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บทสรุปผูบริหาร 

ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 
สภาวะแวดลอมเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชงิโครงสรางและทิศทางการคาและการ

ลงทุนระหวางประเทศ สินคาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงและเขมขนมากขึ้น พรอมทั้งการผลิตแบบแยก
สวนและเชื่อมโยงเปนเครือขายการผลิตระหวางประเทศ การคากับการลงทุนระหวางประเทศมี
ความสัมพันธเกื้อกูลกัน ในบรรยากาศทีม่ีการลดการกดีกันการคาการลงทุนระหวางประเทศลงตามลําดับ 
ประเทศกําลังพัฒนาและเทศสังคมนิยมไดเขารวมมีสวนสําคัญในการคาและการลงทุนระหวางประเทศมาก
ขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในเอเชียตะวนัออก ซ่ึงกลายเปนฐานการผลิตสําคัญของโลก 

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจหันมาแขงขันกันในการทําความตกลงเสรีการคาและการ
ลงทุนระดับทวิภาคแีละภูมภิาค เมื่อเกิดความชะงักงันในการเจรจาเปดเสรีการคาพหุภาคี ประเทศไทยไดเขา
รวมการเจรจาทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาคอยางแข็งขัน และไดบรรลุความตกลงและ
ดําเนินการตามความตกลงกบัประเทศตางๆ ที่สอดคลองกับผลการศึกษาวิเคราะหวาเปนคูคาธรรมชาติ 
เกื้อกูลกันและจะกอใหเกิดประโยชนในลําดับสูงไดแก ญ่ีปุน จีน อินเดยี ออสเตรเลีย เวนแตสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงผลการศึกษาชี้วาจะไดประโยชนสูงแตการเจรจาไดหยดุชะงักไป 

 การทบทวนการศึกษาผลประโยชน ปญหา ขอจํากัด จากความตกลงการเคาเสรีทวิภาคีและภูมภิาค 
พบวาไทยยังไดใชประโยชนและรับประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตางๆ นอยกวาที่ควรและมีปญหา 
ขอจํากัดจากการมีโครงสรางภาษีหลายโครงสรางและกฎวาแหลงกําเนนิสินคาหลายกฎ แตกตางไปตามแต
ละความตกลง ซ่ึงมีผลเพิ่มความยุงยากและตนทุนในการใชสิทธิประโยชน และบิดเบือนการจัดสรร
ทรัพยากร และเพิ่มความเสียเปรียบของผูประกอบการขนาดเล็ก 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยควรมียุทธศาสตรปรับโครงสรางภาษีจากหลาย
โครงสรางเปนโครงสรางเดียวจากหลายอตัราเปน 3 หรือ 2 อัตรา และเปนการคาเสรีในที่สุด  ซ่ึงจะลดการ
บิดเบือนการจดัสรรทรัพยากรและสงเสริมการมีสวนรวมในเครือขายการผลิตและการใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของไทย  พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานและบริการตางๆ ของรัฐ สรางเสริมธรรมาภบิาล นโยบายการแขงขัน 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การศึกษาขอมูลสาระสนเทศ และการพัฒนานวตักรรม ซ่ึงลวนสงเสริม
เกื้อกูลกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

พรอมกันนี้จะตองเตรียมมาตรการชวยเหลือในการปรับตัวรองรับการแขงขันและความเสี่ยงจากการ
เขารวมกระบวนการโลกาภวิัตน ซ่ึงมาตรการที่มีอยูยังไมเพียงพอ 
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1.  บทนํา  

บทความนี้เสนอภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาและการลงทุนระหวางประเทศและ
แนวโนมความตกลงทางการคา สถานการณการคาและการลงทุนระหวางประเทศของไทย รวมถึงความ
คืบหนาของความตกลงการคาเสรีของไทย และทบทวนผลการศึกษาผลประโยชน ปญหาและขอจํากัดจาก
ความตกลงการคาเสรีที่ประเทศไทยเขารวม พรอมทั้งเสนอยุทธศาสตรการใชนโยบายการคาและการลงทุน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตนในปจจบุัน  

2.   ภาวะแวดลอมเศรษฐกิจโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

2.1  แนวโนมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

แรงขับเคลื่อนของโลกาภิวัตนมาจากอยางนอยสามดานคือ  ก) นวัตกรรมของเทคโนโลยี ที่สําคัญ
คือเทคโนโลยีใหมทําใหการขนสงเร็วขึ้น การสื่อสารเร็วขึ้น และลดตนทุนการขนสงและสื่อสาร การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอีกดาน คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมี microprocessor 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) โทรศัพทและการสื่อสารไรสาย เครือขายอินเตอรเนทและ 
world wide web  เทคโนโลยียังทําใหกระบวนการผลิตเปลี่ยนไป มีการผลิตแบบแยกสวนมากขึ้น ไม
จําเปนตองผลิตในที่เดียว ข) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหวางประเทศ  คือเมื่อหมดยุคสงครามเย็น 
ประเทศที่เคยคาขายกันในกลุมที่มีแนวคิดทางการเมืองตรงกันเปนหลัก ก็ผลิตเพื่อคาขายในตลาดโลกมาก
ขึ้น และประเทศในกลุมสังคมนิยมไดปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม/ทุนนิยมและเปดประเทศตอ
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ  และ ค) ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเลือกที่จะลดกฎเกณฑ 
(Deregulation) ในการประกอบธุรกิจ และลดการกีดกันทางการคา (liberalization) เพื่อเปดโอกาสธุรกิจใน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งยกเลิกหรือลดการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนตางประเทศ 
ซ่ึงมีผลตอการขยายตัวของตลาดการเงินและการคาการลงทุนระหวางประเทศเปนอยางมาก  

กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศลึกขึ้น ทั้งดานการ
เคลื่อนยายสินคา การลงทุนและแรงงาน รวมทั้งความเชื่อมโยงดานขาวสาร วัฒนธรรมและคานิยม 
กระบวนการนี้มีสวนสําคัญที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนามีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสรางการคาการลงทุนระหวางประเทศดวย รายงาน WTO (2008) ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงนี้ในระยะยาว  ช้ีวา สัดสวนมูลคาการคาสินคาภาคเกษตรในการคาของโลกลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยสัดสวนมูลคาสินคาเกษตรรวมเกษตรแปรรูปลดจากรอยละ 40 ใน พ.ศ.2493 เหลือนอยกวารอยละ 10 
ตั้งแต พ.ศ.2532  มูลคาสินคาอุตสาหกรรมรวมในมูลคาการคารวมมีสัดสวนสูงขึ้น แตสาขาอุตสาหกรรมที่มี
สัดสวนลดลงในระยะหลังคือ  อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กและอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
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ที่มีพลวัตสูงในชวงทศวรรษ 2533 คืออุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานและโทรคมนาคมซึ่งมีสัดสวนมูลคา
การคาในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก จนกระทั่งวิกฤตการณดอทคอมในพ.ศ.2544 ทําใหการเพิ่มสัดสวนนี้
ชะงักไป  

ในดานของประเทศผูสงออก สัดสวนของการสงออกสินคาในตลาดโลกของประเทศพัฒนาแลว
ลดลง โดยเริ่มจากสัดสวนการสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขน เชน เสื้อผา ตอมาเปนอิเล็กทรอนิกส และ
สินคาที่ใชทุนเขมขนอยางรถยนตและชิ้นสวนรถยนต ในพ.ศ. 2498 ประเทศพัฒนาแลวมีสัดสวนมูลคาการ
สงออกสินคาอุตสาหกรรม ในตลาดโลกรอยละ 85 ลดลงมาเปนประมาณรอยละ 70 ในพ.ศ. 2549   ในขณะ
ที่สัดสวนการสงออกของสินคาอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแลวลดลง การสงออกสินคาเกษตรของ
ประเทศพัฒนาแลวกลับมีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 40 ในพ.ศ. 2498 เปนรอยละ 60 ในพ.ศ. 2549 

การที่สัดสวนมูลคาสงออกของประเทศอุตสาหกรรมลดลงนี้ มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกของประเทศกําลังพัฒนาการเขาสูตลาดโลกของจีน (ตารางที่ 1 แสดงการขยายตัวของมูลคาการ
สงออกของประเทศที่สําคัญรวมทั้งประเทศจีน) การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมใน
ยุโรปตะวันออก และในระยะหลังมาจากการที่ราคาสินคาเกษตรและน้ํามันมีราคาสูงขึ้นซึ่งมีผลใหสัดสวน
ของมูลคาการสงออกของประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกาและอเมริกาใตสูงขึ้น   

การแขงขันในตลาดโลกของจีน เร่ิมจากสินคาสิ่งทอและเสื้อผาเปนหลัก  จากนั้นก็เปนสินคาอื่นๆ 
ที่ใชแรงงานเขมขน และขยายเปนสินคาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม จีนมีสัดสวนตลาดสูงมากในสินคา
เหล็กและผลิตภัณฑ ในชวงพ.ศ. 2533-2550 จีนมีสัดสวนในตลาดสงออกโลกเพิ่มขึ้น สามเทา และคาดวาจะ
เปนอันดับหนึ่งในสัดสวนการสงออกสินคาในพ.ศ. 2551 

ประเทศกําลังพัฒนาที่เขาตลาดโลกมีหลากหลายขึ้นทั้งจํานวนของประเทศและประเภทสินคาที่
สงออก โดยมีสัดสวนการสงออกของประเทศกําลังพัฒนาเปนสองในสามของมูลคาการสงออกเสื้อผารวม
และมากกวารอยละหาสิบของมูลคาการสงออกสิ่งทอ เชนเดียวกับการสงออกอุปกรณสํานักงานและ
โทรคมนาคม ซ่ึงอุตสาหกรรมหลังนี้เปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบการแบงสวนการผลิต    
(Fragmentation of production) สูง  ถารวมสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดสัดสวนของประเทศกําลังพัฒนาก็จะ
เปนหนึ่งในสามของมูลคาการสงออกรวม ซ่ึงเพิ่มขึ้นกวาสองเทาในชวง 25 ปที่ผานมา  
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ตารางที่ 1: มูลคาและการขยายตัวของการสงออก 
หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ และรอยละ   

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

ที่มา: ปรับจาก WTO (2008) 

ในขณะที่สินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนการคาสูงขึ้น ภายในกลุมสินคาอุตสาหกรรมเองสัดสวนของ
สินคาที่ใชทักษะเขมขนมีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ  และแนวโนมการคาสินคาในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มี
สัดสวนสูง (Intra-industry trade) เพิ่มขึ้นดวย  โดยสัดสวนการคาของชิ้นสวนและอุปกรณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีการแยกสวนของกระบวนการผลิตมากขึ้น เปนเครือขายของการผลิต
ระหวางประเทศ การคาชิ้นสวนและอุปกรณในตลาดโลกมีการขยายตัวสูงกวาการขยายตัวของมูลคาการคา
สินคาอุตสาหกรรมรวม ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีช้ินสวนมากคือ รถยนต อุปกรณคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

ตารางที่ 2:  สัดสวนสินคาอุตสาหกรรมขัน้กลางในการผลิตพ.ศ.2543 
หนวย:  รอยละ   

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

ที่มา: WTO(2008) หนา 90 

 

หากพิจารณาจากตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต สินคาอุตสาหกรรมจะมีสัดสวนของสินคาขั้นกลาง
สูงกวาสาขาอื่นดังแสดงในตารางที่ 2    เชนที่อเมริกาสัดสวนสินคาขั้นกลางจะเปนรอยละ 35 ของมูลคา
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สินคาอุตสาหกรรม เทียบกับรอยละ 8.9 ในสาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม ในเยอรมันรอยละ 40.8 เทียบกับรอย
ละ 8.5 ในบราซิลและจีนเปนรอยละ 38.7 และ 48.3 เทียบกับรอยละ 15.2 และ 28.1 ตามลําดับ    

ในดานการลงทุน ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงวาประเทศพัฒนาแลวยังเปนหลักทั้งในดานของ
เปนประเทศผูลงทุนและรับการลงทุน โดยมีเงินลงทุนไหลออกเปนสัดสวนรอยละ 84.8 ของเงินทุนไหล
ออกทั้งหมด และเปนผูรับเงินทุนรอยละ 68 ของมูลคาเงินทุนไหลเขาทั้งหมด แตสัดสวนการลงทุนระหวาง
ประเทศของประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้น โดยการลงทุนโดยตรงจากประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มจากรอยละ 11 
ของเงินทุนไหลออกทั้งสิ้นในป 2548 เปนรอยละ 15  โดยมีการลงทุนทั้งระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน
และกับประเทศพัฒนาแลว จากการที่ประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมการขาดดุลทางการคาเพิ่มขี้นและ
โดยรวมแลวประเทศกําลังพัฒนามีดุลบัญชีการชําระเงินเกินดุล นั่นคือเปนเจาหนี้สุทธิของโลก บทบาทการ
ลงทุนโดยตรงระหวางประเทศของประเทศกําลังพัฒนานาจะสูงขึ้นตอไป 

 

ตารางที่ 3: การลงทุนโดยตรงไหลออก (Outflow) 
หนวย: พันลานดอลลารสหรัฐ และรอยละ   

 เฉลี่ย  
2538-2543 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ประเทศ
พัฒนาแลว 

631.0 
(89.2) 

483.2 
(89.9) 

507.0 
(90.1) 

786.0 
(85.4) 

748.9 
(85.0) 

1,087.2 
(82.2) 

1,692.1 
(84.8) 

ประเทศกําลัง
พัฒนา 

76.4 
(11.8) 

54.2 
(11.1) 

55.8 
(9.9) 

134.7 
(14.6) 

131.9 
(15.0) 

236.0 
(17.8) 

304.4 
(15.2) 

โลก 707.4 
(100) 

537.4 
(100) 

562.8 
(100) 

920.7 
(100) 

880.8 
(100) 

1,323.2 
(100) 

1,996.5 
(100) 

ที่มา:  UNCTAD(2008) 
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ตารางที่ 4:  การลงทุนโดยตรงไหลเขา (Inflow) 
หนวย: พันลานดอลลารสหรัฐและรอยละ   

 เฉลี่ย  
2538-2543 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ประเทศ
พัฒนาแลว 

539.3 
(73.4) 

442.9 
(70.8) 

361.1 
(64.4) 

403.7 
(56.2) 

611.3 
(63.8) 

940.9 
(66.7) 

1,247.6 
(68.1) 

ประเทศกําลัง
พัฒนา 

195.6 
(22.6) 

186.3 
(29.2) 

200.0 
(35.6) 

314.0 
(43.8) 

347.4 
(36.2) 

470.1 
(33.3) 

585.7 
(31.9) 

โลก 734.9 
(100) 

625.2 
(100) 

561.1 
(100) 

717.7 
(100) 

958.7 
(100) 

1,411.0 
(100) 

1,833.3 
(100) 

ที่มา:  UNCTAD (2008) 

 

2.2   แนวโนมการเจรจาการคาโลกและความรวมมือระหวางประเทศ 

ในขณะที่การเจรจาระดับพหุภาคีทําใหมีผลประโยชนกวางขวาง แตการเจรจาชะงักงัน การเจรจาใน
ระดับภูมิภาคและทวิภาคีจึงเพิ่มขึ้น  โดยจํานวนที่รายงานตอแกตตและองคการการคาโลก เพิ่มจาก 20 ความ
ตกลงในป 2533 เปน 86 ความตกลงในป 2543 และ 159 ในป 2550 (UNCTAD 2007)  ความตกลงในชวง 
20 ปที่ผานมา สวนใหญเปนทวิภาคี และระหวางประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลว  มีแนวโนมที่จะเปน
ความตกลงที่ลึกขึ้นกวาการเปดเสรีทางการคา โดยครอบคลุมถึงการใหมีความเสรีในการลงทุนมากขึ้น การ
แทรกแซงของรัฐลดลง การเคลื่อนยายบุคคล การทําใหมาตรการของรัฐของประเทศที่ทําความตกลงมีความ
สอดคลองกัน 

ความตกลงระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มาจากแรงจูงใจของประเทศกําลัง
พัฒนาที่ตองการการขยายตลาดสงออก แตแนวโนมความตกลงในระยะหลังจะครอบคลุมมากขึ้นดังกลาว
แลว โดยมักครอบคลุม  การลงทุนโดยตรง การเปดเสรีภาคบริการ กฎระเบียบการจัดซื้อภาครัฐบาล การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน รวมทั้งมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและแรงงาน กลาวไดวา
ประเทศกําลังพัฒนาจะดอยโอกาสในการใชประโยชนกวา เพราะหลักการตางตอบแทนทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาใชประโยชนในเรื่องตางๆนอกจากดานสิทธิประโยชนทางภาษีไดนอยกวา ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ต่ํากวาทําใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แคบกวา บทบาทในเชิงรุกของประเทศกําลังพัฒนาในประเด็นตางๆ
จะนอย  รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนามีอํานาจในการตอรองนอยกวามีความยืดหยุนในการเจรจานอยกวาอีก
ดวย 

อยางไรก็ตาม UNCTAD (2008) ช้ีวา การคาในภูมิภาคเดียวกันมีสัดสวนสูงขึ้น  โดยในเอเซีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตการคาในภูมิภาค (พิจารณาสัดสวนการมูลคาการนําเขาและสงออกกับ
ประเทศในภูมิภาคตอมูลคาการนําเขาและการสงออกรวม) มีประมาณรอยละ 40 ในละตินอเมริกาสัดสวนนี้
อยูระหวางรอยละ 15-20 แตถาหากไมรวมประเทศเม็กซิโก ซ่ึงคาขายสวนใหญกับประเทศสหรัฐฯ สัดสวน
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นี้จะสูงขึ้นเปนประมาณรอยละ 25 แมแตในกลุมประเทศแอฟริกาสัดสวนการคาภายในกลุมประเทศก็สูงขึ้น
ตั้งแต พ.ศ. 2523 แมวาจะเปนอยางชาๆ  จากรอยละ 5 มาเปนรอยละ 10 ของมูลคาการคารวม 

ความสําคัญของการคาในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในชวง ยี่สิบปที่ผานมาแมวา
การเจรจาระดับพหุภาคีทําใหอัตราภาษีศุลกากรลดลง การกีดกันการคาลดลงโดยทั่วไป แสดงความเปนจริง
ของการคาวาขึ้นอยูกับความใกลชิดทางภูมิประเทศ ความคุนเคยทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และ
ตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ํากวาในการทําธุรกิจในภูมิภาค 

ความตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหวางประเทศกําลังพัฒนามีมากขึ้น  และโดยทั่วไปนา
สนับสนุน เพราะหากมีขนาดที่ใหญพอก็จะมีลักษณะที่จะเกื้อหนุนกันได มีอํานาจในการตอรองใกลเคียงกัน 
มีผลใหการกระจายผลประโยชนเทาเทียมกันและการรวมกลุมกันชวยเพิ่มอํานาจตอรองของประเทศกําลัง
พัฒนาในกรอบการเจรจาอื่นๆ กับประเทศพัฒนาแลว 

ความรวมมือในภูมิภาคในกลุมประเทศกําลังพัฒนา หากจะเนนเรื่องการลดการกีดกันทางการคา
หรือการเปดเสรีทางการคาโดยเฉพาะ อาจเปนสิ่งที่เหมาะสมหากพิจารณาความสอดคลองกับกระบวนการ
การลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนในระดับพหุภาคี  แตถาหากเราพิจารณาวาการรวมมือทางเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทําใหมีการสะสมทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมใหมีความสามารถในการแขงขันได การเนนเฉพาะการคาที่เสรีอาจจะไมเพียงพอ   ตองวาง
ยุทธศาสตรใหความรวมมือทางการคาทําใหประเทศมีส่ิงจูงใจใหมีการลงทุนการปรับโครงสรางเพื่อไดรับ
ประโยชนจากตลาดที่ใหญขึ้น สรางความไดเปรียบจากลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่เกื้อหนุน
กันและมีการแบงงานกันทํา และมีการเพิ่มความสามารถการผลิตในประเทศดวย  กลาวคือตองให
ยุทธศาสตรดานความรวมมือระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.  สถานภาพของไทย 

3.1 แนวโนมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

จากสถิติการคาของประเทศไทยแสดงวา ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางการสงออกมาตามลําดับ
เวลา โดยสัดสวนของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสูงกวาสินคาเกษตร และสัดสวนของสินคา
อุตสาหกรรมที่ใชทักษะเขมขนมีสัดสวนสูงกวาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ซ่ึงในอดีตเปนสินคา
สงออกที่สําคัญและมีสัดสวนสูงเพิ่มขึ้นตามลําดับ (รูปที่ 1) 
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รูปท่ี 1: โครงสรางการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 แสดงวา สหรัฐฯ  ญ่ีปุน และจีนเปนตลาดที่สําคัญสามลําดับแรก ทั้งในดานการ
สงออกและนําเขา อาเซียนมีสัดสวนการคากับไทยสูงขึ้น โดยมีความสําคัญตอการสงออกของไทยมากกวา
การนําเขา กลาวโดยรวมไดวาประเทศในเอเซียตะวันออกเปนคูคาสําคัญของไทยและมีความสําคัญมากขึ้น
ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5:  ตลาดสงออกที่สาํคัญของไทย 
 หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ   

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

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

สินคาทีใ่ช
แรงงานเขมขน

สินคาทีใ่ช
เทคโนโลยี/
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ตารางที่ 6:  แหลงนําเขาท่ีสาํคัญของไทย 
 หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ   

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

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ในดานการลงทุน  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของไทยในชวงกอนพ.ศ. 2540 พบวา
ประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีสัดสวนมูลคาการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 
30 รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และอาเซียน โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 21.11   12.41 และ 10.34 
ตามลําดับ สวนในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุนก็ยังคงเปนประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
มากที่สุด โดยมีสัดสวนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 32.03 รองลงมา คือ ประเทศในกลุมอาเซียน โดยมีสัดสวนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 30.2 ซ่ึงจะเห็นไดวามีสัดสวนใกลเคียงกับประเทศญี่ปุน 
สวนยุโรปมีสัดสวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจเปนรอยละ 13.53 ประเทศที่เขามาลงทุนใน
ประเทศไทยที่มีสัดสวนลดลง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 6.87 
ในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  

การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ใน ปพ.ศ. 2538-2541  
พบวามีการลงทุนในภาคการผลิตมากที่สุด โดยมีมูลคาถึง 5,300.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย
รอยละ 40.64 โดยภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากที่สุด คือ เครื่องใชและอุปกรณ
ไฟฟาและเครื่องจักรและอุปกรณขนสง ซ่ึงมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 25.29 และ 24.73  ตามลําดับ สวนภาคที่มี
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรองจากภาคการผลิต คือ ภาคการคา โดยมีมูลคา 3,077.53 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.59 และภาคอสังหาริมทรัพยมีมูลคาการลงทุน 1,746.24 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 13.39  

สวนการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2542-
2548 พบวา   ภาคการผลิตยังเปนภาคที่มีการลงทุนมากที่สุด โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 7,841.83 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีสัดสวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45.69 โดยภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
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มากที่สุด ยังคงเปนเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรและอุปกรณขนสง โดยเครื่องใชและอุปกรณ
ไฟฟามีมูลคา 1,185.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 15.12 ในขณะที่เครื่องจักร
และอุปกรณขนสงมีมูลคาและสวนแบงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 2,469.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ และรอยละ 31.50 
ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของไทยในภาคการผลิตจะกระจุกตัวอยูที่
ภาคการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณขนสงในสัดสวนสูง 

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

การคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสัมพันธกัน จะเห็นวาประเทศในเอเชียตะวันออกมี
ความสําคัญทั้งดานการคาและการลงทุน  และสินคาที่มีพลวัตสูงที่ใชทักษะเขมขนที่ไทยสงออกไดมากขึ้น ก็
มากจากการลงทุนจากตางประเทศ  ที่ทําใหการผลิตเขาสูเครือขายการผลิตของบริษัทขามชาติ 

3.2 สถานภาพความตกลงเขตการคาเสรีของไทย 

ประเทศไทยมสีวนรวมอยางแข็งขันในการเจรจาการคาเสรีระดับพหภุาคี แตเมื่อการเจรจาระดับหพุ
ภาคีชะงักงนัและประเทศตางๆ หันมาเจรจาเปดการคาเสรีระดับทวิภาคีและระดับภมูิภาคกันอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางประเทศที่เปนคูคาและคูแขงสําคัญของไทย ประเทศไทยก็ไดเพิ่มความสนใจและ
เขารวมการเจรจาการคาเสรีระดับทวภิาคีและภูมิภาคอยางแข็งขันขึ้น เพื่อมิใหเสยีเปรียบในการเขาถึงตลาด
และการแขงขนัในตลาดที่เปดการคาเสรีระดับทวภิาคีและภูมภิาคกันแลว และสรางความไดเปรยีบ (อยาง
นอยก็ช่ัวคราว) ในการแขงขันในตลาดที่ประเทศไทยทําความตกลงดวย และเพื่อขยายและกระจายโอกาสใน
ตลาดใหมๆ  

ความตกลงเปดเสรีการคาระดับทวภิาคีที่ประเทศไทยดําเนินการแลว ไดแก  
• ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรีเลีย (TAFTA) ดําเนนิการตั้งแต มกราคม 2548 
• ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิที่ใกลชิดขึ้นไทย-นิวซีแลนด (TNZECEP) ดําเนินการตั้งแต 

กรกฎาคม 2548 
• ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิญี่ปุน-ไทย (JTEPA) ดําเนนิการตั้งแต พฤศจิกายน 2550 
• ความตกลงเรงรัดการยกเลิกการเก็บภาษีศลุกากรภายใตโครงการเก็บเกี่ยวกอน (Early 

Harvest) ในกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยครอบคลุมเฉพาะ
สินคาผักและผลไม (HS 07-08) ดําเนนิการตั้งแต ตุลาคม 2546 
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• ความตกลงเกบ็เกี่ยวกอน (Early Harvest) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย โดย
ครอบคลุมเฉพาะสินคา 82 รายการ ดําเนนิการตั้งแต กนัยายน 2547   

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเจรจาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับเปรู และบาหเรน คางอยู และไดยตุิ
การเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา (TUSFTA) ตั้งแต กันยายน 2549 

ในระดับภูมภิาคประเทศไทยในฐานะทีเ่ปนสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) ไดรวมการทําความตก
ลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ หลายความตกลงไดแก 

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

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

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

นอกจานีย้ังอยูในระหวางการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน  อาเซียน-อินเดยี และอาเซียน-
สหภาพยุโรป 

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

3.3  โครงสรางการคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ 

ประเทศไทยไดมีการปรับลดภาษีศุลกากร ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการคุมครอและสงเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศตามลําดับเวลาตามแนวนโยบายการคาระหวางปรเทศและพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ความตกลงเปดเสรีการคาระดับพหุภาคี และวนระยะหลังตามความตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีและภูมิภาค 

การศึกษาของ  สมชัยฤชุพันธ  และคณะ  (2545)  คํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริงของ
อุตสาหกรรม โดยแยกประเภทสินคาเปน 3 ประเภทคือ สินคาขั้นตน (Primary goods) สินคาขั้นกลาง 
(Intermediate goods) และสินคาสําเร็จรูป (Finished goods)  พบวาอัตราการคุมครองที่แทจริงตั้งแตพ.ศ. 
2533 ถึง 2545 มีโครงสรางที่มีอัตราการคุมครองแทจริงสูดสุด ไดแก สินคาสําเร็จรูป และมีอัตราการ
คุมครองแทจริงต่ําที่สุดแกสินคาขั้นตน แตอัตราการคุมครองที่แทจริงและอัตราการบิดเบือนในโครงสราง
การคุมครอบลดลงอยางมากจากพ.ศ. 2533 ถึง 2540 โดยอัตราการคุมครองที่แทจริงของสินคาขั้นตนลดลง
จากรอยละ 33.69 เปน รอยละ4.18สินคาขั้นกลางลดลงจากรอยละ 79.67 เปนรอยละ 21.86  และสินคา
สําเร็จรูปลดลงจากรอยละ 1062.32  เปนรอยละ 109.05   

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

ตารางที่ 7: อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามประเภทของสินคา 

 

 2533 2540 2545 
สินคาขั้นตน(Primary goods) 33.69% 

(1.08) 
4.18% 
(0.28) 

16.03% 
(0.21) 

สินคาขั้นกลาง 
(Intermediate goods) 

79.67% 
(2.30) 

21.86% 
(0.46) 

27.49% 
(0.43) 

สินคาสําเร็จรูป 
(Finished goods) 

1062.32% 
(54.86) 

109.05% 
(3.64) 

48.41% 
(0.46) 

ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
หากวเิคราะหในลักษณะของการผลิต ซ่ึงแบงเปน การเกษตร (I/O 001-017) การเลี้ยงสัตว (I/O 018-

023) การประมง (I/O 028-029) การทําเหมืองแร (I/O 030-041) และภาคอุตสาหกรรม (I/O 042-134) ซ่ึงใน
ภาคนี้แบงยอยเปน อุตสาหกรรมตนน้ํา  อุตสาหกรรมขั้นกลาง และอตุสาหกรรมปลายน้ํา พบวา ตั้งแตพ.ศ. 
2533 ภาคอุตสาหกรรมไดรับอัตราการคุมครองที่แทจริงลดลงตามลําดับ จนกระทั่งอัตราการคุมครองที่
แทจริงในพ.ศ. 2545 ต่ํากวาภาคเกษตรซึ่งมีอัตราการคุมครองที่แทจริงสูงขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับอัตราการ
คุมครองในพ.ศ. 2540 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรของสินคาอุตสาหกรรมในขณะที่ไมมี
การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับกลุมสินคาเกษตร  

สําหรับโครงสรางอัตราการคุมครองในภาคอุตสาหกรรมที่มีการแยกเปนอุตสาหกรรมตนน้ํา 
อุตสาหกรรมขั้นกลาง และอุตสาหกรรมปลายน้ํา พบวา มีโครงสรางที่เปนขั้นบันได คือ อุตสาหกรรมตนน้ํา
มีอัตราการคุมครองต่ํากวา และอุตสาหกรรมปลายน้ํามีอัตราการคุมครองที่สูงกวา อัตราการคุมครองที่
แทจริงปรับลดลงอยางมากในชวงพ.ศ. 2533-2540 อัตราการคุมครองที่แทจริงของอุตสาหกรรมตนน้ําปรับ
ลดลงมากจากรอยละ 64.76  ในพ.ศ. 2533 เปนรอยละ 9.42  ในพ.ศ. 2540 และกลับเพิ่มเปนรอยละ 16.21 ใน
พ.ศ. 2545    อัตราการคุมครองของอุตสาหกรรมขั้นกลางลดลงจากรอยละ 101.87 ในพ.ศ.2533  เปนรอยละ
24.16  ในพ.ศ.2540 และกลับเพิ่มเปนรอยละ30.55 ใน พ.ศ. 2545 อุตสาหกรรมปลายน้ํามีอัตราการคุมครอง
แทจริงลดลงจากรอยละ 1,231.62 ในพ.ศ.2533 เปนรอยละ 124.16  และรอยละ46.68 ในพ.ศ.2540 และ 2545 
ตามลําดับ 
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 โครงสรางอัตราการคุมครองดังกลาวแสดงวาในขณะที่ลดการบิดเบือนในโครงสรางการคุมครอง
แทจริงระหวางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ และลดอัตราการคุมครองแทจริงโดยเฉลี่ยลง ซ่ึงเปน
แนวนโยบายที่ถูกตอง แตก็ไดเพิ่มอัตราการคุมครองแกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตนน้ํา และกลางน้ํา 
ในขณะที่ลดอัตราการคุมครองแทจริง อุตสาหกรรมปลายน้ําลงมากเปนผลใหอุตสาหกรรมปลายน้ําตอง
เผชิญการแขงขันที่รุนแรงขึ้น พรอมๆ กับมีภาระตนทุนเพิ่มขึ้น จึงมีขีดความสามารถในการแขงขันลดลง
มาก 

ตารางที่ 8:  อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามกลุมธุรกิจ 
 2533 2540 2545 
สินคาเกษตร 20.53%  

(0.38) 
14.53% 
(0.29) 

35.36% 
(0.27) 

การเลี้ยงสัตว  -7.70% 
(0.12) 

-4.92% 
(0.11) 

29.20% 
(0.28) 

การประมง  -6.16% 
(0.03) 

-2.40% 
(0.001) 

14.68% 
(0.06) 

การทําเหมืองแร  -7.31% 
(0.10) 

-6.37% 
(0.07) 

1.99% 
(0.03) 

ภาคอุตสาหกรรม  493.76% 
(35.38) 

57.47% 
(2.43) 

32.59% 
(0.44) 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 64.76% 
(1.47) 

9.42% 
(0.36) 

16.21% 
(0.20) 

อุตสาหกรรมขั้นกลาง 101.87% 
(2.58) 

24.16% 
(0.49) 

30.55% 
(0.47) 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา          1231.62% 
(59.10) 

124.16% 
(3.88) 

46.68% 
(0.49) 

ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549)  คํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริงโดยการใชตาราง
ปจจัยการผลิตผลผลิตพ.ศ.2543 และโครงสรางภาษีศุลกากรพ.ศ.2548โดยเปนอัตราภาษีทั่วไป (MFN) ที่
เรียกเก็บจากสมาชิกองคการการคาโลกเชนเดียวกับการศึกษาขางตน 

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

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการคุมครองเปนลบ (ถูกลงโทษ) คือ การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปและปลา
ปน (ลบรอยละ 46.03) การฆาสัตว (ลบรอยละ 10.8)  การผลิตน้ํามันจากสัตวและพืช (ลบรอยละ 7.88)  การ
ผลิตยา (ลบรอยละ 6.33)  อุปกรณเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร (ลบรอยละ 4.42)  การผลิตเครื่องจักรที่ใช
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ประดิษฐเครื่องไมและโลหะ (ลบรอยละ 3.09)  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (ลบรอยละ 1.59)  โรงฟอก
หนัง (ลบรอยละ 1.43)  การบรรจุกระปอง การเก็บรักษาอาหารประเภทปลา (ลบรอยละ 1.35) การผลิต
อุปกรณรถไฟ (ลบรอยละ 1.11) 

ผลการศึกษาอัตราการคุมครองอุตสาหกรรมแสดงวา อัตราภาษีศุลกากรยังสรางการบิดเบือนที่ไม
พึงปรารถนาโดยมีการคุมครองที่สูง  สําหรับอุตสาหกรรมหลายชนิดที่ไมมีเหตุผลที่ดีที่จะไดรับการคุมครอง
สูงเชนนั้น แตกลับลงโทษอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดที่มีเหตุผลที่ควรไดรับการคุมครองมากกวาหรือยาง
นอยไมควรถูกลงโทษ 

3.4  ความสะดวกในการทําการคา 

ประเทศไทยไดมีมาตรการที่จะใหการคาการลงทุนมีความสะดวก ความตกลงทางการคาก็
ครอบคลุมเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อลดคาใชจายในการคา World Economic Forum  
(2008) ไดทําการสํารวจนักลงทุนและจัดทําดัชนีความสะดวกในการคาระหวางประเทศ เรียกวา Trade 
Enabling Index โดยวัดปจจัย นโยบาย และบริการที่จะทําใหมีการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
สินคาระหวางประเทศไปจนถึงจุดหมาย  โดยมีดัชนียอยคือ ก) การเขาถึงตลาด (Market access) ข) การ
จัดการศุลกากร (Border Administration)  ค) โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโทรคมนาคม (Transport 
and communication infrastructure) ง) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business environment) จัดลําดับ 118 
ประเทศ  โดยประเทศที่มีความสะดวกสูงสุดจะไดเปนลําดับที่ 1  ดังที่แสดงในตาราง 9   

ตาราง ท่ี 9:  Enabling Trade Index 2008 
ประเทศ ลําดับรวม Market Access Border 

Administration 
Infrastructure Business 

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

ที่มา: World Economic Forum (2008) 
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ถึงแมวา เราจะมีการพยายามใหมีการคาที่เสรีขึ้น   แตในสายตาของนักลงทุนตางประเทศ  ความ
สะดวกในดานการคาของไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  โดยใน 118 ประเทศที่มีการจัดลําดับประเทศไทยอยู
ในลําดับที่ 52 ซ่ึงเทียบในกลุมอาเซียนดั้งเดิม 5 ประเทศ ไทยอยูลําดับที่ดีกวาประเทศฟลิปปนสซ่ึงอยูใน
ลําดับที่ 82 ประเทศเดียว โดยสิงคโปรไดลําดับที่ดีมากคือลําดับที่สอง 

3.5  การใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 

เปาหมายการเจรจาการคาภูมิภาคและทวิภาคที่สําคัญคือ  การเขาถึงตลาดโดยการมีสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่ต่ํากวาภาษีทั่วไป( MFN)  แตการจะไดภาษีในอัตราที่ต่ําผูสงออกจะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอ
สิทธินี้ และสินคาตองมีโครงสรางการผลิตสอดคลองกับความตกลงดานเกณฑแหลงกําเนิดสินคา  
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีจึงควรพิจารณาจากความเปนจริงวา ผูสงออกไดใชสิทธิพิเศษตาม
ขอตกลงหรือไม มากนอยเพียงใด  

การศึกษาการใชประโยชนจ ากความตกลงทางการค าพบว ายั งมีปญหาอยู   Taratorn 
Ratananarumitsorn, Tasanee Piyanirun and Nuttawut Laksanapanayakul (2008) ศึกษาการใชสิทธิพิเศษทาง
ภาษีจากความตกลงสินคาเกษตร ระหวางประเทศไทยกับอาฟตา อาเซียน-จีน  ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-
อินเดีย (Early Harvest)  พบวา แมวาความครอบคลุมของสินคามีมากในทุกความตกลง ยกเวนกรณีของไทย-
อินเดีย และความตกลงทําใหผูคาไดประโยชน เพราะอัตราภาษีตามความตกลงมีความตางจากอัตราภาษี
ทั่วไป (MFN) สูง  แตการใชสิทธิประโยชนทางภาษี (พิจารณาจากมูลคาสินคาสงออกที่ขอใบรับรองถิ่น
กําเนิดกับมูลคาสินคาสงออกที่มีสิทธิ) ในพ.ศ. 2549 พบวา ผูสงออกไทยมีการใชสิทธิรอยละ 39.90 ใน
อาฟตา รอยละ 14.8 ในกรณีของไทย-อินเดีย แมวาความแตกตางของอัตราภาษีศุลกากรในกรณีขอใชสิทธิ
กับไมขอใชสิทธิมีถึงรอยละ 16 กับรอยละ 14  ตามลําดับ   อยางไรก็ตามอัตราการใชประโยชนจะมีสูงใน
กรณีของอาเซียนจีน (รอยละ 91.65) และไทย-ออสเตรเลีย (รอยละ 82.02) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) ศึกษาในกรณีสินคาอุตสาหกรรมในความตกลง 
ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-จีนและไทย-อินเดีย  พบวาผูสงออกไทยไดใชประโยชนจากความตกลงการคาไทย-
ออสเตรเลีย และไทย-อินเดียสูง คือรอยละ 88.15 และรอยละ 80.60 ตามลําดับ  แตใชสิทธิประโยชนของการ
สงออกไปจีนนอยคือรอยละ 37.28  โดยในหลายอุตสาหกรรมยังมีการใชประโยชนนอย ที่ใชมากเปน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในกรณีของความตกลงไทยออสเตรเลีย 

3.6  ประโยชน ปญหาและขอจํากัดจากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาค 

ความตกลงการคาเสรีที่ไทยดําเนินการแลว แมวาจะมปีระโยชนในการขยายการคา ทั้งการสงออก
และนําเขาของไทยไดมากพอสมควร แตกม็ีปญหาและขอจํากัดอยูหลายประการ 

เนื่องจากการดาํเนินการตามความตกลงการคาเสรียังมีระยะเวลาสั้น จึงยังไมมขีอมูลเชิงประจักษ
มากพอที่จะใชประเมินผลไดอยางเหมาะสม ความพยายามตดิตามประเมินผลที่ทําไปแลว จึงประเมินไดใน
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บางดานและการประเมินผลบางรายก็จับประเด็นประเมนิผลตามความสนใจของคนทั่วไปที่ไมถูกตอง เชน
ประเมินวามีผลตอดุลการคากับประทเสคูคาอยางไร และมีผลตอดุลการคารายสินคาที่สนใจอยางไร ที่
ถูกตองแลวดุลการคากับประเทศคูความตกลงและดุลการคารายสินคาไมใชตัวชีวัดประโยชน หรือความ
สูญเสียจากความตกลงการคาเสรี  ทั้งนี้เพราะการเกนิดุลการคากับประทศคูคามิไดหมายความวาเปนการ
ไดเปรียบหรือไดประโยชนจากประเทศคูคาและการขาดดุลเปนการเสยีเปรียบหรือเสียประโยชนแกประเทศ
คูคา  การเกินดุลการคามคีวามหมายที่ถูกตองวาไดใหทรัพยากรแกประเทศคูคานาํไปใชกอน ประเทศที่
เกินดุลการคาจึงมีฐานะเปนเจาหนี้ประเทศคูคา การจะไดประโยชนจากการเกนิดุลหรือไมมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขวาจะไดรับการชําระหนี้หรือไมและไดรับการชําระหนี้คืนเปนจํานวนคุมคาเสียโอกาส
ของการใชทรัพยากรที่เกินดลุนั้นหรือไม  ในทํานองเดียวกันการขาดดุลการคาเทากับการเปนหนี้โดยนาํ
ทรัพยากรของประเทศคูคามาใชประโยชนกอน หากใชประโยชนไปในการเพิ่มผลผลิตคุมคาก็มี
ผลประโยชนในการสรางความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้อาจมีการเกินดุล
การคากับประเทศหนึ่งโดยขาดดุลการคากบัประเทศอื่น โดยไมมีปญหาดุลการคาโดยรวม การขาดดุลการคา
กับประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น พรอมกับการเกนิดุลการคากับประเทศอื่นเพิ่มขึ้น อาจแสดงวามีการผลิตและคามาก
ขึ้นตามความถนัดหรือความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงหมายถึงวามกีารจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอประเทศคูคาทุกประเทศ  สุดทายการเกินดุลหรือขาดดลุการคามัก
เกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมสมดุลหรือการบิดเบอืนกลไกตลาดหรือกลไกราคา รวมทั้ง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนสวนใหญ การเปดเสรีการคามิไดเปนเหตุแหงการเกนิดุลหรือขาดดุลการคาแต
อยางไร  หากมีการเกินดุลหรือขาดดุลการคาเกิดขึ้นกเ็ปนเพียงระยะสั้นชั่วคราวและจะมีการปรับเขาสูดุลใน
ระยะยาว  สวนการเกนิดุลหรือขาดดุลการคารายสินคานั้น ไมวาจะเกนิดุลขาดดุลหรือสมดุล หากมีการเพิ่ม
การคายอมแสดงวาเปนประโยชนทั้งสิ้น การเพิ่มการคาโดยมีการเกินดุลหรือขาดดลุรายสินคามากขึ้นแสดง
วามีการผลิตและคาตามความถนัดของปรเทศคูคามากขึ้น สวนการเพิ่มการคาโดยมีความสมดุลรายสินคา
แสดงวามกีารคาในสินคาชนิดเดยีวกัน (intra industry trade) มากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนเชนกนั 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประทศไทย (2551 ก.) ศึกษาพบวาผูประกอบการสงออกของไทยไดรับ
ประโยชนจากความตกลง FTA เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2549 สินคาสงออกของไทยไปอาเซียนไดรับสวนลด
ภาษีศุลกากรรอยละ 4.06 จากความตกลงซึ่งครอบคลุมรอยละ 32.23 ของมูลคาการคา และไดรับสวนลดภาษี
ศุลกากรรอยละ 0.86 จากความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซ่ึงครอบคลุมรอยละ 31.05 ของมูลคา
การคา 

ในทํานองเดียวกันผูประกอบการและผูบริโภคก็ไดรับประโยชนจากการลดภาษีศุลกากรของไทย 
รอยละ 1.93  จากความตกลง AFTA ซ่ึงครอบคลุมรอยละ 47.3 ของมูลคาการคา และ รอยละ 0.06 จากความ
ตกลง ACFTA ซ่ึงครอบคลุม รอยละ 20.35 ของมูลคาการคา 

ในกรณีความตกลง JTEPA สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551 ข.) สรุปวาในชวงเวลา 
พฤศจิกายน 2550 – มีนาคม 2551 ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการประหยัดคาภาษีศุลกากรในการ
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สงออกและนําเขา รอยละ 0.95 และ 0.37 ของมูลคาการสงออกและนําเขาโดยเกิดจากความตกลงที่
ครอบคลุม รอยละ 29.77 และ  38.61 ของมูลคาการสงออกและนําเขาตามลําดับ 

ประโยชนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นไดอีกหากมีการลดภาษีศุลกากรมากขึ้น เร็วขึ้น และครอบคลุมรายการ
สินคาไดครบถวนกวาที่ดําเนินการอยู 

Wisarn Pupphavesa (2008) รายงานวา ความตกลงเก็บเกี่ยวกอนภายใตกรอบความตกลงการคาเสรี 
ACFTA มีผลเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาออกของไทยในจีน และความสนใจนําเขาสินคาจาก
จีนเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเขมขนในการคา (Trade investment) ระหวางไทย-จีน มากขึ้นหลายรายงาน  ทั้งยัง
มีผลลดราคาสินคานําเขาหลายรายการ  ทั้งจากจีนและจากประเทศอื่นที่เปนคูแขงของจีน เชน แอปเปล แพร 
องุน กระเทียม หอม และชวยฟนฟูสินคาออกบางรายการที่กําลังมีแนวโนมตกต่ําลง เชน ทุเรียน ใน
ขณะเดียวกัน มีสินคาหลายรายการที่สงออกไปจีนไดมากขึ้น แตราคาต่ํากวาที่สงออกไปตลาดอื่น เชน มังคุด 
ล้ินจี่ สม สินคาประมง นอกจากนี้มีขอสังเกตวาสินคานําเขาจากจีนหลายรายการขยายตัวขึ้น พรอมกับมี
แนวโนมราคาสูงขึ้นดวย  เนื่องจากไมมีคูแขง เชน สมแมนดาริน เห็ด ดอดกะหล่ํา บรอคลี่ เห็ดหูหนู ถ่ัวและ
ผักแหง หรือราคาเพิ่มสูงขึ้นตามราคาของคูแขง เชน แครอท สวนกรณีลําไยแหงนั้นมีการสงออกไปจีน
แทนที่ฮองกง  โดยมีแนวโนมการสงออกลดลง ทั้งปริมาณและราคา 

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาออกของไทย และเพิ่มความเขมขนในการคาระหวาง
ประเทศไทย-จีน นับวาเปนประโยชนของความตกลง  การขยายการนําเขาจากจีน  โดยมีแนวโนมราคาต่ําลง
และกดดันราคาสินคาจากคูแขงใหต่ําลงดวย  ยอมเปนประโยชนอยางชัดเจนตอประเทศไทย  แตผูผลิตใน
ประเทศที่ถูกกระทบกระเทือนจากการแขงขันจากสินคาคาจีนจะเปนผูเสียประโยชนในขณะที่ผูบริโภคเปน
ผูไดรับประโยชน  สวนการขยายการนําเขาสินคาจากจีนพรอมกับราคาสูงขึ้นแมจะยังนับวาเปนประโยขน
ตอประเทศไทยเพราะเปนทางเลือกซึ่งเพิ่มสวัสดิการของผูบริโภคแตก็ควรศึกษาเพิ่มเติมวามีการโอนยาย
ประโยชนสวนเกินของผูบริโภค (Consumer surplus) ออกไปเกินความจําเปนหรือไม ในทํานองเดียวกันการ
ขยายการสงออกโดยมีแนวโนมราคาลดลงก็ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวามีการโอนยายประโยชนสวนเกินของ
ผูผลิต (Producer surplus) ออกไปเกินความจําเปนหรือไม 

นอกจากนี้มีการขยายตัวในการสงออกสินคาบางชนิด เชน ยางและมันสําปะหลัง อันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของอุปสงคตามการเจริญเติบโตของเสรษฐกิจจีน และปจจัยอ่ืน เชน ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
มากกวาที่เปนผลมาจากความตกลงการคาเสรี 

ในทางตรงขามมีความเขาใจวาเกษตรกรโคนม ประสบปญหาเดือดรอนอันเปนผลกระทบจากการ
เปดการคาเสรีกับออสเตรเลีย  และเกษตรกรผูปลูกกระเทียมและหอมไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีเก็บ
เกี่ยวลวงหนากับจีน  ทั้งๆ ที่ความตกลงที่เกี่ยวของดังกลาวยังมิไดดําเนินการเปดตลาดสําหรับ นม กระเทียม 
และหอม ปญหาเดือดรอนของเกษตรกรดังกลาวเกิดจากสาเหตุอ่ืน  ในกรณีโคนม ปญหาเกิดจาก
กระบวนการผลิตและจําหนายที่ไมมีประสิทธิภาพและตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550)  ในกรณี กระเทียมและหอม ปญหาเกิด
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จากการนําเขากระเทียบและหอมปริมาณมากราคาถูกที่มีมากอนการดําเนินการตามความตกลงเก็บเกี่ยว
ลวงหนา โดยมิไดมีการแกไขปญหาอยางถูกตองเหมาะสม (ธราธร และสมเกียรติ, 2548) 

ความตกลงการคาเสรีที่ดําเนินการแลวมีการใชประโยชแตกตางกัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2551 ก. และ 2551 ข.) พบวา มีการใชสิทธิประโยชนตามความตกลงการคาเสรีในอัตราสูง 
หากอัตราภาษีทั่วไป (MFN) กับอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีมีความแตกตางกันมาก และเหตุที่มี
การใชสิทธิประโยชนตามความตกลงการคาเสรีตางๆ และรายสินคาตางๆ นอยเนื่องจากมีความแตกตางของ
อัตราภาษีทั่วไปกับอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีนอย  สินคานั้นไดรับสิทธิ GSP อยูแลว  อัตราภาษี
ทั่วไปต่ํามากอยูแลว  มีระเบียบขั้นตอนในการขอใชสิทธิยุงยาก  และ/หรือสินคานั้นไมผานเกณฑ
แหลงกําเนิดสินคา 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ เชนตัวอยางสินคาบางรายการดังแสดง
ในตารางที่ 10 ประเทศไทยจะมีอัตราและโครงสรางภาษีศุลกากรแตกตางกันไปตามแตละความตกลง  โดย
ยังคงอัตราคุมครองสูงในความตกลงการคาเสรีที่คูความตกลงมีความสามารถในการแขงขันสูงในสินคาแต
ละชนิด เชน เนื้อวัวและผลิตภัณฑนมวัว ยังคงไดรับการคุมครองสูงและใชเวลายาวนานในการลดการ
คุมครองภายใตความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในทํานองเดียวกัน ยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนตไดรับการคุมครองสูงและใชเวลายาวนานในการลดการคุมครองภายใตความตกลงการคาเสรีกับ
ญ่ีปุนและจีน   ตารางที่ 11 แสดงภาพรวมของการลดภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรึตางๆ โดย
สรุประเทศไทยลดการคุมครองชาและครอบคลุมสินคาจํานวนนอยรายการกวาภายใตความตกลงการคาเสรี
กับญี่ปุนและจีน เมื่อเปรียบเทียบกับความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด  แผนการลดภาษี
ศุลกากรที่แตกตางกันภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ เชนนี้มีผลให ณ เวลาหนึ่งๆ มีภาษีศุลกากรหลาย
อัตราสําหรับสินคาแตละชนิดขึ้นอยูกับแหลงที่มาของการนําเขา (Spaghetti or Noodle Effect) เพิ่มความ
ยุงยากในการผานพิธีการศุลกากร ความไมสะดวกในการคาและเพิ่มโอกาสการทุจริต เพิ่มตนทุนการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เกิดความไมเทาเทียมในการแขงขัน บิดเบือนแหลงที่มาของการนําเขา 
เกิดการสูญเสียประโยชนของประเทศจากการเบี่ยงเบนการคา (นําเขาจากประเทศที่มีความสามารถในการ
แขงขันต่ํากวา แตไดรับสิทธิอัตราภาษีศุลกากรต่ําแทนที่จะนําเขาจากประเทศที่มีความสามารถในการ
แขงขันสูง แตตองเผชิญอัตราภาษีศุลกากรสูงกวา) และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมและไดรับประโยชน
จากกระบวนการโลกาภิวัตนและเครือขายการผลิต (Production Network) ในภูมิภาค 

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

การมีความแตกตางในอัตราภาษีศุลกากรและกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนินสินคาดังกลาวมีผล
ลําเอียงตอขนาดของผูประกอบการ ผูประกอบการรายใหญ บรรษัทขามชาติ มีขีดความสามารถและมีตนทุน
ตอหนวยต่ําในการเขาถึงและใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตางๆ ในขณะที่ผูประกอบการขนาดเล็ก
ไมสามารถเขาถึงหรือเขาถึงและใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรึตางๆ ไดดวยตนทุนตอหนวยที่สูง 

 
ตารางที่ 10:  เปรยีบเทียบอัตราภาษีศุลกากรของไทย ตามความตกลงการคาเสรตีางๆ 

HS code Description MFN
2005

TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA
Automobiles and Parts

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

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

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

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

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

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

Meat and Dairy Products

020110 Meat of bovine animals, fresh or chilled.  - 
Carcasses and half-carcasses

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

020210 Meat of bovine animals, frozen. - Carcasses and 
half-carcasses 50 34.67 35 0 43.75 26.67 27 0 25 13.33 13 0 0

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

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

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

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

30 0 0 30 20 0 0 30 0 0 0 30 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. of Tariff Lines by Tariff rate (T)

2005

2010

2015

2020

 
ในขณะที่ความตกลงการคาเสรีตางๆ มีความชัดเจนในแผนการลดภาษีกีดกันการคาดวยมาตรการ

ภาษีศุลกากร แมจะมีความลาชาบางในหลายรายการสินคา แตก็มีกรอบเวลาชัดเจน  แตการกีดกันดวย
มาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการภาษีศุลกากร (NTBs) ยังมีอยูมาก ไมโปรงใส ไมมีแผนดําเนินการที่
ชัดเจน ซํ้ารายยังอาจเพิ่มขึ้นในลักษณะแอบแฝงในกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคาและกฎระเบียบ
มาตรการภายในประเทศ  ซ่ึงกลายเปนขอจํากัดการคาที่สําคัญแทนมาตรการภาษีศุลกากร และเปนขอจํากัด
ทําใหการคาภายใตความตกลงการคาเสรีขยายตัวไมมากนัก  และอาจมีผลกีดกันการคาสูงกวาภาษีศุลกากร
หรือสูงกวาการกีดกันการคาเดิมไดดวยซํ้า 

ในทางกลับกัน ในขณะที่สินคาออกของไทยเผชิญมาตรการกีดกันนอกเหนือจากภาษีศุลกากร
รวมทั้งมาตรการดานสุขอนามัย (SPS) จากประเทศคูความตกลง ประเทศไทยยังเผชิญปญหาสินคาดวย
มาตรฐานดานสุขอนามัยจากประเทศคูความตกลงบางประเทศ เชน จีน โดยประเทศไทยยังไมมีความ
เขมงวดในการตรวจผานเทาที่ควร และยังมีขีดความสามารถจํากัดในการตรวจผานมาตรฐานคุณภาพสินคา 
รวมทั้งมาตรฐานสุขอนามัยทั้งเพื่อการสงออกและเพื่อการคุมครองสวัสดิภาพผูบริโภคพายในประเทศจาก
สินคาดอยคุณภาพที่ผลิตในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศ 

ผูประกอบการไทยสวนใหญทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนผูประกอบการขนาดเล็ก มี
ขอจํากัดในการเขาถึงและใชประโยชนปจจัยการผลิต เทคโนโลยี เงินทุน โอกาสทางการตลาด สิทธิ
ประโยชนทางการคา ตลอดจนบริการตางๆ ของรัฐ และเสียเปรียบผูประกอบการขนาดใหญทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ และสวนใหญยังมีประสิทธิภาพและผลิตภาพต่ํา  ทั้งยังเสียเปรียบ
ผูประกอบการรายใหญมากขึน้ภายใตการเปดการคาเสรี ผูประกอบการรายเล็กทั้งในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองปรับตัวรับกับการแขงขันที่สูงขึ้น  ในขณะที่ตองเผชิญภาวะตนทุนวัตถุดบิ 
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ทุนกายภาพ 
TFP(นวัตกรรม) ทุนมนุษย 

สภาพแวดลอมที่สงเสริมการลงทุน 

• เศรษฐกิจมหภาค 

• ความเสรีของการคาการลงทุนระหวางประเทศ 

• กฎหมายและนโยบายการแขงขัน 

• ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

แรงงาน พลังงานและขนสงที่สูงขึ้น แมวาภาครัฐจะไดพยายามดําเนินมาตรการชวยเหลือบางแลว เชน 
กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และบริการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา (กองทุน 
FTAs) และกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแขงขันของประเทศ 
แตยังมวีงเงินจาํกัดมีเงื่อนไขและขั้นตอนยุงยาก ผูประกอบการขนาดเล็กเขาถึงไดยากและมาตรการใหความ
ชวยเหลือปรับตัวของยังไมสมบูรณครบวงจร 

4.  ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

4.1 กรอบความคิดการคาระหวางประเทศกับความสามารถในการแขงขัน  

 
 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ยั่งยนืและสมดุล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในที่นี้ควรเริ่มจากมองภาพรวมวา การคาระหวางประเทศจะมีสวนสรางความสามารถในการ
แขงขันไดอยางไร   โดยรูปขางบนซึ่งปรับมาจาก The World Bank (2008) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืน
มีพื้นฐานคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสมดุล   ซ่ึงการขยายตัวนี้จะไดมาจาก การใชปจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพ คือทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรทุน และการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต (Total Factor 
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Productivity) ซ่ึงมิติสุดทายคือการที่เราพัฒนาและมีนวัตกรรมที่สามารถใชปจจัยการผลิตเทาเดิมแตสามารถ
สรางผลผลิตไดปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 

การเจริญเติบโตและพัฒนาทีย่ั่งยืนจําเปนตองมีบรรยากาศที่สงเสริมระบบตลาดและการลงทุนให
ทํางานไดดวยดี  ทําใหมีการขยายตัวตามศักยภาพอยางมีเสถียรภาพ มีปจจัยการผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสมมบีรรยากาศในการสรางนวัตกรรม  ซ่ึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขและนโยบายที่ครอบคลุมดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากนโยบายการคาระหวางประเทศดวย ที่สําคญัคือ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ  การ
มีระบบธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล การมีกฎระเบียบที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจโดยการขจดัขอจํากัดอัน
เปนเหตใุหเกดิตนทุนโดยไมจําเปนตอธุรกิจ ขณะเดยีวกันมีนโยบายการแขงขัน  มีมาตรการสงเสริมการวิจยั
และพัฒนา สรางระบบการศึกษาที่ดี และมีระบบความสัมพันธระหวางประเทศที่เอือ้อํานวยการเขาถึงตลาด
และปจจยัการผลิตที่มีคุณภาพ 

นโยบายระหวางประเทศมีสวนสําคัญเพราะมีผลตอการเขาถึงตลาดปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตนทนุ
ต่ําและเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการวิจัยพัฒนาและ
สรางนวัตกรรมและการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับพลวัตของความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบระหวางประเทศ  การเปดประเทศเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตนยังมีสวนที่ทําใหโครงสราง
สถาบันในประเทศปรับตัวใหมีมาตรฐาน สงเสริมระบบตลาด  มีงานศึกษาจํานวนมากที่ช้ีวา  การเปด
ประเทศมีผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลดจํานวนคนจน  อยางไรก็ดี การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศตางๆ ภายใตกระบวนการโลกาภิวัฒนก็มีผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศตองอยูในภาวะเสี่ยงที่จะ
ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสูงขึ้นดวย 

ประเทศตางๆ เขาสูตลาดโลก  โดยใชความไดเปรยีบโดยเปรียบเทยีบของแตละประเทศ ในกรณี
ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดระดับกลาง ไมสามารถใชแรงงานราคาถูกมาเปน
ความไดเปรยีบในการแขงขนั ดังเชนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดในระดับต่ํา จึงตองสรางนวัตกรรมหรือ
ความสามารถทางเทคโนโลยี  สรางสังคมแหงการเรยีนรู เพื่อความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน แตใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยยงัมีความสามารถทางเทคโนโลยีไมสูงและยังไมมีทุนมากพอที่จะผลิตสินคาที่มี
ทุนและเทคโนโลยีเขมขนในลกัษณะเดียวกับประเทศพฒันาแลว  การสรางนวัตกรรมคือการที่จะพยายามหา
และปรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ ใหมในการผลิตหรือใหมในตลาดโดยไมจําเปนตองเปนเทคโนโลยีที่
พรมแดนของความรู 

การคาและการลงทุนระหวางประเทศจึงมีความสําคัญ  ที่จะสรางความสามารถในการแขงขันและ
การขยายตัวที่ยั่งยืน  โดยทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมและเขาเครือขายการผลิตที่จะทําใหมี
การคาและการลงทุนไดอยางตอเนื่อง 
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4.2  ยุทธศาสตรทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

  การกําหนดยุทธศาสตรการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน  ควรคํานึงถึง
การสรางโอกาสในการสรางรายไดของประเทศและบุคคล  และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการจัดการ
และการพัฒนานวัตกรรม   

 การเจรจาการคาเพ่ือพัฒนาตลาดและสินคาที่เปนโอกาสของไทย 

การศึกษาในทางทฤษฎีและในเชิงประจักษโดยท่ัวไปจะพบวา การคาที่เสรีในระดับพหุภาคีที่ทุก
ประเทศเขารวมจะใหประโยชนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของสวัสดิการมากกวาการเปด
เสรีดานการคาระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีตามลําดับ เพราะเกิดการจัดสรรทรัพยากร
ตามความชํานาญของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  การเปดเสรีในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีจะยังมีการ
บิดเบือนการคาและการจัดสรรทรัพยากรมากกวา และเกิดประสิทธิภาพนอยกวาการเปดเสรีพหุภาคี  จึงควร
ใหความสําคัญในการเจรจากรอบพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกเปนอันดับแรก และการเจรจาระดับ
ภูมิภาคและทวิภาคีเปนลําดับรองลงไป 

เนื่องจากการเจรจาการคาในระดับพหุภาคีชะงักงัน และถึงแมการกีดกันการคาที่ใชภาษีศุลกากรจะ
ลดลง แตสินคาบางชนิดที่เปนสินคาออกสําคัญของไทยก็ยังเผชิญภาษีศุลกากรในประเทศคูคาในอัตราสูง  
นอกจากนี้ การกีดกันการคาดวยมาตรการที่ไมใชภาษีก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวย  ประเทศไทยจึงจําเปนตอง
มียุทธศาสตรในการเจรจาการคาและการลงทุนในระดับทวิภาคีและภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุน   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่ตองใชในการ
เตรียมการเจรจาและดําเนินการเจรจา  การเจรจาการคาและการลงทุนควรจะเนนที่ประเทศไทยจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด  

ศูนยศึกษาเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา (2548)  ใช Gravity Model ศึกษาคูคาที่เปน
ธรรมชาติของไทยและยังมีโอกาสที่จะขยายการคาใหเต็มตามศักยภาพ โดยการทําความตกลงการคาเสรีทวิ
ภาคี ซ่ึงจะทําใหการเปดเสรีของไทยเปนไปตามธรรมชาติของคูคา มีการบิดเบือนทางการคานอย ผล
การศึกษาชี้วาประเทศที่มีความสําคัญสูงที่ประเทศไทยควรเจรจาทวิภาคีดวยคือ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อินเดีย 
และจีน ตามลําดับ 

การศึกษาเดียวกันนี้ไดวิเคราะหผลตอสวัสดิการและรายไดของประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง 
GTAP พบวา ประเทศคูคาที่การลดภาษีจะทําใหมีผลประโยชนตอประเทศไทยสูงคือ ญ่ีปุน จีน สหรัฐฯ
ตามลําดับ  และหากประเทศไทยจัดทําเขตการคาเสรีกับแตละประเทศดังกลาวโดยรวมกับประเทศในกลุม
อาเซียน ผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศไทยจะสูงขึ้นกวาที่ประเทศไทยจัดทํา
เขตการคาเสรีกับแตละประเทศดังกลาวตามลําพัง  
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การศึกษาของสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2549) ศึกษาผลกระทบของการลดภาษีตาม
ความตกลงการคาเสรี 5 ความตกลง คือความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-ญ่ีปุน 
ไทย-อินเดยี และอาเซียน-จนี โดยพจิารณาในหลายสถานการณ 

ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาที่กลาวมาแลว คือ ผลกระทบของความตกลงที่มีผลตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของไทยสูงสุดคือ ไทย-ญ่ีปุน รองลงมาคืออาเซียน-จีน ไทย-อินเดยี และไทย-
ออสเตรเลีย   โดยยังมกีารคํานวณดวยวา หากมีการเปดเสรีในระดับพหุภาคี ซ่ึงทกุประเทศในโลกลดภาษี
เหลือรอยละ 0 จะทําใหสวัสดิการของไทยเพิ่มสูงสุด สูงกวากรณีการเปดเสรี 5 ความตกลงดังกลาว ถึงสอง
เทา  

โดยทั่วไปจึงกลาวไดวา การเจรจาการคาเสรีที่จะลดภาษีระหวางคูคาประเทศไทยควรให
ความสําคัญตามลําดับคือ  ญ่ีปุน สหรัฐฯ จนี อินเดีย และควรเจรจาการเปดเสรีกับแตละประเทศดังกลาวโดย
รวมกับกลุมอาเซียน  และหากมีการขยายการครอบคลุมใหมีการลดภาษีในกลุมสนิคาออนไหว ประโยชน
ของความตกลงทางการคาก็จะสูงยิ่งขึ้น 

มาตรการเพิม่การใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 

ถึงแมมีความตกลงเขตการคาเสรีทางการคา  แตหากผูประกอบการไมไดใชสิทธิประโยชนจากการ
ลดอัตราภาษีระหวางกัน ความตกลงนั้นก็ไมมีประโยชน  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) สํารวจและสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ที่มีการใชประโยชนนอย  ซ่ึงผูประกอบการบางสวนชี้วามาจากความแตกตางของภาษีที่ไมมากพอ  อยางไร
ก็ดีมีสินคาหลายรายการที่ไดรับสิทธิประโยชน โดยมีอัตราภาษีแตกตางกับอัตราภาษีทั่วไป (MFN) มากแตมี
การใชสิทธิประโยชนไมมากและในทางกลับกัน มีสินคาที่ใชสิทธิประโยชนตามความตกลงมาก ทั้งๆ ที่
ความแตกตางของภาษีไมสูง สาเหตุนาจะมาจากความไมสมบูรณของขอมูลและตนทุนธุรกรรมที่สูงเกินไป 
โดยมีผูประกอบการเขาใจวามีความลําบากในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับพิธีการศุลกากร จึงเขาใจวามี
ความยุงยากซับซอนในการขอใชสิทธิ จึงไมสนใจใชสิทธิ 

 นอกจากนี้ผูสงออกบางสวนไมมีขอมูลวาสินคาที่สงออกจะอยูในหมวดใด ไดรับสิทธิประโยชน
หรือไม หรือไมมีขอมูลแหลงกําเนินสินคาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ใชในการผลิตเพราะไมไดทําการผลิต
เอง  นอกจากนี้ผูประกอบการที่เปนผูนําเขาก็ไมตระหนักวาตนเองสามารถใชประโยชนจากความตกลงได
เชนกัน จึงไมคิดจะดําเนินการเพื่อไดลดภาษี 

กฎเกณฑแหลงกําเนิดสินคามีผลตอตนทุนของผูประกอบการที่จะใชประโยชนจากความตกลง
ทางการคา  ความตกลงหลายความตกลงใชกฎเกณฑที่ตางกัน เพิ่มความสับสนและทําใหผูประกอบการไม
คิดจะใชประโยชนนี้ Wignaraja and others (2008)  สํารวจผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส  
รถยนตและชิ้นสวน และสิ่งทอและเสื้อผา วาการมีกฎเกณฑแหลงกําเนิดสินคาหลายกฎเกณฑ (ตามความตก
ลง) จะเปนอุปสรรคของการคาหรือไม  โดยผลการสํารวจแสดงในตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 12:  การรับรูถึงผลของเกณฑแหลงกําเนิดสินคา 
หนวย: รอยละของคําตอบ    

 โรงงานทั้งหมด ขนาดกลาง 
และเล็ก 

ขนาดใหญ ขนาดยักษ 

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

ที่มา: Wignaraja and Others(2008) 

ผลการสํารวจแสดงวาโรงงานกวาครึ่งคิดวา การมีเกณฑหลายเกณฑจะทําใหมีอุปสรรคในการคาใน
ปจจุบันหรืออนาคต  โดยทั่วไปอุตสาหกรรมรถยนตซ่ึงมีช้ินสวนและสวนประกอบหลากหลายและซับซอน
จะคิดวาเปนปญหามากกวาโรงงานในอีกสองอุตสาหกรรม โรงงานที่มีผูประกอบการในประเทศจะคิดวามี
ปญหามากกวาโรงงานของตางประเทศ  

ความคิดเห็นนี้จะแตกตางไปตามขนาดของโรงงานดวย  โดยโรงงานที่มีขนาดกลางและเล็ก 
(โรงงานที่มีจํานวนคนงานไมเกิน 200  คน) คิดวามีปญหารอยละ 55.8 ของคําตอบทั้งหมด  โรงงานขนาด
ใหญ (คนงาน 201-1,000 คน) คิดวามีปญหารอยละ 46.6 ของคําตอบทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนนี้ลดลงเปน
รอยละ26.6 ในกรณีโรงงานขนาดยักษ (คนงานมากกวา 1,000  คน) 

การที่ผูประกอบการบางสวนยังไมตระหนักถึงความตกลงทางการคาและมีความเฉยชาที่จะใชความ
ตกลงใหเปนประโยชนตอตนเอง โดยเฉพาะกรณีของอุตสาหกรรมขนาดยอม ทางราชการคงจะตองมีวิธีการ
สงเสริมใหมีการใชประโยชน  โดยการใหขอมูลโดยรวมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของและการอํานวยความ
สะดวก   

ในขณะเดียวกันภาครัฐควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องวาผูประกอบการมีอัตราการใชประโยชน
จากความตกลงทางการคามากนอยเพียงใด เพื่อประเมินความสําเร็จและวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
มีการสํารวจการรับรู และขอคิดเห็นจากผูประกอบการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของใหความสะดวก
ในการที่จะเพิ่มอัตราการใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 

การปรับโครงสรางอัตราภาษีศุลกากร 
ดังกลาวแลววาอัตราภาษีศุลกากรของไทย  ทําใหมีการปกปองอุตสาหกรรมที่ สูงในหลาย

อุตสาหกรรม  และแตละขั้นตอนการผลิตมีอัตราภาษีลักหล่ันกันจนหลายอุตสาหกรรมมีอัตราการคุมครอง
ติดลบ ถึงแมวาไทยจะมีการปรับโครงสรางภาษีตามความตกลงทางการคาระดับพหุภาคี จนอัตราภาษีทั่วไป
โดยเฉลี่ยไมสูงมาก ดังแสดงในตารางที่ 13 แตยังมีความหลากหลายและซับซอนอยู  โดยในพ.ศ. 2549 มี
อัตราภาษีเก็บตามมูลคา 31 อัตราตั้งแต รอยละ 0  ถึงรอยละ 80 อัตราภาษีเก็บตามสภาพ 19 อัตรา และอัตรา
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ภาษีที่เลือกเก็บได 158 อัตรา (alternative duty rates) (รังสรรค ธนะพรพันธ, 2551)  รวมทั้งอัตราภาษีที่มี
หลายอัตราทําใหมีความซับซอนในการจัดเก็บ  

 

ตารางที่ 13:  อัตราภาษีศุลกากรท่ัวไปเฉล่ียของประเทศไทย 
สาขา 2532 2534 2536 2538 2543 2544 2546 2548 
เกษตร 47.7 47.7 49.9 44.8 41.1 28.9 29.1 25.3 
อุตสาหกรรม 39.0 39.1 45.1 19.7 15.1 14.1 13.3 9.9 
 สิ่งทอ/
เสื้อผา 

66.4 66.4 82.0 32.6 24.4 23.7 21.9 18.8 

อิเล็คโทรนิคส 43.4 43.4 41.6 16.3 13.9 11.7 11.8 7.8 
ยานยนตและ
ช้ินสวน 

57.1 57.1 57.1 39.5 38.9 42.6 41.7 33.3 

ทุกสาขา 39.8 39.8 45.7 23.1 18.5 16.1 15.4 11.9 

ที่มา: Wignaraja and Others โดยคํานวณจาก Trade Analysis Information System (TRAINS), UNCTAD 

 
 สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545) ศึกษาวาหากมีการปรับอัตราภาษีใหมเีพียงสามอัตรา คือ รอยละ 1 

รอยละ 5 และรอยละ10 สําหรับสินคาขั้นตน ขั้นกลางและขั้นสุดทายตามลําดับ และเปนสองอัตราคือรอยละ 
0 สําหรับสินคาขั้นตนและขัน้กลาง และ รอยละ 5 สําหรับสินคาสําเร็จรูป  อัตราการคุมครองที่แทจริงจะเปน
อยางไร 

ตารางที่ 14: อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามประเภทของสนิคาภายใตกรอบการปรับโครงสรางภาษี
ศุลกากร 

 2545 2545  (3 อัตรา) 

(1%, 5%, 10%) 

2545  (2 อัตรา) 

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

16.03% 
(0.21) 

5.29% 
(0.07) 

1.40% 
(0.04) 

สินคาขั้นกลาง 
(Intermediate goods) 

27.49% 
(0.43) 

11.38% 
(0.10) 

5.52% 
(0.08) 

สินคาสําเร็จรูป 
(Finished goods) 

48.41% 
(0.46) 

14.35% 
(0.06) 

7.55% 
(0.05) 

ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
การปรับโครงสรางภาษีศุลกากรนี้ทําใหอัตราการคุมครองที่แทจริงจะมลัีกษณะเปนขัน้บันได คือ 

สินคาขั้นตนมอัีตราการคุมครองต่ํากวา และสินคาสําเร็จรูปเปนสินคาที่มีอัตราการคุมครองสูงที่สุด ถามีการ
ปรับโครงสรางภาษีเปน 3 อัตรา กลุมสินคาขั้นตนจะมีอัตราการคุมครองลดลงจากรอยละ 16.03  ในปจจุบนั
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เปนรอยละ 5.29  สินคาขั้นกลางลดลงจากรอยละ 27.49 เปนรอยละ 11.38  และสินคาสําเร็จรูปลดลงจากรอย
ละ 48.41  เปนรอยละ 14.35  และถาปรับโครงสรางภาษีศุลกากรเปน 2 อัตรา อัตราการคุมครองที่แทจริงจะ
ลดลงเปนรอยละ 1.40 ,รอยละ 5.52 , และรอยละ 7.55  ตามลําดับ  

ตารางที่ 15: อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามกลุมการผลิตภายใตกรอบการปรบัโครงสรางภาษี
ศุลกากร 

 2545 2545 (3 อัตรา) 
(1%, 5%, 10%) 

2545 (2 อัตรา) 
(0%, 0%, 5%) 

 เกษตร  35.36% 
(0.27) 

5.33% 
(0.02) 

0.33% 
(0.01) 

  การเลี้ยงสัตว  29.20% 
(0.28) 

4.00% 
(0.07) 

1.82% 
(0.04) 

   การประมง  14.68% 
(0.06) 

1.21% 
(0.02) 

0.10% 
(0.01) 

   การทําเหมืองแร  1.99% 
(0.03) 

0.68% 
(0.02) 

-0.36% 
(0.01) 

   ภาคอุตสาหกรรม  32.59% 
(0.47) 

12.74% 
(0.09) 

6.35% 
(0.07) 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 16.21% 
(0.20) 

8.21% 
(0.08) 

2.89% 
(0.05) 

อุตสาหกรรมขั้นกลาง 30.55% 
(0.47) 

13.47% 
(0.10) 

6.91% 
(0.08) 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 46.68% 
(0.49) 

15.33% 
(0.05) 

8.34% 
(0.04) 

ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อัตราการคุมครองที่แทจริงจําแนกตามกลุมธุรกิจเมื่อมีการปรับโครงสรางภาษีศุลกากรเปน 2 
โครงสราง พบวา โดยภาคอุตสาหกรรมยังคงมีอัตราการคุมครองที่แทจริงสูงกวาภาคอื่นๆ โดยอัตราการ
คุมครองของภาคอุตสาหกรรมจะลดลงจากรอยละ 32.59  เปนรอยละ 12.74  และ รอยละ 6.35  สําหรับ
โครงสรางที่เปน 3 อัตรา และ 2 อัตรา ตามลําดับ สินคาเกษตรจะมีอัตราการคุมครองแทจริงลดลงจากรอยละ
35.36  ภายใตโครงสรางภาษีศุลกากรปจจุบันเปนรอยละ 5.33  ภายใตโครงสราง 3 อัตรา และรอยละ 0.33  
ภายใตโครงสราง 2 อัตรา  

การปรับโครงสรางภาษีศุลกากรตามแนวทางดังกลาวจะมีผลลดความแตกตางของอัตราการ
คุมครองแทจริงระหวางขั้นตอนการผลิต (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) และระหวางประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเปนผลลดการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
เพื่อขจัดปญหาการมีโครงสรางภาษีหลายโครงสราง ซับซอน และบิดเบือน การจัดสรรทรัพยากรที่เกิดจาก
การมีความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาคหลายความตกลง ควรมีการปรับแผนการลดภาษีศุลกากร
ภายใตความตกลงตางๆ ดังกลาว  โดยมีเปาหมายเปนโครงสรางภาษีโครงสรางเดียว 3 อัตรา หรือ 2 อัตรา 



ดร.ณัฏฐพงศ ทองภักดี, สันติ ชัยศรีสวัสด์ิสุข และดร.วิศาล บุปผเวส 31 

และอัตราเดียว (ที่อัตรา 0 ในทายที่สุด) ซ่ึงจะมีผลแปรสภาพการเปดเสรีทวิภาคีเปนภูมิภาคและหพุภาคี
ตามลําดับ ซ่ึงจะสงเสริมการเขารวมกระบวนการโลกาภิวัฒนและเครือขายการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยเต็มตามศักยภาพ 

มาตรการลดตนทุนการศุลกากรและภาคบริการ 

รายงานขององคการการคาโลก เนน นโยบายสําคัญหนึ่งคือการลดตนทุนของการคาและขอจํากัด
ดานอุปทาน(Supply constraints) ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาจะมีตนทุนการคาสูงเพราะวาขาดหรือมีการจัดการ
ที่ไมดีในดานโครงสรางพื้นฐาน รัฐบาลจึงตองมีนโยบายที่ดีในการจัดหาและจัดการโครงสรางพื้นฐาน  โดย
มีนโยบายในระดับประเทศ คือการจัดการดานสินคาสาธารณะ ใหมีการแขงขันในอุตสาหกรรม การจัดการ
ดานการศุลกากร การมีความโปรงใสของการกํากับดูแลดานการคา  พยายามใชมาตรฐานสากล 

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

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

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ช้ีวา การขาดการแขงขันในภาคบริการ
สาธารณูปโภคของไทย ทําใหตนทุนอัตราคาบริการสูง เปนการคุมครองภาคบริการแตเปนการลงโทษ
ภาคอุตสาหกรรม ทําให ความสามารถในการแขงขันลดลง  การเปดเสรีภาคบริการใหมีการแขงขันมากขึ้น 
จะทําใหสาธารณูปโภคมีราคาถูกลงและมีคุณภาพดีขึ้น  นอกจากนี้ยังชวยในการพัฒนานวัตกรรมอีกดวย  
เพราะการพัฒนานวัตกรรมจะตองมีการใชสาธารณูปโภคในภาคบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

การอํานวยความสะดวกดานการคาโดยเฉพาะดานการศุลกากร  จะชวยลดตนทุนในการคาไดเพราะ
ทําใหสินคาเคลื่อนยายไดงายตรงเวลา โดยเฉพาะการผลิตในปจจุบันที่มีการแยกสวนการผลิตมาก มีการผลิต
สวนตางๆ ในตางประเทศกันหลายประเทศ หากประเทศใดประเทศหนึ่งมีความลาชาในการศุลกากรก็จะมี
ผลกระทบในกระบวนการผลิตได นักลงทุนจึงคํานึงถึงความสะดวกในดานนี้ดวย 

ดัชนี Trade Enabling Index ช้ีวาไทยมีลําดับที่ไมดีในเรื่องของความสะดวกในการทําการคา  การ
ปรับปรุงดานศุลกากร ซ่ึงถึงแมจะมีการดําเนินการอยูก็เปนสิ่งที่ควรจะมีการพัฒนาตอไป  สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (2549) อางงานสํารวจขององคการสงเสริมเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน  ระบุ
ตัวอยางปญหาของการศุลกากร เชนการประเมินอัตราภาษีของเจาหนาที่แตกตางกัน การตรวจปลอยสินคา
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ใชเวลามากเกินไป การระงับขอพิพาทใชเวลานานเกินไป การประกาศเปลี่ยนมีผลใชบังคับเร็วเกินไปคือ
หนึ่งวันหลังวันประกาศเปนตน 

การศึกษาดังกลาวเสนอการปรับปรุงพิธีการศุลกากรคือ  การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ตรวจปลอยสินคาและการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสมาใชมากขึ้น  การสรางระบบการจําแนกพิกัด
อัตราศุลกากรลวงหนาที่ดี ใหระบุไดกอนการตรวจปลอยสินคา  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฎ
ขอบังคับตางๆลวงหนาและเขาถึงไดงาย  

 การคากบัการพัฒนานวัตกรรม 

 การคาระหวางประเทศชวยการพัฒนาเทคโนโลยีได เพราะชวยเปดโอกาสใหผูประกอบไดความรู
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตางประเทศ  ความรูเร่ืองเทคโนโลยีจะฝงตัวอยูในสินคา การคาระหวาง
ประเทศจึงทําใหมีการขยายความรูโดย ก) มีสินคาขั้นกลางที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 
ข) สามารถศึกษาลักษณะของเทคโนโลยีจากสินคาขั้นกลางและขั้นสุดทาย ค) การคาทําใหมีการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  แตประเทศจะมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางไร ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ภายในประเทศและนโยบายรัฐดวย 
 มีความแตกตางระหวางการไดเทคโนโลยีมาใชกับการไดเทคโนโลยีที่ฝงอยูในสินคา  ในกรณีแรก 
เราจะรูจักใชสินคา รูจักใชเทคโนโลยีที่ผูผลิตเปนผูทํา R&D มา และผลิตภาพการผลิตจะเพิ่ม โดยที่เราไมมี
ความรูเร่ืองเทคโนโลยี 
 สวนการที่เราไดเทคโนโลยีที่ฝงมาจะตองมีวิธีหาความรู เชน วิศวกรรมยอนกลับ การลอกเลียน 
(Copy) ซ่ึงความรูนี้จะไมหายไป 

การถายทอดเทคโนโลยีจะมาไดจากหลายแหลง เชน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การซื้อ
ใบอนุญาต การซื้อเทคโนโลยี ความชวยเหลือทางวิชาการ ความรูจากเทคโนโลยีที่ฝงในสินคาทุนหรือ
ช้ินสวน การทําวิศวกรรมยอนกลับ การดูงาน สิงตีพิมพ(โดยเฉพาะจากระบบอินเตอรเนท) การมีพันธมิตร 
ซ่ึงนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศที่มีความชํานาญในเทคโนโลยี โครงการที่
จะสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยไทยและตางประเทศ  ภาครัฐและเอกชนไทยกับตางประเทศและ
การเปดเสรีบริการการศึกษาก็จะชวยในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีได 
 สาเหตุที่แตละประเทศที่มีการคาประสบความสําเร็จในการหาความรูตางกัน  เพราะวามี
ความสามารถในการดูดซึมเทคโนโลยี (absorptive capacity) ตางกัน ขึ้นอยูกับความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีภายในประเทศซึ่งตองมีสูงถึงระดับหนึ่งกอนจะไดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี  ดังนั้น
จึงตองพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนาระบบมาตรฐานและการวัดมาตรฐานใน
ประเทศเพื่อใหผูประกอบการพัฒนามาตรฐานสินคาและการผลิตได  มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โดยอาจใชมาตรการแรงจูงใจทางภาษี 
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หลักการในการใชการคาชวยสรางนวัตกรรม คือการขยายใหมีกระแสการคาที่สะดวกขึ้น การลงทุน
จากตางประเทศที่มากขึ้น  ซ่ึงจะชวยในการที่จะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมีตนทุนต่ํา  และใหมี
บรรยากาศที่งายตอการถายทอดเทคโนโลยี การที่ผูประกอบการไทยสามารถเขารวมในความเชื่อมโยงใน
เครือขายการผลิตระหวางประเทศก็จะชวยพัฒนาใหมีความรูดานเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้หากมองนโยบายที่ผสมผสานกันทั้งภายในประเทศและภาคตางประเทศ คือ ตองมีเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีเสถียรภาพ บรรยากาศทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการคาที่เปดตอการพัฒนาเทคโนโลยี 
ความสามารถภายในประเทศที่จะพัฒนาเทคโนโลยี   แรงจูงใจของภาคเอกชน ภาคการเงินที่สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี และธรรมาภิบาล การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
.  การคุมครองทรัพยสินทางปญญาจะชวยในการพัฒนาเทคโนโลยี เพระทําใหผูที่สามารถคิด
เทคโนโลยีใหมไดผลประโยชนจากการสรางสรรคของตนเอง หลายฝายเชื่อวาการที่บริษัทขามชาติไมทํา
การวิจัยและพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาเปนเพราะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไมเขมแข็ง  ในการ
เจรจาเขตการคาเสรีประเทศอุตสาหกรรมจึงมักจะยกประเด็นนี้ในการเจรจา 
 เนื่องจากประเทศไทยจะเปนผูใชและดัดแปลงเทคโนโลยีมากกวาเปนผูพัฒนาและสงออก การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาจึงควรจะกระทําตามภาระผูกพันที่เปนไปตามกฎหมายตามกรอบความตกลง
พหุภาคี เพื่อมิใหตนทุนสูงเกินไป และควรมีการผอนปรนในการใชในการศึกษาและใหโอกาสผูมีรายได
นอยเขาถึงยาดวย 
 การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะชวยในการสรางโอกาสในการเขาถึงตลาดไดกวางขวางขึ้น รวมทั้งทําให
มีการลงทุนมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลัก แตก็จะมีผลในกา
รสราวงนวัตกรรม เพราะทําใหมีทรัพยากรมากขึ้นในการทําการวิจัยและพัฒนา มีการถายทอดเทคโนโลยี
จากการลงทุนจากตางประเทศ  ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุน เปนตัวอยาง รูปแบบความตกลง
เขตการคาเสรีที่นาจะมีผลทั้งดานเพิ่มการเขาถึงตลาดเพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
เทคโนโลยี เพราะนอกจากจะเปนการเจรจาในกรอบของการเปนเขตเสรีทางการคาแลว ยังมีกรอบความ
รวมมือในดานเศรษฐกิจ  ที่จะสงเสริมความรวมมือสําหรับผลประโยชนรวมกันในการเปดเสรีและอํานวย
ความสะดวกดานการคาการลงทุน สงเสริมความกินดีอยูดีของประชาชน สงเสริมการพัฒนาภูมิภาค โดยจะมี
ความรวมมือในสาขาตางๆ เชน พลังงาน ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การขนสงและโลจิสติกส ส่ิงแวดลอมเปนตน 
(กระทรวงพาณิชย 2551)  การที่ไทยทําความตกลงทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลวมีระดับรายไดและ
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงกวา ความสัมพันธที่ใกลชิดทั้งการคาและทั้งดานการพัฒนาจะเปน
ประโยชนยิ่งในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
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มาตรการบรรเทาผลกระทบของโลกาภวิัตน 

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

การมีมาตรการนี้เปนเรื่องทีด่ีเพราะการคาทําใหผูประกอบการและคนงานตองมีการปรับตัว  อาจ
ตองมีการเปลี่ยนกจิการหรือเปลี่ยนงาน  แตปญหาคือการปรับตัวเนื่องจากการเปดเสรีการคาจะตางจากกรณี
การปรับตัวเนือ่งจากการแขงขันอื่นหรือไม เชนหากมกีารปดโรงงานจะแยกไดหรือไมวามาจากการแขงขัน
จากตางประเทศ หรือเปนผลจากการแขงขันในประเทศหรือการปรับตัวของอุตสาหกรรม ซ่ึงหากคิดวาไม
สามารถแยกไดชัดเจน ก็อาจจะเนนที่มาตรการตาขายนิรภยัทั่วไป ซ่ึงครอบคลุมการปรับตัวของ
ผูประกอบการหรือคนงานอยูแลว  และไมตองมีเงื่อนไขวาถูกกระทบจากการเปดเสรีการคาในการไดรับ
ความชวยเหลือ 

ในดานทางสังคมที่จะชวยเหลือการวางงานมีสองแนวทางคือ การสรางความมั่นคงในการทํางาน 
ซ่ึงทําใหปลดคนงานยาก กบัการใหการชดเชยหากตองวางงาน เปนการชวยเหลือหากมีปญหาตองออกจาก
งาน ซ่ึงในแงประสิทธิภาพการชวยเหลือเพื่อการปรับตัวจะดีกวา โดยตองมกีารชวยเหลือทางการเงินผู
วางงานที่ตองยอมรับการอบรมและตําแหนงงานที่วางหากเหมาะสม 
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