China-
Japan-US) 

(7) 
เปดเสรทีั้ง

โลก 

A. สวัสดิการเพิม่ขึ้น (พันลานดอลลารสหรฐั ณ ราคาป 1997) 
จีนและฮองกง 73.3 34.8 -3.0 102.3 74.1 105.3 134.8 
ญี่ปุน 13.5 1.4 18.2 66.3 4.8 77.3 116.1 
เกาหลีใต 5.0 -0.4 -1.2 30.1 -1.9 -4.3 29.1 
ไตหวัน 5.6 -1.5 -0.7 -5.4 -2.8 -5.5 12.7 
อาเซยีน 5.4 26.0 28.4 41.8 43.0 -16.5 38.1 
สหรัฐอเมริกา 13.8 0.8 -1.4 -0.9 -2.9 60.6 70.9 
แคนาดา 
ออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด 

1.2 0.2 -0.4 -0.2 -0.6 -2.9 17.3 

สหภาพยุโรป 16.9 3.9 0.2 6.8 127.9 -0.3 165.9 
ประเทศอืน่ๆ 7.9 -3.6 -2.4 -9.8 -18.4 -15.5 147.4 
โลก 142.4 61.8 37.7 231.1 223.4 198.1 732.2 
B. สวัสดิการเพิม่ขึ้น (รอยละ) 
จีนและฮองกง 2.9 1.4 -0.1 4.0 2.9 4.1 5.3 
ญี่ปุน 0.3 0.0 0.4 1.6 0.1 1.9 2.8 
เกาหลีใต 0.6 -0.1 -0.1 3.7 -0.2 -0.5 3.6 
ไตหวัน 1.0 -0.3 -0.1 -1.0 -0.5 -1.0 2.4 
อาเซยีน 0.5 2.5 2.7 4.0 4.2 -1.6 3.7 
สหรัฐอเมริกา 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 
แคนาดา 
ออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 1.4 

สหภาพยุโรป 0.2 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 2.0 
ประเทศอืน่ๆ 0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 2.4 
โลก 0.4 0.2 0.1 0.7 0.6 0.6 2.1 
ที่มา: Lee, Roland-Holst and Mensbrugghe (2004)  
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ตารางที่ 4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําความตกลงการคาเสร ี
ขอ รายละเอียด 
1. การทําความตกลงการคาเสรีควรใชเปนเครื่องมือเพ่ือสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดในประเทศ 

(procompetitive instrument) 
2. ประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรีไดผลประโยชนทางเศรษฐกิจไมเทากัน โดยประเทศกําลังพัฒนาทํา

ความตกลงการคาเสรีกับประเทศพัฒนาแลวมักจะไดประโยชนกวาทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ
กําลังพัฒนาดวยกัน (North-South dominates South-South) 

3. การทําความตกลงการคาเสรีจะชวยทําใหประเทศสามารถสรางความเชื่อถือจากประเทศอื่นๆ ในการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจได อยางไรก็ตามความนาเชื่อถือจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกลไกและกระบวนการ
กํากับดูแลในประเทศมีความโปรงใสและเปดกวางใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนเขารวมได 

4. ความตกลงการคาเสรีที่มีประสิทธิภาพเทานั้น (efficient FTA) ที่จะสงผลดีทางการเมืองได การทํา
ความตกลงการคาเสรีที่ไมเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ (economically wasteful) และไมเปนระบบ 
(divisive) จะทําใหเกิดผลตรงกันขาม 

5. ความรวมมือระหวางประเทศหรือระหวางภูมิภาคในดานตางๆ เชน การปฏิรูปการกํากับดูแล สามารถ
เกิดขึ้นไดโดยไมจําเปนตองทําผานการทําความตกลงการคาเสรี  

6. การทําความตกลงการคาเสรีควรคํานึงถึงตนทุนทางธุรกรรม (transactions costs) ที่ใชในการจัดการ
ความตกลงการคาเสรีประเภทตางๆ   

7. การทําความตกลงการคาเสรีอาจเกิดผลในทางบวกหรือในทางลบตอรายรับของรัฐบาลจากภาษี
ศุลกากรก็ได 

8. ประเทศควรออกแบบความตกลงการคาเสรีอยางระมัดระวัง โดยไมหวังพ่ึงการตรวจสอบความตกลง
ดังกลาวจากองคการการคาโลก (WTO) 

ที่มา: Schiff et al (2003) “Regional integration and development” World Bank, Washington, DC.  
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4.2 ศักยภาพทางการคาระหวางประเทศของไทย 
 
 การศึกษาศักยภาพทางการคาระหวางไทยและประเทศคูคาในการศกึษานี้ทําโดยสราง
แบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model) เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการคาที่ประมาณการไดจาก
แบบจําลองและปริมาณการคาจริง โดยแบบจําลองแรงดึงดูดเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิตทิีอ่ธิบาย
ปริมาณการคาระหวางประเทศโดยอางอิงกับขนาดของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ระยะทางระหวางประเทศ และตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความแตกตางของภาษา การมีชายแดนติดกนั และ
การเคยตกเปนอาณานิคม เปนตน 
 
4.2.1 กรอบแนวคิดของแบบจําลองแรงดึงดดู (Gravity Model) 
 
 หลักการของแบบจําลองแรงดึงดูด คือ การคาระหวางสองประเทศจะแปรผันในทางเดียวกัน
กับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่แปรผกผันกับระยะหางระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ
ใสตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายการคาระหวางสองประเทศเพิ่มเติม โดย ในทางทฤษฎี เรา
สามารถสรางแบบจําลองแรงดึงดูดไดจากแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปของการคาสินคาระหวาง
ประเทศ ตัวอยางเชน  Baier and Bergstrand (2001) สรางสมการแบบจําลองแรงดึงดูดจาก
แบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่มีสมมติฐานใหตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (monopolistic competition) 
Markusen and Rose (2001) สรางสมการแบบจําลองแรงดึงดูดจาก reciprocal dumping model ใน
การคาสินคาชนิดเดียวกัน (homogeneous product) และ Deardoff (1998) สรางแบบจําลองแรง
ดึงดูดจากแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่ตลาดมีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfectly competitive 
market) เปนตน 
 
 โดยทั่วไปแลว ปจจัยกําหนดรูปแบบการคาระหวางประเทศมีดวยกนัหลายปจจัย Frankel 
(1997) และ Oguledo and MacPhee (1994) ไดสํารวจตัวแปรที่เคยใชในแบบจําลองในแรงดึงดูดใน
การศึกษาในอดีตแสดงในตารางที่ 4.3 โดยสามารถแบงกลุมตวัแปรเปน 4 กลุม คือ 
 

1. ตัวแปรขนาด (size variables) 
 
ขนาดของประเทศสามารถวดัไดทั้งในรูปของรายได ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

จํานวนประชากร และพ้ืนที่ โดยตัวแปรกลุมน้ีถือเปนตวัแปรหลักในแบบจําลอง ขนาดของประเทศ
เปนตวัแปรสําหรับวัดระดับของอุปสงคของประเทศนําเขา และระดับของอุปทานของประเทศสงออก 
โดยทั่วไป ประเทศที่มีขนาดใหญมักจะมีการคามากกวาประเทศขนาดเล็ก ประเทศที่มีรายไดสูงมักจะ
มีการคามากกวาประเทศทีมี่รายไดต่ํา 
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ตัวแปรในกลุมน้ีที่ไดเคยมกีารศึกษาในอดีต ไดแก รายไดของประเทศสงออกและนําเขา 
จํานวนประชากรของประเทศสงออกและนําเขา พ้ืนที่เพาะปลูกของประเทศสงออกและนําเขา 
ผลผลติของประเทศสงออกและนําเขา ผลรวมของรายไดประเทศสงออกและนําเขา และความ
คลายคลึงกันของรายไดระหวางประเทศสงออกและนําเขา เปนตน 

 
2. ตัวแปรเชงิภูมิศาสตร (geographic variables) 
 
ระยะทางระหวางประเทศเปนอีกตัวแปรหลักในแบบจําลองแรงดึงดูด Linnemann (1996) 

กลาวถึงเหตุผลที่ระยะทางมผีลตอการคาระหวางประเทศไววา ระยะทางมีผลใหเพ่ิมตนทุนการขนสง
และเพิ่มเวลาในการขนสง (ซ่ึงมีผลตอผลผลิตที่เนาเสยีงาย) นอกจากนี้ ระยะทางอาจทําใหประเทศ
ไมคุนเคยกบัระบบกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศคูคาซึ่งอาจสงผลใหมีการคาระหวางประเทศ
กันนอย ตัวแปรในกลุมน้ีทีเ่คยมีการศึกษาในอดีต ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ ลักษณะประเทศที่
เปนเกาะ ลักษณะประเทศที่ไมมีพ้ืนที่ตดิทะเล การมีชายแดนติดกันของประเทศคูคา ภาษา และ
ตนทุนคาขนสง เปนตน 

 
3. ตัวแปรทางการเงินและราคา (monetary and price variables) 

 
ตัวแปรทางการเงินและราคาเปนตวัแปรกลุมหน่ึงที่เพ่ิมเขาไปในแบบจําลองแรงดึงดูด  ตัว

แปรในกลุมน้ีที่มีการศึกษาในอดีต ไดแก การมีสกุลเงินเดียวกัน ระดับราคาในประเทศสงออกและ
ประเทศนําเขา เปนตน ตัวอยางเชน หากประเทศสองประเทศใชอัตราแลกเปลี่ยนสกลุเดียวกันจะ
ชวยลดความเสี่ยงในผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและลดตนทุนทางธรุกรรมทางธุรกิจ  

 
4. ตัวแปรนโยบายและสถาบัน (policy and institutional variables) 

 
 ปจจัยเชงินโยบายและสถาบันถือเปนปจจัยเชิงคุณภาพหรือตัวแปรควบคุม ตวัอยางตัวแปร
ในกลุมน้ีไดแก อุปสรรคทางการคา การเคยเปนอาณานิคม การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และ
การคอรัปชั่น เปนตน ตวัอยางเชน หากประเทศมีอุปสรรคทางการคาสูง มีคอรัปชั่นมาก การคา
ระหวางประเทศนาจะเกิดขึน้นอย เปนตน 
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ตารางที่ 4.3 ตัวแปรที่ใชในแบบจําลองแรงดึงดดู (Gravity Model) ในการศึกษาในอดีต 
ตัวแปร การศึกษา ผลท่ีคาดวา

มีตอการคา 
ก. ตัวแปรขนาด (Size variables)   
รายไดของประเทศสงออกและนําเขา Frankel (1997) Krueger (1999) Soloaga and Winters 

(2001) Freund (2000) 
บวก 

จํานวนประชากรของประเทศสงออกและนําเขา Aitken (1973) Bayoumi and Eichengreen (1995) Boisso 
and Ferrantino (1997) Frankel (1997) Fink and Primo 
Braga (1999) 

บวก/ลบ 

พื้นที่เพาะปลูกของประเทศสงออกและนําเขา Soloaga and Winters (2001) ลบ 
ผลผลิตของประเทศสงออกและนําเขา Frankel, Stein and Wei (1995) Frankel (1997) Bayouni 

and Eichengreen (1995) 
บวก 

ผลรวมของรายไดประเทศสงออกและนําเขา Egger (2000) Di Mauro (2000) Baier and Bergstrand 
(2001) 

บวก 

ความคลายคลึงกันของรายไดระหวางประเทศ
สงออกและนําเขา 

Egger (2000) Di Mauro (2000) บวก 

รายไดตอประชากรของประเทศสงออกและ
นําเขา 

Bergstrand (1989) Frankel (1997) Krueger (1999) Soloaga 
and Winters (2001) 

บวก/ลบ 

ผลผลิตตอประชากรของประเทศสงออกและ
นําเขา 

Frankel, Stein and Wei (1995) Frankel (1997) Bayoumi 
and Eichengreen (1995) 

บวก 

ผลตางในรายไดตอประชากรของประเทศ
สงออกและนําเขา 

Egger (2000) Di Mauro (2000) Freund (2000) Gilbert, 
Scollay and Bora (2001) 

บวก/ลบ 

ข. ตัวแปรเชิงภูมิศาสตร (Geographic 
variables) 

  

ระยะทางระหวางประเทศ Bayouni and Eichengreen (1995) Fink and Primo Braga 
(1999) Freund (2000) Gilbert, Scollay and Bora (2001) 

ลบ 

ประเทศเปนเกาะ Krueger (1999) Soloaga and Winters (2001)  ลบ 
ประเทศไมมีพื้นที่ติดทะเล Soloaga and Winters (2001) ลบ 
ชายแดนติดกัน Li (2000) Soloaga and Winters (2001) Clark and Tavares 

(2000) Freund (2000) Gilbert, Scollay and Bora (2001) 
บวก 

ภาษา Boisso and Ferrantino (1997) Frankel (1997) Fink and 
Primo Braga (1999) Krueger (1999) Soloaga and Winters 
(2001) Clark and Tavares (2000) 

บวก 

ความหางไกล (Remoteness) Polak (1996) Frankel (1997) Krueger (1999) Soloaga and 
Winters (2001) 

ลบ 

ตนทุนคาขนสง Geraci and Prewo (1977) ลบ 
ค. ตัวแปรทางการเงินและราคา (Monetary 
and price variables) 

  

สกุลเงินเดียวกัน (common currency) Rose (2000) บวก 
Exchange rate variability Thursby and Thursby (1987) Frankel and Wei (1993) 

Eichengreen and Irwin (1995) 
ลบ 

ราคาในประเทศสงออกและนําเขา Bergstrand (1985, 1989) Oguledo and MacPhee (1994) 
Bayoumi and Eichengreen (1995) Boisso and Ferrantino 
(1997) Matyas (1997) Di Mauro (2000) Egger (2000) 
Winters and Chang (2000) 

บวก/ลบ 
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ง. ตัวแปรนโยบายและสถาบัน (Policy and 
institutional variables) 

  

อุปสรรคทางการคา (มาตรการภาษีศลุกากร 
มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร และภาษีสงออก) 

Geraci and Prewo (1977) Oguledo and MacPhee (1994) 
Boisso and Ferrantino (1997) Di Mauro (2000) Baier and 
Bergstrand (2001) 

ลบ 

Lagged Trade flows Irwin and Eichengreen (1998) บวก 
การเคยตกเปนอาณานิคม Frankel (1997) Soloaga and Winters (2001) Freund 

(2000)  
บวก 

การคุมครองสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา Fink and Primo Braga (1999)  บวก/ลบ 
คอรัปชั่น Anderson and Marcouiller (1999) Do Mauro (2000) ลบ 
ที่มา: Frankel (1997) และ Oguledo and MacPhee (1994) อางจาก Adams et al (2003) 
 
4.2.2 แบบจําลองแรงดงึดดูที่ใชในการศึกษา 
 
 การศึกษาของคณะผูวิจัยในรายงานนี้จะใชกลุมตัวอยางประเทศสงออกที่สําคัญในโลกจํานวน 
56 ประเทศ และประเทศคูคารวม 193 ประเทศ โดยใชขอมูลป 1997 – 2001 เพ่ือดูศักยภาพทาง
การคาของประเทศไทยกบัประเทศคูคาตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศที่เจรจาทําความตกลงการคาเสรี
ทวิภาคีกบัไทย 
 
แบบจําลองทีใ่ชในการศึกษา  
 
 แบบจําลองทีใ่ชในการศึกษานี้ใชแบบจําลองแรงดึงดูดมาตรฐานที่มีปจจัยสําคัญในการ
กําหนดการคาระหวางประเทศ คือ ระดับผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศสงออกและ
ประเทศนําเขา (เพ่ือสะทอนระดับอุปสงคและอุปทาน) ระยะทางระหวางประเทศ ภาษา ชายแดน 
ลักษณะประเทศที่เปนเกาะหรือการไมมีพ้ืนที่ติดทะเล ตลอดจนตวัแปรหุนแทนความตกลงการคาเสรี
ทวิภาคทีี่เกี่ยวของ โดยสามารถเขียนสมการในเชิงคณิตศาสตรไดดังน้ี  
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 โดยที่ 
 Yijt  คือ  มูลคาการสงออกจากประเทศ i ไปประเทศ j ในปที่ t 
 GDPit  คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศ i   

(ประเทศสงออก) ในปที่ t 
GDPjt  คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศ j   

(ประเทศนําเขา) ในปที่ t 
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Disijt  คือ ระยะทางระหวางประเทศ i และ j 
Linij  คือ ความเหมือนกันของภาษาที่ใชในประเทศ i และ j 
Borij  คือ ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เม่ือประเทศ i และ j มีชายแดนติด 

กันและอ่ืนๆ ใหเทากับ 0 
Isi  คือ ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เม่ือประเทศ i มีลักษณะเปนเกาะ  
   และอ่ืนๆ ใหเทากับ 0 
Locki  คือ ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เม่ือประเทศมีพ้ืนที่ติดทะเล และ  
   อ่ืนๆ ใหเทากบั 0 
RIA1

ij… RIAn
ij คือ ตัวแปรหุนแทนความตกลงการคาเสรีหรือการรวมกลุม 

  เศรษฐกิจตางๆ โดยเทากับ 1 เม่ือประเทศ i และ j มีความตกลง
การคาเสรีทวภิาคีหรือภูมิภาคระหวางกัน และอ่ืนๆ ใหเทากับ 0 (มี
เทากับจํานวนความตกลงที่เกี่ยวของ) 

 T คือ เวลาป 1997 - 2001 
ตารางที่ 4.4 แสดงคําจํากัดความของตวัแปรตางๆ และแหลงที่มาของขอมูล 
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ตารางที่ 4.4  คําจํากัดความของตัวแปรและแหลงที่มาของขอมูล 
ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงที่มา 

Yijt มูลคาการสงออกจากประเทศ i ไปประเทศ j ในปที่ t ขอมูลจาก PC-TAS 2002 โดยเปนขอมูลการสงออกป 
1997-2001 คัดเลือกประเทศสงออกจํานวน 56 ประเทศ 
และประเทศคูคาจํานวน 193 ประเทศ (ดูตาราง 4-3) 

GDPit ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศ i 
(ประเทศสงออก) ในปที่ t 

ธนาคารโลก (World Bank) 

GDPjt ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศ j 
(ประเทศนําเขา) ในปที่ t 

ธนาคารโลก (World Bank) 

Disijt ระยะทางระหวางประเทศ i และ j จาก Boisso and Ferrantino (1997) โดยวัดระยะทาง
ระหวางเมอืงที่ใหญที่สุดของประเทศทั้งสอง มหีนวย
เปนกิโลเมตร 

Linij ความเหมือนกันของภาษาที่ใชในประเทศ i และ j จาก Boisso and Ferrantino (1997) ดัชนีวัดจาํนวน
ผูใชภาษาหลักของประเทศทั้งสอง โดยมีหนวยต้ังแต 0 
ถึง 10,000 โดยมีคาเปน 0 เมือ่ภาษาหลักของประเทศ
ทั้งสองไมใชภาษาเดียวกัน และมคีาเปน 10,000 เมื่อ
ประชากรทั้งหมดของทั้งสองประเทศใชภาษาเดียวกัน 

Borij ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เมื่อประเทศ i และ j มี
ชายแดนติดกัน และอืน่ๆ ใหเทากับ 0 

แผนที่โลก 

Isi ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เมือ่ประเทศ i มีลักษณะ
เปนเกาะ และอื่นๆ ใหเทากับ 0 

แผนที่โลก 

Locki ตัวแปรหุน โดยเทากับ 1 เมือ่ประเทศมีพ้ืนที่ติดทะเล 
และอืน่ๆ ใหเทากับ 0 

แผนที่โลก 

RIAn
ij ตัวแปรหุนแทนความตกลงการคาเสรีหรือการ

รวมกลุมเศรษฐกจิ ตางๆ โดยเทากับ 1 เมื่อประเทศ i 
และ j มีความตกลงการคาเสรทีวิภาคีหรือภมูิภาค
ระหวางกัน และอื่นๆ ใหเทากับ 0 (มีจํานวนเทากับ
ความตกลงที่เกี่ยวของ n ความตกลง) 

องคการการคาโลก (WTO)  

 
4.2.3 ผลการศึกษา 
 
 ตารางที่ 4.5 แสดงผลการประมาณการแบบจําลองแรงดึงดูด ซ่ึงพบวาตัวแปรสําคัญที่ใชใน
การอธิบายการสงออกระหวางประเทศมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตวั โดยสมการมีคา 
Adjusted R2 เทากับรอยละ 75.68 นอกจากนี้ เครื่องหมายหนาสัมประสิทธิข์องตวัแปรอธิบายทกุตัว
เปนไปตามทีค่าดการณไว จากผลการศึกษาชีใ้หเห็นวาการสงออกระหวางประเทศจะขึ้นอยูกับขนาด
ของเศรษฐกิจของสองประเทศและระยะหาง โดยหากประเทศสงออกมีขนาดเศรษฐกิจใหญขึ้นรอยละ 
1 จะทําใหสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.01 และหากประเทศนําเขามีขนาดเศรษฐกิจใหญขึ้นรอยละ 1 จะ
ทําใหมีความตองการสินคาจากประเทศสงออกมากขึ้น ทําใหสงออกไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.89  
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อยางไรก็ตาม หากประเทศที่มีการคาระหวางประเทศมีระยะทางหางกันก็จะยิ่งทําใหการ
สงออกมูลคาลดลงอันเนื่องมาจากตนทุนคาขนสงและเวลาในการขนสง โดยหากประเทศมีพรมแดน
ติดกันก็จะทําใหการคาระหวางกันไดมากกวาประเทศที่ไมมีพรมแดนติดกัน และประเทศที่มีทางออก
ทะเลหรือประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะจะสงผลใหการสงออกมากกวาประเทศที่ตางออกไป ใน
แบบจําลองไดใสตัวแปรความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศเขาไป 3 กลุม คือ AFTA, ANZCER 
และ MERCOSUR ซ่ึงจะพบวาการมีความตกลงการคาเสรีดังกลาวจะทําใหมูลคาการคาเพิ่มสูงขึ้น
ดวย โดยการเขารวมความตกลงการคาเสรี AFTA จะมีการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.27  
 
 เม่ือพิจารณาศักยภาพการสงออกของไทยไปยังตลาดประเทศตางๆ จากแบบจําลองแรง
ดึงดูดโดยการแทนคาตัวแปรอธิบายเขาในแบบจําลองจะทําใหไดมูลคาการสงออกของไทยโลกเมื่อ
คํานึงถึงผลจากขนาดเศรษฐกิจ ระยะทาง ภาษา พรมแดน และลักษณะของประเทศตามแบบจําลอง 
ซ่ึงพบวาประเทศไทยไดสงออกไปยังประเทศตางๆ สูงกวาศักยภาพหรือคาเฉลี่ยในระดับโลกอยาง
มาก (ดูรูปที่ 4.1 และตารางที่ 4.6) ซ่ึงสะทอนวาระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจเปดและ
พ่ึงพาการคาระหวางประเทศสูง โดยไทยสงออกไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอเมริกามากกวา
ระดับเฉลี่ยมากกวา 1,000 % ในขณะที่ไทยสงออกไปอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ต่ํากวาระดับ
เฉลี่ยประมาณ 20-30 %  
 
 จากแบบจําลองแรงดึงดูดเดิม คณะผูวิจัยไดปรับคาสัมประสิทธิ์คาคงที่ของสมการการสงออก
เพ่ือใหสะทอนศักยภาพเฉลี่ยของไทยโดยรวม เพ่ือพิจารณาวาประเทศไทยสงออกไปยังตลาด
ประเทศตางๆ มากกวาหรือนอยกวาหากเปรียบเทียบกับศักยภาพเฉลี่ยของไทยเอง ซ่ึงพบวา ใน
กรณีออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐ ประเทศไทยไดสงออกไปประเทศเหลานี้สูงกวาระดับเฉลี่ย
ของไทยเองแลวประมาณ 170 % และสงออกไปญี่ปุนสูงกวาระดับเฉลี่ยของไทยประมาณ 37% 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังสงออกไปจีน อินเดีย บราซิล ต่ํากวาระดับเฉลี่ย 40-60% (ดูรูปที่ 4.2 
และตารางที่ 4.6) 
 
 นอกจากนี้ ยังมีขอที่นาสังเกตวาประเทศไทยสงออกไปยังประเทศกลุมอาเซียน คือ  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ต่ํากวาระดับเฉลี่ยของไทยประมาณ 40-80% ทั้งที่ใน
แบบจําลองไดรวมผลจากการทําความตกลง AFTA ไปแลวน้ัน จึงชี้ใหเห็นวาลําพังการทําความตกลง
การคาเสรีโดยการตกลงกันลดภาษีอาจไมเพียงพอในการทําใหการคาขยายตัว ดังนั้น นอกจากการ
ทําความตกลงการคาเสรีแลว ยังจะตองเสริมดวยการอํานวยความสะดวกทางการคาตางๆ การลด
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรของประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรี และการใหขอมูลแกผูประกอบการให
มากขึ้น เชนในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ซ่ึงมีขอมูลชี้ใหเห็นวามีผูประกอบการจํานวนไมมาก
นักที่ขอใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาสําหรับกลุม AFTA ทําใหไมไดใชสิทธิประโยชนทางภาษีที่ลดลง
สําหรับประเทศที่ทําความตกลงเปดตลาดเสรี 
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ตารางที่ 4.5 ผลการประมาณการแบบจําลองแรงดึงดูด 
 

Dependent Variable: LEXPORTIJ 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 7 48846 
Included observations: 11609 
Excluded observations: 37231 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -22.29382 0.347504 -64.15406 0.0000 

LGDPI 1.014690 0.009335 108.6983 0.0000 
LGDPJ 0.894113 0.006493 137.7026 0.0000 
LDISIJ -1.021590 0.017561 -58.17279 0.0000 
LINIJ 0.000105 7.55E-06 13.97767 0.0000 
BORIJ 0.306225 0.087124 3.514823 0.0004 
LOCKI 0.154323 0.055735 2.768853 0.0056 

ISI 0.385819 0.033314 11.58115 0.0000 
AFTA 2.426542 0.166006 14.61720 0.0000 

ANZCER 1.067839 0.486465 2.195101 0.0282 
MERCOSUR 0.670544 0.250692 2.674769 0.0075 

D98 0.097604 0.044880 2.174768 0.0297 
D99 0.041604 0.044601 0.932801 0.3509 
D00 0.090021 0.044314 2.031435 0.0422 
D01 0.145825 0.044950 3.244124 0.0012 

R-squared 0.757112     Mean dependent var 17.98280 
Adjusted R-squared 0.756819     S.D. dependent var 3.078438 
S.E. of regression 1.518082     Akaike info criterion 3.674064 
Sum squared resid 26719.22     Schwarz criterion 3.683573 
Log likelihood -21311.10     F-statistic 2581.427 
Durbin-Watson stat 1.600866     Prob(F-statistic) 0.000000 

ที่มา: คณะผูวิจัย 
หมายเหตุ : AFTA คือ ความตกลงการคาเสรีอาเซียน ANZCER คือความตกลงการคาเสรีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
MERCOSUR คือ กลุมตลาดรวมอเมริกาใต ประกอบดวย อาเจนตินา บราซิล ปารักวัย และอุรุกวัย  
D98 ถึง D01 คือตัวแปรหุน แทนป 1998 ถึงป 2001
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รูปที่ 4.1 ศักยภาพการสงออกของไทยไปตลาดตางๆ จากแบบจาํลองแรงดึงดูด (Gravity 
Model): กรณี 1 เปรียบเทียบกับศักยภาพโดยเฉลีย่ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: คํานวณจากแบบจําลองแรงดึงดูด 
 
รูปที่ 4.2 ศักยภาพการสงออกของไทยไปตลาดตางๆ จากแบบจาํลองแรงดึงดูด (Gravity 
Model): กรณี 2 เปรียบเทียบกับศักยภาพโดยเฉลีย่ของไทย 
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ตารางที่ 4.6 ศักยภาพการสงออกของไทยไปตลาดตางๆ จากแบบจําลองแรงดึงดดู (Gravity 
Model) 

 
No ตลาดสงออก ศักยภาพการสงออก 

(ดอลลาร สรอ.) 
มูลคาการสงออกไทย 

(ดอลลาร สรอ.) 
สูงกวา (ตํ่ากวา)
ศักยภาพ (%)*** 

กรณี 1 เปรียบเทียบกับศักยภาพโดยเฉลี่ยของโลก 
 
1 ออสเตรเลีย       113,995,764.82       1,358,622,000.00         1,091.82  
2 บาหเรน            4,949,912.40            32,765,000.00             561.93  
3 บราซิล          68,557,454.39          160,399,000.00             133.96  
4 แคนาดา       109,374,888.57          788,070,000.00             620.52  
6 ชิลี          10,308,082.84            64,333,000.00             524.10  
6 จีน    1,778,055,714.94       2,863,184,000.00               61.03  
7 ฝร่ังเศส       282,259,762.65          852,879,000.00             202.16  
8 เยอรมนี       399,099,622.71       1,566,004,000.00             292.38  
9 อินเดีย       695,031,395.92          482,011,000.00  -30.65  
10 อินโดนีเซีย    1,833,208,430.58       1,363,795,000.00  -25.61  
11 ญ่ีปุน    1,645,966,751.04       9,958,694,000.00             505.04  
12 เกาหลีใต       266,964,693.25       1,228,729,000.00             360.26  
13 มาเลเซีย    3,377,080,222.68       2,722,835,000.00  -19.37  
14 เม็กซิโก          85,700,930.01          426,700,000.00             397.89  
15 นิวซีแลนด          15,315,649.87          182,421,000.00         1,091.08  
16 เปรู            7,607,732.35            13,435,000.00               76.60  
17 ฟลิปปนส    1,048,653,813.46       1,158,321,000.00               10.46  
18 สิงคโปร    2,060,705,291.61       5,289,399,000.00             156.68  
19 อังกฤษ       300,226,990.57       2,327,798,000.00             675.35  
20 อเมริกา    1,161,710,917.14    13,248,169,000.00         1,040.40  
กรณี 2 เปรียบเทียบกับศักยภาพโดยเฉลี่ยของไทย 
 
1 ออสเตรเลีย 500,700,363.00  1,358,622,000.00  171.34  
2 บาหเรน 21,741,359.78  32,765,000.00  50.70  
3 บราซิล 301,122,961.47  160,399,000.00  -46.73  
4 แคนาดา 480,404,219.36  788,070,000.00  64.04  
6 ชิลี 45,275,899.75  64,333,000.00  42.09  
6 จีน 7,809,703,661.14  2,863,184,000.00  -63.34  
7 ฝร่ังเศส 1,239,761,545.85  852,879,000.00  -31.21  
8 เยอรมนี 1,752,953,947.63  1,566,004,000.00  -10.66  
9 อินเดีย 3,052,766,677.52  482,011,000.00  -84.21  
10 อินโดนีเซีย 8,051,949,369.00  1,363,795,000.00  -83.06  
11 ญ่ีปุน 7,229,533,053.26  9,958,694,000.00  37.75  
12 เกาหลีใต 1,172,581,446.54  1,228,729,000.00  4.79  
13 มาเลเซีย 14,833,053,631.25  2,722,835,000.00  -81.64  
14 เม็กซิโก 376,421,762.94  426,700,000.00  13.36  
15 นิวซีแลนด 67,270,494.33  182,421,000.00  171.18  
16 เปรู 33,415,226.92  13,435,000.00  -59.79  
17 ฟลิปปนส 4,605,972,387.39  1,158,321,000.00  -74.85  
18 สิงคโปร 9,051,177,376.06  5,289,399,000.00  -41.56  
19 อังกฤษ 1,318,678,491.21  2,327,798,000.00  76.53  
20 อเมริกา 5,102,549,895.68  13,248,169,000.00  159.64  

ที่มา คํานวณจากแบบจําลองแรงดึงดูด 
หมายเหตุ  *** คาเปนบวก แสดงวามูลคาสงออกสูงกวาศักยภาพ (คาเฉล่ีย) คาเปนลบ แสดงวามูลคาการสงออก
ตํ่ากวาศักยภาพ (คาเฉล่ีย)
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4.3 การวิเคราะหผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทย 
 
 การวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของการทําความตกลงการคาเสรีในการศึกษานี้ 
คณะผูวิจัยจะอาศัยการวิเคราะหดวยแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (CGE Model) โดยจะใชแบบจําลอง 
GTAP (Global Trade Analysis Project) ซ่ึงเปนแบบจําลองที่ครอบคลุมหลายสาขาการผลิต และ
ครอบคลุมหลายประเทศ โดยการวิเคราะหดังกลาวจะทําใหเราทราบผลกระทบในการทําความตกลง
การคาเสรีตอเศรษฐกิจมหภาค เชน ผลกระทบตอการสงออก การนําเขา อัตราสวนทางการคา (term 
of trade) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การขยายตัวของการลงทุน และ การ
เปลี่ยนแปลงของสวัสดิการ (welfare) เปนตน  
 
4.3.1 แบบจําลอง GTAP 
 
 แบบจําลอง GTAP พัฒนาจากโครงการวิเคราะหการคาโลก (Global Trade Analysis 
Project) ในป 1992 เปนแบบจําลองระดบัโลกทีค่รอบคลุมประเทศสวนใหญของโลก คณะผูวจัิยจะใช
ฐานขอมูล version 5.2 ซ่ึงเปนฐานขอมูลลาสุดในปจจุบันในการวิเคราะหผลกระทบจากการทําความ
ตกลงการคาเสรี ฐานขอมูลดังกลาวครอบคลุม 66 ประเทศในโลก โดยมีสาขาการผลิตทั้งเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการรวม 57 สาขาการผลิต  
 
 ทั้งน้ี การวิเคราะหในสวนนี้จะครอบคลุมประเทศที่ไทยลงนามหรือกําลังอยูในระหวางการ
เจรจาการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีทุกประเทศ ไดแก สหรัฐ ญ่ีปุน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
เปรู และนิวซีแลนด (ยกเวนบาหเรน เน่ืองจากไมสามารถหาขอมูลโครงสรางการผลิตของประเทศ
ดังกลาวได) 
 
 แบบจําลอง GTAP มาตรฐานเปนแบบจําลองที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอ
คลาสสิก (neoclassical economic theory) โดยหนวยเศรษฐกิจ (economic agents) ตางๆ เชน 
ผูบริโภค ผูผลิต และรัฐบาลจะตัดสินใจทางเศรษฐกจิอยางมีเหตุผล โดยมีสมมติฐานใหผูบริโภค
แสวงหาอรรถประโยชนสูงสดุ (maximize utility) และผูผลิตแสวงหากําไรสูงสุด (maximize profit) 
ภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด โดยสมมติใหตลาดมีการแขงขันอยางสมบูรณ การผลิตมีผลไดตอขนาด
คงที่ (constant returns to scale) ประเทศตางๆ จะเช่ือมโยงผานการคา 
 
 การเปลี่ยนแปลงสวสัดิการ (welfare) ของแตละประเทศในแบบจําลอง GTAP มีหลักการจาก
การจัดสรรทรัพยากรใหม (reallocation of resources) อยางมีประสิทธิภาพภายในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (policy changes) หรือไดรับผลกระทบตางๆ  
(shocks) ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
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 แบบจําลอง GTAP แบงออกเปน 3 สวนหลักที่สําคัญ คือ 
• กิจกรรมเศรษฐกิจของแตละประเทศ: ในแตละประเทศจะมีกิจกรรมการผลิตในปจจุบัน 

(current production) การผลิตเพ่ือสรางสนิคาทุน (capital creation)      การบริโภคของ
ครัวเรือน การใชจายของรัฐบาล  

• การเคลื่อนยายทุนขามประเทศ: แบบจําลองมีขอสมมติใหทุกประเทศจะใหรายไดสวน
หน่ึงเปนการออม โดยการออมจะถูกรวมเขาในกองทนุออมของโลก (global saving) 
และถูกจัดสรรไปเพื่อลงทุนในแตละประเทศ โดยสัดสวนการลงทุนจะขึ้นอยูกบัอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน (rate of return) ในแตละประเทศ ซ่ึงการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศจะชวยปรบัใหผลตอบแทนในการลงทุนของแตละประเทศเทากนัในระยะ
ยาว 

• การคาระหวางประเทศ: แบบจําลองมีสมมติฐานวาสนิคาของแตละประเทศทดแทนกันได
ในระดับหนึ่ง (imperfect substitutes) โดยเปนการทดแทนทั้งระหวางสินคานําเขาและ
สินคาที่ผลติภายในประเทศ และการทดแทนระหวางสนิคานําเขาจากประเทศตางๆ  

 
โครงสรางการผลิต การบริโภค การสงออก การนําเขา และการเขาสูดุลยภาพ สรุปในตาราง

ที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 สรุปโครงสรางแบบจําลอง GTAP ดานการผลิต การบริโภค การสงออกและการนําเขา 
 

โครงสราง รายละเอียด 
การผลิต ผูผลิตทําการผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดในตลาดแขงขันสมบูรณ โดย

กระบวนการผลิตในแตละอุตสาหกรรมจะมีลักษณะของการผลิตสนิคาหลาย
ประเภท และใชปจจัยการผลิตหลายชนิด ภายใต separability assumption 
โดยกําหนดใหความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงสินคาที่ตองการผลติคงที่ 
(Constant Elasticity of Transformation: CET) ในดานกระบวนการผลตินัน้ 
สมมติใหผูผลติทําการผลิตโดยใชตนทุนต่าํที่สุดภายใตขอสมมติผลไดตอ
ขนาดคงที่ (constant returns to scale)  

การบริโภค ครัวเรือนมีระบบการใชจายเชิงเสนตรง (Linear Expenditure System: LES) 
โดยการบริโภคของครัวเรือนจะใชเปนการบริโภคที่จําเปน รายจายทีผู่กพัน 
และรายจายอ่ืน สินคาที่จะเลือกบริโภคประกอบดวยสนิคานําเขา และสินคา
ที่ผลติในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา โดยสมมติใหความยืดหยุนของการ
ทดแทนกันระหวางสินคาทัง้สองชนิดคงที่ (Constant Elasticity of Substitution 
:CES) 

การใชจายภาครัฐ งบประมาณรายจายภาครัฐบาลจะถกูกําหนดมาลวงหนา การจัดสรร
งบประมาณรายจายในการซื้อสินคาตางๆ ใหมีสัดสวนคงที่ตาม Cobb-
Douglas function 

การสงออก ปริมาณการสงออกของสินคาแตละประเภทไปตางประเทศขึ้นอยูกบัราคา
สินคาสงออกในรูปเงินตราตางประเทศ  

การนําเขา โครงสรางการนําเขาสินคาจะนํามาเพื่อใชในกระบวนการผลิต และเพ่ือการ
บริโภค โดยปริมาณนําเขาจะขึ้นอยูกับราคาเปรียบเทียบของสินคานาํเขากับ
สินคาในประเทศ ราคาเปรยีบเทียบระหวางสินคานําเขาประเภทตางๆ และ
ระดับผลผลติรวมของประเทศ 

การเขาสูดุลยภาพ ในตลาดแขงขนัสมบูรณ ราคาจะถูกกําหนดโดยตนทุนหนวยสุดทาย โดย
ผูผลิตทุกรายไดรับกําไรปกติ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในประเทศมี
คาคงที่เทากบัอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของโลก อัตราแลกเปลี่ยนขึน้อยูกับ
ระดับราคาเปรียบเทยีบระหวางประเทศซึ่งเปนไปตามขอสมมติ Purchasing 
Power Parity (PPP) ระดับคาจางแรงงานปรับตวัตามราคาเพื่อรักษาระดับ
คาแรงที่แทจริง โดย ณ จุดดุลยภาพ อุปสงคจะเทากับอุปทานเมื่อมีการ
เปรียบแปลงนโยบายหรือไดรับผลกระทบจากภายนอก ระบบทั้งระบบจะ
เคลื่อนยายจากจุดดุลยภาพเดิมไปสูดุลยภาพใหม 

ที่มา: Hertel (1998) หนา 13-73 
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4.3.2 อุปสรรคทางการคา 
 
ก.  ภาษีศุลกากร 
 
 รูปที่ 4.3 และตารางที่ 4.8  แสดงอัตราภาษีศุลกากรของประเทศไทยและประเทศคูคาซึ่งไทย
จะทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคี โดยพบวา ประเทศพัฒนาแลวมักจะมีอัตราภาษีต่ําโดยเฉพาะใน
กลุมสินคาอุตสาหกรรม ตัวอยางเชน อัตราภาษีเฉลี่ยของสินคาอุตสาหกรรมสหรัฐเทากับรอยละ 3.7 
ญี่ปุนเทากับ 2.1 อยางไรก็ตาม ในกรณีญ่ีปุน อัตราภาษีเฉลี่ยของสินคาเกษตรจะสูงมากเนื่องจาก
เปนสาขาการผลิตที่มีการปกปองสูง โดยมีอัตราภาษีเฉลี่ยถึงรอยละ 31.3 สําหรับออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดน้ันมีอัตราภาษีเฉลี่ยคอนขางต่ํา โดยมีขอนาสังเกตวาอัตราภาษีสาขาเกษตรและต่ํากวา
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ในหัวขอตอไปจะแสดงใหเห็นวาประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมี
อุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีในสินคาเกษตรสูงมาก 
 
 สําหรับประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตราภาษีโดยเฉลี่ยคอนขางสูง ทั้งไทย จีน อินเดีย และเปรู 
โดยมีอัตราภาษีเฉลี่ยประมาณรอยละ 9-18 สําหรับสินคาที่มีอัตราภาษีสูงสําหรับประเทศตางๆ มี
ดังตอไปน้ี (ดูตารางที่ 4.8 ) 

• ไทย:  ผักผลไม เน้ือวัว เครือ่งด่ืม ประมง นํ้าตาล เครื่องนุงหม รถยนต  
• สหรัฐ: นํ้าตาล ผลติภัณฑนม เครื่องนุงหม ผลิตภัณฑเครื่องหนัง สิ่งทอ 
• ญ่ีปุน: ขาว ขาวผานการขัดสี ผลิตภัณฑนม ขาวสาลี ววั นํ้าตาล เน้ือสัตวอ่ืนๆ 
• จีน: ขาว ขาวสาลี ขาวผานการขัดสี เครือ่งด่ืม เครื่องนุงหม นํ้ามันพืช 
• อินเดีย: เครื่องด่ืม ออย เครื่องนุงหม รถยนตและชิ้นสวน สิ่งทอ 
• ออสเตรเลยี: เครื่องนุงหม นํ้าตาล ผลิตภัณฑเครื่องหนัง สิ่งทอ เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ

นม 
• นิวซีแลนด: เครื่องนุงหม ปโตรเลียม ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ  

รถยนตชิ้นสวน ผลิตภัณฑนม 
• เปรู: ผักผลไม ผลิตภัณฑจากปาไม ขนแกะ ไหม ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ เมล็ด

ธัญพืช ขาว ขาวผานการขัดสี เครื่องนุงหม 
 
ข. อุปสรรคทางการคาทีไ่มใชภาษีศุลกากร (NTB)  
 

UNCTAD จัดแบงประเภทของมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Measures: 
NTM) เปน 7 กลุมหลัก คือ  
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1. มาตรการควบคุมราคา (price control measures) เชน การกําหนดราคานําเขา
ขั้นต่ํา การจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ(voluntary export price restraint) 
มาตรการทุมตลาด (anti-dumping measures) มาตรการตอบโตการอุดหนุน 
(countervailing measures) เปนตน 

2. มาตรการควบคุมทางการเงิน (financial control measures) เชน การกําหนด
เง่ือนไขการจายเงินลวงหนา (advance payments requirements) การใชอัตรา
แลกเปลี่ยนหลายอัตรา เปนตน 

3. มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ  (automatic licensing measures)  
4. มาตรการควบคุมปริมาณ (quantity control measures)  เชน การกําหนด

โควตาหรือจํากัดปริมาณการนําเขา เปนตน 
5. มาตรการกึ่งผูกขาดโดยรัฐ (monopolistic measure) เชน การจํากัดชอง

ทางการนําเขา เปนตน 
6. มาตรการทางเทคนิค (technical measures) เชน การกําหนดขอกําหนดทาง

เทคนิค การติดฉลาก การบรรจุหีบหอ การกํากับดูแลดานสุขอนามัยและอนามัย
พืช ขอกําหนดเกี่ยวกบัการรีไซเคิลสินคา เปนตน 

7. มาตรการอื่นๆ เชน มาตรการการอุดหนุน มาตรการการแขงขันทางการคา การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ เปนตน  

 
Ando and Fujii (2002) ศึกษามาตรการทางการคาที่มิใชภาษีในประเทศสมาชิกกลุม APEC 

โดยศึกษามาตรการที่ 1 ถึง 6 ขางตน พบวาประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศที่เปนสมาชิกความตกลง
การคาเสรีซ่ึงมีอัตราภาษีนําเขาต่ํามักจะใชมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีเพ่ือปกปองผูผลิตใน
ประเทศ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา สวนใหญใชมาตรการ NTM นอยกวาประเทศพัฒนาแลว 
ดังนั้น การพิจารณาเฉพาะอุปสรรคทางภาษีเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการทําความตกลงการ
เปดเสรีทางการคา การศึกษาดังกลาวสรุปไดวามาตรการ NTM ที่มีการใชมากในประเทศตางๆ ใน
กลุม APEC คือมาตรการทางเทคนิค โดยเฉพาะในออสเตรเลีย ชิลี อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เม็กซิโก ไทย 
และสหรัฐ   

 
ทั้งน้ี Ando and Fujii (2002) ไดประมาณการอัตราเทียบเทาภาษีของ NTM สําหรับ

มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี 5 มาตรการที่มีขอมูล คือ มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุม
ปริมาณ มาตรการกึ่งผูกขาดโดยรัฐ มาตรการออกใบอนุญาตอัตโนมตัิ และมาตรการทางเทคนิค ซ่ึงมี
วิธี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
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1. การหาผลตางจากราคาที่เกดิจาก NTM 

 
จากสูตรขางตน โดย PDN คือผลตางจากราคาที่เกิดจาก NTM ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ PD 

คือ ราคาสินคาในประเทศที่แขงขันกบัสนิคานําเขาซึ่งนํามาใชเปนตวัแทน (proxy) สินคาที่ถกูเก็บ
ภาษีและ NTM โดย PM คือราคาสินคานําเขา ti คืออัตราภาษศีุลกากร 

 
2. การหาความสมัพันธระหวางผลตางราคากับ NTM มาตรการตางๆ  

 
เม่ือคํานวณหาผลตางจากราคาที่เกิดจาก NTM หรือคา PDN แลว นํามาหาความสัมพันธกับ

มาตรการ NTM ตางๆ โดยประมาณการสมการถดถอย (regression) ซ่ึงใชขอมูลความถี่ (Fji) ของ
มาตรการตางๆ ในสินคากลุมตางๆ ตอสนิคาทั้งหมด  

 
3. การคํานวณหาอัตราเทียบเทาภาษี  

 
ทําการแปลงมาตรการอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีมาตรการตางๆ เปนอัตราเทียบเทา

ภาษี (tariff equivalent)  
 
รูปที่ 4.4 และตารางที่ 4.9 แสดงอัตราเทียบเทาภาษีของอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีของ 

6 ประเทศคือ ไทย ญ่ีปุน จีน สหรัฐ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซ่ึงจะพบวาเม่ือแปลง NTM เปน
ภาษีแลวจะมีอัตราที่สูงมากกวาอัตราภาษีศุลกากรหลายเทา ดังจะเห็นไดวาประเทศพัฒนาแลวซ่ึงมี
อัตราภาษีศุลกากรต่ํานั้น มีอัตราเทียบเทาภาษีของ NTM สูงมาก ตัวอยางเชน สินคาอุตสาหกรรม
ของสหรัฐมีอัตราเทียบเทาภาษีเฉลี่ยถึงรอยละ 99 ของญี่ปุนรอยละ 39  สําหรับสินคาเกษตรนั้น
ประเทศที่มี NTM สูงมากไดแกญ่ีปุน มีอัตราเทียบเทาภาษีเฉลี่ยเทากับรอยละ 135 สําหรับไทยก็มี
อัตราเทียบเทาภาษีของ NTM เฉลี่ยสูงถึงรอยละ 114 สหรัฐเทากับรอยละ 77 ออสเตรเลียเทากับรอย
ละ 93 และนิวซีแลนดเทากับรอยละ 53 
 

สําหรับสินคาที่มีอัตราเทียบเทาภาษีสูงสําหรับประเทศตางๆ มีดังตอไปน้ี (ดูตารางที่ 4.9 ) 
• ไทย: สัตวและนํ้ามันจากพืช ผลติภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑจากผัก ผลิตภัณฑจากสัตว 

PD i
N = 100 × ( p i

D − p i
M ) / p i

M − t i

PD i
N = α + ˆ β j F jij∑

TE ji = ˆ β j F ji
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เฉลี่ยเกษตร
เฉลี่ยอุตสาหกรรม

• สหรัฐ:  ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร พลาสติก อุปกรณขนสงอ่ืนๆ เชนเรือ เครื่องบิน 
สัตว ผลติภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑอาหาร 

• ญ่ีปุน: สัตว ผลิตภัณฑจากสัตว ผลติภัณฑจากผัก เคมี ผลิตภัณฑแร ผลิตภัณฑโลหะ 
• จีน: ผลติภัณฑแร ผลติภัณฑจากผัก พลาสตกิ ไม โลหะ 
• ออสเตรเลยี: ผลิตภัณฑอาหาร สัตว ผลติภัณฑจากสตัว เครื่องจักรอุปกรณ 
• นิวซีแลนด: รองเทา ผลิตภัณฑนม เครื่องจักร ผลิตภัณฑจากผัก  

 
รูปที่ 4.3  อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยของไทยและประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคี (รอยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยของเกษตรและอุตสาหกรรมคํานวณจากการหาคาเฉลี่ยอยางงายของภาษีนําเขาจากฐานขอมูล GTAP 
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รูปที่ 4.4  อัตราเทียบเทาภาษีของอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (รอยละ) 
 

ที่มา: อัตราเทียบเทาภาษีของอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากรเฉลีย่ของเกษตรและอตุสาหกรรมคํานวณจากการหาคาเฉลี่ย
อยางงายของอัตราภาษีเทียบเทาจาก Ando and Fujji (2002) 
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ตารางที่ 4.8  อัตราภาษีนําเขาของประเทศไทยและประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาค ี
 สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน อินเดีย 
 สหรัฐ ไทย ญี่ปุน ไทย จีน ไทย อินเดีย ไทย 

ขาว  4.64 0 80.35 0 53.27 0 0 0
ขาวสาลี  2.49 0 71.37 0 53.27 0 0 0
เมล็ดธัญพืช  0.6 0 16.77 0 1.5 0 0 0
ผัก ผลไม  4.48 36.7 30.98 36.7 18.57 36.7 20.61 36.7
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  15.03 27.82 43.32 27.82 15.31 27.82 28.57 27.82
ออย  0.65 28.57 0 28.57 0 28.57 28.57 28.57
เสนใยจากพืช  8.84 8.26 0 8.26 5.64 8.26 14.29 8.26
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 17.71 28.03 18.08 28.03 10.18 28.03 19.23 28.03
วัว แกะ แพะ มา  1.06 11.65 59.85 11.65 0 11.65 22.33 11.65
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  0.59 14.5 4.8 14.5 12.49 14.5 12.64 14.5
นํ้านมดิบ  0 0 0 0 0 0 0.01 0
ขนแกะ ไหม 0.91 7.55 35.37 7.55 5.66 7.55 16.67 7.55
เน้ือวัว  5.02 34.53 26.7 34.53 7.52 34.53 10.45 34.53
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 3.48 31.36 36.8 31.36 17.06 31.36 17.78 31.36
นํ้ามันพืช  4.09 20.71 6.2 20.71 23.29 20.71 24.56 20.71
ผลิตภัณฑนม  29.82 22.65 74.16 22.65 20.07 22.65 21.31 22.65
ขาวผานการขัดสี  5.07 0 80.35 0 52.62 0 0 0
นํ้าตาล  34.83 30.8 53.73 30.8 22.9 30.8 16.67 30.8
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  10.26 28.74 27.71 28.74 22.77 28.74 25.27 28.74
เครื่องดื่มและยาสบู  2.95 33.76 13.96 33.76 34.51 33.76 52.53 33.76
การประมง 0.02 32.86 4.05 24.39 11.08 25.92 9.09 37.47
ผลิตภัณฑจากปาไม 0.56 4.81 4.05 20.86 6.08 22.47 24.54 16.9
ถานหิน  0 0.99 0 0.99 0.02 0.99 0 0
นํ้ามัน  0 0 -2.43 0 0 0 0 0
กาซ  0 0 0 0 5.66 0 0 0
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 1.4 6.32 0 5.45 1.77 5.32 0.03 20.65
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ 6.38 17.21 1.7 12.6 18.69 17.58 28.15 19.52
ส่ิงทอ  10.63 20.35 6.82 20.42 17 21.56 25.76 20.68
เครื่องนุมหม 13.01 30.42 10.29 30.37 24.76 30.83 28.57 32.21
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  12.44 11.22 13.14 15.58 8.5 14 22.59 10.61
ไม  2.67 9.94 0.7 23.11 10.63 12.95 23.26 17.5
กระดาษ และการพิมพ  1.03 9.78 1.06 15.96 10.73 11.5 4 11.71
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถาน
หิน  2.39 6.82 3.32 6.49 7.98 5.95 2.82 6.82
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก 1.78 13.55 1.16 15.96 16.09 10.95 19.97 10.03
เหล็ก  4.54 9.36 1.13 10.22 10.04 5.88 22.58 8.16
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก 1.69 7.03 0.58 14.18 5.06 8.67 21.09 12.04
ผลิตภัณฑโลหะ  3.29 18.41 0.87 18.53 13.81 17.24 21.82 14.72
รถยนตและชิ้นสวน  1.51 26.31 0 33.64 21.43 28.1 28.05 16.3
อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ 
เครื่องบนิ  2.11 1.68 0 22.37 23.13 3.92 6.22 20.05
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  1.37 3.72 0 8.03 9.82 14.32 19.87 15.72
เครื่องจักร และอุปกรณ  3.24 10.34 0.24 8.9 11.81 12.01 20.88 8.86
อุตสาหกรรมอื่นๆ  4.25 12.46 2.75 18.97 10.25 21.02 27.33 0.2
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ตารางที่ 4.8  อัตราภาษีนําเขาของประเทศไทยและประเทศคูเจรจาการคาแบบทวิภาคี (ตอ) 
 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปร ู

 ออสเตรเลีย ไทย นิวซีแลนด ไทย เปร ู ไทย 
ขาว  0.99 0 0 0 16.67 0
ขาวสาลี  0 0 0 0 0 0
เมล็ดธัญพืช  0.79 0 1.23 0 19.92 0
ผัก ผลไม  2 36.7 2.39 36.7 39.78 36.7
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  1.48 27.82 0 27.82 3.51 27.82
ออย  0 28.57 0 0 0 0
เสนใยจากพืช  0.66 8.26 0 8.26 1.27 8.26
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 2.67 28.03 3.63 28.03 10.71 28.03
วัว แกะ แพะ มา  0.74 11.65 0 11.65 5.48 11.65
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  0.53 14.5 0.86 14.5 20.21 14.5
นํ้านมดิบ  0 0 0 0 0 0
ขนแกะ ไหม 3.07 7.55 0 7.55 35.22 0
เน้ือวัว  0.1 34.53 3.8 34.53 0 34.53
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 3.97 31.36 10 31.36 0 31.36
นํ้ามันพืช  2.74 20.71 2.14 20.71 9.11 20.71
ผลิตภัณฑนม  6.85 22.65 10.11 22.65 8.08 22.65
ขาวผานการขัดสี  0.99 0 0 0 16.67 0
นํ้าตาล  12.2 30.8 0 30.8 8.48 30.8
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  5.31 28.74 11.1 28.74 15.37 28.74
เครื่องดื่มและยาสบู  8.41 33.76 7.81 33.76 8.38 33.76
การประมง 0 18.66 0 37.33 8.32 0
ผลิตภัณฑจากปาไม 0 2.39 0 3.56 36.1 0
ถานหิน  0 0 0 0 6.29 0
นํ้ามัน  0 0 0 0 0 0
กาซ  0 0 0 0 5.82 0
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 0 6.28 0 8.08 8.17 8.95
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ 4.33 15.44 4.12 20.38 10.71 35.48
ส่ิงทอ  9.53 3.93 4.24 3.48 11.4 20.9
เครื่องนุมหม 23.26 11.2 19.74 9.15 16.53 0
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  10.47 8.24 13.34 7.51 16.36 27.27
ไม  4.78 19.55 7.9 4.05 10.71 0
กระดาษ และการพิมพ  3.91 9.38 7.34 6.06 10.71 0
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถานหิน  0 6.66 16.22 0 8.13 0
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก 5.62 15.52 3.99 14.15 10.71 9.48
เหล็ก  4.51 7.35 5.66 7.94 10.71 0
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก 0.65 3.88 0.26 7.43 0 10.17
ผลิตภัณฑโลหะ  5.31 18.85 8.14 17.05 10.71 16.67
รถยนตและชิ้นสวน  4.84 31.36 10.61 23.87 10.71 0
อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ เครื่องบนิ 3.34 3.36 1.1 17.82 10.71 0
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  2.21 6.86 0.87 9.04 10.71 0
เครื่องจักร และอุปกรณ  6.4 10.12 5.69 11.53 11.3 0
อุตสาหกรรมอื่นๆ  3.85 24.37 6.35 25.5 10.71 0

ที่มา GTAP Database 
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ตาราง 4.9 อัตราเทยีบเทาภาษีของอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (รอยละ) 
 ไทย ญี่ปุน จีน สหรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ขาว  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
ขาวสาลี  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
เมล็ดธัญพืช  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
ผัก ผลไม  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
ออย  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
เสนใยจากพืช  84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
วัว แกะ แพะ มา  79.6 292.8 2.1 106.6 94.3 17.6
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  79.6 292.8 2.1 106.6 94.3 17.6
นํ้านมดิบ  79.6 292.8 2.1 106.6 94.3 17.6
ขนแกะ ไหม 4 8.4 12.6 69.3 3.2 6.7
เน้ือวัว  79.6 292.8 2.1 106.6 94.3 17.6
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 79.6 292.8 2.1 106.6 94.3 17.6
นํ้ามันพืช  596.6 83.3 40.3 1.7 91.3 6.2
ผลิตภัณฑนม  132.4 0 34.4 109.9 114.5 88
ขาวผานการขัดสี  132.4 0 34.4 109.9 114.5 88
นํ้าตาล  132.4 0 34.4 109.9 114.5 88
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  132.4 0 34.4 109.9 114.5 88
เครื่องดื่มและยาสบู  132.4 0 34.4 109.9 114.5 88
การประมง 84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
ผลิตภัณฑจากปาไม 84.6 141.4 38.2 55.1 91.8 61.8
ถานหิน  12.2 57.8 64.7 52.1 4.6 0.8
นํ้ามัน  12.2 57.8 64.7 52.1 4.6 0.8
กาซ  12.2 57.8 64.7 52.1 4.6 0.8
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 12.2 57.8 64.7 52.1 4.6 0.8
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ 12.2 57.8 64.7 52.1 4.6 0.8
ส่ิงทอ  4 8.4 12.6 69.3 3.2 6.7
เครื่องนุมหม 4 8.4 12.6 69.3 3.2 6.7
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  0 36.5 17.8 23.8 2.9 4.7
ไม  6.7 30.7 15.8 7.6 0 9
กระดาษ และการพิมพ  0 14.2 29.6 0 19.3 0
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถานหิน  44.3 90.1 1.3 42.3 10.3 15.7
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก 44.3 90.1 1.3 42.3 10.3 15.7
เหล็ก  0.9 3.5 0 0 0 0.9
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก 1 58.8 29.4 284.1 8.3 1.8
ผลิตภัณฑโลหะ  1 58.8 29.4 284.1 8.3 1.8
รถยนตและชิ้นสวน  5.1 3.7 19.7 210.5 28.7 78.7
อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ เครื่องบนิ 8.1 6 23.5 176.6 7.2 27.3
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  1 58.8 29.4 284.1 8.3 1.8
เครื่องจักร และอุปกรณ  5.1 3.7 19.7 210.5 28.7 78.7
อุตสาหกรรมอื่นๆ  0.5 16.8 6.2 20.3 2.1 15.8

ที่มา  Ando and Fujii (2002)   
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4.3.3 ผลการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง GTAP 
 
 ตามหลักการแลว ระดับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีทวภิาคีกับประเทศตางๆ จะ
ขึ้นกับปจจัยหลักอยางนอย 3 ประการ คือ มูลคาการคาระหวางประเทศคูเจรจา ระดับของอุปสรรค
ทางการคา (ภาษีและไมใชภาษี) และ ระดับการเปดเสรี ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

• มูลคาการคาระหวางประเทศ: การทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับประเทศคูคาที่มี
การคาระหวางกันสูงจะสงผลกระทบสูงกวาทําความตกลงกบัประเทศที่มีการคาระหวาง
กันต่ํา ดังน้ัน สําหรับประเทศไทยแลว การทําความตกลงการคากบัสหรัฐและญ่ีปุนซ่ึงมี
สัดสวนการคาระหวางกันสงู และจีนซึ่งมีแนวโนมการคาระหวางกันที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
นาจะสงผลกระทบสูงกวาการทําความตกลงกับประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย เปรู 
นิวซีแลนด และบาหเรน  

• อุปสรรคทางการคา: การทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกบัประเทศคูคาที่มีอุปสรรค
ทางการคาสงูนาจะสงผลกระทบสูงกวาการทําความตกลงกับประเทศที่มีอุปสรรคทาง
การคาต่ํา ทัง้น้ี ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญ เชน สหรัฐ ญ่ีปุน ออสเตรเลยี และ
นิวซีแลนด จะมีอัตราภาษนํีาเขาคอนขางต่ํา แตขณะเดียวกันก็จะมีอุปสรรคทางการคาที่
ไมใชภาษคีอนขางมาก ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา เชน จีนและอินเดียจะมีทั้งอัตรา
ภาษีนําเขาและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษสีูง  

• ระดับการเปดเสรี: การทําความตกลงโดยระดับการเปดเสรีสูงและครอบคลุมในระดับ
กวางนาจะสงผลกระทบสูงกวาการทําความตกลงโดยเปดเสรีในระดบัต่ําและแคบ 

 
 จากหลักการขางตน ทําใหสามารถคาดคะเนไดวาความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีที่จะมี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิไทยสูงนาจะไดแกความตกลงกับสหรฐั ญ่ีปุน และจีน ในทางตรงกนัขาม 
การทําความตกลงกบันิวซีแลนด และเปรูนาจะสงผลกระทบต่ําตอระบบเศรษฐกิจไทย  
 

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรทีวิภาคีของไทยกับ
ประเทศคูคาในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม  โดยใชแบบจําลองและฐานขอมูล GTAP version 
5.4  และไดแบงกลุมประเทศออกเปน 12 กลุม คือ ไทย อาเซียน ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต สหรฐัอเมริกา 
ออสเตรเลยี นิวซีแลนด อินเดีย เปรู สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ (ตารางที ่ 4.10) และแบงกลุม
สินคาออกเปน 43 กลุม คือ สินคาเกษตร 22 กลุม สินคาอุตสาหกรรม 20 กลุม และสินคาบรกิาร 1 
กลุม (ตารางที่ 4.11) โดยมีสมมติฐานในการวิเคราะห แบงออกเปน 2 ภาพสถานการณ คือ 

1. การเปดเสรีการคาทวิภาคีโดยลดภาษีสินคานําเขาของประเทศไทยและประเทศคูคา
ทั้งหมดใหเทากับรอยละ 0 

2. การเปดเสรีการคาทวิภาคีโดยลดภาษีสินคานําเขาของประเทศไทยและประเทศคูคา
ทั้งหมดใหเทากับรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษลีงครึ่งหน่ึง หรือลดลง 
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รอยละ 50 การที่ไมขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีลงทั้งหมดเนื่องจากเปนไปไดยาก
ทั้งในการเจรจาและการปฏบิัติที่จะขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีลงทั้งหมด 
โดยเฉพาะมาตรการทางเทคนิคซึ่งตองเพิ่มความสามารถในการผลติสินคาใหไดตาม
มาตรฐานตางๆ ทั้งหมด ตลอดจนสําหรับมาตรการอุดหนุนตองเจรจาในระดับองคการ
การคาโลกเพราะยากที่จะใหยกเลิกการอดุหนุนเฉพาะสินคาที่สงออกมายังไทย 

 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากฐานขอมูล GTAP ลาสุดที่ใชสรางขึ้นจากขอมูลป 1997 ดังน้ัน 

ฐานขอมูลจึงยังไมไดครอบคลุมถึงความตกลงการคาเสรีทวิภาคทีี่เกิดขึ้นนับจากป 1997 ถึงปจจุบัน 
ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงสรางกรณีฐานขึ้นมาใหม โดยมีสมมติฐานวามีการบังคับใชความตกลงการคาเสรี
ทวิภาคตีางๆ แลว คือ  

• ความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-ญ่ีปุน (Singapore-Japan FTA) 
• ความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-ออสเตรเลยี (Singapore-Australia FTA) 
• ความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-สหรัฐ (Singapore-US FTA) 
• ความตกลงการคาเสรีออสเตรเลีย-สหรฐั (Australia-US FTA) 
• เขตการคาเสรอีาเซียน (AFTA) 

 
ตารางที่ 4.10 การจัดกลุมประเทศจากฐานขอมูล GTAP 

 ประเทศ/ภูมิภาค รายละเอียด 
1. ไทย  Thailand 
2. สิงคโปร  Singapore 
3. อาเซียน Indonesia; Malaysia; Philippines 
4. ญ่ีปุน Japan 
5. จีน China 
6. เกาหลีใต Korea 
7. สหรัฐอเมริกา United States 
8. ออสเตรเลีย Australia 
9. นิวซีแลนด New Zealand 
10. อินเดีย India 
11. เปรู Peru 
12. สหภาพยุโรป  Austria; Belgium; Denmark; Finland; France; Germany; United kingdom; 

Greece; Ireland; Italy; Luxembourg; Netherlands; Portugal; Spain; 
Sweden 

13. ประเทศอื่นๆ (ROW) Hong Kong; Taiwan; Vietnam; Bangladesh; Sri Lanka; Rest of South 
Asia; Canada; Mexico; Central America, Caribbean; Colombia; 
Venezuela; rest of Andean Pact; Argentina; Brazil; Chile; Uruguay; Rest 
of South America; Switzerland; Rest of Eur Free Trade Area; Albania; 
Bulgaria; Croatia; Czech Republic; Hungary; Malta; Poland; Romania; 
Slovakia; Slovenia; Estonia; Latvia; Lithuania; Russian Federation; Rest 
of Former Soviet Union; Cyprus; Turkey; rest of Middle East; Morocco; 
Rest of North Africa; Botswana; Rest of South Afr C Union; Malawi; 
Mozambique; Tanzania; Zambia; Zimbabwe; Other Southern Africa; 
Uganda; Rest of Sub-Saharan Africa; Rest of World 
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ตารางที่ 4.11 การจัดกลุมอุตสาหกรรมจากฐานขอมูล GTAP  
ลําดับ สาขาการผลิต 
1 ขาว  
2 ขาวสาลี  
3 เมล็ดธัญพืช  
4 ผัก ผลไม  
5 เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  
6 ออย  
7 เสนใยจากพืช  
8 พืชผล ธัญพืช อื่นๆ 
9 วัว แกะ แพะ มา  
10 ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ เชน ไก ไข นํ้าผ้ึง เปนตน 
11 นํ้านมดิบ  
12 ขนแกะ ไหม 
13 เน้ือวัว  
14 ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 
15 นํ้ามันพืช  
16 ผลิตภัณฑนม  
17 ขาวผานการขัดสี  
18 นํ้าตาล  
19 ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ เชน ปลาแปรรูป นํ้าผัก 
20 เครื่องดื่ม และยาสูบ  
21 การประมง 
22 ผลิตภัณฑจากปาไม 
23 ถานหิน  
24 นํ้ามัน  
25 กาซ  
26 แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 
27 ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ 
28 ส่ิงทอ  
29 เครื่องนุมหม 
30 ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  
31 ไม  
32 กระดาษ และการพิมพ  
33 ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถานหิน  
34 เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก 
35 เหล็ก  
36 โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก 
37 ผลิตภัณฑโลหะ  
38 รถยนตและชิ้นสวน  
39 อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ เครื่องบิน  
40 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
41 เครื่องจักร และอุปกรณ  
42 อุตสาหกรรมอื่นๆ  
43 บริการตางๆ (Services) เชน ไฟฟา นํ้า กอสราง ส่ือสาร การเงิน ประกันภัย สาธารณสุข เปนตน 
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ภาพรวมของผลกระทบ 
 
 การทําความตกลงการคาเสรีของไทยกบัประเทศตางๆ โดยลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอย
ละ 0 น้ัน สวนใหญทําใหอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบกบักรณีที่ไมมีการทํา
ความตกลงการคาเสรี (base scenario) (ยกเวนกรณีการทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ที่
อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะลดลงเล็กนอย) ทั้งน้ี กรณีที่ประเทศไทยเปดการคาเสรแีตฝาย
เดียว (unilateral liberalization) จะทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 0.94 อันเปน
ผลจากการขยายตัวของการนําเขาที่สูงกวาการขยายตวัของการสงออกมาก สําหรับกรณีที่มีการเปด
เสรีการคาทั้งโลก (global liberalization) จะสงผลใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยสูงขึ้น
รอยละ 1.86 และสวัสดิการเพิ่มขึ้น 3.04 พันลานดอลลารสหรัฐ (รูปที่ 4.5-4.6 และตารางที่ 4.12) 
 
 ขนาดของผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีของไทยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ประเทศที่ทําความตกลง โดยการทําความตกลงกับประเทศสหรัฐและญี่ปุนจะสงผลกระทบในระดับสูง 
โดยทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.84 และ 1.27 ตามลําดับ และทําให
สวัสดิการเพิ่มขึ้น 1.18 พันลานดอลลารสหรัฐและ 1.70 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ ในขณะที่การ
ทําความตกลงการคาเสรีกับจีนจะไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง กลาวคือทําใหอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.69 และสวัสดิการเพิ่มขึ้น 486 ลานดอลลารสหรัฐ  อยางไรก็
ตาม เน่ืองจากขอมูลโครงสรางการผลิตในแบบจําลอง GTAP ที่ใชยังเปนขอมูลของป 1997 จึงยังไม
สามารถสะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ไดขยายตัวอยางรวดเร็วจนถึงปจจุบันได ดังนั้น 
ผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีกับจีนนาจะมากกวาที่ประมาณการไว  ทั้งน้ี การทําความ
ตกลงการคาเสรีกับประเทศอื่นๆ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย และเปรู จะไดประโยชนนอย
มาก คือทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.009-0.1 และสวัสดิการ
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นประมาณ  5.61 –73.07 ลานดอลลารสหรัฐ  
 
 ในกรณีที่ไทยทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ ญ่ีปุน และจีนสําเร็จจะสงผลใหอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80 หรือมากกวากรณีเปดการคาเสรีทั้งโลก 
(multilateral liberalization) ที่สงผลใหอัตราการขยายตัวเทากับรอยละ 1.86 ในดานสวัสดิการที่
เปลี่ยนแปลงก็เชนเดียวกัน การทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศทั้ง 3 จะสงผลใหสวัสดิการของ
ไทยเพิ่มขึ้น 3.38 พันลานดอลลารสหรัฐ มากกวากรณีเปดเสรีทั้งโลกที่สวัสดิการจะเพิ่มขึ้น 3.04 
พันลานดอลลารสหรัฐ ดังน้ัน ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการทําความตกลงการคาเสรีกับ 3 
ประเทศหลักขางตนเนื่องจากจะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยสูงกวาการทําความตกลงการคา
เสรีกับประเทศอื่นๆ มาก 
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ผลกระทบตอภาคการผลติ 
 
 การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีจะสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของไทย
เปนอยางมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการคาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
โครงสรางการผลิต โดยเฉพาะสาขาการผลิตเพ่ือสงออกมีแนวโนมที่จะขยายตัว ในขณะที่สาขาการ
ผลิตที่แขงขันกับสินคานําเขามีแนวโนมจะหดตัว  
 
 ตารางที่ 4.13 แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลผลิตของไทยใน 43 สาขาภายใตการทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยกับประเทศตางๆ โดยหากทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับ
ทั้ง 7 ประเทศ  

• สาขาการผลิตที่จะขยายตัวอยาง ไดแก ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอ่ืนๆ (ไก) เมล็ดธัญพืช 
ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (ปลาแปรรูป) ออย นํ้านมดิบ นํ้าตาล วัว เน้ือวัว ผลิตภัณฑ
เครื่องหนัง ประมง เครื่องนุงหม ขาว ขาวผานการขัดสี ผัก ผลไม พืชผลธัญพืช
อ่ืนๆ และ สิ่งทอ เปนตน 

• สาขาการผลิตที่จะมีความสําคัญลดลง ไดแก เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน เหล็ก 
ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑนม ไม เสนใยจากพืช อุปกรณขนสงอ่ืนๆ โลหะอ่ืนๆ ที่
ไมใชเหล็ก ขาวสาลี และเคมีภัณฑยางพลาสติก เปนตน สําหรับ  การหดตัวอยาง
มากของสาขายานยนตอาจเนื่องมาจากฐานขอมูล GTAP ที่ใชเปนขอมูลป 1997 
ซ่ึงขอมูลในปดังกลาวไมสะทอนการขยายตัวอยางรวดเร็วของสาขานี้ภายหลัง
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซ่ึงไทยกลายเปนฐานการ
ผลิตที่สําคัญของญี่ปุน5   

 
 ทั้งน้ี แบบแผนทางการคาระหวางประเทศของไทยภายหลังการทําความตกลงการคาเสรีทวิ
ภาคีจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีนมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจไทยมาก
ขึ้น ในขณะที่บทบาทของสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ จะลดลง ดังนั้น ความผันผวนตางๆ ใน
ประเทศคูเจรจาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นผานชองทางการคาระหวางประเทศ 
(international trade linkages) 
 

โดยทั่วไปแลว ภาคการเกษตรถือเปนภาคที่ออนไหวในบางประเทศ เชน ญ่ีปุน ซ่ึงจะไดรับ
การปกปองจากภาครัฐเปนอยางสูง โดยถึงแมจะมีการเปดเสรีแตมักจะไมเปดเสรีอยางเต็มทีเ่หมือน

                                          
5  ทั้งน้ี จากการสอบถามความเห็นของกลุมอุตสาหกรรม คอนขางเห็นดวยกบัผลการศึกษาโดยรวม อยางไรก็ตาม กรณีสินคา
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองหนัง  ผลการศึกษายังคงขัดแยงกับความเห็นของกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากในแบบจําลอง
ขอมูลที่ใชเปนป 1997  ซ่ึงไมสะทอนเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ตลอดจนการที่ไทยกลายเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ
รถยนตหลังป 1997 จึงไม 
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อยางภาคอุตสาหกรรม ดังน้ัน คณะผูวจัิยจึงไดวิเคราะหผลกระทบโดยมีสมมตฐิานวาเปดเสรีเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมเทานั้น ตารางที่ 4.14-4.15 แสดงผลกระทบดังกลาว ซ่ึงจะพบวาไมแตกตางจาก
กรณีเปดเสรทีั้งเกษตรและอุตสาหกรรมมากนัก โดยผลกระทบจากการทําความตกลงการคากับญี่ปุน
และสหรฐัตออัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงเพยีงรอยละ 0.02-0.03 เม่ือเทียบกับการเปดเสรี
ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ผลกระทบจากการเปดเสรีเกษตรคอนขางต่ําก็อาจมาจากความ
ยืดหยุนอุปสงคสินคาตอราคาในแบบจําลอง GTAP มีคาคอนขางต่ําเม่ือเทียบกบัสินคาอุตสาหกรรม 
 
 
 
ผลกระทบในกรณีลดภาษีเหลือรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษลีงครึ่งหน่ึง  
 

เม่ือวิเคราะหภาพสถานการณการเปดเสรีทวิภาคใีนกรณีการขจัดอุปสรรคทางการคาทั้งหมด 
คือลดภาษีเหลือรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษลีงครึ่งหน่ึง จะพบวาผลไดตอระบบ
เศรษฐกิจไทยจะสูงขึ้นมากที่สุดในกรณีทาํความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะทําใหอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 20.15 และสวสัดิการเพิ่มขึ้นถึง 11.6 หม่ืนลานดอลลารสหรฐั 
ซ่ึงเกิดจากอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีของสหรัฐสงูมาก โดยเฉพาะกลุมสินคาอุตสาหกรรมโลหะ 
รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรอุปกรณ ที่คิดเทียบเทาเปนภาษศีุลกากรถึงประมาณ
มากกวารอยละ 200 ดังน้ัน เม่ือขจัดอุปสรรคเหลานีท้ั้งหมด และจากความยืดหยุนอุปสงคสินคาตอ
ราคาของสินคาอุตสาหกรรมคอนขางสูงทําใหไทยสงออกไดมากขึ้น  

 
สําหรับกรณีไทยทําความตกลงการคาเสรีกับญี่ปุนโดยสามารถขจัดอุปสรรคทางการคา

ทั้งหมด จะทําใหเศรษฐกจิไทยขยายตวัเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.12 และสวัสดิการเพิ่มขึ้น 3.8 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมากกวากรณีที่ลดภาษีอยางเดียวทีท่ําใหเศรษฐกจิไทยขยายตวัรอยละ 1.27 และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา การเจรจาการคาเสรีทวิภาคี
โดยการลดภาษีศลุกากรจะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวมจากการขยายตวัทางการคา 
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนจะเพ่ิมขึ้นอีกหลายเทาหากสามารถเจรจาลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใช
ภาษีศลุกากรลงดวย   
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รูปที่ 4.5 ผลกระทบตออัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจจากการทําความตกลงการคาเสร ี
 ของไทยกับประเทศตางๆ (%) 

1.27

1.84

0.64
0.12 0.09

-0.01

0.009

3.8 4.01

1.86

-0.94

-2

-1

0

1

2

3

4

5

S1 ญี่ปุน S2 สหรัฐ S3 จีน S4 อินเดีย S5 ออสเตร
เลีย

S6 นิวซี
แลนด

S7 เปรู S1- S3 S1- S7 S10
unilateral

S11 Global

 
ที่มา จากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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รูปที่ 4.6  ผลกระทบตอสวัสดิการ (welfare) จากการทําความตกลงการคาเสร ี
 ของไทยกับประเทศตางๆ (ลานดอลลาร สหรัฐ) 
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S1 ญี่ปุน S2 สหรัฐ S3 จีน S4 อินเดีย S5 ออสเตร
เลีย

S6 นิวซีแลนด S7 เปรู S1- S3 S1- S7 S10 unilateral S11 Global

 
ที่มา จากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.12  ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทย :กรณีลดภาษีสินคาเกษตรและอตุสาหกรรม 

 
ภาพสถานการณ อัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ (%) 
อัตราการ

ขยายตัวการ
สงออก (%) 

อัตราการ
ขยายตัวการ
นําเขา (%) 

อัตราการขยายตัว
การบริโภค (%) 

อัตราการขยายตัว
การลงทุน (%) 

สวัสดิการ 
 (ลาน $) 

S1: ไทย-ญี่ปุน 1.27 2.93 4.76 1.69 2.77 1,705.17 
S2: ไทย-สหรัฐ 1.84 1.52 2.49 1.94 2.87 1,188.39 
S3: ไทย-จีน 0.69 0.99 1.27 0.76 0.91 486.99 
S4: ไทย-อินเดีย 0.12 0.16 0.22 0.13 0.19 73.07 
S5: ไทย-ออสเตรเลีย 0.09 0.19 0.31 0.08 0.23 69.84 
S6: ไทย-นิวซีแลนด -0.01 0.04 0.06 -0.02 0.03 10.19 
S7: ไทย-เปรู 0.009 0.013 0.017 0.009 0.014 5.61 
S8: ไทยกับสหรัฐ ญี่ปุน และจีน  (S1- S3) 3.80 5.43 8.51 4.39 6.54 3,380.59 
S9: ไทยกับทั้ง 7 ประเทศ (S1- S7) 4.01 5.84 9.12 4.58 7.00 3,539.26 
S10: ไทยเปดเสรีฝายเดียว (unilateral) -0.94 6.80 12.45 -0.80 5.41 1,228.23 
S11: เปดเสรีทั้งโลก 1.86 9.33 14.13 2.30 6.65 3,041.64 
ที่มา จากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.13 ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทยตอมลูคาผลผลิต :
กรณีลดภาษสีินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ภาพสถานการณ S1 
ไทย-ญี่ปุน 

S2 
ไทย-สหรัฐ 

S3 
ไทย-จีน 

S4 
ไทย-อินเดีย

S5 
ไทย-
ออสเตรเลยี 

S6 
ไทย-

นิวซีแลนด 
S7 
ไทย-
เปรู 

ขาว  7.29  0.61  3.69  0.04  -0.03  -0.01  0.12  
ขาวสาลี  -0.32  -0.65  -0.37  -0.05  0.00  0.00  0.00  
เมล็ดธัญพืช  18.25  4.80  0.78  0.59  0.30  -0.01  -0.00  
ผัก ผลไม  5.27  0.19  3.04  0.36  -0.13  -0.12  0.01  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน  0.78  -10.50  1.81  0.12  -0.10  -0.02  -0.00  
ออย  18.19  0.29  2.76  0.29  -0.14  -0.07  0.00  
เสนใยจากพืช  -2.89  0.60  0.16  -0.31  -1.32  0.02  -0.05  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 2.44  4.06  0.93  0.11  0.03  -0.01  -0.01  
วัว แกะ แพะ มา  15.05  0.59  1.14  0.00  -0.24  -0.18  -0.02  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  7.36  -0.25  0.13  -0.02  -0.68  -0.10  -0.02  
นํ้านมดิบ  16.57  0.57  1.56  0.07  -0.21  -0.14  0.00  
ขนแกะ ไหม 1.42  5.33  0.50  0.68  -3.54  0.00  0.00  
เน้ือวัว  13.60  0.85  0.68  0.02  -0.12  -0.08  -0.02  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 55.95  -3.59  -0.81  -0.17  -0.07  0.01  -0.14  
นํ้ามันพืช  2.03  -0.80  0.45  -2.39  0.03  -0.04  -0.00  
ผลิตภัณฑนม  1.23  0.25  0.04  0.05  -3.34  -3.39  0.00  
ขาวผานการขัดสี  6.81  0.93  3.69  0.04  0.01  -0.00  0.10  
นํ้าตาล  13.66  0.86  1.77  0.24  -0.02  -0.03  -0.01  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  17.49  5.26  0.02  0.24  0.30  -0.08  -0.04  
เครื่องดื่มและยาสบู  1.26  1.16  0.27  0.10  -0.18  -0.01  0.01  
การประมง 10.88  3.39  -0.14  -0.03  0.25  0.02  -0.01  
ผลิตภัณฑจากปาไม -0.50  -1.74  -0.19  0.07  -0.14  -0.04  0.03  
ถานหิน  2.01  0.23  0.42  0.05  0.07  0.01  0.01  
นํ้ามัน  -0.56  -0.62  -0.04  -0.01  -0.04  -0.00  -0.00  
กาซ  2.21  1.04  0.46  0.09  0.09  0.02  0.02  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม 0.07  -0.12  0.35  0.01  -0.21  0.02  -0.10  
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ -1.06  -0.12  0.91  0.01  0.01  0.03  0.01  
ส่ิงทอ  -0.22  5.43  -0.09  0.58  0.43  0.02  -0.00  
เครื่องนุมหม 1.85  10.92  -0.26  -0.04  0.46  0.05  -0.00  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  -0.64  16.18  -0.83  -0.28  0.26  0.07  0.00  
ไม  -2.17  -1.78  -0.77  -0.04  -0.11  0.00  -0.01  
กระดาษ และการพิมพ  -0.40  0.24  0.98  0.06  0.07  -0.02  0.00  
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถาน
หิน  0.37  0.23  0.26  0.06  0.02  0.01  0.00  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก -3.43  -1.41  3.01  0.51  0.03  0.01  -0.01  
เหล็ก  -5.17  -1.59  0.15  0.02  -0.05  0.01  -0.00  
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก -0.62  -3.56  -0.47  0.96  1.12  0.00  0.37  
ผลิตภัณฑโลหะ  -2.63  -2.45  -0.89  -0.02  0.04  0.03  -0.00  
รถยนตและชิ้นสวน  -16.75  0.30  0.30  0.15  -0.09  0.03  0.00  

อุปกรณขนสงอ่ืนๆ  
เชน เรือ เครือ่งบิน  1.69  -2.70  -0.91  -0.26  -0.25  -0.02  -0.02  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  0.52  -0.98  0.39  -0.10  -0.06  -0.02  -0.00  
เครื่องจักร และอุปกรณ  -0.15  -0.45  0.68  0.16  0.41  0.02  0.01  
อุตสาหกรรมอื่นๆ  -0.50  1.38  -0.80  0.15  0.05  0.02  0.01  
บริการ 1.61  1.58  0.55  0.11  0.12  0.01  0.01  
รวม 1.08  1.49  0.59  0.11  0.09  -0.00  0.01  
ที่มา จากการคาํนวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.13 ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทยตอมลูคาผลผลิต 
กรณีลดภาษสีินคาเกษตรและอุตสาหกรรม (ตอ) 

ภาพสถานการณ สัดสวนมูลคา
การผลิตของ
สาขาตางๆ ตอ
มูลคารวม (%) 

S8 
ไทย-สหรัฐ 
ญ่ีปุน และจีน 

S9 
ไทยกับทั้ง 7 
ประเทศ 

S10 
ไทยเปดเสรี
ฝายเดียว 

(unilateral) 

S11 
เปดเสรีทั้งโลก 

ขาว            1.07          11.58          11.69  -         0.70          13.74  
ขาวสาลี            0.01  -         1.35  -         1.39  -         0.56            0.56  
เมล็ดธัญพืช            0.10          23.84          24.72            1.52          16.95  
ผัก ผลไม            1.43            8.50            8.62  -         3.05            2.52  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน            0.07  -         7.91  -         7.91  -       17.77  -       14.56  
ออย            0.21          21.23          21.32  -         2.69            8.24  
เสนใยจากพืช            0.04  -         2.13  -         3.77  -       12.54  -       10.35  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ           0.31            7.42            7.54  -         3.50  -         1.93  
วัว แกะ แพะ มา            0.46          16.78          16.35  -         2.95            4.52  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ            0.43            7.25            6.42  -         4.76  -         1.21  
นํ้านมดิบ            0.00          18.71          18.42  -         2.06            6.61  
ขนแกะ ไหม           0.01            7.28            4.41  -         8.72            1.35  
เน้ือวัว            1.04          15.13          14.92  -         1.34            4.54  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ           0.25          51.54          51.18  -         2.45            9.04  
นํ้ามันพืช            0.31            1.69  -         0.72  -       12.29  -       10.58  
ผลิตภัณฑนม            0.27            1.53  -         5.15  -       14.30  -       11.81  
ขาวผานการขัดสี            1.17          11.43          11.58  -         0.05          13.56  
นํ้าตาล            0.57          16.28          16.46  -         1.00            6.57  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ            2.50          22.77          23.20  -         1.38          12.28  
เครื่องดื่มและยาสบู            1.69            2.70            2.61  -         7.27  -         3.64  
การประมง           0.98          14.13          14.36  -         0.51            8.11  
ผลิตภัณฑจากปาไม           0.20  -         2.43  -         2.51  -         3.26  -         2.51  
ถานหิน            0.09            2.66            2.80            0.67            1.34  
นํ้ามัน            0.21  -         1.22  -         1.28  -         1.01            0.05  
กาซ            0.16            3.72            3.94            3.79            4.24  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม           0.51            0.30            0.02  -         1.46  -         1.09  
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ           2.01  -         0.27  -         0.21  -         3.71  -         1.26  
ส่ิงทอ            3.62            5.11            6.15  -         5.36            1.70  
เครื่องนุมหม           2.75          12.52          12.98            0.15            9.10  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง            1.32          14.70          14.76  -         1.09            8.40  
ไม            0.83  -         4.72  -         4.88  -         5.82  -         8.33  
กระดาษ และการพิมพ            1.22            0.81            0.92  -         3.87  -         2.40  
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถานหิน            2.35            0.85            0.94  -         0.74            1.62  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก           3.98  -         1.84  -         1.29  -         5.16  -         4.74  
เหล็ก            1.21  -         6.60  -         6.62  -         7.93  -8.45  
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก           0.26  -         4.65  -         2.20            7.14  -0.00 
ผลิตภัณฑโลหะ            0.81  -         5.96  -         5.91  -       10.38  -         7.09  
รถยนตและชิ้นสวน            4.83  -       16.16  -       16.07  -       20.88  -       20.44  

อุปกรณขนสงอ่ืนๆ  เชน เรือ 
เคร่ืองบิน  

          0.30  -         1.92  -         2.46            8.86          50.98  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส            7.91  -         0.07  -         0.25            7.98            3.44  
เครื่องจักร และอุปกรณ            3.74            0.08            0.67            4.15            4.26  
อุตสาหกรรมอื่นๆ            2.49            0.09            0.31  -         1.33  -         1.92  
บริการ         46.29            3.75            4.00            2.22            3.74  
รวม       100.00            3.16            3.36  -         0.35            2.01  
ที่มา จากการคาํนวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.14  ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทย: กรณีลดภาษีเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม 
ภาพสถานการณ อัตราการ

ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (%) 

อัตราการ
ขยายตัวการ
สงออก (%) 

อัตราการ
ขยายตัวการ
นําเขา (%) 

อัตราการขยายตัว
การบริโภค (%) 

อัตราการ
ขยายตัวการ
ลงทุน (%) 

สวัสดิการ (ลาน $) 

S1: ไทย-ญี่ปุน           1.23            2.87            4.75            1.64            2.81    1,673.37  
S2: ไทย-สหรัฐ           1.86            1.45            2.39            1.98            2.80    1,148.26  
S3: ไทย-จีน           0.69            0.99            1.27            0.76            0.91        486.99  
S4: ไทย-อินเดีย           0.12            0.16            0.22            0.13            0.19          72.06  
S5: ไทย-ออสเตรเลีย           0.08            0.18            0.28            0.08            0.20          65.27  
S6: ไทย-นิวซีแลนด -         0.01            0.04            0.06  -         0.02            0.02            9.16  
S7: ไทย-เปรู         0.005          0.013          0.017          0.005          0.009          3.690  
S8: ไทยกับสหรัฐ ญี่ปุน และจีน  (S1- S3)           3.75            5.27            8.38            4.35            6.53    3,285.09  
S9: ไทยกับทั้ง 7 ประเทศ (S1- S7)           3.96            5.66            8.95            4.54            6.95    3,435.26  
S10: ไทยเปดเสรีฝายเดียว (unilateral) -         0.88            6.73          12.21  -         0.66            5.16    1,186.17  
S11: เปดเสรีทั้งโลก           2.05            9.22          13.96            2.57            6.65               3,043.71  
ที่มา จากการคาํนวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.15  ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทยตอมลูคาผลผลิต :
กรณีลดภาษเีฉพาะสินคาอุตสาหกรรม 

ภาพสถานการณ S1 
ไทย-
ญี่ปุน 

S2 
ไทย-
สหรัฐ 

S3 
ไทย-จีน 

S4 
ไทย-
อินเดีย 

S5  
ไทย-

ออสเตรเลีย 

S6 
ไทย-

นิวซีแลนด 

S7 
ไทย-เปรู 

ขาว      6.97      0.62      3.69      0.04      0.01  -0.00  0.09  
ขาวสาลี  -   0.28  -   0.70  -   0.37  -   0.05  -   0.05  0.00  0.00  
เมล็ดธัญพืช    17.99      4.79      0.78      0.60      0.35  -0.01  -0.00  
ผัก ผลไม      4.30      0.82      3.04      0.33      0.09  0.00  0.01  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน      0.10  -   0.65      1.81      0.31      0.00  -0.02  0.00  
ออย    17.90      0.30      2.76      0.30  -   0.10  -0.05  0.00  
เสนใยจากพืช  -   2.57      2.37      0.16      0.25      0.15  0.01  -0.02  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ -   3.32  -   1.26      0.93      0.10  -   0.04  0.00  -0.01  
วัว แกะ แพะ มา    14.68      0.58      1.14      0.01  -   0.19  -0.16  -0.02  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ      7.14      0.39      0.13  -   0.03  -   0.05  -0.05  -0.02  
นํ้านมดิบ    16.07      0.57      1.56      0.07  -   0.14  -0.14  0.00  
ขนแกะ ไหม     0.66      5.11      0.50      0.61      0.33  0.02  0.00  
เน้ือวัว    13.46      0.85      0.68      0.02  -   0.09  -0.08  -0.02  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ   56.31  -   3.61  -   0.81  -   0.16  -   0.14  -0.01  -0.13  
นํ้ามันพืช      2.10  -   0.63      0.45  -   2.39      0.04  -0.03  -0.00  
ผลิตภัณฑนม      1.23      0.23      0.04      0.05  -   3.36  -3.39  0.00  
ขาวผานการขัดสี      6.73      0.93      3.69      0.04      0.04  0.00  0.09  
นํ้าตาล    13.74      0.84      1.77      0.24  -   0.04  -0.04  -0.00  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ    17.67      5.27      0.02      0.25      0.31  -0.09  -0.03  
เครื่องดื่มและยาสบู      1.24      1.18      0.27      0.10  -   0.19  -0.01  0.00  
การประมง   11.05      3.37  -   0.14  -   0.03      0.26  0.01  -0.01  
ผลิตภัณฑจากปาไม -   0.50  -   1.70  -   0.19      0.07  -   0.11  -0.04  0.03  
ถานหิน      2.04      0.21      0.42      0.06      0.07  0.01  0.01  
นํ้ามัน  -   0.55  -   0.62  -   0.04  -   0.01  -   0.04  -0.00  -0.00  
กาซ      2.23      1.01      0.46      0.09      0.09  0.02  0.00  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม     0.08  -   0.11      0.35      0.01  -   0.20  0.02  -0.10  
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ -   1.06  -   0.11      0.91      0.01      0.02  0.03  0.01  
ส่ิงทอ  -   0.21      5.32  -   0.09      0.56      0.29  0.02  0.00  
เครื่องนุมหม     1.84    10.82  -   0.26  -   0.06      0.33  0.04  0.00  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  -   0.64    16.18  -   0.83  -   0.28      0.26  0.07  0.01  
ไม  -   2.19  -   1.71  -   0.77  -   0.03  -   0.07  0.01  -0.01  
กระดาษ และการพิมพ  -   0.39      0.22      0.98      0.06      0.06  -0.02  0.00  
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถานหิน      0.37      0.19      0.26      0.06      0.02  0.00  0.00  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก -   3.21  -   1.45      3.01      0.51      0.00  0.00  -0.00  
เหล็ก  -   5.18  -   1.53      0.15      0.03  -   0.02  0.01  0.00  
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก -   0.65  -   3.47  -   0.47      0.97      1.17  0.01  0.38  
ผลิตภัณฑโลหะ  -   2.64  -   2.42  -   0.89  -   0.01      0.06  0.03  0.00  
รถยนตและชิ้นสวน  - 16.75      0.28      0.30      0.15  -   0.09  0.03  0.00  
อุปกรณขนสงอื่นๆ  เชน เรือ เครื่องบิน  

    1.69  -   2.60  -   0.91  -   0.25  -   0.21  -0.01  -0.01  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส      0.50  -   0.91      0.39  -   0.09  -   0.03  -0.01  0.00  
เครื่องจักร และอุปกรณ  -   0.17  -   0.39      0.68      0.17      0.45  0.02  0.01  
อุตสาหกรรมอื่นๆ  -   0.50      1.41  -   0.80      0.15      0.06  0.02  0.01  
บริการ     1.62      1.55      0.55      0.11      0.11  0.01  0.00  
รวม     1.06      1.48      0.59      0.11      0.08  -0.00  0.00  
ที่มา จากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.15  ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทยตอมลูคาผลผลิต :
กรณีลดภาษเีฉพาะอุตสาหกรรม (ตอ) 

ภาพสถานการณ สัดสวนมูลคา
การผลิตของ
สาขาตางๆ ตอ
มูลคารวม (%) 

S8 
ไทย-สหรัฐ 
ญี่ปุน และจีน 

S9 
ไทยกับท้ัง 7 
ประเทศ 

S10 
ไทยเปดเสรีฝาย
เดียว (unilateral) 

S11 
เปดเสรีท้ังโลก 

ขาว            1.07          11.17          11.31  -         0.33          13.48  
ขาวสาลี            0.01  -         1.25  -         1.35  -         0.70  -         1.30  
เมล็ดธัญพืช            0.10          23.48          24.43            1.95          19.42  
ผัก ผลไม            1.43            6.76            7.20  -         0.80            4.94  
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน            0.07            1.45            1.74  -         2.44  -         0.62  
ออย            0.21          20.78          20.94  -         2.16            7.72  
เสนใยจากพืช            0.04  -         0.95  -         0.55  -         3.26  -         1.97  
พืชผลธัญพืชอื่นๆ           0.31  -         4.24  -         4.18  -         1.56  -         4.81  
วัว แกะ แพะ มา            0.46          16.15          15.79  -         2.35            5.41  
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ            0.43            7.78            7.63  -         1.37            2.08  
นํ้านมดิบ            0.00          17.85          17.57  -         1.28            7.54  
ขนแกะ ไหม           0.01            6.12            7.10  -         5.29            3.76  
เน้ือวัว            1.04          14.91          14.74  -         1.08            5.21  
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ           0.25          52.09          51.64  -         3.15          10.06  
นํ้ามันพืช            0.31            1.99  -         0.39  -       12.04  -         9.31  
ผลิตภัณฑนม            0.27            1.50  -         5.20  -       14.34  -       11.81  
ขาวผานการขัดสี            1.17          11.30          11.47            0.10          14.20  
นํ้าตาล            0.57          16.42          16.57  -         1.15            5.76  
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ            2.50          23.10          23.54  -         1.51          15.54  
เครื่องดื่มและยาสบู            1.69            2.68            2.59  -         7.24  -         3.44  
การประมง           0.98          14.43          14.66  -         0.71            9.72  
ผลิตภัณฑจากปาไม           0.20  -         2.38  -         2.42  -         3.13  -         2.46  
ถานหิน            0.09            2.69            2.83            0.59            1.32  
นํ้ามัน            0.21  -         1.20  -         1.25  -         1.00            0.01  
กาซ            0.16            3.72            3.92            3.69            4.22  
แรอื่นๆ เชน ยูเรเนียม           0.51            0.33            0.05  -         1.44  -         1.10  
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ           2.01  -         0.26  -         0.19  -         3.65  -         1.26  
ส่ิงทอ            3.62            4.99            5.85  -         6.06            1.12  
เครื่องนุมหม           2.75          12.35          12.66  -         0.41            8.56  
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง            1.32          14.71          14.77  -         1.11            8.81  
ไม            0.83  -         4.66  -         4.77  -         5.52  -         8.24  
กระดาษ และการพิมพ            1.22            0.82            0.92  -         3.94  -         2.40  
ปโตรเลยีม และผลิตภัณฑถาน
หิน            2.35            0.84            0.92  -         0.81            1.58  
เคมีภัณฑ ยาง พลาสติก           3.98  -         1.54  -         1.02  -         5.60  -         5.03  
เหล็ก            1.21  -         6.57  -         6.54  -         7.73  -         8.48  
โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก           0.26  -         4.59  -         2.07            7.48            0.08  
ผลิตภัณฑโลหะ            0.81  -         5.95  -         5.87  -       10.25  -         7.02  
รถยนตและชิ้นสวน            4.83  -       16.17  -       16.09  -       20.92  -       20.42  

อุปกรณขนสงอ่ืนๆ  
เชน เรือ เครือ่งบิน            0.30  -         1.81  -         2.29            9.16          50.95  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส            7.91  -         0.02  -         0.15            8.24            3.44  
เครื่องจักร และอุปกรณ            3.74            0.12            0.77            4.39            4.30  
อุตสาหกรรมอื่นๆ            2.49            0.12            0.36  -         1.24  -         1.82  
บริการ         46.29            3.73            3.96            2.11            3.75  
รวม       100.00            3.11            3.31  -         0.35            2.15  
ที่มา จากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.16 ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทย :กรณีลดภาษีเหลือรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีลงครึง่หนึ่ง 
ภาพสถานการณ อัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ (%) 
อัตราการ

ขยายตัวการ
สงออก (%) 

อัตราการ
ขยายตัวการ
นําเขา (%) 

อัตราการขยายตัว
การบริโภค (%) 

อัตราการขยายตัว
การลงทุน (%) 

สวัสดิการ 
 (ลาน $) 

S1: ไทย-ญี่ปุน           5.12            6.75            9.69            5.85            7.48    3,895.99  
S2: ไทย-สหรัฐ            20.15          24.71              31.71              21.00              26.83         11,604.34  
S3: ไทย-จีน           1.03            1.47            1.90            1.11            1.40        693.38  
S4: ไทย-ออสเตรเลีย          0.38            0.53            0.76            0.37            0.64        280.53  
S5: ไทย-นิวซีแลนด -         0.04            0.23            0.44  -         0.09            0.27          41.65  
S6: ไทยกับสหรัฐ ญี่ปุน และจีน  (S1- S3)             26.31          32.93          43.30          27.97          35.70    16,193.71  
ที่มา จากการคาํนวณโดยใชแบบจําลอง GTAP 
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ตารางที่ 4.17 ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีของไทยตอมลูคาผลผลิต :กรณีลด
ภาษีเหลือรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาทีไ่มใชภาษีลงครึ่งหนึ่ง 
ภาพสถานการณ สัดสวนมูลคา

การผลิตของ
สาขาตางๆ ตอ
มูลคารวม (%) 

S1 
ไทย-
ญี่ปุน 

S2 
ไทย-สหรัฐ 

S3 
ไทย-จีน 

S4 
ไทย-
ออสเตรเลีย 

S5 
ไทย-
นิวซีแลนด 

S7 
ไทย-
สหรัฐ 
ญี่ปุน จีน 

ขาว  1.07 10.64 4.96 4.22 0.94 -0.15 19.82 
ขาวสาลี 0.01 -2.18 -28.58 -0.70 -21.39 -21.21 -31.42 
เมล็ดธัญพืช 0.10 17.15 18.39 1.45 4.60 -0.51 37.00 
ผักผลไม 1.43 11.35 1.61 4.37 0.85 -0.45 17.33 
เมล็ดพืชและผลไมที่มีนํ้ามัน 0.07 6.42 -28.95 1.43 -0.02 -0.36 -21.10 
ออย 0.21 18.21 -9.41 4.16 0.10 -0.21 12.96 
เสนใยจากพืช 0.04 -9.30 -22.64 3.38 -9.09 -8.61 -28.55 
พืชผลธัญพืชอื่นๆ 0.31 21.42 2.04 1.96 0.77 0.01 25.42 
วัวแกะแพะมา 0.46 48.02 -1.17 1.41 -0.20 -0.69 48.26 
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 0.43 30.84 5.71 -1.41 -1.32 -2.29 35.14 
นํ้านมดิบ 0.00 51.85 -1.92 1.99 -0.07 -0.64 51.92 
ขนแกะไหม 0.01 -1.40 -9.35 0.63 -3.72 -3.74 -10.14 
เน้ือวัว 1.04 45.42 3.86 0.81 -0.01 -0.34 50.08 
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 0.25 201.88 -24.65 -1.37 -0.58 0.27 175.87 
นํ้ามันพืช 0.31 3.49 -12.94 -1.20 0.69 -0.17 -10.66 
ผลิตภัณฑนม 0.27 2.39 5.38 -0.41 -10.79 -11.03 7.36 
ขาวผานการขัดสี 1.17 9.46 8.44 4.27 1.01 -0.06 22.17 
นํ้าตาล 0.57 12.43 -0.14 2.83 0.06 -0.00 15.12 
ผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ 2.50 13.94 24.54 0.29 5.09 -0.31 38.77 
เคร่ืองดื่มและยาสบู 1.69 3.82 14.89 0.12 -0.49 -0.80 18.83 
การประมง 0.98 12.11 18.87 0.06 3.72 -0.01 31.03 
ผลิตภัณฑจากปาไม 0.20 12.86 -15.06 0.56 0.25 -0.07 -1.64 
ถานหิน 0.09 4.88 1.50 0.84 0.21 0.08 7.22 
นํ้ามัน 0.21 -0.50 -5.26 1.00 -0.17 -0.10 -4.76 
กาซ 0.16 4.02 8.55 0.60 0.29 0.10 13.17 
แรอื่นๆเชนยูเรเนียม 0.51 3.16 -0.54 1.74 -0.47 -0.48 4.36 
ผลิตภัณฑจากแรอื่นๆ 2.01 2.54 -1.35 2.60 -0.02 -0.05 3.78 
ส่ิงทอ 3.62 -3.28 1.84 -0.07 0.61 0.58 -1.51 
เครื่องนุมหม 2.75 -0.32 23.80 -0.37 0.62 0.52 23.11 
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 1.32 -5.98 -10.48 -0.52 -0.19 0.17 -16.98 
ไม 0.83 7.51 -29.12 -1.06 -0.71 -0.26 -22.68 
กระดาษและการพิมพ 1.22 0.39 3.29 2.13 0.29 0.01 5.81 
ปโตรเลยีมและผลติภัณฑถาน
หิน 2.35 1.41 0.93 0.31 0.08 -0.02 2.66 
เคมีภัณฑยางพลาสติก 3.98 4.75 -9.75 2.52 -0.24 -0.06 -2.48 
เหล็ก 1.21 -6.54 -9.21 0.17 -0.21 -0.18 -15.58 
โลหะอื่นๆที่ไมใชเหล็ก 0.26 8.31 -16.47 0.47 1.32 1.94 -7.68 
ผลิตภัณฑโลหะ 0.81 8.32 37.53 -0.88 0.04 -0.07 44.97 
รถยนตและชิ้นสวน 4.83 -16.39 9.99 0.46 0.05 -0.02 -5.94 

อุปกรณขนสงอ่ืนๆเชนเรือ
เคร่ืองบิน 0.30 -6.24 -17.10 -1.50 -0.90 -0.16 -24.84 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 7.91 12.28 125.70 1.15 -0.40 -0.10 139.13 
เครื่องจักรและอุปกรณ 3.74 -4.11 -31.05 1.17 1.12 0.13 -33.98 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 2.49 -2.07 -10.97 -1.12 -0.22 0.04 -14.16 
บริการ 46.29 4.42 15.09 0.83 0.37 0.10 20.34 
รวม 100.00 4.67 17.20 0.88 0.36 -0.01 22.74 
ที่มาจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองGTAP 
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บทที่ 5 
การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

 
 
 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin: ROO) เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี การ
ออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ไมเหมาะสมจะสรางตนทุนตอทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปน
อยางมาก ตลอดจนอาจสรางความสับสนใหแกผูประกอบการ จนอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคา
อยางใหม ซ่ึงทําใหการเปดเสรีการคาไมเกิดประโยชน 
 
 เน้ือหาในบทนี้ประกอบดวย 7 สวน สวนแรกกลาวถึงความหมายของกฎวาดวยแหลงกําเนิด
ของสินคา สวนที่ 2 กลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี สวนที่ 
3 วิเคราะหใหเห็นภาพรวมของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีตางๆ 
สวนที่ 4 วิเคราะหและเปรียบเทียบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
ตางๆ สวนที่ 5 กลาวถึงหลักการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สวนที่ 6 วิเคราะหแหลงกําเนิด
สินคาของสินคาสงออกไทย และสวนสุดทายขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการออกแบบกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา1 
 
5.1 ความหมายของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
 
 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ในปจจุบันมีลักษณะเปนการแบงงานกันทํา
ระหวางประเทศ (International division of labor) ตามความเชีย่วชาญและตนทุนของแตละประเทศ 
โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม เชน ยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่องนุงหม ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
และอาหารแปรรูปจะมีการผลิตในลักษณะเปนเครือขายการผลิตระหวางประเทศ (International 
production network) ซ่ึงทําใหสินคาหนึ่งๆ มีชิ้นสวนและวตัถุดิบในการผลิตจากหลายประเทศ  กฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาจึงมีขึ้นเพ่ือระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิด (Country of origin) ของสินคานั้นๆ 
ซ่ึงมีประโยชนในการจัดทําสถิติทางการคา การใชมาตรการปกปอง การใชภาษีตอบโตการทุมตลาด
และตอบโตการอุดหนุน ตลอดจนการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในกรณีของการคาระหวาง
ประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค2  

                                          
1  ในรายงานฉบับน้ีจะเนนการวิเคราะหแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมเทานั้น 
2  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษทางการคา 

(Preferential Rules of Origin) และกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ไมมีการใหสิทธิพิเศษทางการคา (Non-Preferntial Rules of 
Origin) ซ่ึงในการศึกษานี้จะกลาวถึงเฉพาะกรณีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential Rules of 
Origin) เทานั้น 
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 ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement) ทุกความตกลงจะมีกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสินคาเพื่อระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของสินคาที่นําเขาซึ่งจะไดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในระดับปลอดภาษีหรือระดับต่ําตามขอผูกพันการลดภาษีในความตกลงนั้นๆ  
วัตถุประสงคที่สําคัญในการมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาก็เพ่ือปองกันการเกิดการบายเบนทาง
การคา (Trade deflection) หรือการปองกันประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกความตกลงเขาสูตลาดโดยไดรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชนเดียวกับประเทศคูสมาชิกได  
 

อยางไรก็ตาม กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีความเขมงวดสูงอาจทําใหประเทศสมาชิกความ
ตกลงการคาเสรีทวิภาคีไมไดรับประโยชนจากการทําเปดเสรีการคาดังกลาว เน่ืองจากไมผานกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาและตองเสียภาษีศุลกากรในอัตราทั่วไป (MFN rate) ทั้งน้ี Brenton (2003) ได
ศึกษาประสบการณการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีหลายฉบับและ พบวาประเทศตางๆ ไมไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่จากการเปดเสรีทวิภาคี เน่ืองจากไมสามารถสงออกโดยไดสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในระดับปลอดภาษีหรือระดับต่ําจากการที่สินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีความ
เขมงวดสูง ทําใหสินคาถูกเก็บภาษีไดอัตราทั่วไป (MFN rate)  การศึกษาของ Herin (1986) พบวา
รอยละ 25 ของสินคาที่สงออกในเขตการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Area: EFTA) ถูก
เก็บภาษีในอัตราทั่วไป (MFN rate) เน่ืองจากสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา  
 
 ดังน้ัน การพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีโดยพิจารณา
เฉพาะอัตราภาษีที่ประเทศคูเจรจาการคาเสรีแบบทวภิาคีจะลดใหกับประเทศไทยเพียงอยางเดียวจึงไม
เพียงพอ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดและซับซอนอาจทําใหประเทศไทยไมไดรับประโยชน
จากความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาคีเทาที่ควร 
 
5.2  หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี  
 
 เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคี ซ่ึงประกอบดวยหลักเกณฑโดยทั่วไปและหลักเกณฑเพ่ิมเติมตางๆ  
 
5.2.1 หลักเกณฑทั่วไป 
 
 โดยทั่วไป การกําหนดแหลงกําเนิดของสินคาอุตสาหกรรมในการทําความตกลงการคาเสรีจะ
พิจารณาจากการที่สินคามีการเปลี่ยนแปลงที่มากเพียงพอ (Substantial Transformation) จาก
กระบวนการผลิตจนทําใหเชื่อไดวาเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้นๆ  ซ่ึง “การเปลี่ยนแปลง
ที่มากเพียงพอ” มักอางอิงกับ 3 หลักเกณฑดังน้ี 
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1. หลักเกณฑการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
(Change in Tariff Classification: CTC): สินคาสงออกของประเทศจะถือเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิด
ของสินคาจากประเทศก็ตอเม่ือสินคานั้นผานการแปรรูปจนกระทั่งทําใหพิกัดของสินคาเปลี่ยนแปลงไป
จากพิกัดของวัตถุดิบที่นําเขา ซึ่งโดยทั่วไปพิกัดของสินคาจะพิจารณาจากรหัสสินคา Harmonized 
System (HS)  

 
ในความตกลงการคาเสรีทวภิาคีโดยทั่วไปจะแบงการเปลี่ยนแปลงพกิัดเปน 3 ระดับคือ  
 

• การเปลี่ยนตอน (Change of Chapter: CC) หรือการเปลี่ยนในระดบั 2 พิกัด เชน การ
นําเขาวตัถุดิบในตอนที่ 48 (กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษ) มา
ผลิตสินคาในตอนที่ 49 (หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ) เปนตน3  

• การเปลี่ยนประเภทพิกัด (Change of Tariff Heading: CTH) หรือการเปลี่ยนในระดับ 
4 พิกัด เชน การนําเขาวตัถุดิบในพิกัด 44.01 (ไมฟนหรือไมทอน) มาผลิตสินคาใน
พิกัด 44.06 (ไมหมอนรถไฟ) เปนตน 

• การเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (Change of Tariff Subheading: CTSH) หรือการ
เปลี่ยนในระดับ 6 พิกัด เชน การนําเขาวัตถุดิบจากประเภทพิกัดยอย 6612.20 (ดาย
และเสนดาย) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพิกดัยอย 6812.40 (ผาทอหรือผาถัก
แบบนิต) เปนตน4 

  
ทั้งน้ี จะเห็นไดวาการเปลี่ยนตอน (CC) ถือวาเปนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดมาก

ที่สุด และการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (CTSH) จะมีความเขมงวดคอนขางนอย 
 
2. หลักเกณฑการพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิม่ (Value-added) หรือสัดสวนวตัถุดิบ

ในประเทศ (Local content) : เกณฑในขอน้ีมีหลักการวามูลคาเพิม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตใน
ประเทศจะตองมีสัดสวนที่มากพอที่จะถือวาเปนสินคาของประเทศนั้นๆ โดยในกฎวาดวยแหลงกําเนิด

                                          
3  ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรในที่น้ี อางอิงจาก วรุณพรรณ เมตตาวิหารี (2542) 
4  นอกจากการเปลี่ยนตอน (CC) การเปลี่ยนประเภทของพิกัด (CTH) และการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (CTSH) แลวยังมีการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นอีก 2 ระดับ คือ (1) การเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดท่ีแยกออกมา (Change of Tariff Split 
Heading: CTHS) เชน การนําเขาวัตถุดิบจากประเภทพิกัดที่แยกออกมา ex72.26 (a) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ 
มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร ไมไดทําการผลิตมากไปกวาการรีดรอน) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพิกัดที่แยกออกมา 
ex72.26 (c) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร หุมติดดวยโลหะใดๆ) และ (2) การ
เปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา (Change of Tariff Split Sub-heading: CTSHS) เชน การแปรรูปวัตถุดิบใน
ประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา ex4401.30 (b) (ข้ีเลื่อยหรือเศษไม ไมเกาะหรือติดรวมกัน) ไปเปนสินคาในประเภทพิกัดยอยที่แยก
ออกมา ex4401.30 (a) (ข้ีเลื่อย หรือเศษไม เกาะหรือติดรวมกัน) อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนใน 2 รูปแบบน้ีพบคอนขางนอยในความ
ตกลงการคาเสรีโดยทั่วไป 
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สินคาของความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคี สินคาสงออกของประเทศจะถือวาเปนสินคาที่มี
แหลงกําเนิดของสินคาจากประเทศก็ตอเม่ือสินคาผานระดับของสัดสวนมูลคาเพิม่หรือสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศที่เจรจาตกลงกัน  

 
การคํานวณมูลคาเพิ่มหรือวตัถุดิบภายในประเทศจะขึ้นอยูกับความตกลงการคาเสรีแตละฉบับ 

ซ่ึงมีหลายวิธดีวยกัน โดยอาจกําหนดเกณฑมูลคาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนิด (Non-originaing 
Material Criterion: MC) หรือเกณฑมูลคาวัตถุดิบในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) 
ตัวอยางเชน กฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาอาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนดิ (Non-
originating Material) ของสินคาจะตองไมเกินรอยละ 40” หรืออาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (Local content) จะตองไมเกินรอยละ 60” เปนตน นอกจากนี้การคิดมูลคาในการ
คํานวณก็มีวธิคีิดไดหลายวธิีขึ้นอยูกับความตกลงแตละฉบับ (ดูตารางที่ 5.1) เชน  

• กรณีเกณฑมูลคาของวตัถดิุบที่ไมใชแหลงกําเนิด (MC) อาจคํานวณมูลคาจากราคา
สินคาสงออก ณ ราคา Fob, ราคาสงออก, Factory cost5 และ Ex-works price6  เปน
ตน 

• กรณีเกณฑมูลคาวตัถุดิบในภูมิภาค (RVC) อาจคํานวณจาก ราคาสงออก ณ ราคา 
Fob, มูลคาการทําธุรกรรม (Transaction value), มูลคาของวตัถดิุบ, ตนทุนโรงงาน 
การคํานวณแบบ Build-up และ Build-down7 เปนตน  

 
เกณฑการพิจารณาจากมูลคาเพิ่มน้ีถือวาคอนขางกอใหเกิดตนทุนในการปฏิบัติสงู โดย

ผูประกอบการจําเปนตองมีระบบบัญชีบนัทึกตนทุนและแหลงที่มาของวัตถุดิบทีส่อดคลองกับกฎ 
นอกจากนี้ การคํานวณที่อิงมูลคาของวัตถุดิบนําเขาและในประเทศ ทําใหมีความเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คาจางแรงงาน และความผันผวนของราคาสินคาทั่วไป 

 
3. หลักเกณฑการพิจารณาจากกระบวนการผลิตที่สําคัญ (Specific manufacturing 

process) : การพิจารณาจากเกณฑขอน้ีมี 2 แนวทาง คือ (1) การระบุวิธีการหรือกระบวนการผลิต
สําคัญที่จะตองเกิดขึ้นในการผลิตภายในประเทศ (Positive list) เชน ในกระบวนการผลิตสินคาใน
หมวด X จะตองมีการทําปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical reaction) เกิดขึ้นในอาณาเขตของคูภาคี8 หรือ 
(2) ระบุวิธีการหรือกระบวนการผลิตที่ไมถือวาเปนกระบวนการผลิตที่สําคัญ (negative list) 

                                          
5  factory cost คํานวณจากรายจายสําหรับวัตถุดิบทั้งหมด รวมกับคาจางแรงงานและคาบริหารจัดการ (overheads) 
6  Ex-work price คํานวณจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตหักดวยภาษีภายในประเทศ 
7  การคิดมูลคาเพิ่มโดยวิธี Build-down Method และ วิธี Build-up Method มีการใชในความตกลงหลายฉบับของสหรัฐอเมริกา เชน
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีสหรัฐ-ออสเตรเลีย สหรัฐ-สิงคโปร สหรัฐ-ชิลี และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) โดย วิธี 
Build-down เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคา
รวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด RVC จากมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคารวม 

8  ตัวอยางกรณีน้ีจากความตกลงการคาเสรีทวิภาคของสิงคโปรกับประเทศตางๆ ในสินคาเคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเคมี 
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ตัวอยางเชน การนําเขาสินคาแลวนํามาแยกชิ้นสวนเพ่ือสงออก การนําเขาแลวนํามาบรรจุหีบหอใหม 
การละลายน้ํา การทําใหตกผลึก การทําความสะอาด การแชเย็น เปนตน ซ่ึงหากนําเขาวัตถุดิบแลว
ผานกระบวนการที่ถือวาไมสําคัญตามความตกลงจะไมไดรับการรับรองวามีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศ  
 
 ทั้งน้ี ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคบีางฉบับใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเพียงประเภท
เดียว เชน เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) อยางไรก็ตาม ในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในปจจุบัน
มักจะใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั้ง 3 ประเภท เชน ความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-สหรัฐอเมริกา 
เปนตน  
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ตารางที่ 5.1  หลักเกณฑการพิจารณามูลคาเพิ่มในความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาค ี
 

หลักเกณฑ* ความตกลง 
MC RVC 

การคํานวณมูลคาเพ่ิม 

PANEURO (50)  50-30  Ex-works price 
PE (15)ii  50-30  Ex-works price 
EU-SA 50-30  Ex-works price 
EU-MEX 50-30  Ex-works price 
EU-CHILE 50-30  Ex-works price 
EFTA-MEX 50-30  Ex-works price 
NAFTA   50-60 50 net cost; 60 transaction value 
US-CHILE  35-45 35 build-up; 45 build-down 
CANADA-CHILE  50-60 50 net cost; 60 transaction value 
G3  50-55 Transaction value 
MEX-COSTA RICA  41.66-50 41.66 net cost; 50 transaction value 
MEX-BOLIVIA  41.66-50 41.66 net cost; 50 transaction value 
MEX-CHILE  40-50 40 net cost; 50 transaction value 
CACM-CHILE   30 Transaction value 
MERCOSUR 40 60 Fob export value 
MERCOSUR-CHILE  40  Fob export value 
MERCOSUR-BOL  40  Fob export value 
CAN 50  Fob export value 
LAIA 50  Fob export value 
ANZCERTA  50 Factory cost 
SAFTA  30-50 Factory cost 
SPARTECA  50 Factory cost 
AFTA   40 Value of content 
JAPAN-SINGAPORE 40 60 Export value 
US-SINGAPORE  30-65 30-35 build-up; 45-65 build-down 
CHILES-KOREA  30-45 30 build-up; 45 build-down 
COMESA 60 35 60 value of materials; 35 ex-factory cost 
ECOWAS   30 Factory cost 
SADC 70-35  Ex-works price 
GULF CC  40 Ex-works price 
US-JORDAN  35 Value of materials/processes 
US-ISRAEL  35 Value of materials/processes 
MEX ISRAEL  35-45 35 net cost; 45 transaction value 
ที่มา Estevadeordal and Suominen (2003) 
หมายเหตุ * MC คือ เกณฑมูลคาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนิด (Non-originating Material Criterion)  RVC คือเกณฑมูลคาวัตถุดิบใน
ภูมิภาค (Regional Value Content) 
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5.2.2 หลักเกณฑเพิ่มเติม 
 
 นอกจากการพิจารณากฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาโดยใช 3 หลักเกณฑขางตนแลว ในความ
ตกลงการคาเสรีทวิภาคีสวนใหญมักจะมีหลักเพิ่มเติม โดยหลักที่สําคัญมีอีกอยางนอย 4 ประการ คือ 
 

1. หลักการการสะสม (Cumulation): หลักการขอน้ีคือ การอนุญาตใหผูผลิตสามารถนําเขา
วัตถุดิบจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยไมนํามาคิดเปน
แหลงกําเนิดสินคา ซ่ึงทําใหสามารถพิจารณาวัตถุดิบนําเขาจากประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุ
ไวในความตกลงใหถือวามีแหลงกําเนิดสินคาในประเทศ โดยหลักการนี้มี 3 ประเภท คือ 

• Bilateral cumulation พิจารณาวัตถุดิบนําเขาจากประเทศคูคาทีท่ําความตกลง
การคาเสรีใหถือเปนวตัถุดิบภายในประเทศ เชน ในความตกลงการคาเสรี
สิงคโปร-ญ่ีปุน เปนตน 

• Diagonal cumulation พิจารณาวัตถุดิบนําเขาจากประเทศที่ไมเปนสมาชิกความ
ตกลงการคาเสรี (specfic non-member countries) ใหถือเปนวตัถุดิบ
ภายในประเทศ เชน มีการใชในความตกลงการคาเสรแีคนาดา-อิสราเอล (สําหรับ
ประเทศที่ไมเปนสมาชิกความตกลงคือ สหรัฐอเมริกา) เปนตน 

• Full cumulation พิจารณาวัตถุดิบนําเขาจากประเทศตางๆ ในกลุมภูมิภาค เชน 
มีการใชในเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เปนตน 

 
2. หลักการ Tolerance หรือ De Minimis: หลักการขอน้ีคือการอนุญาตใหสินคาขัน้สุดทาย

มีสัดสวนวตัถดิุบจากตางประเทศ (Non-originating Materials) ไมเกินสัดสวนหนึ่งไดโดย
ไมกระทบกับแหลงกําเนิดสินคาของสินคาขั้นสุดทาย เชน ความตกลงการคาเสรแีคนาดา-
ชิลี กําหนดไวรอยละ 9 ความตกลงสหภาพยุโรปกําหนดไวรอยละ 10 เขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) กําหนดไวรอยละ 7 แตไมใชกับสาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปน
ตน ทั้งน้ี หลักการนี้จะใชกับเกณฑการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัด
อัตราศุลกากร และเกณฑการพิจารณาจากกระบวนการผลิตที่สําคัญเทานั้น แตไมไดใชกับ
เกณฑการพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิม่ 

 
3. หลักการ Absorption: หลักการขอน้ีคือ วัตถุดิบ ชิ้นสวนหรือสินคาที่ไดรับใบรับรอง

แหลงกําเนิดสินคาแลวสามารถถือเปนสนิคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศทั้งหมด 
(domestic origin) ในการผลติขั้นตอไป  หลักการ absorption มีใชในความตกลงหลาย
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ฉบับเชนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-อิสราเอล ความตกลง
การคาเสรีสวนใหญของสหภาพยุโรป เปนตน9 

 
4. หลักการ Duty drawback: ตามหลักการนี้จะมีการจายคืนภาษีสําหรบัวตัถุดิบจาก

ตางประเทศ (Non-originating) ที่ใชในการผลิตสินคาขัน้สุดทายเพื่อสงออกไปยังประเทศ
คูเจรจาความตกลงการคาเสรี ตัวอยางเชน มีการใชใน CACM ความตกลงการคาเสรี 
MERCOSUR-ชิลี และเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เปนตน10 

 
5.2.3 หลักการพิจารณาประเทศสุดทาย ที่เกิดการผลิต  
 
 ในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีบางฉบับ ตัวอยางเชน ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค
ของสิงคโปรกับประเทศตางๆ จะมีหลักการเพิ่มเติมในการพิจารณาประเทศสุดทาย (Last country) 
เพ่ือคํานวณสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local content) โดยการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาแบง
ได 2 กรณี คือ 
 

1. การผลิตนอกเขตประเทศ (Outward processing): ในกรณีที่กระบวนการผลิตเกิดขึ้นใน
หลายประเทศ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั่วไป (Conventional ROO) จะพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (Local content) เฉพาะประเทศสุดทายที่เกิดการผลิตขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม สําหรับ
กรณีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสิงคโปร จะพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศในทุก
ขั้นตอนการผลิตที่เกิดในประเทศ  

 
ตัวอยางเชน สมมติสินคามีกระบวนการผลิต 3 ขั้นตอนใน 2 ประเทศ ขั้นตอนแรกผลิตใน

สิงคโปรแลวสงออกไปตางประเทศเพื่อผลติขั้นที่สอง จากนั้นนําเขามาสิงคโปรเพ่ือผลิตขั้นสุดทายกอน
สงออกขายเปนสินคาขั้นสุดทาย กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั่วไปจะพิจารณาสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศสิงคโปรเฉพาะขั้นตอนที่ 3 เทานั้น ซ่ึงทําใหสัดสวนวตัถุดิบจะต่ํากวาความเปนจริง กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาสําหรับการผลิตนอกเขตประเทศ (Outward processing) ของสิงคโปรในความตกลง
การคาเสรีทวภิาคีตางๆ จึงพิจารณาทุกขั้นตอนการผลิตในสิงคโปร ซ่ึงในกรณีน้ีคือการพิจารณา
สัดสวนวตัถุดิบขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3 รวมกนั 

 
2.การผลิตประกอบสินคาจากหลายประเทศ (Integrated Sourcing Initiative : ISI) ใน

กรณีสินคาหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและสวนประกอบ และอุปกรณทางการแพทยในความตกลง

                                          
9  ไมมีการใชหลักการนี้ในความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-ญ่ีปุน และสหรัฐ-สิงคโปร  
10  ดู Estevadeordal and Suominen (2003) 
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การคาเสรีทวภิาคีของสิงคโปรจะไมมีการพิจารณากฎวาดวยแหลงกาํเนิดของสินคา กลาวคือ สินคา
สงออกจากประเทศไหนใหถอืเปนสินคาของประเทศนั้น11 

 
5.3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีตางๆ  
 
 ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีแตละฉบับจะมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะสําหรับ
ความตกลงนั้นๆ ซ่ึงโดยภาพรวมจะอิงหลักเกณฑที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 5.2 โดยบางความตกลงอาจใช
เพียงเกณฑเดียว ในขณะที่บางความตกลงอาจใชหลายเกณฑประกอบกันซึ่งเพ่ิมความซับซอนใหกับ
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคามากขึ้น  ทั้งนี้ องคการการคาโลก (WTO, 2002) ไดวิเคราะหกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสินคาของความตกลงการคาเสรีจํานวน 93 ความตกลง (ความตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีจํานวน 87 ความตกลง และสหภาพศุลกากร 6 ความตกลง) พบวา 

• กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีสวนใหญมีการใชหลักเกณฑทั้ง 3 
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา คือ การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงใน
การจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร (CTC) การพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิ่ม (value-added) 
หรือสัดสวนวัตถุดิบในประเทศ (local content) และการพิจารณาจากกระบวนการผลิตที่
สําคัญ (Specific manufacturing process) 

• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศลุกากร (CTC) เปนวิธทีี่ใช
มากที่สุด จํานวน 89 ความตกลง โดยสวนใหญเปนการเปลี่ยนพิกดัในระดับ 4 พิกัด การ
พิจารณาสัดสวนมูลคาเพิ่มใชใน 77 ความตกลง และการพิจารณาจากกระบวนการผลิตที่
สําคัญใชใน 74 ความตกลง 

• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศลุกากร (CTC) และการ
พิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิ่ม (value-added) จะใชในหลายหมวดสินคา (chapter) 
ในขณะที่การพิจารณาจากกระบวนการผลิตที่สําคัญ (Specific manufacturing process) 
จะใชในบางอุตสาหกรรมเทานั้น เชนสิ่งทอและเคมภัีณฑ 

• การพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิ่ม (value-added) วธิีที่ใชสําหรับพิจารณามูลคาเพิ่มสวน
ใหญคือการพิจารณาจากมูลคาสินคานําเขา (import content) วาไมเกินสัดสวนหนึ่งๆ ซ่ึง
สวนใหญอยูในชวงรอยละ 30-60 โดยการพิจารณาจากมูลคาการนําเขานี้มีการใชในความ
ตกลง 70 ความตกลง สวนวธิีการคดิสัดสวนมูลคาภายในประเทศ (regional value 
content) ใชใน 9 ความตกลง 

 
 

                                          
11 นอกจากนี้ สินคาเทคโนโลยีสารสนเทศและสวนประกอบ และอุปกรณทางการแพทยของสิงคโปรและสหรัฐมีอัตราภาษีนําเขาอยูใน
ระดับต่ําอยูแลว การกําหนดใหใชเกณฑการผลิตประกอบสินคาจากหลายประเทศ(Integrated Sourcing Intitative: ISI) สําหรับสินคา
ในหมวดดังกลาวจึงไมกระทบกับผลประโยชนของท้ังสองประเทศ 
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ตารางที่  5.2 ภาพรวมกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  
 

เกณฑการพิจารณา 

การพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพ่ิม 
(value-added) ความตกลง 

จํานวน
ความ
ตกลง 

การพิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลง
ในการจําแนก
พิกัดอัตรา

ศุลกากร (CTC) MC RVC 

การพิจารณาจาก
กระบวนการผลติท่ี
สําคัญ (Specific 
manufacturing 

process) 
สหภาพ
ศุลกากร 

6 6 2 
(40-60%) 

2 
(35-60%) 

- 

ความตกลง
การคาเสรีทวิ
ภาค ี

87 83 
68 

(30-60%) 
7 

(25-65%) 74 

รวม 93 89 70 9 74 

ที่มา: WTO (2002) 
 
นอกจากนี้ Manzano (2004) ไดศึกษากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี

ทวิภาคีใหมๆ และพบวา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาหลายฉบับมีความซับซอนเพ่ิมขึ้นจากอดีต โดย
มีลักษณะทั่วไปดังน้ี 

• ในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในปจจุบันหลายฉบับจะใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดของ
สินคาตางกันสําหรับตางสินคา ซ่ึงถือวามีความซับซอนมากกวากฎที่เหมือนกันที่ใช
กับทุกสินคา ตัวอยางเชน กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี
สิงคโปร-สหรัฐอเมริกามีกฎเฉพาะสําหรับแตละสินคา โดยเอกสารที่ระบุกฎเฉพาะ
สําหรับการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคานี้มีความหนาถึง 240 หนา ในขณะที่เขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) พิจารณาจากเกณฑมูลคาเพิ่มในทุกสินคา12 

• ในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในปจจุบันหลายฉบับจะใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดของ
สินคาโดยใชหลักเกณฑหลายประเภทประกอบกันในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา 
ซ่ึงซับซอนมากกวาใชหลักเกณฑเพียงหลักเดียว เชน ความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-
สหรัฐ ใชทั้งการเปลี่ยนพิกัดและการพิจารณามูลคาเพิ่มประกอบกันในการตัดสิน
แหลงกําเนิดสินคาของสินคาหนึ่งๆ เปนตน 

 
รูปที่ 5.1 แสดงดัชนีวัดความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาในความตกลง

การคาเสรีฉบบัตางๆ โดยดัชนีมีคาระหวาง 1-7 ดัชนีเทากับ 1 แสดงวามีความเขมงวดนอยที่สุด (คือ
สวนใหญของกฎในรายสินคาพิจารณาจากการเปลี่ยนรหัสในระดับ 8-10 พิกัด) ในขณะที่ดัชนีเทากับ 7 

                                          
12 ยกเวนส่ิงทอและเสื้อผาอาภรณ ที่ใชการพิจารณาการเปลี่ยนพิกัด (CTC) 
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แสดงวามีความเขมงวดมากที่สุด (คอืสวนใหญของกฎในรายสินคาพิจารณาจากการเปลี่ยนรหัสใน
ระดับ 2 พิกัดและพิจารณากระบวนการผลิตเฉพาะทีใ่ช) 

 
ดัชนีวัดความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแสดงใหเห็นวาเขตการคาเสรีอเมริกา

เหนือ (NAFTA) มีความเขมงวดสูงสุด รองลงมาคือ ความตกลงการคาเสรีเม็กซิโก-โบลิเวยี และ
สหภาพยุโรป-เม็กซิโก ตามลําดับ ในทางตรงกันขาม ความตกลง MERCOSUR มีความเขมงวดนอย
ที่สุด ทั้งน้ี เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงไทยมีสวนรวมนั้นมีคาดัชนีวัดความเขมงวดเทากับ 4 ถือ
วาเขมงวดนอยกวาความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-สิงคโปร และชลิ-ีเกาหลี  
 

นอกจากความเขมงวดและซับซอนที่เพ่ิมขึ้นในแตละความตกลงแลว การที่ประเทศหนึ่งๆ มี
การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีหลายฉบับ โดยคูเจรจาแตละประเทศมีการเจรจาในกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ใชหลักเกณฑตางกัน จึงทําใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลง
การคาเสรีตางๆ มีความไมสอดคลองกันได โดยในปจจุบันมีความตกลงการคาเสรีทวิภาคีในโลก
มากกวา 200 ฉบับ  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาจึงมีความสลับซับซอนเปนอยางมาก13 

 
สําหรับประเทศหนึ่งๆ กฎที่ซับซอนและไมสอดคลองกันระหวางความตกลงการคาเสรีทวิภาคี

กับประเทศคูคาตางๆ ทําใหสรางความสบัสนและเพิ่มตนทุนใหกบัผูประกอบการ ตลอดจนเพิม่ตนทุน
ในการตรวจสอบและจัดการของภาครัฐ ตวัอยางเชนในประเทศไทย ผูประกอบการจํานวนมากยังคิดวา
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีทวิภาคตีางๆ มีลักษณะเหมือนกับกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เชน เกณฑการพิจารณาของเขตการคาอาเซียน 
คือ พิจารณาจากสัดสวนวตัถุดิบภายในประเทศ (Local content) รอยละ 40 โดยการคิดวัตถุดิบ
ภายในประเทศใหรวมถึงประเทศตางๆ ในอาเซียนดวย (Full Cumulation) ในขณะที่ความตกลงการคา
เสรีของไทยอืน่ๆ เชน ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลยี ไมสามารถนําวัตถุดิบจากอาเซียนมา
รวมคิดเปนวตัถุดิบภายในประเทศได14 เปนตน 

                                          
13ความซับซอนของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีอาจเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตรการเมือง 

(political economy) อยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก ผูเจรจาความตกลงการคาเสรีใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนเคร่ืองมือ
ปกปองทางการคาหรืออุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากรเพื่อปกปองตลาดสินคาในประเทศที่ยังไมพรอมจะเปดเสรี และ ประการ
ที่สอง ผูเจรจาความตกลงการคาเสรีใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกระตุนการลงทุนจากตางประเทศใหเขามา
ในประเทศ โดยออกกฎใหมีการใชวตัถุดิบภายในประเทศสูงในสินคาที่ตองการ (ดู Manzano (2004)) 

14 ยกเวนสําหรับสินคาพิกัด 50-64 (ส่ิงทอและเครื่องนุงหม) ซ่ึงสามารถใชวัตถุดิบจากประเทศกําลังพัฒนาไดไมเกินรอยละ 25 (จาก
ภาคผนวก 4.1 ขอ 8 ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 
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รูปที่  5.1  :  ดัชนีวัดความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาในความตกลงการคา
เสรีฉบบัตางๆ (Restrictiveness Index) 
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ที่มา 
Estevadeordal and Suominen (2003) 
หมายเหตุ :  

1.  ดัชนีมีคาตั้งแต 0 ถึง 7 โดยคา 0 แปลวามีความเขมงวดนอยที่สุด คา 7 คือ มคีวามเขมงวดมากที่สุด  
2.  คาดัชนีคํานวณโดยการใหคาความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา ของความตกลง
การคาเสรีแตละฉบับ แลวจึงนํามาหาคาเฉล่ียเลขคณิต ซึ่งคาความเขมงวดมีเกณฑในการกําหนดคาดังนี้ 
(Y คือคาความเขมงวดของกฎ และ Y* คือกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา)  

Y = 1 เมื่อ Y* ≤  CI (การเปล่ียนในระดับ 8-10 พิกัด) 
Y = 2 เมื่อ CI  <  Y* ≤ CS (การเปล่ียนในระดับ 6 พิกัด) 
Y = 3 เมื่อ CS <  Y* ≤ CS และ VC (เกณฑมูลคาเพ่ิม) 
Y = 4 เมื่อ CS และ VC <  Y* ≤ CH (การเปล่ียนในระดับ 4 พิกัด) 
Y = 5 เมื่อ  CH < Y* ≤ CH และ VC 
Y = 6 เมื่อ CH และ VC < Y* ≤ CC (การเปล่ียนในระดับ 2 พิกัด) 
Y = 7 เมื่อ CC < Y* ≤ CC และ TECH (การพิจารณากระบวนการผลิตเฉพาะ) 
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ตารางที่ 5.3  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสนิคาของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีฉบับ
ตางๆ 
 

ความตกลง
การคาเสรี 

Change of Tariff 
Classification 

(principle, 
secondaty level) 

Local 
Content 

Specific 
Manufactung 

Process 
Cumulation Tolerance Absorption 

ก. ความตกลง
การคาเสรีของ
สหภาพยุโรป 

      

EU (PanEuro) 50-70 % มี Bilateral 
Diagonal 

มี (10 %) มี 

EU (GSP) 50-70 % มี Bilateral 
Diagonal 

มี (10 %) มี 

EU-Cotonou 50-70 % มี Full มี (15 %) มี 
EU-Chile 50-76 % มี Bilateral 

Diagonal 
มี (10 %) มี 

EU-Mexico 50-70 % มี Bilateral 
Diagonal 

มี (10 %) มี 

EU-South Africa 

 
 
 

2 และ 4 พิกัด 

50-70 % มี Bilateral 
Diagonal 
(ACP) 

Full (SACU) 

มี (15 %) มี 

ข. ความตกลง
การคาเสรีของ
สหรัฐ 

      

NAFTA 2, 4 และ 6 พิกัด 40-50 % มี Bilateral 
Diagonal 

มี (7 %) มี 

US-Israel  ไมมี 65 %  Bilateral 
Diagonal 

ไมมี มี 

ค. ความตกลง
การคาเสรีของ
ประเทศในเอเชีย 

      

AFTA ไมมี 40 % ไมมี Full ไมมี ไมมี 
ANZERTA ไมมี 50 % ไมมี Full ไมมี ไมมี 
Singapore-Japan 60 % มี Bilateral 

Diagonal 
มี ไมมี 

Singapore-US 35-55 % มี Bilateral 
Diagonal 

ไมมี ไมมี 

Singapore-New 
Zealand 

 
2, 4 และ 6 พิกัด 

40 % ไมมี Bilateral 
Diagonal 

มี (10 %) ไมมี 

ที่มา: สรุปจาก Brenton (2003) และความตกลงการคาเสรีทวิภาคีฉบับตางๆ 
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5.4  หลักการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
 
 การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาที่เหมาะสมจะตองมีการเปรียบเทียบ
ระหวางผลไดและตนทุนที่เกิดจากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่
ผอนปรนมากเกินไป (Liberal ROO) ทําใหเพ่ิมโอกาสในการเกิดการบายเบนทางการคา (Trade 
deflection) จากประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของความตกลง หรือการที่ประเทศซึ่งไมไดเปน
สมาชิกความตกลงสามารถเขาสูตลาดโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชนเดียวกับ
ประเทศคูสมาชิก 
 

ในขณะที่กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดเกินไป (Restrictive ROO) ทําให
โอกาสในการสงออกสินคาแลวไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากความตกลงการคาเสรีลด
นอยลงไป นอกจากนี้ยังเพ่ิมตนทุนในการตรวจสอบและปฏิบัติตาม (Cost of compliance) ของ
ผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ เชน หนวยงานศุลกากรและหนวยงานออกใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา   
 
 Productivity Commission (2004) ไดจําแนกตนทุนที่เกิดขึ้นกับผูประกอบธุรกิจและ
หนวยงานราชการจากการปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคามีดังตอไปน้ี 

• ตนทนุทีเ่กิดขึน้กับผูประกอบการ 
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการทําความเขาใจกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ซ่ึง
รวมถึงตนทุนเวลาที่ใชในการคนหากฎสําหรับสินคาของผูประกอบการ 
ตนทุนการติดตอกับเจาหนาที่ศุลกากร ตนทุนในการทําความเขาใจวิธีการคิด
สัดสวนวัตถุดิบและมูลคาเพิ่มตางๆ  

- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากเวลาที่ใชในการพิจารณาวาสินคาผานเกณฑกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาหรือไม 

- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรมหรือกระบวนการใหมๆเพ่ือตรวจสอบวา
สินคาผานเกณฑ เชน ตนทุนเวลาและคาใชจายในการพัฒนาระบบบัญชีใหม
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 

- ตนทุนทีเ่กิดขึน้อยางตอเน่ืองจากการตรวจสอบสินคาใหไดตามเกณฑใหมๆ 
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากหนวยงานรัฐ ซ่ึงรวมถึงเวลาในการ
เตรียมเอกสารสําหรับศุลกากร  

• ตนทุนทีเ่กิดขึน้กับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 
- ตนทุนจากการแจงและใหความรูแกผูประกอบการทราบเกี่ยวกบักฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา 

- ตนทุนในการจัดการและกํากับดูแลกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
- ตนทุนในการออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
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 ทั้งน้ี งานวจัิยที่ไดประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการในสวนของกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาที่นาสนใจ คือ Breton (2003) ไดประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นกบั
ผูประกอบการในสวนของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาวาเทากบัรอยละ 3 ของคาขนสงทาง
เรือสําหรับประเทศพัฒนาแลว Koskinen (1983) ประมาณการตนทุนวาเทากบัรอยละ 3 ของ
ราคาสินคาขัน้สุดทาย Homls and Shepherd (1983) ประมาณการตนทุนเทากับรอยละ 1.5-
5.7 ของมูลคาสินคาขั้นสุดทาย15  
 
 นอกจากนี้ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดยังอาจทําใหเกิดการเบี่ยงเบนของการ
ลงทุน (investment diversion) โดยผูประกอบการอาจจําเปนตองลงทุนตั้งโรงงานในประเทศที่
เปนสมาชิกของความตกลงการคาเสรี ทั้งที่ประเทศนั้นไมไดเปนฐานการผลิตที่ดีที่สุด หรืออาจ
ตองตั้งโรงงานในหลายประเทศทําใหไมไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาดการผลิต 
(economy of scale) หรืออาจทําใหผูประกอบการใชวัตถุดิบภายในประเทศที่มีราคาสูงกวา
แหลงวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเพื่อใหเปนไปตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ทั้งน้ี ผูประกอบการบาง
รายอาจตัดสินใจสงออกสินคาโดยยอมถูกเก็บภาษีในอัตราทั่วไปเนื่องจากความยุงยากและ
ซับซอนของกฎที่เขมงวดเกินไป16 ซ่ึงทําใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดถูกมองเปน
เครื่องมือกีดกันทางการคาหรืออุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-tariff Barrier)  
 

ดังน้ัน ในการเจรจาทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทย ผูดําเนินนโยบายควร
พิจารณาถึงผลไดและตนทุนที่เกิดขึ้นจากการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับประเทศ
คูคาตางๆ ใหเหมาะสมทั้งรายประเทศและในภาพรวมของไทย เพ่ือใหประเทศไดประโยชนจาก
การขยายตัวของการคาจากการเปดเสรี ทั้งนี้ Productivity Commission (2004) ไดสรุป
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาวาควรจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 
คือ  

• กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี (FTA text) ควรมีความ
ชัดเจนและไมคลุมเครือ 

• กฎควรสอดคลองกับเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีคือลดอุปสรรค
ทางการคา 

                                          
15 ระดับของตนทุนจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ขนาดของการประกอบธุรกิจ ความซับซอนของกระบวนการ
ผลิต จํานวนสินคาที่ผลิตและสงออก ความสอดคลองของกระบวนการผลิตและการใชปจจัยการผลิต เปนตน โดย
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มักจะมีตนทุนปฏิบัติการคิดเปนสัดสวนของขนาดธุรกิจสูงกวาบริษัทขนาด
ใหญ  

16 Hoekman and Leidy (1993) ศึกษากฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาในเขตการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Area: 
EFTA) พบวาผูประกอบการจํานวนมากเห็นวาการปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทําใหตนทุนสูงและยุงยาก จึง
ตัดสินใจสงออกสินคาโดยยอมถูกเก็บภาษีศุลกากรในอตัราทั่วไป (MFN rate) 
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• กฎควรสอดคลองกันระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีฉบับตางๆ ของ
ประเทศ 

• ควรหลีกเลี่ยงการออกกฎเฉพาะสําหรับแตละสินคา 
• ควรหลีกเลี่ยงกฎที่จะทําใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ 
• ไมควรทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ 
• ควรหลีกเลี่ยงตนทุนในการตรวจสอบและปฏิบัติตามของธุรกิจและรัฐ 
• การตัดสินตามหลักเกณฑกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาควรมีความแนนอน 

ชัดเจน และสอดคลองกัน 
• การปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 
5.5  การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย 
 
 เน้ือหาสวนนี้จะวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย โดยสวนแรกจะกลาวถึง
ความคืบหนาและทาทขีองไทยในเรื่องกฎแหลงกําเนิดสินคา และสวนที่สองจะแสดงวิธีวเิคราะห
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคาของไทยในความตกลงการคาเสรีตางๆ  
 
5.5.1 ทาทขีองประเทศไทยในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

 
ปจจุบัน  ประเทศไทยยังไมมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาสําหรับการนําเขาสินคา

โดยทั่วไป  แตมีกฎสําหรับสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึง
เปนกฎที่ใชระหวางสมาชิกในกลุมอาเซียน กรมศุลกากรมีหนาที่ในการพิจารณาใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับแจงในการนําสินคาที่เขามาผลิตในประเทศไทย สําหรับกรณีสินคา
สงออก  กรมการคาตางประเทศและสภาหอการคาแหงประเทศไทยจะเปนผูออกหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาใหผูสงออกไทยเพื่อรับรองวาสินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศ 

 
การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาของไทยมี 2 รูปแบบหลัก17  คือ หนังสือ

รับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษศีุลกากรและแบบทั่วไปสําหรบัผูที่ไมไดรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  โดยหนังสือรับรองภายใตระบบสิทธิพิเศษยังแบงออกไดเปน 
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Certificate 
of Origin Form A)  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับสทิธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี

                                          
17 กรมการคาตางประเทศ, 2547 
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อาเซียน (Certificate of Origin Form D)  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบ GSPT18 
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาสําหรับสินคาหัตถกรรม  สินคาผาไหมและผาฝายทอดวยมือ    
สวนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบทั่วไปจะออกใหแกผูสงออกที่ไมไดรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร  ไดแก  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาทั่วไป (Certificate of Origin : Form 
C/O) 

 
การกําหนดเกณฑพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาของไทย  หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 4 

แหง คือ  กรมศุลกากร  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทยไดมีการหารือเบื้องตนและกําหนดจุดยืนวา19  ควรใช
หลักเกณฑ 3 ขอเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

 
1. การใชวตัถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO) คือ  การผลิต

สินคาโดยไมมีการนําเขาวตัถุดิบจากตางประเทศเลย สินคากลุมน้ีไดแกสินคา
เกษตร  

2. การเปลี่ยนแปลงอยางมากเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ซ่ึงยึด
ตามหลักเกณฑขององคการการคาโลก (WTO) ที่จะประกาศใช โดยการนําเขา
วัตถุดิบมาบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อการผลิตโดยจะตองมีการแปรสภาพอยาง
เพียงพอจนไดสินคาขั้นสุดทาย  สินคากลุมน้ีมักเปนสินคาอุตสาหกรรมทั่วไป  
ไดแก  เครื่องใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส  ยานยนต และของเลน  เปนตน  
หลักเกณฑน้ีควรจะใชการเปลี่ยนพิกัดศลุกากรของสินคานําเขาหรือวัตถุดิบ
นําเขากับสินคาที่ผลติสงออกในระดับเลขพิกัด 6 หลัก   

3. การพิจารณาวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content: LC) หลักเกณฑการคิด
สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนเปอรเซ็นต  โดยใชราคาสงออก 
(F.O.B.) เปนฐานการคํานวณ  มีหลักการ คือ การนําราคาวัตถุดิบและคาการ
ผลิตในประเทศมาคิดเปนสดัสวนรอยละของสินคาสงออก  เชน  ในเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) จะคิดสัดสวนวตัถุดิบภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40 และ
อาเซียนยอมใหใชสัดสวนนาํเขาจากประเทศสมาชิกมาคํานวณรวมเพื่อสงออก
สินคากลับไปไดดวย (full cumulation) 

 
ทาทีของหนวยงานทั้ง 4 ของไทยขางตน คือ หลักการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาควร

ใชการพิจารณาจากวตัถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (WO) กอนหากไมไดแหลงกําเนิดสินคาจะ

                                          
18 เปนหนังสือรับรองที่ออกใหแกผูสงออกเพื่อใชในการขอรับสิทธิพิเศษภายใตระบบการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศ
กําลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences) 

19 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแหลงกําเนิดสินคาและการปรับลด
ภาษีในเขตการคาเสรี,  23 มกราคม 2547. 
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ใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพียงพอ (ST) และหากยังไมไดแหลงกําเนิดสินคาจึงใช
เกณฑการพิจารณาวัตถุดิบภายในประเทศ (LC) เปนเกณฑสุดทายตามลําดับ  สวนสินคาใดจะ
ใชเง่ือนไขใดไดน้ันจะมีการกําหนดขึ้นเปนเกณฑเฉพาะเกณฑเดียวก็ได แตจะตองระบุใหชัดเจน
ตามเลขพิกัดอัตราศุลกากร 
 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศ ซ่ึง
การทําความตกลงกับประเทศกําลังพัฒนา เชน เปรู จีน และอินเดีย ไดทําความตกลงลดภาษี
แบบเรงดวนไปกับสินคาบางสวน กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เจรจาไปแลวและกําลังเจรจาจึง
ครอบคลุมเฉพาะสินคาไมกี่รายการ ยกเวนการทําความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลีย ซ่ึงได
ตกลงในสินคาสวนใหญ (Comprehensive)  

 
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทย-

ออสเตรเลียมีลักษณะระบุรายสินคา (Product specific rule)  และครอบคลุมสินคาสวนใหญที่คา
กันระหวางประเทศ  ในขณะที่กรณีของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาจะใชการพิจารณาเกณฑเดียวกับทุกสินคา20 โดยระบุการใชวัตถุดิบในประเทศไวไมนอย
กวารอยละ 40  อยางไรก็ตามเกณฑการใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศของไทย-ออสเตรเลียจะมี
ความแตกตางไปจากกฎของอาเซียนในบางรายสินคา  อยางเชน  

  
• กรณีรองเทากีฬา (พิกัด 6403.19) จะตองมีการเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดยอย 

(6 พิกัด) และมีการใชวตัถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 55   
• กรณีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (พิกัด 8522.90) จะตองมีการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย 

(6 พิกัด) หรือใชวตัถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 45 เปนตน 
 
ทั้งน้ี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีทาทีในการเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิด

สินคาวาควรใชกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ในการเจรจาในความตกลงการคา
เสรีอ่ืนๆ  เน่ืองจากเห็นวากฎเกณฑไมไดเขมงวดมากนัก 

 
5.2.2 การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย  
 

การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทยในสวนนี้ใชขอมูลจากการออกหนังสอื
รับรองแหลงกําเนิดสินคาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (Form D)21 ซ่ึงรวบรวมโดยกรมการคา
                                          
20  ยกเวนส่ิงทอและเสื้อผา 
21 Form D คือ เปนหนังสือรับรองที่ออกใหผูสงออกเพื่อใชในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษี
ศุลกากรพิเศษที่เทากัน (Common Effective Preferential Tariff : CEPT) สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (Asean Free 
Trade Area : AFTA)  



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

 

 172

ตางประเทศ22 ขอมูลดังกลาวจะประกอบดวย วัตถุดิบนําเขาที่ ใช และสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศที่ใชสําหรับผลิตสินคาสงออกรายสินคา  ทั้งน้ี ขอมูลดังกลาวมีขอจํากัดบาง
ประการ คือภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนการไดมาซึ่งแหลงกําเนิดสินคานั้นจะตองมีการใช
สัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 40  ดังน้ัน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหในสวนนี้
จึงเปนขอมูลจากกลุมผูประกอบการที่มีการใชวัตถุดิบภายในประเทศของสินคาตั้งแตรอยละ 40 
ขึ้นไป  ดังน้ัน การวิเคราะหกฎแหลงกําเนิดสินคานี้จึงจํากัดเฉพาะผูประกอบการไทยที่สงออก
สินคาไปยังประเทศที่อยูในอาเซียนเทานั้น23  
 

กลุมสินคาตวัอยาง 25 รายการที่นํามาทําการวิเคราะหเปนสินคาอุตสาหกรรมใน 100 
อันดับแรกที่มีมูลคาสงออกสูงสุดของไทยในป 2001 โดยทําการเลือกสินคาเฉพาะที่มีขอมูล
เพียงพอตอการวิเคราะหเทานั้น  ทั้งน้ี มูลคาสงออกของสินคากลุมตัวอยาง 25 รายการนี้คิดเปน
รอยละ 22 ของมูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด (หรือรอยละ 19 ของมูลคาสินคาสงออก
รวมในป 2001)   โดยมูลคารวมทีส่งออกไปยังประเทศคูคาที่สําคัญอยางสหรัฐอเมริกาในป 
2001 เทากับ 100,782 ลานบาท  สวนตลาดญี่ปุนและจีนนั้นไทยสงออกสินคาเปนมูลคารวม
เทากับ 54,837 และ 25,750 ลานบาท  ตามลําดับ (ตารางที่ 5.4)  สินคาที่มีมูลคาสงออกสูงสุดที่
สงไปยังประเทศคูคาทั้ง 3 ประเทศไดแก สวนประกอบและอุปกรณเครื่องจักร  (พิกัด 8473.30)    

 
อัตราภาษีศลุกากรของสินคาทั้ง 25 รายการในประเทศคูคาจะแตกตางกันไป  อัตรา

ภาษีที่แสดงในตารางที่ 5.5  น้ันจะพบวา  สินคาทั้ง 25 รายการที่สงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  
ญ่ีปุนและจีนน้ันจะมีอัตราภาษีศลุกากรทีแ่ตกตางกันออกไป  เชน  สินคากลุมยานยนต  
เครื่องจักรและเครื่องใชไฟฟา (สินคาลาํดับที่ 1-7 ตามรายการในตารางที ่ 5.5) ที่สงไปยัง
ประเทศญี่ปุนจะเสียภาษีอัตรารอยละ 0   แตหากสงไปขายประเทศจีนจะตองเสยีภาษีรอยละ 
16-70   โดยเฉพาะรถยนตและชิ้นสวนรถยนต (พิกดั 8703.23) มีอัตราภาษีสงูถึงรอยละ 70  
สวนอัตราภาษีสิ่งทอจะมีอัตราที่คอนขางสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน 

 
 
 

                                          
22 คณะผูวิจัยไดรับการเอื้อเฟอขอมูลน้ีจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
23 ทั้งน้ี คณะผูวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามสําหรับสอบถามผูประกอบการเพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกาํเนิด
สินคาสําหรับสินคาทั่วไป ดูในภาคผนวกที่ 3.1 แบบสอบถามผูประกอบการเพื่อวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
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ตารางที่ 5.4  มูลคาสงออกสินคาไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญในป 2001 
 

มูลคาสงออกป 2001 (พันบาท) และสวนแบงตลาดสงออกไทย (%) 
ลําดับ พิกัด สินคา 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

8473.30 
8704.21 
8501.10 
8522.90 
8415.10 
8703.23 
9403.60 
4202.12 
4015.19 
3902.10 
7113.11 
6403.19 
8708.99 
9018.90 
6403.99 
6203.42 
7102.21 
9503.90 
6404.11 
9401.61 
7103.91 
7326.90 
8007.00 
5004.00 
7506.20 

สวนประกอบและอุปกรณเครื่องจักร 
รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปกอัพ 
มอเตอรไฟฟา 
สวนประกอบอื่นๆของเครื่องเสียง 
ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ 
รถยนตและชิ้นสวนยานยนต 
เฟอรนิเจอรอื่นๆทําดวยไม 
กระเปา หีบใสของ 
ถุงมือยาง 
โพลิโพรพิลีน 
เครื่องประดับทําดวยเงิน 
รองเทากีฬา 
สวนประกอบยานยนตอื่นๆ 
อุปกรณทางการแพทย 
รองเทากีฬา 
เส้ือผาบุรุษทําดวยฝาย 
เพชร 
ของเลน 
รองเทากีฬา 
ที่น่ังมีเบาะ 
ทับทิม แซปไฟรและมรกต  
ของอ่ืนๆที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
ของอ่ืนๆทําดวยดีบุก 
ดายไหม 
แผนฟอยลทําดวยนิกเกิล 

43,073,462 (16.34%)
0 (0.00%)

1,029,017 (3.66%)
2,641,418 (12.40%)
1,294,840 (6.09%)

0 (0.00%)
6,138,718 (42.14%)

12,013,573 (87.81%)
8,865,837 (65.56%)

227,651 (1.80%)
4,979,546 (41.33%)
5,132,515 (51.49%)

415,764 (5.08%)
2,086,293 (29.30%)
2,699,103 (38.17%)
1,870,871 (26.80%)

53,300 (0.77%)
2,654,717 (40.01%)
2,486,195 (41.76%)

585,608 (10.28%)
1,684,423 (31.69%)

806,738 (16.78%)
42,049 (17.52%)

3 (1.14%)
0 (0.00%)

22,332,587 (8.47%)
47,075 (0.10%)

2,879,120 (10.23%)
3,876,121 (18.20%)
1,088,532 (5.12%)

4,152,362 (25.47%)
5,056,041 (34.71%)

288,899 (2.11%)
244,572 (1.81%)
974,576 (7.69%)
803,178 (6.67%)
296,304 (2.97%)

1,302,281 (15.92%)
2,839,634 (39.87%)

32,690 (0.46%)
713,571 (10.22%)

3,005 (0.04%)
1,280,150 (19.29%)

404,129 (6.79%)
3,398,935 (59.66%)
1,151,601 (21.66%)
1,664,682 (34.63%)

3,513 (1.46%)
0 (0.00%)

3,094 (99.99%)

21,386,631 (8.11%)
2,952 (0.01%)

1,890,696 (6.72%)
1,006,078 (4.72%)

49,856 (0.23%)
193,081 (1.18%)
25,287 (0.17%)
1,374 (0.01%)
5,662 (0.04%)

1,847,956 (14.59%)
16,916 (0.14%)
15,418 (0.15%)
84,578 (1.03%)
26,742 (0.38%)

457 (0.01%)
2,266 (0.03%)

19,704 (0.28%)
17,875 (0.27%)
24,549 (0.41%)

265 (0.00%)
4,021 (0.08%)

124,488 (2.59%)
3,349 (1.40%)

0 (0.00%)
0 (0.01%)

  รวม 100,781,641(18.75%) 54,836,652(10.20%) 26,750,202(4.98%)
ที่มา: กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 5.5  อัตราภาษีศุลกากรของสินคาที่สงออกไปประเทศคูคาที่สําคัญ 
 

อัตราภาษีศุลกากร (%) 
ลําดับ พิกัด สินคา 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน 
1 8473.30 สวนประกอบและอุปกรณเครื่องจักร 0 0 50 
2 8704.21 รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปกอัพ 25 0 50 
3 8501.10 มอเตอรไฟฟา 2.8-6.7 0 16-25 
4 8522.90 สวนประกอบอื่นๆของเครื่องเสียง 2 0 25-34 
5 8415.10 ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ 0-2.2 0 25 
6 8703.23 รถยนตและชิ้นสวนยานยนต 2.5 0 70 
7 9403.60 เฟอรนิเจอรอื่นๆทําดวยไม 0 0 22 
8 4202.12 กระเปา หีบใสของ 5.7-20 4.6-16 20 
9 4015.19 ถุงมือยาง 3-14 0 18 
10 3902.10 โพลิโพรพิลีน 6.5 6.5 16 
11 7113.11 เครื่องประดับทําดวยเงิน 5-13.5 5.2 36 
12 6403.19 รองเทากีฬา 0-10 27-30 24 
13 8708.99 สวนประกอบยานยนตอื่นๆ 0-2.5 0 251 

14 9018.90 อุปกรณทางการแพทย 0 0 8 
15 6403.99 รองเทากีฬา 5-10 27-30 24 
16 6203.42 เส้ือผาบุรุษทําดวยฝาย 0-16.6 9.1-10 21 
17 7102.21 เพชร 0 0 3 
18 9503.90 ของเลน 0 2.8-3.9 10 
19 6404.11 รองเทากีฬา 10.5 - 48 8 24 
20 9401.61 ที่น่ังมีเบาะ 0 0 19 
21 7103.91 ทับทิม แซปไฟรและมรกต 0 0 8 
22 7326.90 ของอ่ืนๆที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 0-8.6 0 12-20 
23 8007.00 ของอ่ืนๆทําดวยดีบุก 2.1 - 2.8 3 8-18 
24 5004.00 ดายไหม 0 6 10 
25 7506.20 แผนฟอยลทําดวยนิกเกิล 2-3 3 8 

ที่มา: APEC (2004) และ U.S. Customs and Border Protection (2004) 
หมายเหตุ : 1. อัตราภาษีเฉล่ียของสินคาในประเภทพิกัดยอย 8708.99 
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ตารางที่ 5.6 เปนการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงคาเสรีแบบ
ทวิภาคตีางๆ ไดแก ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย สหรฐั-ออสเตรเลีย  สหรัฐ-สิงคโปร
และญี่ปุน-สิงคโปร เพ่ือเปนแนวทางในการเจรจาการคาเสรีของไทย โดยทําใหทราบวาในการ
ผลิตสินคามีวตัถุดิบสําคญัอะไรบาง  มีการนําเขาวตัถุดิบในการผลิตสินคาชนิดนั้นมากนอย
เพียงใด  และสินคาสงออกนั้นจะไดแหลงกาํเนิดสินคาหรือไม หากพิจารณาภายใตกรอบการ
เจรจาการคาเสรีอ่ืน  

 
จากกลุมสินคาดังกลาว พบวาสินคาสวนใหญจะมีการใชวตัถุดิบภายในประเทศอยู

ในชวงรอยละ 40-70 โดยกลุมสินคาที่มีการใชวตัถุดิบภายในประเทศเฉลี่ยต่ํา ไดแก รถยนตและ
ชิ้นสวนยานยนต (พิกัด 8703.23)   มีสัดสวนวตัถดิุบที่ใชในประเทศประมาณรอยละ 40-57   
ซ่ึงสัดสวนดังกลาวแมวาจะผานเกณฑแหลงกําเนิดสินคาของเขตการคาเสรีอาเซียนและความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียที่รอยละ 40  แตเม่ือพิจารณาตามเกณฑแหลงกําเนิดของ
ความตกลงการคาเสรีสหรฐั-ออสเตรเลีย (ระบุใหใชเกณฑการเปลี่ยนประเภทพิกัดและใช
วัตถุดิบในประเทศไมนอยกวารอยละ 55)  จะทําใหสินคารถยนตของไทยไมผานกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสินคา  

 
หากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตกรอบการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทยกับคู

เจรจามีการกําหนดใหใชหลักเกณฑเดียวกับเขตการคาเสรีอาเซียน (กําหนดใหใชวตัถุดิบใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 40) ผูประกอบการของไทยในกลุมตวัอยางจะไดรับผลกระทบจากกฎ
แหลงกําเนิดสินคาไมมากนัก  

 
จากการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ  

พบวามีรายการสินคา 7 รายการจากทั้งหมด 25 รายการที่อาจไมไดแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศไทยซึง่ไดแก  

 
o สวนประกอบอื่นๆของเครื่องเสียง (พิกัด 8522.90)      
o รถยนตและชิน้ยานยนต  (พิกัด 8703.23) 
o สวนประกอบยานยนตอ่ืนๆ  (พิกัด 8708.99) 
o กระเปา หีบใสของ  (พิกัด 4202.12) 
o ของเลน  (พิกัด 9503.90) 
o รองเทากีฬา  (พิกัด 6404.11) 
o ที่น่ังมีเบาะ  (พิกัด 9401.61) 
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จากตารางที่ 5.6 เม่ือนํากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีกรอบ
ตางๆ มาวิเคราะหกับสินคาสงออกไทย พบวา มีสินคากลุมเสี่ยงที่อาจจะไดรับผลกระทบจากกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคา ดังน้ี  

 
• อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (สวนประกอบเครื่องเสียง พิกัด 8522.90) สัดสวนการใช

วัตถุดิบในประเทศต่ําที่สุดคือรอยละ 45 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียซ่ึงใชหลักเกณฑการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (6 
พิกัด) หรือมีการใชวตัถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 45 ดังน้ันจึงอาจกลาว
ไดวาวาอาจมีผูประกอบการที่เสี่ยงตอการไมผานเกณฑแหลงกําเนดิสินคา 

• รถยนตและชิน้สวนยานยนต (พิกัด 8703.23) มีสัดสวนการใชวัตถดิุบ
ภายในประเทศของผูประกอบการไทยต่าํสุดรอยละ 40  ซ่ึงตามเกณฑความตกลง
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลียและสหรัฐ-ออสเตรเลีย ใหใชวตัถุดิบภายในประเทศไม
นอยกวารอยละ 40 และ 50  ตามลําดับ ดังน้ันสินคาดังกลาวนี้อาจะไมผานในกรณี
ความตกลงการคาเสรีทั้งสองฉบับ 

• สวนประกอบยานยนต (พิกัด 8708.99)  มีสัดสวนการใชวตัถุดิบภายในประเทศ
ต่ําสุดรอยละ 40  ซ่ึงตามเกณฑความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลีย คือใหใช
วัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 50  อยางไรก็ตาม สําหรับสินคาในหมวด
ยานยนตจะมีการใชวธิคีิดมูลคาวตัถุดิบแบบตนทุนสุทธิ24 (Net Cost Method for 
Automotive products) ซ่ึงทําใหยังสรุปไมไดจากขอมูลที่มีอยูวาสินคาไทยจะผาน
เกณฑน้ีหรือไม 

•  กระเปาหีบใสของ  (พิกัด 4202.12) ตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลยีมี
การระบุกฎแหลงกําเนิดสินคากระเปาและสิ่งทอแยกไปจากสินคาทัว่ไป และการได
แหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชหลักเกณฑการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (6 พิกัด) แตมี
ขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชหลักเกณฑน้ีได  โดยสินคากระเปาของไทย 
(พิกัด 4202.12)  ซ่ึงใชวัตถดิุบประเภทผา (พิกัด 54.07) อยูในขอยกเวนตามความ
ตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลีย จึงทําใหสินคาไทยไมผานเกณฑดังกลาว 

• ของเลน  (พิกัด 9503.90) พบวาสัดสวนการใชวตัถดิุบในประเทศที่พบต่ําที่สุดจาก 
เทากับรอยละ 54  ซ่ึงจากกรอบความตกลงการคาเสรญ่ีีปุน-สิงคโปรกําหนดสัดสวน
การใชวตัถดิุบภายในประเทศไวไมนอยกวารอยละ 60 สินคาไทยจงึไมผานเกณฑน้ี 

• พลาสติก (พิกัด 3902.10)    หลักเกณฑตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
กําหนดใหมีสัดสวนโพลิเมอรในประเทศ  ไมนอยกวารอยละ 40  ของน้ําหนักโพลิ

                                          
24 มาตรา 5.4 ขอ 1 ของความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลียระบุวิธีคิดมูลคาเพิ่มแบบ Regional Value Content 2 แบบคือ 

Build-down Method และ Build-up Method ใชสําหรับสินคาทั่วไป สวนขอที่ 2 ระบุวิธีคิดมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาหมวดยาน
ยนตโดยเฉพาะ (Method for Automotive Products: Net Cost Method) 
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เมอรทั้ งหมด    ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลการใชวัตถุ ดิบภายในประเทศของ
ผูประกอบการไทยพบวา มีสัดสวนการใชวัตถุดิบทั้งหมดในชวงรอยละ 65-85 ซ่ึง
จากขอมูลที่มีอยูไมสามารถแยกไดวามีสัดสวนของโพลิเมอรเปนเทาไร จึงทําใหยัง
สรุปไมไดในกรณีน้ี  

• ที่น่ังมีเบาะ (พิกัด 9401.61) ตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียและสหรัฐ-
สิงคโปร ระบุวาการไดแหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชหลักเกณฑการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 พิกัด) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชหลักเกณฑน้ีได  
ตัวอยางเชน สินคาที่น่ังมีเบาะ (พิกัด 9401.61) ซ่ึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
หามใชวัตถุดิบขาเหล็ก (พิกัด 9401.90) จากวัตถุดิบนําเขา จึงทําใหสินคาไทยอาจ
ไมผานเกณฑดังกลาว 

• รองเทากีฬา (พิกัด 6404.11) กฎแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรี
สหรัฐ-ออสเตรเลียมีการลงรายละเอียดถึงกระบวนการผลิตแตละขั้นที่ทําใหเกิด
ความยุงยากตอการคํานวณหาแหลงกําเนิดสินคา  ยกตัวอยางเชน  ในการเปลี่ยน
ประเภทพิกัดยอยของรองเทานั้นจะตองมีผิวดานนอกรองเทาทําดวยหนังเปนพ้ืนที่
รอยละ 50  หรือกําหนดการใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศที่แตกตางกันในมูลคา
สินคาที่แตกตางกัน ขอมูลที่คณะผูวิจัยมีจึงไมสามารถวิเคราะหในรายละเอียดนี้ได 
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ตารางที่ 5.6 ขอมูลการใชสัดสวนวัตถดุิบภายในประเทศรายสนิคาของไทยและกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาค ี
 

วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 
ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 

1 
 
 

8473.30 
  
  

สวนประกอบ 
และอุปกรณ
เครื่องจักร (tariff = 
40%) 

1.เม็ดพลาสติก 
2.Terminal 
3.Housing 

3903.11,3903 
8536.90 
3926.00 

55-81% 
avg = 69% 
 

CTH or 
  
  

RVC  45% 
  

  - 
  
  

CTSH 
  
  

  - 
  
  

  - 
  
  

CTH or 
  

RVC 35% B.U. 
RVC 45% B.D. 
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

2 
 
 
 
 

8704.21 
  
  
  
  

รถบรรทุกชนิดแวน 
และชนิดปกอพั 
(tariff = 100%) 
  
  
  

1.Hot rolled 
steel in coil 
2.Trans compt 
3.Am Assy-
rocker 
4.Crank shaft 
assy 
5.Bolt 

7208.37, 
7209.15 
8708.99 
8409.90,  
 
8409.99 
8483.10 
7318.15 

68-73% 
avg = 70% 
  

CTH and 
  
  
  
  

RVC  40%   
  

  - 
  
  
  
  

CTH and  
  
  
  
  

RVC 50%  
Net cost 
Method 
  
  
  

  - 
  
  
  
  

CTH and 
  

RVC 30% B.U. 
  
  
  
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

3 
 

8501.10 
  

มอเตอรไฟฟา 
(tariff = 35%) 
  

1.Stator asst. 
  

8505.00 
  

75% 
  

CTSH and 
  

RVC 40% 
  

motor of an 
output not 
exceeding 
37.5w 

CTSH and 
  

RVC 35% B.U. 
or RVC 45% 
B.D. 

  - 
  

CTSH and 
  

RVC 35% B.U. 
or RVC 45% 
B.D. 

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  
  
  

4 
 
 
 
 

8522.90 
  
  
  
  

สวนประกอบอื่นๆ
ของเครื่องเสียง 
(tariff = 60%) 
  
  
  

1.Diode 
2.Screw 
 
3.Micro motor 
4.Capstan 
5.PS resin 
styron 

8541.10 
7318.15, 
07318.00 
8501.00 
8529.00 
3903.19 

45-100% 
avg = 77% 
  

CTSH or 
  
  
  
  

RVC 45% 
  

  - 
  
  
  
  

CTH  
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  

CTSH or 
  

RVC 35% B.U. 
or RVC 45% 
B.D. 
  
  
  

  -  
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
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วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 

ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 
5 
 
 
 
 
 
 
 

8415.10 
  
  
  
  
  
  
  

ชิ้นสวนเครื่อง 
ปรับอากาศ 
 (tariff = 60%) 
  
  
  
  
  
  

1.Washer 
2.อุปกรณ
ขับเคลื่อนพัดลม 
3.แผงวงจร 
4.Bind-band 
5.Compressor 
6.Copper tube 
7.Aluminium 
8.Screw 

4016.93, 
7318.22 
8501.10 
8537.10 
3926.90 
8414.30 
7411.10 
8534.00 
7318.15 

52-96% 
avg = 75% 
  

CTSH  
from any other 
SH 
  
  
  
  
  
  

  - 
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

CTSH 
  
  
  
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

CTSH   
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

6 
 
 

8703.23 
  
  

รถยนตและชิ้นสวน
ยานยนต 
 (tariff = 30-200%) 
  

1.CKD Kit CIF 
2.Card theft 
3.Battery 

8708.99, 
8708.239 
4911.99 
8507.80 

40-57% 
avg = 44% 
  

CTH and 
  
  

RVC 40% 
  

  - 
  
  

CTH and  
  
  

RVC 50%  
  
  

  - 
  
  

CTH and 
  

RVC 30% B.U. 
  
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

7 
 
 
 

9403.60 
  
  
  

เฟอรนิเจอรอื่นๆทํา
ดวยไม 
(tariff = 80%)  
  
  

1.พลาสติก 
  

3909, 4819.2 
  
  
  

82-100% 
avg = 69% 
  

CTSH except from SH 940110-940180, 
940310-940380 and except from SH 940190, 
940390 when that change is pursuant to 
General Rule of Interpretation 2 (a) 

CTSH  
from other 
Heading or 
  
  

CTSH from SH 
with RVC 35% 
B.U. or RVC 
45% B.D. 
  

  - 
  
  
  

CTSH except from SH 940110-940180, 
940310-940380 and except from 
Subheading 940190, 940390 when that 
change is pursuant to General Rule of 
Interpretation 2 (a) 

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

8 
 
 
 
 
 

4202.12 
  
  
  
  
  

กระเปา หีบใสของที่
ดานนอก 
ที่ทําดวยพลาสติก
หรือวัตถุทอ 
(tariff = 100%)  
  
  
  

1.พีวีซีเรซิน่ 
2.ผา 
3.Man made 
leather 
4.ดาย เชือก 
5.หนังวัว หนัง
เทียม 
6.เม็ดพลาสติก 

3904.10 
5407, 5513, 
5503 
 
3921.90 
5204.20 
4108, 4801 
3902.00 

52-100% 
avg = 68% 
  

CTH from 
 other Heading 
  
  
  
  

provided that the goods are 
fully assembled in one or 
both of the Parties. 
  
  

CTSH from any other Chapter, except from 
Headings 54.07, 54.08 or 55.12-55.16 or tariff 
items in Textiles Chapter 
  

CTSH from any other Chapter, except 
from Headings 54.07, 54.08 or 55.12-
55.16 or tariff items in Textiles Chapter 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

9 4015.19 ถุงมือยาง  
(tariff = 50%) 

1.Calcium 
Carbonate 

2836.50 73% CTH from other 
Heading 

  -   - CTH from other Heading CTH from other 
Heading 

  -   - ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
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วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 
ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 

10 
 
 

3902.10 
  
  

โพลิโพรพิลนี 
(tariff ตามราคา 
40% และอัตราตาม
สภาพ 8 บาทตอ
กก.) 
  
  

1.ผงพลาสติก 
2.Catalyst Pz 
3.เม็ดพลาสติก 

3901.00 
3815.90 
2101.00 

65-85% 
avg = 80% 
  

CTH from other Heading 
Provided Regional Polymer content is no less 
than 40% by weight of the total polymer 
content 

CTH from other Heading,  provided 
Originating Polymer content is no less than 
50% by the weight of the total polymer 
content 

CTH from other Heading, provided 
Domestic Polymer content is no less than 
40% by weight of the total polymer 
content 

CTH from other Heading 
or production in which the 
qualifying value content no 
less than 60% 

11 
 

7113.11 
  

เครื่องประดับทําดวย
เงิน 
(tariff = 60%) 
  

1.น้ํายาเคลือบผิว 
  

ไมมีขอมูลวัตถุดิบ 
  

90% 
  

CTSH  
from other SH 

  - 
  

  - 
  

CTH from other Heading  
except from H 71.13-71.18 

CTH from other Heading  
except from H 7114-7117 
  
  

  - 
  

CTH  
from other Heading 

  - 
  

12 6403.19 รองเทากีฬา 
(tariff = 100%) 

1.หนัง 
2.หนังวัวฟอก
ยอมสี 

4203.00 
4101.31 

60-65% 
avg = 61% 

CTSH and 
from other 
Heading 

RVC 55%   - CTH from other Heading except from H 
64.01-64.05 and RVC 35% B.U. or RVC 45% 
B.D.  
  

CTSH from 
other Heading  
 

 and RVC 35% 
B.U. or RVC 
45% B.D.  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 

13 
 
 
 
 
 
 
 

8708.99 
  
  
  
  
  
  
  

สวนประกอบยาน
ยนตอื่นๆ 
(tariff = 60%) 
  
  
  
  
  
  
  

1.Al strip 
2.HDPE 
3.PVC w3747 
4.Upr&low 
channel 
5.เหล็ก 
6.อะลูมิเนียมแทง 
7.Head 
s/acylinder 
8.เรซิ่น 

3607.19, 
7607.19 
3901.20 
3904.22 
7208.27 
8708.99 
2804.69 
8409.90 
 
3920.72 

40-100% 
avg = 69% 
  

no CTC with 
  
  
  
  
  
  
  

RVC 40% 
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

CTSH  
  
  
  
  
  
  
  

if no CTC 
provided  
RVC 50% with 
Net cost 
Method 
  
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  
  
  
  

CTSH or 
  

no CTC with 
RVC 30% BU 
  
  
  
  
  
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
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วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 

ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 
14 
 
 
 

9018.90 
  
  
  

เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในทาง 
วิทยาศาสตร
การแพทย 
(tariff = 30%) 
  
  

1.connector 
2.Addhesive 
WB 
3.Rubber 
4.เม็ดพลาสติก 

3917.40, 
3917.29 
3505.20 
3926.90 
3904.90 

64-73% 
avg = 70% 
  

CTH from other Heading 
 

CTSH from 
other SH , 
including 
another SH 
within that 
group 

or no CTH with 
RVC 35% B.U. 
or 45% B.D. 

  - 
  
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

15 
 

6403.99 
  

รองเทากีฬา 
(tariff = 100%) 
  

1.พีวีซ ี
2.ผาไมทอ 

3921.00 
6002.00 

65% 
  

CTSH  
from other 
Heading 

and RVC 55% 
  

  - 
  

CTSH from 
other Heading 
outside Heading 
64.01-64.05, 

provided RVC 
35% B.U. or 
45% B.D. 

  - CTSH 
 from other 
Heading 

and RVC 35% 
B.U.  
or 45% B.D. 

 - ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

16 
 
 
 

6203.42 
  
  
  

เสื้อผาบุรุษทําดวย
ฝาย 
(tariff = 100%) 

1.ดายเย็บ, ฝาย 
2. 100% cotton 
3.สียอมผา 
  

5207.90 
5209.32 
3204.00 
  

70-100% 
avg = 80% 
  

CTH and 
from other 
Chapter  
  
  

RVC 55% 
  
The goods is both cut  
and sewn or otherwise 
assembled in the territory 
of the Party 

CTH from other 
Heading except 
from H 64.01-
64.05 

and RVC 35% 
B.U. or RVC 
45% B.D. 

   - CTSH from other Heading  
 and RVC 35% B.U. or RVC 
45% B.D. 
  
  

  ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

17 
 

7102.21 
  

เพชร 
 (tariff = 0%) 

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 
  

ไมมีขอมูลวัตถุดิบ 
  

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 
  

CTH from diamonds in their national state  
in the territory of the Party 

CTH 
  

  - 
  

  - 
  

CTSH 
  

  - 
  

  - 
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

18 
 
 

9503.90 
  
  

ของเลน 
(tariff = 80%) 
  
  

1.เม็ดพลาสติก 
2.ยางสังเคราะห 
3.ไมยางพารา 

3902, 3903.30 
4002.59 
4401.22 

54-100% 
avg = 75% 
  

CTSH from 
any other 
Chapter 
  

   -    - CTH from other Chapter or CTSH from other 
SH, 
whether or not there is a change from 
another  
 Chapter, provided RVC 35% B.U. or 45% 
B.D. 

CTSH from any 
other Chapter 
  

  -   - Production from materials 
other than those of Chapter 
39, 40, 44, 48, 50-60, 69-81, 
85 or 95 ; or production 
in which the qualifying value 
content is not less than 60% 
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วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 

ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 

6404.11 
  
  
  
  
  
  
  
  

รองเทากีฬา 
 (tariff = 100%) 
  
  
  
  
  
  
  

1.พีวีซ ี
2.ผาไมทอ 
  

3921.00 
6002.00 
  
  
  
  
  
  
  

65% 
  

CTSH from 
other Heading 
except from SH 
640610 
 

 and RVC 55%    - (1) A change to footwear having upper of 
which over 50% of the external surface area 
is leather, of SH 6404.11, from any other 
heading, provided RVC 35% B.U. or 45% 
B.D. ; or 
(2) A change to footwear of SH 6404.11 
valued not over $12/pair, from other Heading, 
provided RVC 35% B.U. or 45% B.D. ; or 
(3) A change to other footwear of SH 6404.11 
valued over $12/pair from any other heading, 
except from SH 6406.10, 
provided RVC 55% B.D. 

CTSH from 
other Heading 
except from SH 
640610, 
  

provided RVC 
55% B.D. 

   - ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

20 
 
 
 

9401.61 
  
  
  

ที่นั่งมีเบาะ 
(tariff = 80%) 
  
  
  

1.หนังกระบือ 
2.ขาเหล็ก 
  

4104.39 
9401.90 
  
  

79-100% 
avg = 91% 
  

CTSH from other SH, except from SH 
940110-940180, and except from SH 940190 
or 940390 when that change is pursuant to 
General Rule of Interpretation 2(a) 
  

CTSH and 
from other 
Heading  
  
  

RVC 35% B.U. 
or 45% B.D. 
  
  

  - 
  
  
  

CTSH from other SH, except from SH 
940110-940180, 940310-940380 and 
except from SH940190 or 940390  
when that change is pursuant to the 
General Rule of Interpretation 2(a) 

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 
  

21 7103.91 ทับทิม แซปไฟรและ
มรกต (tariff = 20%) 

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 

ไมมีขอมูลวัตถุดิบ ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 

CTH from any other Chapter CTH from any other Chapter   CTH from any 
other Chapter 

   -   - ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา 

22 
 
 
 
 

7326.90 
  
  
  
  

ของอื่นๆที่ทาํดวย
เหล็กหรือ 
เหล็กกลา 
(tariff = 35%) 
  
  
  

1.wax 
2.เสนลวด 
3.switch assy 
4.เหล็ก 
5.Color agenth 

3406.00 
7210, 7208, 
7204.10 
8536.50 
7213, 7218 
3210.00 

46-100% 
avg = 69% 
  

CTSH from other Heading except from 
Heading 7325 
  

CTSH from other Heading except from 
Heading 73.25 
  

CTSH from other Heading 
except from Heading 73.25 
  
  

  - 
  

CTH from any other 
Heading 
  
  

  - 
  
  
  
  

23 
 
 

8007.00 
  
  

ของอื่นๆทําดวยดีบุก 
(tariff = 35-60%)  
 
  

1.เม็ดพลาสติก 
2.กาว, ฟองน้ํา 
3.ดีบุกที่ยังไมได
จัดรูป 

3904.40 
3505.20 
8002.10 

63-100% 
avg = 68% 
  

CTH and  
  
  

RVC 45% 
  

  - 
  
  

CTH   
  
  

  - 
  
  

  - 
  
  

CTH and 
  

RVC 35% B.U. 
or 45% B.D. 
  

  - 
  

CTH 
  
  

  - 
  
  

  - 
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วัตถุดบินําเขา Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 

ลําดับ พิกัด สินคา ชื่อ พิกัดวัตถุดบิ LC CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP CTC LC SP 
24 
 

5004.00 
  

ดายไหม 
(tariff = 10%) 
  

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 

ไมมีขอมูลวัตถุดิบ ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 

CTH 5004 only from the silkworm 
cocoon in its natural state 

CTH    
  

  - 
  

  - 
  

CTH 
  

  - 
  

  - 
  

CTH 

25 
 
 
 

7506.20 
  
  
  

แผน แผนบาง แถบ
และฟอยล  
ทําดวยนิกเกิล 
(tariff = 17-25%) 
  
  

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 
  

ไมมีขอมูลวัตถุดิบ 
  
  
  

ไมมีขอมูล
วัตถุดิบ 
  

CTH 
  
  
  

Change to foil not exceeding 
0.15mm in thickness, from 
any other good of H 7506, 
provided that there has been 
a reduction in thickness of no 
less than 50% 

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา  
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา  
  

ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา  
  

ที่มา: วิเคราะหโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Certificate of origin Form D ของกรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย ซึ่งรวบรวมโดยสภาอุตสาหกรรมและกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีฉบับตางๆ  

หมายเหตุ :  Thai-AUS    :      ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย  US-AUS      :      ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีสหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย 
 US-SG        :      ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร  JP-SG         :      ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีญี่ปุน-สิงคโปร 
 CTC :      การเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร   LC              :      สัดสวนวัตถุดิบในประเทศ (Local content) 
 SP             :       กระบวนการผลิตที่สําคัญ (Specific manufacturing process) CTH           :       การเปลี่ยนประเภทพิกัด (Change of tariff heading) 
 CTSH         :       การเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (Change of tariff subheading) SH             :       พิกัดยอย (Subheading) 
 RVC           :       มูลคาวัตถุดิบในภูมิภาค  (Regional value content)  B.U.     :       Build-up method 
 B.D.           :        Build-down method 
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ผลการวิเคราะหกฎแหลงกําเนิดสินคาของสินคาไทยภายใตความตกลงการคาเสรีฉบับ
ตางๆ พบวา  สินคาที่ผานเกณฑแหลงกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
จํานวน 20 รายการ  ขณะที่ผานเกณฑแหลงกําเนิดภายใตความตกลงสหรัฐ-ออสเตรเลียจํานวน 
19 รายการ ซ่ึงเทากับจํานวนสินคาที่ผานเกณฑแหลงกําเนิดของความตกลงสหรัฐ-สิงคโปร   
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.7 

 
สาเหตุที่สินคาไทยอาจไมผานเกณฑการไดแหลงกําเนิดภายใตกรอบความตกลงการคา

เสรีฉบับตางๆนั้นมี 2 สาเหตุคือ การที่กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคามักมีการกําหนดสัดสวนการ
ใชวัตถุ ดิบภายในประเทศไวที่ อัตราหนึ่ง  ซ่ึงเ ม่ือพิจารณาจากสัดสวนการใชวัตถุ ดิบ
ภายในประเทศของผูประกอบการไทยตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแลว อาจจะไมได
แหลงกําเนิดจากประเทศไทย   สินคาที่อาจไมผานเกณฑเน่ืองจากสาเหตุน้ีไดแก เครื่องเสียง  
รถยนต  และของเลน   อีกสาเหตุหน่ึงคือ  การมีขอยกเวนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการ
จําแนกพิกัดศุลกากร  หมายความวา  ในการไดแหลงกําเนิดสินคาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
พิกัดศุลกากร  แตมีขอยกเวนสําหรับวัตถุดิบบางชนิดที่ไมสามารถนํามาใชผลิตเพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได  สินคาที่อยูในกลุมน้ีไดแก  สิ่งทอและรองเทา  ซ่ึงรายละเอียดของเกณฑ
แหลงกําเนิดและขอเสนอแนะตางๆ  ระบุอยูในตารางที่ 5.8 
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ตารางที่ 5.7 สรุปการวิเคราะหกฎแหลงกําเนิดสินคาของสินคาไทยภายใตความตกลง
การคาเสรีฉบับตางๆ 

ความตกลงการคาเสรี 
ลําดับ พิกัด สินคา 

Thai-AUS US-AUS US-SG JP-SG 
1 8703.30 สวนประกอบเครื่องจักร    ไมม ี
2 8704.21 รถบรรทุกแวนและปกอัพ    ไมม ี
3 8501.10 มอเตอรไฟฟา    ไมม ี
4 8522.90 สวนประกอบเครื่องเสียง 1  2 ไมม ี
5 8415.10 ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ    ไมม ี
6 8703.23 รถยนตและชิ้นสวน 3 4  ไมม ี
7 9403.60 เฟอรนิเจอรไม    ไมม ี
8 4202.12 กระเปา หีบใสของ  5 6 ไมม ี
9 4015.19 ถุงมือยาง    ไมม ี
10 3902.10 โพลิโพรพิลีน     
11 7113.11 เครื่องประดับทําดวยเงิน     
12 6403.19 รองเทากีฬา    ไมม ี
13 8708.99 สวนประกอบยานยนตอ่ืนๆ  7  ไมม ี
14 9018.90 อุปกรณการแพทย   ไมม ี ไมม ี
15 6403.99 รองเทากีฬา    ไมม ี
16 6203.42 เส้ือผาบุรุษ    ไมม ี
17 7102.21 เพชร     
18 9503.90 ของเลน    8 

19 6404.11 รองเทากีฬา  9  ไมม ี
20 9401.61 ที่นั่งมีเบาะ 10  11 ไมม ี
21 7103.91 ทับทิม แซปไฟรและมรกต     
22 7326.90 ของที่ทําดวยเหล็ก     
23 8007.00 ของอื่นๆที่ทําดวยดีบุก     
24 5004.00 ดายไหม ไมมีขอมูลการผลิต 
25 7506.20 แผนฟอยลนิกเกิล ไมมีขอมูลการผลิต 

รวมท่ีผานกฎ 20 19 19 6 
ที่มา: คณะผูวิจัย 
หมายเหตุ :   คือ ผานเกณฑกฎวาดวยแหลงกาํเนดิสินคา   คือ อาจไมผานกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคา 

1-2 อาจไมผานกฎเนื่องจาก Thai-AUS และ US-SG กําหนดใหมี LC ไมนอยกวา 45% 
3-4 อาจไมผานกฎเนื่องจาก Thai-AUS กําหนด LC ไมนอยกวา 40% และ US-AUS กําหนด LC ไมนอยกวา 50% 
5-6 อาจไมผานกฎเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชอยูในขอยกเวนของการเปลี่ยนพิกดั 
7 อาจไมผานกฎเน่ืองจาก US-AUS กําหนดใหมี LC ไมนอยกวา 50% 
8 อาจไมผานกฎเน่ืองจาก JP-SG กําหนดใหมี LC ไมนอยกวา 60% 
9 อาจไมผานกฎเน่ืองจาก US-AUS มีรายละเอียดกฎวาดวยแหลงกาํเนดิสินคาที่ซับซอน 
10-11 อาจไมผานกฎเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชอยูในขอยกเวนของการเปลี่ยนพิกัด 
“ไมมี”  หมายความวา ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคานั้น 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 

 

 186

ตารางที่ 5.8   รายการสินคาที่อาจไมผานตามเกณฑที่ระบุในกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
พิกัด สินคา สินคาไทยอาจไมผาน 

ROO ในความตกลง 
ขอเสนอแนะ 

8522.90 สวนประกอบ
อื่นๆของ
เครื่องเสียง 

ไทย-ออสเตรเลีย 
สหรัฐ-สิงคโปร 

สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศต่ําที่สุดของผูประกอบการไทยคือรอยละ 
45 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลียและสหรัฐ-สิงคโปรใชหลกัเกณฑการเปลีย่นประเภทพิกัดยอย 
(6 พิกัด) หรือมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 45 กลาว
ไดวาอาจมีผูประกอบการที่เส่ียงตอการไมผานเกณฑแหลงกําเนิดสินคา 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศที่รอยละ 
40  

8703.23  รถยนตและ
ชิ้นสวนยาน
ยนต 

ไทย-ออสเตรเลีย 
สหรัฐ-ออสเตรเลีย 
 

มีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศของผูประกอบการไทยต่ําสุดรอยละ 
40  ซ่ึงตามเกณฑความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียและสหรัฐ-
ออสเตรเลีย ใหใชวัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 และ 50  
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สําหรับสินคาในหมวดยานยนตจะมีการใชวิธีคิด
มูลคาวัตถุดิบแบบตนทุนสุทธิ (Net Cost Method for Automotive 
products) ซ่ึงทําใหยังสรุปไมไดจากขอมูลที่มีอยูวาสินคาไทยจะผานเกณฑ
น้ีหรือไม 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศที่รอยละ 
40 

8708.99 สวนประกอบ
ยานยนต
อื่นๆ 

สหรัฐ-ออสเตรเลีย มีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศต่ําสุดรอยละ 40  ซ่ึงตามเกณฑ
ความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลีย คือใหใชวัตถุดิบภายในประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 50  อยางไรก็ตาม สําหรับสินคาในหมวดยานยนตจะมี
การใชวิธีคิดมูลคาวัตถุดิบแบบตนทุนสุทธิ (Net Cost Method for 
Automotive products) ซ่ึงทําใหยังสรุปไมไดจากขอมูลที่มีอยูวาสินคาไทย
จะผานเกณฑน้ีหรือไม 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศที่รอยละ 
40 

4202.12 กระเปา  
หีบใสของ 

สหรัฐ-สิงคโปร 
สหรัฐ-ออสเตรเลีย 

ตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-สิงคโปรและสหรัฐ-ออสเตรเลียมีการระบุ
กฎแหลงกําเนิดสินคาสิ่งทอแยกไปจากสินคาทั่วไป และการได
แหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชหลักเกณฑการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (6 
พิกัด) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชหลักเกณฑน้ีได  โดย
กระเปา (HS 4202.12)  ซ่ึงใชวัตถุดิบประเภทผา (HS 54.07) อยูใน
ขอยกเวนตามความตกลงการคาเสรทีั้งสอง จึงทําใหสินคาไทยไมผาน
เกณฑดังกลาว 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบประเภทผาหรือส่ิง
ทออื่นข้ึนเองภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรเสนอหลักเกณฑการเปลีย่นประเภทพิกัดหรือ
พิกัดยอยกับสินคาสิ่งทอโดยไมมีขอยกเวน 

9503.90 ของเลน ญ่ีปุน-สิงคโปร สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศของผูประกอบการไทยต่ําที่สุดเทากับรอย
ละ 54  ซ่ึงจากกรอบความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-สิงคโปรกําหนดสัดสวน
การใชวัตถุดิบภายในประเทศไวไมนอยกวารอยละ 60 สินคาไทยจึงไมผาน
เกณฑน้ี 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
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ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศที่รอย
ละ  40-50  

6404.11 รองเทากีฬา สหรัฐ-ออสเตรเลีย กฎแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลียมีการ
ลงรายละเอียดถึงกระบวนการผลิตแตละข้ันที่ทําใหเกิดความยุงยากตอการ
คํานวณหาแหลงกาํเนิดสินคา  ยกตัวอยางเชน  ในการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอยของรองเทานั้นจะตองมีผิวดานนอกรองเทาทําดวยหนังเปนพื้นที่
รอยละ 50  หรือกําหนดการใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศที่แตกตางกันใน
มูลคาสินคาที่แตกตางกัน 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบในประเทศและ
ติดตามรายละเอียดกฎแหลงกําเนิดสินคาสิ่งทอโดยใกลชิดเพื่อเปน
แนวทางในการปรับตัว 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรวางกฎเกณฑที่เปนกรอบอยางกวาง  โดยไมมี
การลงรายละเอียดที่ซับซอนเกินไป  

9401.61 ที่น่ังมีเบาะ ไทย-ออสเตรเลีย 
สหรัฐ-สิงคโปร 

ตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียและสหรัฐ-สิงคโปร ระบุวาการ
ไดแหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชหลักเกณฑการเปลีย่นประเภทพิกัดยอย (6 
พิกัด) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชหลักเกณฑน้ีได  โดยที่
น่ังมีเบาะ (HS 9401.61)  ใชวัตถุดิบขาเหล็ก (HS 9401.90) ซ่ึงอยูใน
ขอยกเวนตามความตกลงการคาเสรีทั้งสอง จึงทําใหสินคาไทยอาจไมผาน
เกณฑดังกลาว 
ขอเสนอแนะผูประกอบการ : สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะผูเจรจา : ควรเสนอหลักเกณฑการเปลีย่นประเภทพิกัดหรือ
พิกัดยอยกับสินคาโดยหลีกเลี่ยงการมีขอยกเวน 

ที่มา: คณะผูวิจัย 
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5.2.3  สรุปผลการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย  
 
 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของแตละสินคาในความตกลงเปดเสรีการคาแบบทวิภาคีมี
หลากหลายแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม ตลอดจนแตกตางกันไปในแตละประเทศคู
เจรจา  โดยอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซอน และมีชิ้นสวนของสินคาหลากหลายมา
ประกอบกันจะมีรายละเอียดปลีกยอยในกฎคอนของมาก เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   สวนในอุตสาหกรรม
พลาสติกและเคมีภัณฑจะมีกฎที่ เปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม  เชน  ในกรณี
อุตสาหกรรมพลาสติก  การคิดสัดสวนวัตถุดิบจะคิดตามน้ําหนักของโพลิเมอรทั้งหมดที่ใชใน
การผลิต ซ่ึงจะกําหนดแตกตางกันไปในแตละประเทศ  สวนกลุมเคมีภัณฑจะถือเอาการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ในประเทศเทานั้นจึงจะไดแหลงกําเนิดสินคา   

 
อุตสาหกรรมสิ่งทอถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความซับซอนในรายละเอียดของกฎวา

ดวยแหลงกําเนิดสินคามากที่สุด  กลาวคอื  สินคาที่จะไดแหลงกําเนิดสินคานั้นจะตองมีการแปร
สภาพอยางเพียงพอ และตองมีการตัด เย็บหรือประกอบกันขึ้นในประเทศนั้นๆ โดยการแปร
สภาพนั้นจะตองแปรสภาพมาจากสินคาที่ไมไดอยูในรายการขอยกเวน   ตวัอยางเชน  สินคา
จําพวกกระเปา (HS 4202.12) ซ่ึงตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ออสเตรเลียจะมีรายละเอียด
ของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาพิกัดนี้ถูกรวมอยูในกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหม25  โดยกฎระบุ
วาจะตองมีการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอยจากวัตถุดิบนําเขาใดๆ กไ็ดยกเวนจากวัตถุดิบในพิกดั 
HS 54.07, HS 54.08 หรือ HS 55.12-55.16   ซ่ึงกรณีจะกอใหเกิดความยุงยากในการผลติ
เพ่ือใหไดแหลงกําเนิดได   
 

จากการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปตามตารางที่ 5.9 ไดวา อุตสาหกรรมที่อาจไดรับ
ผลกระทบหากการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาคือ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน  สิ่งทอและพลาสติก  หากสหรัฐอเมริกาใชกรอบความตกลงการคาเสรีทีท่ํากับ
ออสเตรเลยีและสิงคโปร  สวนการเจรจาการคาเสรีระหวางไทย-ญ่ีปุนน้ัน อุตสาหกรรมที่อาจ
ไดรับผลกระทบไดแก  อุตสาหกรรมพลาสติกและของเลน หากญี่ปุนใชกรอบความตกลงการคา
เสรีที่ทํากบัสิงคโปร เน่ืองจากอุตสาหกรรมของไทยเหลานี้ยังมีสัดสวนการใชวตัถุดิบ
ภายในประเทศที่ต่ํากวาเกณฑตามการศกึษากรอบความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุนใชกับประเทศตางๆ  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นที่ตองมีการพิจารณาในรายละเอยีด
ของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  เชน  อุตสาหกรรมเคมภัีณฑ  และรองเทา  เปนตน   

                                          
25 US-AUS FTA, Chapter 4 – Textiles and Apparel, p.7 
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ตารางที่ 5.9 สรุปหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคารายอุตสาหกรรมภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี1 

 

อุตสาหกรรม ความตกลง 
การคาเสรี หลักเกณฑ 

ยานยนต (3)2 สิ่งทอ (3) รองเทา (3) ไฟฟา (3) อิเล็กทรอนิกส (1) พลาสติก (1) เคมีภัณฑ (0) ของเลน (1) อื่นๆ (10) 

CTC CTH CTH CTSH CTSH CTSH CTH CTSH CTSH CTH 

LC 40% - 55% 40% 45% 40% - - - 
ไทย-ออสเตรเลีย 

 
 SP - - - - - - Chemical Reaction - - 

CTC CTH CTSH CTH CTSH CTH CTH CTH, CTSH CTH, CTSH CTH 
LC 50% - 35-45% 35-45% - 50% - 35-45% - 

สหรัฐ-ออสเตรเลีย 
 
 SP - Textiles Chapter - - - - Chemical Reaction - - 

CTC CTH CTSH CTSH CTSH CTSH CTH CTH, CTSH CTSH CTH 
LC 30% - 35-45% 35-45% 35-45% 40% - - - 

สหรัฐ-สิงคโปร 
 
 SP - Textiles Chapter - - - - Chemical Reaction - - 

CTC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. CTH CTH CC CTH 
LC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60% 60% 60% - 

ญี่ปุน-สิงคโปร 
 
 SP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
หมายเหตุ :   1.  พิจารณาจากตัวอยางสินคา 25 รายการ 2. ตัวเลขในวงเล็บเปนจํานวนสินคาตัวอยางที่นํามาพิจารณา 
 3.   CTC คือ การเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร , LC คือ สัดสวนวัตถุดิบในประเทศ (Local content) SP คือ กระบวนการผลิตที่สําคัญ (Specific manufacturing process)  CTH 
คือ การเปลี่ยนประเภทพิกัด (Change of tariff heading), CTSH คือ  การเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (Change of tariff subheading),  n.a. คือ ไมมีกฎเฉพาะสําหรับสินคา
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5.6  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 ปจจุบัน ประเทศไทยไดทําความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาคีกบัประเทศคูคาหลาย
ประเทศทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว การเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนดิ
สินคาถือเปนเรื่องสําคัญตอการเขาสูตลาดของประเทศคูเจรจาโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษตีาม
ขอผูกพันการลดภาษีในความตกลงการคาเสรี หากสินคาสงออกไทยไมผานเกณฑตามกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา จะทําใหประเทศไทยไมไดประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสร ี
เน่ืองจากสินคาจะถูกเก็บภาษีในอัตราทัว่ไป   
 
 คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชงินโยบายสําหรับการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของ
ไทย ดังน้ี 
 
1. เปาหมายในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทยควรจะมีเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ขยายตวัของปริมาณการคาระหวางคูเจรจา 
 
 เน่ืองจากประเทศไทยไดเจรจาความตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ จึงยากที่จะทําให
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในทุกความตกลงมีความสอดคลองกันเพราะเปนปญหาพ้ืนฐานของ
การทําความตกลงการคาเสรี โดยเฉพาะกรณีประเทศเล็กอยางไทยที่เจรจากับประเทศใหญ
อยางสหรฐัอเมริกา หรือญ่ีปุน ซ่ึงมีกรอบการเจรจาในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคาของตน
อยูแลว  
 
 ในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาซึ่งปจจุบันจะเปนการเจรจาในรายสินคา 
(Specific product) ประเทศไทยควรเจรจาโดยยึดหลักวาใหกฎดังกลาวชวยสงเสริมใหเกิดการ
ขยายตวัของปริมาณการคาระหวางคูเจรจาในแตละสินคา โดยเฉพาะสินคาที่มีการคากันระหวาง
คูคาสูง กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาก็ควรใชเทาทีจํ่าเปนเพ่ือปองกันการบายเบนทางการคา 
(trade deflection) ไมใชเพ่ือปกปองอุตสาหกรรม 
 
 หนวยงานหลกัที่เกี่ยวของ เชน  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมศุลกากร สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย ซ่ึงไดมีกําหนดจุดยืนเบื้องตนใน
เรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาไวกวางๆ แลวน้ัน ควรจะวิเคราะหลงรายสนิคา ตามที่
คณะผูวิจัยไดแสดงรูปแบบและวธิีการวเิคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคาในหัวขอที่ 
3.5  
 
 2. ควรเจรจาตอรองใหมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในแตละสินคาของทุกประเทศให
สอดคลองกัน 
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 การที่กฎวาดวยกําเนิดสินคามีความซับซอนและไมสอดคลองกันระหวางความตกลง
การคาเสรีฉบบัตางๆ ทําใหเกิดตนทุนทั้งกับผูประกอบการและหนวยงานรัฐ ทั้งน้ี ในมุมมองของ
ผูประกอบการหนึ่งๆ ซ่ึงผลิตสินคาสงออกเพียงไมกี่รายการนั้น การจะตองปฏิบตัิตามกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาที่หลากหลายตามจํานวนประเทศทีท่ําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับไทย
น้ัน จะมีความยุงยากและมีตนทุนเพ่ิมขึน้ ดังน้ัน การพยายามเจรจาใหกฎวาดวยแหลงกําเนดิ
สินคาในแตละสินคามีความสอดคลองกันกับคูเจรจาหลายประเทศจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
 

ทั้งน้ี การที่ประเทศไทยไดลงนามในกรอบความตกลงการคาเสรีทวิภาคีไปแลวหลาย
ฉบับ ซ่ึงการทําความตกลงกับประเทศกาํลังพัฒนา เชน เปรู จีน และอินเดีย ไดทําความตกลง
ลดภาษีแบบเรงดวนไปกับสินคาจํานวนไมมากรายการนัก โดยจะตองมีการเจรจาลดภาษี
สําหรับสินคารายการอื่นๆ ตอไป ดังน้ัน ผูเจรจาจึงควรพยายามเจรจาตอรองกับประเทศที่ไดทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีแลว โดยตั้งเปาหมายใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทยมี
ความสอดคลองกันในระดับรายสินคา  
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ภาคผนวกที่ 5.1 แบบสอบถามผูประกอบการเพื่อวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา1 

 
 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีผลิต 
(1)      บริษัทไทย          บริษัทตางประเทศ         บริษัทรวมทุน  (ไทย............%ตางชาติ............%)                  
(2) ยอดขาย (ลานบาทตอป)................................................................... ............................     
(3)  กระบวนการผลิตมีข้ึน        ภายในประเทศทั้งหมด        ภายในประเทศและตางประเทศโดย 
         กระบวนการผลิตบางสวนเกิดข้ึนในประเทศ 1).........................2)..........................3)....................... 
(4)     การจําหนาย             ตลาดในประเทศ........... %             ตลาดตางประเทศ...........%         
                                                                          

ประเทศที่สงสินคาไป มูลคาป 2546 (ลานบาท) สัดสวน (%) อัตราภาษีขาเขา (%) 
1. สหรัฐอเมริกา 
2. ญี่ปุน 
3. จีน 
4. อาเซียน 
5. ออสเตรเลีย 
6. นิวซีแลนด 
7. อินเดีย 
8. บาหเรน เปร ู
9. .................................... 
10. .................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
รวม ........................................ 100  

สวนท่ี 2 : ขอมูลวัตถุดิบท่ีใชผลิตสินคา 
(1) วัตถุดิบที่ใชในการผลิต               มาจากในประเทศทั้งหมด   หรือ 
                        มาจากภายในประเทศ.............%       มาจากการนําเขา................% 
(2) วัตถุดิบที่มีการนําเขา 

ประเทศที่นําเขา 
วัตถุดิบ มูลคาการนําเขาป 

2546 (ลานบาท) 
สัดสวนที่ใชใน
การผลิต(%) 

พิกัดศุลกากร 
(HS 6 digit) (3 อันดับแรก) สัดสวนนําเขา 

(%) 

1)........................ 
 

........................... 
 

........................ ………………. 
1.1........................... 
1.2........................... 
1.3........................... 

....................... 

....................... 

....................... 

2)........................ 
 

............................ 
 

........................ ……………… 
2.1........................... 
2.2........................... 
2.3........................... 

....................... 

....................... 

....................... 

3)........................ 
 

............................ 
 

........................ ……………… 
3.1........................... 
3.2........................... 
3.3........................... 

....................... 

....................... 

....................... 

4)........................ 
 

............................ 
 

........................ ……………… 
4.1........................... 
4.2........................... 
4.3........................... 

....................... 

....................... 

....................... 

5)........................ 
 
............................ ........................ ……………… 

5.1........................... 
5.2........................... 
5.3........................... 

....................... 

....................... 

....................... 
 
                                          
1 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารศัมี ประธานคณะกรรมการกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการออกแบบแบบสอบถามนี้ 

ชื่อสินคา........................................... 
พิกัดศุลกากร................................... 



โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี 
 

 194

บทที่ 6  
การกําหนดยุทธศาสตรในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคี 

 
6.1 การกําหนดยุทธศาสตรในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีโดยรวม 
 
 รัฐบาลไทยจําเปนตองมียุทธศาสตรโดยรวมที่มีความสอดคลองกันในการเจรจาการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีกบัประเทศตางๆ  ทั้งน้ี การกําหนดยุทธศาสตรดังกลาวควรคํานึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี 
 

1. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีกับความตกลงแบบพหุ
ภาคีในองคการการคาโลก  

2. ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีกับประเทศตางๆ  
3. ลําดับความเรงดวนในการทาํความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคกีับประเทศคูคาใน

การศึกษาแตละประเทศ 
4. การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการเบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) 

และการบายเบนทางการคา (trade deflection) 
5. ยุทธศาสตรขอเสนอแนะและขอควรระวังในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี

โดยรวม 
 
 ในดานความสอดคลองกับระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับความตกลงแบบพหุ

ภาคีในองคการการคาโลกนัน้  มีประเด็นที่ควรพิจารณา 2 ประเด็นคือ ประเด็นดานกฎหมาย และ
ประเด็นดานกลยุทธ    ในสวนของประเดน็ดานกฎหมายนั้น  การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
จําเปนที่จะตองสอดคลองกับความตกลงตางๆ ที่มีอยูขององคการการคาโลก  โดยเฉพาะบทบัญญัติ
ดังตอไปน้ี  

1. Article 24 ของ GATT 1994 ซ่ึงกําหนดใหการทําความตกลงการคาเสรีตอง
ครอบคลุมการคาเกือบทั้งหมด (substantially all trade) และมีกรอบเวลาที่สม
เหตุผล (reasonable length of time) ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึงไมเกิน 10 ป  

2. Article 5 ของ GATS ซ่ึงกําหนดแนวทางในการเปดเสรีภาคบรกิารในการทํา
ความตกลงการคาเสรี ใหครอบคลุมการเปดเสรีภาคบริการในสาขาตางๆ อยาง
ครอบคลุม  

3. ความตกลงอื่นๆ ขององคการการคาโลก เชน ความตกลงเรื่องการตอตานการทุม
ตลาด  ความตกลงในเรื่องการอุดหนุน ความตกลงเรื่องมาตรการคุมครอง  และ
ความตกลงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
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ทั้งน้ี องคการการคาโลกไดกําหนดใหประเทศที่จัดทําความตกลงการคาเสรตีองแจงความ
จํานงในการทําความตกลงดังกลาวแกองคการการคาโลกเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับความตก
ลงตางๆ ที่มีอยู      ที่ผานมา รัฐบาลไทยไดพิจารณาประเด็นดานกฎหมายตางๆ ดังกลาวมาขางตน
และไดดําเนินการเจรจาใหสอดคลองกับความตกลงตางๆ แลว  ประเด็นดานกฎหมายจึงไมเปนปญหา
ที่สําคัญ      

 
อยางไรก็ตาม ปญหาก็คือ การทําความตกลงการคาเสรีของประเทศไทยกับประเทศตางๆ มี

ทั้งการทําความตกลงกับประเทศพัฒนาแลวเชน สหรัฐ ญ่ีปุน ออสเตรเลียในกรอบของ Article 24 ซ่ึงมี
ขอบเขตในการเปดเสรีทางการคาที่ครอบคลุม และการทําความตกลงกับประเทศกําลังพัฒนาเชน จีน 
อินเดีย บาหเรน และเปร ู โดยใชแนวทางที่เรียกกันวา Enabling Clause ซ่ึงมีขอบเขตในการเปดเสรี
ทางการคาที่จํากัดกวามาก    ผลก็คือ ความครอบคลมุรายการสินคา และระยะเวลาในการเปดเสรีใน
แตละความตกลงอาจมีความไมสอดคลองกัน   

 
ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การลดภาษีศลุกากรและอปุสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร

จากการทําความตกลงการคาเสรีจะมีผลทาํใหการคุมครองของสินคาหลายรายการที่อยูในรายการเปด
เสรีมีระดับลดต่ําลง  อยางไรก็ตาม หากการเปดเสรีดังกลาวไมครอบคลุมสินคาที่เปนวัตถดิุบและ
ชิ้นสวน เชน เหล็ก พลาสติก ซ่ึงสินคาที่มีการเปดเสรีตองใช    สินคาที่ถูกเปดเสรีจะมีระดับในการ
คุมครองที่ติดลบ (negative protection rate) ซ่ึงหมายถึงการเผชิญกับแรงกดดันจากการแขงขันใน
ตลาดโลก ในขณะที่มีตนทุนในการประกอบการสูง   การเปดเสรีทางการคาจากการทําความตกลง
ทางการคาในลักษณะดังกลาว จึงตองหนุนเสริมดวยการเปดเสรีฝายเดียว (unilateral) ของประเทศ
ไทย  หรือการเปดเสรีในกรอบของการเขาสูตลาดของสนิคาที่ไมใชสนิคาเกษตร (NAMA) ขององคการ
การคาโลก ในระดับทีท่ัดเทียมกัน  เพ่ือแกไขทั้งปญหาการเปดเสรีทางการคาที่กอใหเกิดความไม
สอดคลองในลกัษณะตางๆ ที่กลาวมาขางตน  
 
 นอกจากนี้ ประเด็นที่สําคญัอีกประการหนึ่งก็คอื การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการ
เบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) และการบายเบนทางการคา (trade deflection) ที่มากับการทํา
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี   ในสวนของการลดผลกระทบจากการเบีย่งเบนทางการคานั้น   
การเปดเสรีทางการคาโดยการลดภาษีศลุกากรและอปุสรรคอื่นๆ ใหแกประเทศคูเจรจาทั้งหลายใน
ระดับที่ทัดเทยีมกัน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยการเปดเสรีฝายเดยีว หรือการเปดเสรีในกรอบของ
องคการการคาโลกดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน     สวนการปองกันการบายเบนทางการคานั้น จะ
สามารถทําไดโดยการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรในระดับที่ไมสงูเกนิกวาของประเทศคูเจรจามาก การ
ออกแบบกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาทีมี่ความรัดกุม และกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ดังที่
ไดกลาวมาแลวในบทวาดวยกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
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 กลาวโดยสรุป คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกบั
ประเทศตางๆ ดังตอไปน้ี  
 

1. ไมควรเพิ่มจํานวนประเทศที่ไทยจะเจรจาทํา FTA เพ่ิมเติม แตควรเนนการเจรจากับ
ประเทศหลัก 3 ประเทศ คือ สหรัฐ ญ่ีปุน และจีนอยางรอบคอบ เพราะประโยชนและความเสี่ยงสวน
ใหญจากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของไทยจะกระจุกตัวอยูใน 3 ประเทศนี้ การเจรจากับ
หลายประเทศในเวลาเดียวกันจะทําใหคณะผูเจรจาไมสามารถใหความสําคัญอยางเพียงพอตอการ
เจรจาหลักๆ ได ตลอดจนจะทําใหเกิดความสับสนและเพิ่มตนทุนของผูประกอบการจากความตกลงที่
แตกตางกัน 

2. ในการเจรจาเปดเสรีการคาสินคากับประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐ และญี่ปุน ควรเนนการ
เจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (NTBs) เพราะจะกอใหเกิดประโยชนกับประเทศไทย
มากกวาการเจรจาดานภาษีมาก 

3. กําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหเอ้ือตอการอํานวยสะดวกทางการคา  เชน ใหมี
ความสอดคลองกันในระหวางประเทศคูคาแตละแหงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได    นอกจากนี้ ควร
หลีกเลี่ยงการกําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีตนทุนดานธุรกรรมสูง และไมควรออกแบบกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาเพื่อกีดกันทางการคา เพราะจะทําใหเกิดตนทุนแฝงตอรัฐและผูประกอบการเอง 
และจะทําใหการเจราการคาเสรีทวิภาคีไมกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  

4. กําหนดยุทธศาสตรในการปฏิรูปโครงสรางภาษีของประเทศใหลดความบิดเบือนลง โดย
ปรับลดภาษีศุลกากรใหอยูในระดับเฉลี่ยที่ต่ําลง ใกลเคียงกับระดับประเทศพัฒนาแลว ลดอัตราภาษีต่ํา
มากอยูแลว (nuisance rate) ใหเหลือศูนย และปรับลดจํานวนอัตราภาษีศุลกากรใหเหลือนอยอัตรา 
โดยเรงลดภาษีของสินคาที่อยูในระดับสูงเชน เหล็ก ปโตรเคมี ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญของหลาย
อุตสาหกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงในการที่ทําใหสินคาบางรายการมีตนทุนดานวัตถุดิบและชิ้นสวนสูง จน
เปนอุปสรรคในการแขงขัน     การดําเนินการดังกลาวควรดําเนินการทั้งในกรอบของการเจรจาการทํา
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  และหนุนเสริมดวยการเปดเสรีแบบฝายเดียวและการเปดเสรีใน
กรอบขององคการการคาโลก  โดยรัฐบาลไทยจําตองประกาศแผนแมบทในการปรับโครงสรางภาษี
ศุลกากรเพื่อใชเปนกรอบหลักในการเจรจาดานการเปดเสรีของสินคาอุตสาหกรรม 

5. ควรเปดเสรีใหสมดุลทุกภาคสวนทั้งการคาสินคาและภาคบริการ โดยเฉพาะบริการพื้นฐาน
ตางๆ ที่มีการผูกขาดหรือแขงขันไมเต็มที่ เชน ไฟฟา โทรคมนาคม ธนาคาร ซ่ึงสรางตนทุนตอภาค
การผลิตและสังคม 

6. ลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรีทางการคาสินคา โดยการยืดเวลาออกไปในสาขาที่มี
ผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรในบางสินคา ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม 

7. นําเอามาตรการอุดหนุนที่เอ้ือตอการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมมาใช เชน อนุญาตให
ผูประกอบการหักคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรไดเร็วขึ้น และหันมาใชกลไกในการสงเสริมอุตสาหกรรม
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ที่ไมกอใหเกิดการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร เชน การวิจัยและพัฒนา การฝกอบรมแรงงาน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ  

8. ปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมจากการคุมครองไปสูการสรางความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรม    โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงาน การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ไมมีความบิดเบือน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) ของอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจําตองประกาศ
แผนแมบทในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคี 

9. จัดเตรียมกลไกที่สนับสนุนการปรับตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมที่ไมมีความสามารถใน
การแขงขันใหเคลื่อนยายไปสูอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว  และจัดเตรียมตาขายทางสังคม (social 
safety net) เพ่ือรองรับผลกระทบดานสังคม โดยเฉพาะแรงงาน  ผูประกอบการรายยอย และเกษตรกร
ที่ไมสมารถปรับตัวสู อุตสาหกรรมอื่นได เชน การชดเชยการวางงาน และการอุดหนุนในการ
รักษาพยาบาล เปนตน 

10. เนนการมีสวนรวมของภาคตางๆ ในสังคม ทั้งผูประกอบการ และผูบริโภค ในการเจรจา
การคาเสรี โดยการเปดเผยขอมูลใหมากที่สุด 

 
6.2 การกําหนดยุทธศาสตรรายสินคา 
 
6.2.1 การวิเคราะหตําแหนงของสินคาไทยในตลาดตางประเทศ  
 
 กลุมประเทศที่ไทยจะทําความตกลงการคาเสรีทวิภาค ี 8 ประเทศ คือสหรัฐ ญ่ีปุน จีน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย เปรู และบาหเรน ถอืเปนตลาดสงออกถึงรอยละ 42.16 ของตลาด
สงออกของไทย เม่ือวิเคราะหโดยใชวธิวีิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share 
Analysis) เปรียบเทียบขอมูลสงออกป 2001 กับป 1998 เฉพาะสนิคาอุตสาหกรรมสงออกของไทยไป
ยังตลาด 8 ประเทศ พบวา โดยภาพรวมแลว ประเทศไทยสงออกสินคาที่มีอัตราการขยายตวัในการ
นําเขาของตลาดนี้สูง (commodity effect) แตไทยกําลังเสียสวนแบงตลาดในตลาด 8 ประเทศนี้ 
(competitiveness effect)  
 

เม่ือวิเคราะหลงรายสินคาอุตสาหกรรม (HS 6 พิกัด)1 ที่ไทยสงออกไปยังตลาด 8 ประเทศ
ดังกลาวโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล PC-TAS ป 1997-2001 จะพบวาสินคาอุตสาหกรรมสงออกของ
ไทยไปตลาดนี้มีประมาณ 2 พันกวารายการ ซ่ึงการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ทําใหสามารถจัด
ตําแหนงของสินคาอุตสาหกรรมสงออกไทยเปน 4 กลุม (ดูกรอบที่ 1) ดังตอไปน้ี (ดูรายละเอียดของ
สินคาอุตสาหกรรมสงออกที่มีมูลคาสูงสดุ 200 อันดับแรกจําแนกตามกลุม 4 กลุมในภาคผนวกที่ 6.1) 
                                                 
1 พิกัด HS 6 พิกัดสําหรับสินคาอุตสาหกรรมที่ใชวิเคราะหคือ HS25xxxx ถึง 99xxxx 
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 กลุมที่ 1 กลุมสินคาที่ผูประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง และกลุม
ประเทศที่เจรจาการคาทวิภาคีกับไทยมีความตองการสนิคาเหลานี้สูง พบวาในกลุมน้ีมีสินคา
อุตสาหกรรมสงออกของไทยจํานวน 376 รายการ คิดเปนรอยละ 21 ของมูลคาสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่สงออกไปกลุมน้ี ตัวอยางสินคาในกลุมน้ีไดแก เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ 
(HS711319) กระเปาหนัง (HS420212) เสื้อผาเด็กเล็ก (HS611120) ไดโอด (HS854150) เปนตน  
 

กลุมที่ 2 กลุมสินคาที่ผูประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันมาก แตกลุม
ประเทศที่เจรจาการคาทวิภาคีกับไทยมีความตองการสนิคาเหลานี้ลดลง พบวาในกลุมน้ีมีสินคา
อุตสาหกรรมสงออกของไทยจํานวน 611 รายการ คิดเปนรอยละ 32 ของมูลคาสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่สงออกไปกลุมน้ี ตวัอยางสินคาในกลุมน้ีไดแก สวนประกอบและอุปกรณของเครื่องจักร 
(HS847330) วงจรรวม (HS854211) ยาง (HS400129) เครื่องแตงกายทําดวยยางวัลแคไนซ 
(HS401519) เครื่องโทรศัพท (HS851710) หมอแปลง (HS 850440) เปนตน 

 
กลุมที่ 3 กลุมสินคาที่ผูประกอบการในประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขงขันนอย และ

กลุมประเทศที่เจรจาการคาทวิภาคีกับไทยมีความตองการสินคาเหลานี้ลดลง พบวาในกลุมน้ีมีสินคา
อุตสาหกรรมสงออกของไทยจํานวน 619 รายการ คิดเปนรอยละ 21 ของมูลคาสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่สงออกไปกลุมน้ี ตวัอยางสินคาในกลุมน้ีไดแก เครื่องประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ 
(HS847192) ยางแผนรมควัน (HS400121) ลวดและเคเบลิ (HS854430) รองเทากีฬาอื่นๆ 
(HS640319) สวนประกอบวงจรรวม (HS854290) เปนตน 

 
 กลุมที่ 4 กลุมสินคาที่ผูประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันนอย แตกลุม
ประเทศที่เจรจาการคาทวิภาคีกับไทยมีความตองการสนิคาเหลานี้สูง พบวาในกลุมน้ีมีสินคา
อุตสาหกรรมสงออกของไทยจํานวน 498 รายการ คิดเปนรอยละ 26 ของมูลคาสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่สงออกไปกลุมน้ี ตัวอยางสินคาในกลุมน้ีไดแก เครื่องรับโทรทัศน (HS852810) วงจร
รวมสมารทการด (HS854219) วงจรพิมพ (HS853400) เฟอรนิเจอรทําดวยไม (HS940360) เปนตน 
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กรอบที่ 6.1 การแบงกลุมสินคาตามความสามารถทางการแขงขันและ 
  ความตองการจากตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สูง 

 

สวนประกอบของสินคา (Commodity Effect) 
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ความสามารถในการแขงขันสูง 
ความตองการนําเขาสินคากลุมนี้ตํ่า 
 
 

ความสามารถในการแขงขันสูง 
ความตองการนําเขาสินคากลุมนี้สงู 
 
 

ความสามารถในการแขงขันตํ่า  
ความตองการนําเขาสินคากลุมนี้ตํ่า 
 
 

ความสามารถในการแขงขันตํ่า  
ความตองการนําเขาสินคากลุมนี้สงู 
 
 

12

43

ตลาดโตมากตลาดโตนอย 
ต่ํา 
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6.2.2 กรอบแผนปฏิบัติการ 
 
 กรอบแผนปฏบิัติการเพื่อสนับสนุนของภาครัฐและการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ
จําเปนจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมสินคา 4 กลุม ดังตอไปน้ี 
 
สินคากลุมที่ 1 และ 2 (ความสามารถในการแขงขันสูง) 
 
 สินคากลุมที ่ 1 ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงและกลุมประเทศที่เจรจา
การคาทวิภาคีกับไทยมีความตองการสินคาเหลานี้เพ่ิมขึ้นมาก หรืออาจเรียกวาเปน “สินคาดาวรุง” 
ดังน้ัน สินคากลุมน้ีควรเรงเปดเจรจาการคาเสรีเพ่ือเปดตลาด และขจัดอุปสรรคทางการคาตางๆ 
รวมทั้งภาครัฐควรใชมาตรการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันตางๆ รวมทั้งลงทุนและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน เชน  ระบบสาธารณปูโภค  ขนสง  โทรคมนาคม ระบบสงมอบและกระจายสินคา 
(logistics) ใหเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหผูประกอบการ
สามารถรักษาตําแหนงของสินคาในตลาดสงออกของไทยได  
 
 สินคากลุมที่ 2 ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง แตตลาดเริ่มขยายตัวลดลง 
หรืออาจเรียกวา “สินคาดาวรวง” ดังน้ัน ผูประกอบการที่ผลติสินคาในกลุมน้ียังพอมีเวลาในการปรับตวั 
โดยผูประกอบการจะตองปรับเปลีย่นจากการผลิตสินคาเดิมไปสูสินคาใหมที่ใกลเคยีงกันที่ตลาด
ขยายตวั  
 
สินคากลุมที่ 3 และ 4  (ความสามารถในการแขงขันต่ํา) 
 

สินคากลุมที่ 3 และ 4 ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันต่ํา โดยสําหรับสินคา
กลุมที่ 3 ตลาดขยายตวัลดลง ดังน้ันสินคากลุมน้ีจะคอยๆ หายไปจากตลาดเชนเดียวกับสินคากลุมที่ 2 
เม่ือผนวกกับความสามารถในการแขงขันต่ํา จึงเปนกลุมที่จะตองปรับตวัมากที่สดุ ผูประกอบการใน
กลุม 3 และ 4 น้ีอาจหมายถึงผูประกอบการที่ผลิตสินคาที่ผลติสินคาที่แขงขันกับสินคานาํเขาจาก
ตางประเทศดวย ซ่ึงจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากสินคานําเขาที่จะเขามาแขงในตลาดในประเทศ 
ดังน้ัน โดยภาครัฐจะตองใหการชวยเหลือแกผูประกอบการกลุมน้ีอยางเรงดวน ทั้งในเชงิการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน และการผลติสินคาที่มีความตองการสูงในตลาด  สําหรับกลุมสินคาที่ 4 
จะตองเรงเพ่ิมความสามารถในการแขงขนัใหสูงขึ้น  
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การจัดกลุมตามรายสินคาดังกลาว  ชวยใหผูประกอบการที่ผลติสนิคาสงออกทราบวา  สินคาที่
ตนสงไปขายนั้นอยูในกลุมที่มีความสามารถในการแขงขันสูงหรือต่ํา  และยังทราบดวยวา  สินคานั้นมี
อัตราการขยายตัวในตลาดโลกมากนอยเพียงใด  หากเปนสินคาที่ตลาดมีการขยายตวัมาก  แต
ความสามารถในการแขงขันต่ํา  ผูประกอบการควรจะเพิ่มความสามารถใหสินคาของตนเอง  และ
พยายามรักษาสวนแบงตลาดโลกเอาไว   

 
สําหรับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงอยางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น  การพิจารณาเปน

รายอุตสาหกรรมนาจะทําใหกําหนดมาตรการเฉพาะไดดีกวาการพิจารณารายสินคา   โดยการเนน
แผนปฏิบัติการสําหรับอุตสาหกรรมที่สําคัญตอเศรษฐกิจไทยและอยูในขอบเขตของความรับผิดชอบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม จากการแบงกลุมสินคาทั้ง 4 กลุมจะเห็นวา  สินคาในบางอุตสาหกรรมนั้น
กระจายอยูในทุกกลุมทั้ง 4 กลุม  เชน  กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม  ยานยนตและช้ินสวน  การที่สินคาทั้งสามอุตสาหกรรมนี้กระจายอยูทั้งในกลุมสินคาที่มี
ความสามารถสูงและต่ําคละกันไปน้ัน เน่ืองจากสินคาในอุตสาหกรรมทั้งสามลวนเปนสินคาสงออกที่
สําคัญของไทย โดยแตละสินคามีความตองการจากตลาดโลกสูงต่ําตางกัน อีกทั้งมีความสามารถในการ
แขงขันสูกับสินคาสงออกจากประเทศคูแขงมากนอยแตกตางกัน      

 
อยางไรก็ตาม  การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทยนัน้  มิไดสงผลเฉพาะสินคาที่

มีมูลคาการสงออกสูงเทานั้น  แตยังเปดโอกาสใหสินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดโลกอยางเชน  สินคา
ในกลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน  มีการสงออกที่มากขึ้นไดอีกดวย  ซ่ึงอุตสาหกรรม
เหลานี้แมวาจะมีมูลคาการสงออกที่ไมสูงมาก แตสินคากําลังเปนทีนิ่ยม ดังน้ัน จึงควรไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการพฒันาขีดความสามารถ  และความชวยเหลือทั้งดานเงินทุนและ
การประชาสัมพันธสินคาในตลาดโลกอยางจริงจัง   

 
กลาวโดยสรุป  กรอบแผนปฏิบัติการสําหรับเตรียมความพรอมของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น  

สามารถแบงอุตสาหกรรมออกไดเปน 3 กลุมหลัก  ไดแก   
• กลุมอุตสาหกรรมที่ไทยมมูีลคาสงออกสูง  เชน  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ยานยนต

และชิ้นสวน  สิ่งทอและเครือ่งนุงหม  ซ่ึงการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของ
ไทยจะสงผลใหมีการขยายตัวของปริมาณการคา  สินคาในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว
จะสามารถสงออกไดมากขึ้น   

• กลุมอุตสาหกรรมที่มีความตองการจากตลาดโลกสูง เชน  เฟอรนิเจอร  ของใชใน
ครัวเรือน และหัตถอุตสาหกรรม (สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) สินคาในกลุม
อุตสาหกรรมนี้กําลังเปนทีนิ่ยมและมีศักยภาพในตลาดโลก หากภาครัฐเขามา
ชวยเหลือดานการตลาดและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการ 
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กลุมน้ีจะไดรับประโยชนในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีเชนเดียวกับกลุม
แรก 

• กลุมอุตสาหกรรมอื่นที่อาจไดรับผลกระทบทางลบจากการทําความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคี  ไดแก ผลิตภัณฑนม ยาและเคมีภัณฑ  สินคาในกลุมอุตสาหกรรมนี้อาจ
ถูกกระทบ โดยเฉพาะยา เน่ืองจากการทําความตกลงกับสหรัฐฯน้ันจะมีเร่ืองทรัพยสิน
ทางปญญาเขามาเกี่ยวของดวย  ซ่ึงไทยจะตองหาแนวทางรองรับผลกระทบทางสังคม
ที่จะเกิดขึ้นดวย  

 
ทั้งน้ี การเตรียมความพรอมและมีกรอบยุทธศาสตรในอุตสาหกรรมรายสาขาเปนเรื่องจําเปนที่

ควรทํา  ไมวาประเทศไทยจะมีการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีหรือไมก็ตาม  แมวาสินคาใน
กลุมอุตสาหกรรมนั้นจะมีอัตราการขยายตัวในตลาดโลกสูง  แตหากมีความสามารถในการแขงขันต่ํา  
อาจทําใหไมสามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นได    การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
ชวยเพิ่มโอกาสในการคาระหวางประเทศคูเจรจา  แตทั้งน้ี  ไทยควรมีแผนการรองรับในระยะยาวใน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันต่ําดวย   

 
 การสรางความสามารถในการแขงขันใหกบัอุตสาหกรรมไทยมีแนวทางหลักอยางนอย 4 
ประการ2 คือ  

1. การเสริมสรางและพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการแขงขัน โดยการสงเสริมการบริโภค
ภายในประเทศกรณีสินคานัน้มีการอัตราการขยายตวัที่ลดลงในตลาดโลก  การแสวงหา
ตลาดสงออกใหมๆ  โดยศึกษาจากความตองการของผูบริโภคในตลาดนั้นๆ นอกจากนี้ 
ภาครัฐควรชวยลงทุนและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพ่ือลดตนทุนใหกับ
ผูประกอบการ เปนตน 

2. การสนับสนุนความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม  โดยสถาบันและองคกรเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมตางๆ ควรเปนหนวยงานกลางที่สงเสริมการดําเนินกิจกรรมรวมกันของ
ผูประกอบการ  เชน  การจัดซื้อจัดหา  การรวบรวมขอมูลหรือการทําตลาดรวม  เปนตน 
ตลอดจนนโยบายภาษีศลุกากรจะตองสอดคลองกันตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้าไปจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ํา   

3. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติ  โดยการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชนทั้งในดานการบริหารจัดการ การจัดซื้อ  การสงมอบและกระจายสินคา 

                                                 
2 โปรดดูการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของไทยใน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2546) “โครงการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย” เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. World Bank (1998) “Competitiveness and Sustainable Economic Recovery in Thailand”, A Joint 
Publication of the Office of the National Economic and Social Development Board and the world Bank Thailand Office, 
Edited by Johanna Witte and Stefan Koeberle. 
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(logistics) ตลอดจนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติ  และการถายโอน
เทคโนโลยีจากตางประเทศ เปนตน   

4. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่จะขยายตัว
จากการทําความตกลงการคาเสรี และควรพัฒนาทักษะใหกับแรงงานและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมที่หดตัวหรือไดรับผลกระทบในทางลบใหสามารถเคลื่อนยายไปสู
อุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา   
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ภาคผนวกบทที่ 6 
 

การจัดกลุมสินคาอุตสาหกรรมสงออกไปยังตลาด 8 ประเทศ (สหรัฐ ญ่ีปุน จีน อินเดีย  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู บาหเรน) โดยใชการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงทีจํ่านวน  200 สินคาแรก
ที่มีสัดสวนสงออกเฉลี่ยสูงสดุในชวงป 1997-2001 (รอยละ 80 ของมูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมไป
ยังตลาด 8 ประเทศ)  

 
1. สินคากลุมที่ 1 สนิคาที่ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงและมีความ
ตองการนําเขาสูง 
 
ที่ กลุมอุตสาหกรรม HS สินคา 
1 อุตสาหกรรมอื่นๆ 9999AA National Chapter 99 Data 
2 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 711319 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว ทําดวยโลหะมีคาอื่นๆ 

จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม 
3 หนังและผลิตภัณฑหนัง 420212 หีบเดินทางขนาดใหญ กระเปาใสเส้ือผา กระเปาใสของกระจุกกระจิก กระเปานักบริหาร 

กระเปาเอกสาร กระเปานักเรียนและภาชนะที่คลายกัน ที่มีดานนอกเปนพลาสติกหรือ
วัตถุทอ 

4 เครื่องนุงหม 611120 เส้ือผาและของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่
ทําดวยฝาย 

5 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854150 กลอุปกรณกึ่งตัวนําอื่นๆ 
6 ยานยนต 870431 รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว 
7 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853710 แปน แผง คอนโซล โตะ ตู และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้งดวยเครื่องอุปกรณตามประเภทที่ 

85.35 หรือ 85.36 ตั้งแตสองชนิดข้ึนไปเพ่ือควบคุมไฟฟาหรือเพื่อจายกระแสไฟฟา 
สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต 

8 เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทําความเย็น 

841582 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอร และมีสวนที่ใชสําหรับเปลี่ยน
อุณหภูมิและความชื้น แบบอื่นๆ ที่มีหนวยทําความเย็นประกอบรวมอยูดวย 

9 ยานยนต 870421 รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว  
10 เครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําความเย็น 
841451 พัดลมแบบตั้งโตะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหนาตาง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร

ไฟฟาในตัวซ่ึงใหกําลังไมเกิน 125 วัตต 
11 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 270900 นํ้ามันปโตรเลียมดิบและนํ้ามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส 
12 เครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําความเย็น 
841510 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอร และมีสวนที่ใชสําหรับเปลี่ยน

อุณหภูมิและความชื้น แบบติดหนาตางหรือติดผนังที่มีสวนประกอบสมบูรณในตัวหรือเปน 
"ระบบแยกสวน" 

13 เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทําความเย็น 

841821 ตูเย็นชนิดที่ใชตามบานเรือน แบบคอมเพรสชัน 

14 เครื่องนุงหม 621210 เครื่องยกทรง 
15 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852990 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับเคร่ืองสงหรือเครื่องรับวิทยุโทร

เลข หรือวิทยุ  โทรศัพท เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ชนิดอื่นๆ 
16 ปโตรเคมี 390210 โพลิโพรพิลีน 
17 พลาสติก 392690 ของอ่ืนๆ ทําดวยพลาสติก และของที่ทําดวยวัตถุอื่นๆ ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.15 
18 ยานยนต 870323 รถยนตและยานยนตอื่นๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก (นอกจากของตาม

ประเภทที่ 87.02) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500  ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 
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3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 
19 เยื่อและกระดาษ 470329 เยื่อไมเคมี ที่ไมใชไมจําพวกสน แตเปนเยื่อไมโซดาหรือเยื่อไมซัลเฟต  นอกจากชนิด

ละลายได ทั้งกึ่งฟอกหรือฟอกแลว 
20 ผลิตภัณฑยาง 401699 ส่ิงปูพื้น และเส่ืออื่นๆ ที่ทําดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง 
21 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852731 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ รวมถึงเครื่องดังกลาวที่สามารถรับวิทยุโทรศัพทหรือวิทยุ

โทรเลขไดดวย ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย 
22 เครื่องจักรกล 854380 เครื่องจักรไฟฟาและเครื่องอุปกรณไฟฟาชนิดอื่นๆ ซ่ึงมีหนาที่การทํางานเปน เอกเทศที่

ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้ 
23 ปโตรเคมี 390120 โพลิเอทิลีนที่มีความถวงจําเพาะตั้งแต 0.94 ข้ึนไป 
24 ปโตรเคมี 390410 โพล(ิไวนิลคลอไรด)ที่ไมไดผสมกับสารอื่นใด 
25 เซรามิก 690990 ผลิตภัณฑเซรามิกสําหรับใชตามหองปฏิบัติการ ใชในทางเคมีหรือใชในทางเทคนิคอื่นๆ  

อางและภาชนะรองรับที่คลายกัน ที่เปนเซรามิกชนิดที่ใชในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหมอ 
กระปุก และของที่คลายกัน ที่เปนเซรามิก ชนิดที่ใชสําหรับลําเลียงหรือบรรจุของ 

26 ปโตรเคมี 390760 โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
27 อื่นๆ 900150 เลนสแวนตาทําดวยวัตถุอื่นๆ 
28 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 271021 นํ้ามันปโตรเลียมและน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส 
30 ชิ้นสวนและอะไหลยาน

ยนต 
870870 ลอและสวนประกอบและอุปกรณประกอบของลอ 

31 ยานยนต 840820 เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวยการอัด (เครื่องยนตดีเซลหรือกึ่ง
ดีเซล) ที่ใชขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 

32 อื่นๆ 810310 แทนทาลัมและของทําดวยแทนทาลมั รวมถึงเศษและของที่ใชไมได 
33 เครื่องนุงหม 620920 เส้ือผาและของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกายของเด็กเล็ก ที่ทําดวยฝาย 
34 ยานยนต 840991 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับเคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบ

ลูกสูบที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ 
35 เครื่องนุงหม 610343 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของบุรุษ

หรือเด็กชาย ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 
36 เครื่องจักรกล 848180 แทป กอก วาลว และเครื่องใชที่คลายกันชนิดอื่นๆ สําหรับใชกับหลอดหรือ ทอ เปลือก

บอยเลอร แท็งก แวต หรือใชกับของที่คลายกัน รวมถึงวาลวลดความดัน และวาลวที่
ควบคุมโดยอุณหภมิู 

37 ชิ้นสวนและอะไหลยาน
ยนต 

870829 สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของตัวถัง 

38 เหล็ก 721934 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรข้ึนไป 
ที่ไมไดทํามากไปกวารีดเย็น (โคลดรีดิวส) และมีความหนาตั้งแต 0.5 มิลลิเมตรข้ึนไป แต
ไมเกิน 1 มิลลิเมตร 

39 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853810 แปน แผง คอนโซล โตะ ตู และฐานรองอื่นๆ สําหรับของตามประเภทที่ 85.37 ที่ไมติดตั้ง
กับเคร่ืองอุปกรณ 

40 ปโตรเคมี 390740 โพลิคารบอเนต 
41 เครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําความเย็น 
841583 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอร และมีสวนที่ใชสําหรับเปลี่ยน

อุณหภูมิและความชื้น แบบอื่นๆ ที่ไมมีหนวยทําความเยน็ประกอบรวมอยูดวย 
42 เครื่องนุงหม 611090 เจอรซ่ี พูลโอเวอร เส้ือชนิดคารดิแกน เส้ือกั๊กและเสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโคร

เชต ที่ทําดวยวัตถุทออื่นๆ 
43 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853890 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของตาม ประเภทที่ 85.35 

85.36 หรือ 85.37 ชนิดอื่นๆ 
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2. สินคากลุมที่ 2 สินคาที่ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง แตมีความ
ตองการนําเขาต่ํา 
 
ที่ กลุมอุตสาหกรรม HS สินคา 
1 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847330 สวนประกอบและอุปกรณประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเปาบรรจุและที่คลายกัน) ของ

เครื่องจักรตามประเภทที่ 84.71 
2 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854211 บัตรดิจิตัลที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกสประกอบรวมอยูดวย ("สมารท" การด) 
3 ผลิตภัณฑยาง 400129 ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น 
4 ผลิตภัณฑยาง 401519 ถุงมืออื่นๆ ที่ทําดวยยางวลัแคไนซนอกจากยางแข็ง 
5 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851710 เครื่องโทรศัพทและโทรศัพทภาพ (วิดีโอโฟน) 
6 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850440 เครื่องเปลีย่นไฟฟาชนิดอยูคงที ่
7 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851782 เครื่องอุปกรณไฟฟาอื่นๆ สําหรับโทรศัพทหรือโทรเลข 
8 อื่นๆ 900912 เครื่องทําสําเนาโดยใชแสง แบบอิเล็กโทรสแตติก ที่ทํางานโดยวิธีถายแบบตนฉบับลงบน

สําเนาโดยผานตัวกลาง (กรรมวิธีทางออม) 
9 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 271119 กาซปโตรเลียมและกาซไฮโดรคารบอนอื่นๆ ที่ถูกทําใหเปนของเหลว 
10 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852290 สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของ

ตามประเภทที่ 85.19  ถึง  85.21 
11 เคมี 350510 เดกซทริน และโมดิไฟดสตารชอื่นๆ 
12 อลูมิเนียม 761510 ของใชบนโตะอาหาร ของใชในครัวหรือของใชตามบานเรือนอื่นๆ    และสวนประกอบของ

ของดังกลาว ของท่ีใชขัดหมอ แผน ถุงมือและของที่คลายกันสําหรับขัดหรือขัดถู ที่ทําดวย
อะลูมิเนียม 

13 อื่นๆ 950390 ของเลนอื่นๆ หุนจําลองยอขนาด ("มาตราสวน") และหุนจําลองที่คลายกนัเพื่อนันทนาการ 
จะเคลื่อนไหวไดหรือไมก็ตาม รวมทั้งของเลนสําหรับฝกสมองทุกชนิดอื่นๆ 

14 อื่นๆ 900691 สวนประกอบและอุปกรณประกอบ สําหรับกลองถายรูป 
15 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854121 ทรานซิสเตอร นอกจากทรานซิสเตอรไวแสง ที่มีอัตราการสูญเสียนอยกวา 1 วัตต 
16 เครื่องนุงหม 611010 เจอรซ่ี พูลโอเวอร เส้ือชนิดคารดิแกน เส้ือกั๊กและเสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโคร

เชต ที่ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว 
17 อื่นๆ 950639 อุปกรณอื่นๆ สําหรับเลนกอลฟ 
18 ผลิตภัณฑยาง 400110 นํ้ายางธรรมชาติ จะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนเซซันหรือไมก็ตาม 
19 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854011 หลอดภาพแคโทดเรยของเคร่ืองรับโทรทัศนสี รวมถึงหลอดแคโทดเรยของวิดีโอมอนิเตอร

สี 
20 รองเทา 640411 รองเทากีฬา รวมท้ังรองเทาเทนนิส รองเทาบาสเกตบอล รองเทายิมรองเทาสําหรับฝกและ

รองเทาที่คลายกัน ที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยยางหรือพลาสติก  
21 เหล็ก 732690 ของอ่ืนๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
22 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852311 ส่ือบันทึกชนิดเทปแมเหล็ก ที่ยังไมไดบันทึกที่จัดทําไวเพื่อการบันทึกเสียง และมีความ

กวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร  
23 ชิ้นสวนและอะไหลยาน

ยนต 
870899 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 เฉพาะ

ของท่ีเพียงแตข้ึนรูปทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาอื่นๆ 
24 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854800 เศษและของที่ใชไมได ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 
25 เครื่องนุงหม 610610 เส้ือเบลาส เชิ้ต และเชิ้ตเบลาสของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทํา

ดวยฝาย 
26 อื่นๆ 900211 เลนสใกลวัตถุ สําหรับกลองถาย เครื่องฉาย หรือเคร่ืองขยายหรือยอภาพถาย 
27 หนังและผลิตภัณฑหนัง 420321 ถุงมือที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชในการกีฬา ที่ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด 
28 ผลิตภัณฑยาง 401120 ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม ชนิดที่ใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก 
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29 ไมอัดไมบางและวัสดุแผน 440920 ไม (รวมถึงแถบไมและไมลวดลายสําหรับปูพื้นแบบปาเกต ยังไม ประกอบเขาดวยกัน) ที่มี
ขอบปลาย หรือหนาไม ทําเปนรูปทรงอยางตอเน่ือง (ทําเปนลิ้น รอง บังใบ มุมเฉลียง ขอ
ตอรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทําใหมน หรือลักษณะที่คลายกัน) จะไส ขัดหรือตอปลายหรือไมก็
ตาม ที่ไมใชไมจําพวกสน 

30 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852320 ส่ือบันทึกชนิดจานแมเหล็กที่ยังไมไดบันทึกที่จัดทําไวเพื่อการบันทึกเสียง 
31 ปโตรเคมี 390110 โพลิเอทิลีนที่มีความถวงจําเพาะนอยกวา 0.94 
32 ส่ิงทอ 550320 เสนใยส้ันสังเคราะหที่ไมไดสางหรือผานกรรมวิธีอยางอื่นสําหรับการปนดาย ที่ทําดวยโพลิ

เอสเทอร 
33 เครื่องจักรกล 845012 เครื่องซักผาชนิดที่ใชตามบานเรือนหรือใชในกิจการซักรีด ซ่ึงจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม 

และมีเครื่องทําใหแหงโดยวธิีหมุนเหวี่ยง 
34 อื่นๆ 800110 ดีบุกไมเจือที่ยังไมไดข้ึนรูป (อันรอต) 
35 เครื่องจักรกล 845630 เครื่องมือกลสําหรับใชงานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกดวยกรรมวิธีอิเล็กโทร

ดิสชารจ 
36 ส่ิงทอ 520812 ผาทอลายขัดที่ไมไดฟอก ทําดวยฝายที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ข้ึนไปโดยน้ําหนัก และหนัก 

100-200 กรัมตอตารางเมตร 
37 อื่นๆ 900659 กลองถายรูปอื่นๆ 
38 ไมอัดไมบางและวัสดุแผน 440122 ไมเปนชิ้นหรือสะเก็ด ที่ไมใชไมจําพวกสน 
39 เครื่องนุงหม 610520 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทําดวยเสนใยประดิษฐ 
40 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851631 เครื่องเปาผม 
41 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853690 เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟา 

หรือตอภายในวงจรไฟฟา ชนิดอื่นๆ ที่ใชสําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต 
42 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847110 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริด 
43 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853650 เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟา 

หรือตอภายในวงจรไฟฟา ชนิดสวิทช ที่ใชสําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต 
44 ผลิตภัณฑยาง 401110 ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม ชนิดที่ใชกับรถยนตน่ัง (รวมถึงสเตชันแวกอนและ

รถแขง) 
45 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853590 เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟา 

หรือตอภายในวงจรไฟฟา ชนิดอื่นๆ ที่ใชสําหรับแรงดันไฟฟาเกิน 1,000 โวลต 
46 เครื่องนุงหม 620193 เส้ือโอเวอรโคต คารโคต เคป โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใสเลนสกี) เส้ือกันลม แจ็ก

เก็ตกันลมและเส้ือคลุมที่คลายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 
62.03 ชนิดอื่นๆ ที่ทําดวยเสนใยประดิษฐ 

47 ปูนซิเมนต 252310 พอรตแลนดซีเมนต อะลูมินัสซีเมนต สแลกซีเมนต ซูเปอรซัลเฟตซีเมนตและไฮดรอลิก
ซีเมนตที่คลายกัน ชนิดซีเมนตเม็ด 

48 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851730 เครื่องอุปกรณตัดตอสัญญาณสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลข 
49 เครื่องนุงหม 610821 กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ และกางเกงชั้นใน ของสตรีหรือเด็กหญิง ที่ทําดวยฝาย 
50 เครื่องนุงหม 620469 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของสตรี

หรือเด็กหญิง ที่ทําดวยวัตถุทออื่นๆ 
51 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850432 หมอแปลงไฟฟาอืน่ๆ ขนาดกําลังจายเกิน 1 เควีเอ แตไมเกิน 16 เควีเอ 
52 ส่ิงทอ 540243 ดายใยยาวสังเคราะห (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทําข้ึนเพื่อการขายปลีกรวมถึงใยยาว

เดี่ยวสังเคราะหที่มีขนาดนอยกวา 67 เดซิเทกซ ชนิดอื่นๆ ที่เปนเสนเดี่ยว ไมตีเกลียว
หรือตีเกลียว ไมเกิน 50 รอบตอเมตร ที่ทําดวยโพลิเอสเทอรอื่นๆ 

53 ผลิตภัณฑยาง 401511 ถุงมือใชในทางศัลยกรรม ที่ทําดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง 
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3. สินคากลุมที่ 3 สินคาที่ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันต่ํา และมีความ
ตองการนําเขาต่ํา 
 
ที่ กลุมอุตสาหกรรม HS สินคา 
1 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847192 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ชนิดอื่นๆ 
2 ผลิตภัณฑยาง 400121 ยางธรรมชาติในลักษณะยางแผนรมควัน 
3 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854430 ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใชกับยานบก อากาศยานหรือเรือ 
4 รองเทา 640319 รองเทากีฬาอื่นๆ ที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัดและ

สวนบนของรองเทาทําดวยหนังฟอก 
5 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854290 สวนประกอบของวรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
6 เครื่องนุงหม 610510 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทําดวยฝาย 
7 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850110 มอเตอรไฟฟาที่ใหกําลังไมเกิน 37.5 วัตต 

8 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 710391 รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ ชนิดทับทิม แซปไฟรและมรกต ที่ตกแตงอยาง
อื่น 

9 เครื่องจักรกล 848210 บอลลแบร่ิง 
10 เฟอรนิเจอร 940169 ที่น่ัง (นอกจากของตามประเภทที่ 94.02) จะปรับเปนเตียงไดหรือไมก็ตาม 
11 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850431 หมอแปลงไฟฟาอืน่ๆ ขนาดกําลังจายไมเกิน 1 เควีเอ 
12 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847193 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ อื่นๆ 
13 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851720 เครื่องโทรสารและเครื่องโทรพิมพ 
14 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850490 สวนประกอบของหมอแปลงไฟฟา และเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที ่
15 เครื่องนุงหม 620520 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ที่ทําดวยฝาย 
16 หนังและผลิตภัณฑหนัง 420500 ของอ่ืนๆ ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอดัเฉพาะหนังรองมือสําหรับกีฬายิมนักสติก 
17 เซรามิก 691200 เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องครัว ของใชในบานเรือนอื่นๆ และของใชในหองนํ้า ที่เปน

เซรามิก นอกจากชนิดพอรซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา) 
18 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854441 ตัวนําไฟฟาอื่นๆ สําหรับใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน   80 โวลต ที่ติดกับข้ัวตอ 
19 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 710399 รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ ชนิดอื่นๆ ที่ตกแตงอยางอื่น 
20 เครื่องนุงหม 620333 แจ็กเก็ต และเส้ือเบลเซอร ของบุรุษและเด็กชาย ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 
21 อื่นๆ 900990 เครื่องทําสําเนาโดยใชแสง ที่มีระบบทางทัศนศาสตร 
22 ชิ้นสวนและอะไหลยาน

ยนต 
870891 สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของยานยนตตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05  

23 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854160 ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว 
24 หัตถอุตสาหกรรม 441900 เครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องใชในครัวทําดวยไม 
25 อื่นๆ 950662 ของและเครื่องอุปกรณสําหรับใชในการออกกําลังกาย 
26 ปูนซิเมนต 252010 ยิปซัม แอนไฮไดรต จะแตงสีหรือไมก็ตามไมมีหรือมีตัวเรงหรือตัวหนวงในปริมาณ

เล็กนอย 
27 อื่นๆ 670290 ดอกไมเทียม ใบไมเทียม ผลไมเทียม สวนประกอบของของดังกลาว รวมท้ังของทําดวย

ดอกไมเทียม ใบไมเทียมหรือผลไมเทียม ที่ทําดวยวัตถุอื่น 
28 เคมี 280300 คารบอน (คารบอนแบล็กและคารบอนในรูปอื่นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น)ไฮโดรเจน 

แรรกาซและอโลหะอื่นๆ  
29 เครื่องนุงหม 611030 เจอรซ่ี พูลโอเวอร เส้ือชนิดคารดิแกน เส้ือกั๊กและเสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโคร

เชต ที่ทําดวยเสนใยประดิษฐ 
30 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847010 เครื่องคํานวณอิเลก็ทรอนิกสที่ทํางานไดโดยไมใช  พลังงานไฟฟาจากแหลงภายนอก 
31 เหล็ก 730630 หลอดหรือทอ และโพรไฟลกลวงอื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเปนวงกลม ทําดวย
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เหล็กหรือ เหล็กกลาไมเจือ 
32 เครื่องนุงหม 620339 แจ็กเก็ต และเส้ือเบลเซอร ของบุรุษและเด็กชาย ที่ทําดวยวัตถุทออื่นๆ 
33 เครื่องนุงหม 610620 เส้ือเบลาส เชิ้ต และเชิ้ตเบลาสของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทํา

ดวยเสนใยประดิษฐ 
34 เซรามิก 691110 เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องครัว ของใชในบานเรือนอื่นๆ และของใชในหองนํ้า ชนิดพอร

ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา) เครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องครัว 
35 เหล็ก 732394 ของใชบนโตะอาหาร ของใชในครัวหรือของใชตามบานเรือนอื่นๆ และสวนประกอบของ

ของดังกลาว ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา รวมทั้งของที่ใชขัด
หมอ แผน ถุงมือและของที่  คลายกนั สําหรับขัดหรือขัดถู ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
ชนิดอื่นๆ 

36 ส่ิงทอ 630531 กระสอบและถุงชนิดที่ใชบรรจุของ ที่ทําดวยวัตถุทอประดิษฐ 
37 ส่ิงทอ 590210 ผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ทําดวยดายทนแรงดึงสูง ที่ทําจากไนลอนหรือโพลิอะไมดอื่นๆ 
38 เครื่องนุงหม 620439 แจ็กเก็ต  และเส้ือเบลเซอร ของสตรีหรือเด็กหญิง ที่ทําดวยวัตถุทออื่นๆ 
39 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852910 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะเครื่องรับแบบพกพาสําหรับใชรับการเรียกรับ

สัญญาณเตือน หรือรับเพจ C36 
40 เคมี 292242 กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต 
41 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853669 กระจุบหลอดไฟฟา ปลั๊กและเตารับ ชนิดอื่นๆ 
42 ส่ิงทอ 510529 วูลทอป และขนแกะที่หวีแลวอื่นๆ 
43 เครื่องนุงหม 620213 เส้ือโอเวอรโคตเส้ือกันฝนคารโคตเคปโคลกและเสื้อคลมุที่คลายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง 

ที่ทําดวยเสนใยประดิษฐ 
44 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852790 เครื่องรับสําหรับวิทยุโทรศัพท วิทยุโทรเลขหรือวิทยุ ชนิดอื่นๆ 

 
4. สินคากลุมที่ 4 สินคาที่ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขันต่ํา แตมีความ
ตองการนําเขาสูง 
 
ที่ กลุมอุตสาหกรรม HS สินคา 
1 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852810 เครื่องรับโทรทัศน จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเคร่ืองบันทึก เครื่องรับโทรทัศน จะ

มีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือ 
2 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854219 บัตรที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกสประกอบรวมอยูดวย  ("สมารท" การด) 
3 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853400 วงจรพิมพ 
4 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 847199 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ของเคร่ืองดังกลาว รวมทั้งเครื่องอาน

ขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เครื่องจักรถายทอดขอมูลใหเปนรหัสลงบนสื่อบันทึกขอมูล
และเครื่องจักรสําหรับประมวลขอมูลดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น ชนิดอื่นๆ 

5 เฟอรนิเจอร 940360 เฟอรนิเจอรอื่นๆ ทําดวยไม 
6 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851650 เตาอบไมโครเวฟ 
7 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852110 เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ ชนิดแบบเทปแมเหล็ก 
8 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 711311 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว ทําดวยเงิน จะชุบหรือ

หุมติดดวยโลหะมีคาอื่นๆ หรือไมก็ตาม 
9 อื่นๆ 901890 อุปกรณและเครื่องใชอื่นๆที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย 
10 เครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําความเย็น 
841430 เครื่องอัดชนิดที่ใชในเครื่องทําความเย็น 

11 เฟอรนิเจอร 940161 ที่น่ัง (นอกจากของตามประเภทที่ 94.02) จะปรับเปนเตียงไดหรือไมก็ตาม ชนิดมีเบาะ 
12 หัตถอุตสาหกรรม 441400 กรอบไมสําหรับรูปวาด รูปถาย กระจกเงาหรือสําหรับของที่คลายกัน 
13 พลาสติก 392321 กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย) ที่ทําดวยโพลิเมอรของเอทิลีน 
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14 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854220 วงจรรวมโมโนลิทิกที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
15 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852520 เครื่องสงสําหรับวิทยุโทรศัพท วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือ โทรทัศน จะมี

เครื่องรับหรือเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
กลองถายโทรทศัน กลองถายบันทึกวิดีโอภาพนิ่ง  และกลองถายบันทึกวิดีโออื่นๆ รวมทั้ง
กลองถายบันทึกภาพดิจิตัล เครื่องสงที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยูดวย 

16 เครื่องนุงหม 611020 เจอรซ่ี พูลโอเวอร เส้ือชนิดคารดิแกน เส้ือกั๊กและเสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต ที่ทําดวยฝาย 

17 อลูมิเนียม 761010 ประตู หนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณปีระตู ที่ทําดวยอะลูมิเนียม-  
18 เครื่องนุงหม 620342 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยงกางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของบุรุษ

หรือเด็กชาย ที่ทําดวยฝาย 
19 รองเทา 640219 รองเทากีฬาอื่นๆ ที่มีพื้นรองเทาดานนอกและสวนบนของรองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก 
20 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854129 ไดโอด ทรานซิสเตอรและกลอุปกรณกึ่งตัวนําที่คลายกนัทรานซิสเตอร นอกจาก

ทรานซิสเตอรไวแสง ชนิดอื่นๆ 
21 รองเทา 640399 รองเทาอื่นๆ ที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัดและ

สวนบนของรองเทาทําดวยหนังฟอก 
22 เครื่องนุงหม 620462 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยงกางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของสตรี

หรือเด็กหญิง ที่ทําดวยฝาย 
23 เหล็ก 732393 ของใชบนโตะอาหาร ของใชในครัวหรือของใชตามบานเรือนอื่นๆ และสวนประกอบของ

ของดังกลาว ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา รวมทั้งของที่ใชขัด
หมอ แผน ถุงมือและของที่  คลายกนั สําหรับขัดหรือขัดถู ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
ชนิดอื่นๆ ที่ทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม 

24 เครื่องนุงหม 610711 กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ของบุรุษหรือเด็กชาย ที่ทําดวยฝาย 
25 เครื่องนุงหม 610910 ทีเชิ้ต เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลตและเสื้อชั้นในอยางอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทําดวย

ฝาย 
26 เคมี 291736 กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก 
27 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851790 สวนประกอบของเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย รวมถึง 

เครื่องโทรศัพทแบบใชสายพรอมดวยปากพูดหูฟง (แฮนดเซต) ไรสาย และเครื่องอุปกรณ
โทรคมนาคมสําหรับใชกับระบบแครริเออรเคอรเรนตไลนหรือระบบดิจิตัลไลน รวมทั้ง
โทรศัพทภาพ (วิดีโอโฟน)  

28 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853221 ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่อื่นๆ ที่ทําจากแทนทาลัม 
29 เครื่องนุงหม 620630 เส้ือเบลาส เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส ของสตรีหรือเด็กหญิง ที่ทําดวยฝาย 
30 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 710239 เพชร จะตกแตงหรือไมก็ตาม แตไมไดประกอบกับตัวเรือน และไมใชในทางอุตสาหกรรม 

ชนิดอื่นๆ 
31 เครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําความเย็น 
841590 สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศทีป่ระกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอรและมีสวนที่ใช

สําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกลาวที่ไมสามารถแยกควบคุม
ความชื้นตางหากได 

32 ส่ิงทอ 630260 ผาที่ใชกับหองนํ้าและหองครัวทําดวยผาทอแบบขนหนู หรือผาทอที่คลายกันทําดวยฝาย 
33 เครื่องนุงหม 620343 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยงกางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของบุรุษ

หรือเด็กชาย ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 
34 เฟอรนิเจอร 940390 สวนประกอบของเฟอรนิเจอร 
35 เครื่องนุงหม 611430 เส้ือผาอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทําดวยเสนใยประดิษฐ 
36 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850131 มอเตอรกระแสตรงอื่นๆ รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง ใหกําลังไมเกิน 750 วัตต 
37 เหล็ก 730793 อุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน) สําหรับการเชื่อมชน ทํา

ดวยเหล็กหรือเหลก็กลา 
38 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850421 หมอแปลงไฟฟา เครื่องเปลีย่นไฟฟาชนิดอยูคงที่ (สแตติกคอน เวอรเตอร)  (เชน เครื่อง
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กลับกระแสไฟฟา) และตัวเหน่ียวนํา 
39 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854140 กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบเปนโมดูลหรือทําเปน

แผงหรือไมก็ตามรวมทั้งไดโอดเปลงแสง 
40 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851929 เครื่องเลนแผนเสียงแบบอื่นๆ 
41 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851822 ลําโพงหลายตัวติดตั้งในตูลําโพงเดียวกัน 
42 เฟอรนิเจอร 940340 เฟอรนิเจอรทําดวยไม ชนิดที่ใชในครัว 
43 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854280 วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
44 เครื่องนุงหม 620530 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทําดวยเสนใยประดิษฐ 
45 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 853641 รีเลย สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 60 โวลต 
46 เครื่องนุงหม 620433 แจ็กเก็ต  และเส้ือเบลเซอร ของสตรีหรือเด็กหญิง ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 
47 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 854110 ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง 
48 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852390 ส่ือบันทึกที่ยังไมไดบันทึกที่จัดทําไวเพื่อการบันทึกเสียงหรือการบันทึก ปรากฏการณอื่นๆ 

ดวยวิธีที่คลายกันนอกจากผลิตภัณฑในตอนที่ 37 
49 อื่นๆ 950510 ของท่ีใชในงานเทศกาล งานรื่นเริงหรืองานบันเทิงอื่นๆ ของสําหรับใชในเทศกาล

คริสตมาส 
50 เครื่องนุงหม 611420 เส้ือผาอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ที่ทําดวยฝาย 
51 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 851679 เครื่องใชอื่นๆ ที่ใหความรอนดวยไฟฟา 
52 เครื่องนุงหม 620463 กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น ของสตรี

หรือเด็กหญิง ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 
53 เฟอรนิเจอร 940320 เฟอรนิเจอรอื่นๆ ที่ทําดวยโลหะ 
54 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 711719 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม ทําดวยโลหะสามัญ จะชุบดวยโลหะมีคา

หรือไมก็ตาม 
55 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 852190 เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ ชนิดอื่นๆ 
56 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 850511 หมอแปลงไฟฟาชนิดไดอิเล็กทริกเหลว ขนาดกําลังจายไมเกิน 650 เควีเอ 
57 พลาสติก 392610 ของอ่ืนๆ ที่ทําดวยพลาสติก และของที่ทําดวยวัตถุอื่นๆ ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.15 
58 พลาสติก 392410 เครื่องใชบนโตะอาหาร และเครื่องครวั ที่ทําดวยพลาสติก 
59 เครื่องนุงหม 611593 ถุงนองกางเกง เส้ือกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงนอง ถุงเทาชนิดตางๆ รวมถึงถุงนองสําหรับ

ชวยรักษาเสนเลือดขอด และรองเทาที่ไมมีพื้นเสริมถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ชนิดอื่นๆ 
ที่ทําดวยเสนใยสังเคราะห 

60 เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทําความเย็น 

841581 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอรและมีสวนที่ใชสําหรับเปลี่ยน
อุณหภูมิและความชื้น ชนิดอื่นๆ ที่มีหนวยทําความเย็นและมีวาลวสําหรับเปลี่ยนระหวาง
วงจรความเย็นและวงจรความรอนประกอบรวมอยูดวย (รีเวอรซิเบิลฮีตปม) 
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5. การจัดกลุมอุตสาหกรรมตามสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กลุมท่ี กลุมอุตสาหกรรม ตอนท่ี 

1 กลุมอุตสาหกรรมการพิมพ 49 
2 กลุมอุตสาหกรรมกาซ  
3 กลุมอุตสาหกรรมแกรนิตและหินออน 25-26, 68 
4 กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก 70 
5 กลุมอุตสาหกรรมเคมี 28-38 
6 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 84-86 
7 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 84-86 
8 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 61-63 
9 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 84-85 
10 กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต 86-87 
11 กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก 69 
12 กลุมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต 25 
13 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 40 
14 กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก 29, 39 
15 กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 94 
16 กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 84-85 
17 กลุมอุตสาหกรรมไมอัดไมบางและวัสดุแผน 44 
18 กลุมอุตสาหกรรมยา 30 
19 กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 84-87 
20 กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 47-49 
21 กลุมอุตสาหกรรมรองเทา 64 
22 กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 27 
23 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ 50-60 
24 กลุมอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนัง 41-43 
25 กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก 72-73 
26 กลุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 76 
27 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (สินคาเกษตร) 1-24 
28 กลุมอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ  
29 กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 71 
30 กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 28-29, 39-40 
31 กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย 39-40, 48, 70, 72 
32 กลุมอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม 44, 50-59 
33 กลุมอุตสาหกรรมน้ําตาล 17 

ที่มา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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