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บทที่ 1

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงปี 2543 - 2549*
1. ภาพรวม
1.1 เศรษฐกิจมหภาค
ภายหลังจากปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศ
ไทยได้ทำการปฏิรปู เศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค รวมทั้งฟื้นฟูภาคการเงิน1 และเปิดเสรีการค้าและการ
ลงทุน จนทำให้ขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทแ่ี ท้จริง (real
GDP) กลับขึน้ มาอยูท่ ร่ี ะดับเดียวกับเคยเป็นก่อนวิกฤตการณ์ ตัง้ แต่ปี
2545 เป็นต้นมา โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6.8 และ 6.1
ในปี 2546 และ 2547 ตามลำดับ ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ทีแ่ ท้จริงในปี 2547 อยูท่ ่ี 3.67 ล้านล้านบาท จากการประเมินของฝ่าย
เลขาธิการขององค์การการค้าโลก (WTO)2 เห็นว่าความอ่อนแอต่อแรง
กดดันจากเศรษฐกิจภายนอกของเศรษฐกิจไทยได้เริม่ ลดลง ดังจะดูได้
จากดุลการค้าของไทยมีการเกินดุลถึงร้อยละ 6.1 ของ GDP ในปี 2545
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ซึ่งเกิดจากการเกินดุลทั้งดุลการค้าและดุลบริการ (ร้อยละ 2.7 และ
ร้อยละ 3.9 ของ GDP ตามลำดับ)

1.2 การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน
1)

การส่งออกและนำเข้าของไทยและแนวโน้ม

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทัง้ มูลค่าการส่งออกและนำเข้ามี
แนวโน้มสูงขึน้ โดยทีม่ ลู ค่าการนำเข้าจะมีคา่ สูงกว่ามูลค่าการส่งออกมา
โดยตลอด ตั้งแต่ปี 2530 ดังแสดงในภาพที่ 1 เหตุผลหลักของการ
ขาดดุลการค้าดังกล่าวมาจากการทีร่ ปู แบบการผลิตของไทยต้องพึง่ พิง
การนำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักร รวมทัง้ น้ำมันดิบ ค่อนข้างมาก การส่งออก
ทีส่ งู ขึน้ จึงนำไปสูก่ ารนำเข้าสินค้าเหล่านีม้ ากขึน้ นอกจากนีร้ ปู แบบการ
บริโภคของคนไทยในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้มี
การนำเข้าสินค้าฟุม่ เฟือยค่อนข้างมาก ดุลการค้าในช่วงปี 2530 - 2540
จึงขาดดุลมาโดยตลอด
สังเกตด้วยว่าตัง้ แต่ปี 2538 เป็นต้นมา มูลค่าการส่งออกเริม่
ชะลอตัวลง ซึง่ มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการเช่น การลดค่าของ
เงินหยวนของจีนในปี 2537 การทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยใช้นโยบาย
ตรึงอัตราแลกเปลี่ยนของไทยกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทำให้คา่ เงินบาทเทียบกับเงินเยนญีป่ นุ่ แข็งค่าขึน้ ซึง่ เป็นการ
ซ้ำเติมการลดลงของอุปสงค์ตอ่ สินค้าไทยจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
ของญีป่ นุ่ ให้เลวร้ายขึน้ ไปอีก นอกจากนีค้ วามสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor intensive) ก็เริ่มทดถอย
ลงจากการที่ค่าแรงที่แท้จริงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญ
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กับการแข่งขันจากจีนทีม่ แี รงงานเหลือเฟือ ปัจจัยเหล่านีไ้ ด้นำไปสูก่ าร
ชะลอตัวของการส่งออกอย่างรุนแรงในปี 2539 - 2540 ซึ่งทำให้
ต่างชาติเริม่ กังวลกับปัญหาความสามารถในการจ่ายหนีข้ องไทยและ
เป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้มีการคาดคะเนว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะไม่สามารถดำรงอัตราค่าเงินบาททีป่ ระกาศไว้ได้ เกิดการ
โจมตีคา่ เงินและการไหลออกของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และนำ
ไปสูว่ กิ ฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และการลอยตัวค่าเงินบาทในทีส่ ดุ
ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตการเศรษฐกิจจนรัฐบาลต้องปรับ
ระบบการปริวตั รเงินตราเป็นระบบลอยตัว ได้สง่ ผลให้เงินบาทอ่อนค่า
ลงอย่างรุนแรงเมือ่ เทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ ทำให้มลู ค่าการนำเข้าในปี
2540 ลดลงอย่างมาก จนดุลการค้ากลับมีคา่ เกินดุลมาโดยตลอดจนถึง
ต้นปี 2548 จึงเริม่ มีการขาดดุลอีกครัง้ หนึง่ จากการทีร่ ปู แบบการส่งออก
มีการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร และน้ำมันดิบมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก ในปี 2548 มูลค่าการส่งออกของไทยมีมูลค่าเท่ากับ
110,883.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการนำเข้า 118,223.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ทำให้มดี ลุ การค้าขาดดุลเท่ากับ 7,339.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
2)

ตลาดส่งออกทีส่ ำคัญ

ในอดีตตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุด
ของไทย โดยมีสดั ส่วนสูงทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 23.2 ในปี 2530 ตามมาด้วย
ตลาดสหรัฐฯ ตลาดญีป่ นุ่ และตลาด อาเซียน แต่ภายหลังปี 2532
เป็นต้นมาตลาดสหรัฐอเมริกาก็เพิม่ ความสำคัญขึน้ จนเป็นตลาดใหญ่
ทีส่ ดุ ตลาดอาเซียนก็ได้เพิม่ ความสำคัญขึน้ ตามลำดับเช่นกัน จนกลาย
เป็นตลาดอันดับสองตัง้ แต่ปี 2536 และมีการสลับตำแหน่งอันดับหนึง่
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และสองกับสหรัฐฯ ในช่วงปี 2538-2544 โดยมีตลาดสหภาพยุโรป และ
ตลาดญีป่ นุ่ เป็นตลาดอันดับสามและสีต่ ามลำดับ อย่างไรก็ดตี ง้ั แต่ปี
2545 เป็นต้นมาสัดส่วนครองตลาดของตลาดอาเซียนก็กลับมามีความ
สำคัญทีส่ ดุ อีกครัง้ 3 โดยในปี 2547 มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 22.0 ตามมา
ด้วยตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 16.1 ตลาดสหภาพยุโรป ร้อยละ 14.3
และตลาดญีป่ นุ่ ร้อยละ 14.0 ตามลำดับ (ดูภาพที่ 2) แนวโน้มดังกล่าว
อาจจะเริม่ เปลีย่ นไปได้ เนือ่ งจากไทยมีการเปิดการค้าเสรีกบั อีกหลาย
ประเทศในช่วงปีหลังๆ และการค้ากับจีนก็เริม่ เพิม่ ความสำคัญมากขึน้
3)

สินค้าออกทีส่ ำคัญของไทย

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ในบรรดาสินค้าส่งออกของไทย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (อันดับ 1) และรถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (อันดับ 2) และแผงวงจรไฟฟ้า (อันดับ 3)
นับว่ามีความสำคัญทีส่ ดุ สัดส่วนรวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 - 22.7
ส่วนการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมี
แนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับเสือ้ ผ้าสำเร็จรูป (อันดับ 8 ตกลงจากอันดับ
5 ในช่วงก่อนหน้านี)้ เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้แรงงานเข้มข้น
และเริม่ ประสบกับปัญหาการแข่งขันจากประเทศกำลังพัฒนาอืน่ ๆ เช่น
จีน อินเดีย เวียดนามทีม่ กี ารเปิดประเทศมากขึน้ ในขณะทีอ่ าหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป (อันดับ 11 ตกลงจากอันดับ 8 ในช่วงก่อนหน้านี)้
ซึง่ เคยมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 3.4 ในปี 2542 ได้ลดสัดส่วนลงเหลือเพียง
ร้อยละ 2.3 ในปี 2548 เนื่องจากประสบกับปัญหาการกีดกันด้าน
สุขอนามัย และข้ออ้างว่าไทยทุม่ ตลาด ส่วนอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้ม
ของสัดส่วนส่งออกสูงขึ้นได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
(อันดับ 2) มีความสำคัญเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.3 ในปี 2542 มาเป็น
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ร้อยละ 7.0 จากการทีไ่ ทยกลายมาเป็นฐานการผลิตรถยนต์สว่ นบุคคล
และกระบะขนาดเล็ก นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก (อันดับ 4) ยางพารา
(อันดับ 5) และน้ำมันสำเร็จรูป (อันดับ 13) ต่างก็มมี ลู ค่าสูงขึน้ สัมพันธ์
กับแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก
4)

แหล่งนำเข้าทีส่ ำคัญของไทย

ญีป่ นุ่ ยังคงครองตำแหน่งแหล่งการส่งออกมายังไทยทีส่ ำคัญ
ทีส่ ดุ มาโดยตลอดแต่กล็ ดความสำคัญลง โดยลดลงจากระดับร้อยละ
30.2 ในปี 2536 มาเป็นร้อยละ 22 ในปี 2548 ในอดีตสหภาพยุโรป
เคยมีความสำคัญอันดับที่สอง แต่ก็ถูกแทนที่ด้วยอาเซียนไปในที่สุด
ปัจจุบันอาเซียนมีสัดส่วนร้อยละ 18.3 ส่วนสหภาพยุโรปลดสัดส่วน
เหลือเพียง 8.9 ตามด้วยสหรัฐอเมริการ้อยละ 7.3 (ดูภาพที่ 3)
5)

สินค้านำเข้าทีส่ ำคัญ

จากตารางที่ 2 การนำเข้าทีส่ ำคัญของไทยในปัจจุบนั ประกอบ
ด้วยสองส่วนใหญ่คอื ส่วนแรกคือ น้ำมันดิบ (ร้อยละ 14.4 ในปี 2548)
ซึ่งไทยต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตพลังงานในประเทศ จากการที่แนวโน้ม
ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้เพิม่ ขึน้ โดยตลอดและไทยต้องพึง่ พิงจากภาย
นอกเป็นหลัก จึงทำให้การนำเข้ารายการนีม้ คี วามสำคัญเป็นอันดับหนึง่
ส่วนประกอบทีส่ องทีส่ ำคัญคือปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ (ร้อยละ 9.5) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
(ร้อยละ 8.1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 7.4) เคมีภณ
ั ฑ์
(ร้อยละ 7.2) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ร้อยละ
5.6) เป็นต้น จะเห็นได้วา่ สินค้านำเข้าสำคัญเหล่านีล้ ว้ นเป็นปัจจัยการ
ผลิตทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าส่งออกสำคัญทัง้ สิน้ เช่น เป็นวัตถุดบิ สำหรับ
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ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และสำหรับประกอบ
ยานยนต์เป็นต้น สัดส่วนการนำเข้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้นรวมกันมี
ขนาดถึงร้อยละ 58.9 ในปี 2548
1.3

ความสามารถในการแข่งขันของไทย

เพือ่ ให้เข้าใจรูปแบบการส่งออกของไทยได้ดยี ง่ิ ขึน้ เราควรทีจ่ ะ
พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของไทยประกอบไปด้วย การศึกษา
นีจ้ งึ ได้ทำการคำนวณความสามารถในการส่งออกด้วยดัชนี RevealedComparative - Advantage Export (RCAX) ของไทยจากฐานข้อมูล
การส่งออกของ GTAP (2004) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึง่ พบว่าสินค้า
ทีไ่ ทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก ได้แก่ กลุม่ สินค้า
ที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ที่เหลือเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสารและผลิตภัณฑ์ข้าว น้ำตาล กลุ่มพืชอื่นๆ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์อน่ื ๆ(ส่วนใหญ่เป็น
เนือ้ ไก่) อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิค เครือ่ งหนัง เครือ่ งแต่งกาย
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าสินค้าบางชนิด แม้วา่ จะเป็นสินค้าทีม่ สี ดั ส่วน
การส่งออกเทียบกับการส่งออกรวมของไทยค่อนข้างสูง แต่กลับมีคา่ ดัชนี
RCAX ค่อนข้างต่ำ เช่น เครือ่ งจักรและอุปกรณ์อน่ื ๆ (สัดส่วนส่งออก
ในปีดังกล่าว (12.3%) กลุ่มเคมีภัณฑ์ ยางและพลาสติก (8.9%)
รถยนต์และชิ้นส่วน (2.3%) เป็นต้น ซึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากการที่
สัดส่วนดังกล่าวมีขนาดทีเ่ ล็กกว่าเมือ่ เทียบกับสัดส่วนการส่งออกของ
โลก ทำให้มคี า่ ดัชนีตำ่ กว่าหนึง่ นอกจากนีก้ ารจัดกลุม่ สินค้าของฐาน
ข้อมูลดังกล่าวยังมีการจัดกลุ่มสินค้าหลายชนิดเข้าด้วยกัน เช่น จัด
สินค้ายางซึง่ ไทยมีความสามารถในการส่งออกสูงเข้ากับกลุม่ สินค้าเคมี
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ภัณฑ์และพลาสติกที่ไทยไม่ค่อยมีความสามารถในการส่งออกสูงนัก
จึงทำให้ยางอยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ สียเปรียบโดยเปรียบเทียบไปด้วย
นอกจากนี้ กลุม่ ผักผลไม้และผลไม้มเี ปลือกแข็ง ซึง่ ไทยน่าจะ
มีความได้เปรียบในการส่งออกกลับมีดชั นี RCAX ต่ำกว่าหนึง่ หรืออยูใ่ น
กลุม่ ทีเ่ สียเปรียบโดยเปรียบเทียบ แม้วา่ เราอาจจะอ้างว่าทีด่ ชั นีมคี า่ ต่ำ
นัน้ เป็นเพราะปัญหาการจัดกลุม่ ผักผลไม้เมืองร้อนทีไ่ ทยมีความสามารถ
ไว้กบั ผลไม้เมือหนาวและผลไม้มเี ปลือกแข็งทีไ่ ทยไม่ถนัดคล้ายกับกรณี
ของยาง แต่ลักษณะของสินค้าทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันพอ
สมควร เนือ่ งจากยางกับเคมีภณ
ั ฑ์นน้ั ทดแทนกันได้ไม่มากนัก แต่ผลไม้
เมืองร้อนและเมืองหนาวทดแทนกันได้ดี เช่น แอปเปิล สาลี่ สามารถ
ทดแทนสินค้าผลไม้ของไทยได้งา่ ย ผลไม้เมืองหนาวเหล่านีย้ งั ได้มกี าร
พัฒนาพันธุ์รวมทั้งวิธีการบรรจุและการขนส่งที่เหมาะสมกับการค้า
ระหว่างประเทศมานาน ข้อบ่งชีท้ างนโยบาย (implication) ของข้อมูล
ดัชนีนี้ก็คือ ไทยอาจจะไม่ได้มีความได้เปรียบนักในการแข่งขันด้าน
ผลไม้อย่างทีค่ าดกันไว้
ในทางกลับกันการศึกษานีไ้ ด้คำนวณดัชนีความเสียเปรียบใน
การนำเข้าของไทยโดยใช้ดชั นี Revealed-Comparative-Advantage
Import (RCAM) ด้วย เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าไทยเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการนำเข้าในสินค้าใดมากทีส่ ดุ ซึง่ แสดงไว้ในตารางที่ 4 ซึง่ พบว่า
สินค้าทีเ่ สียเปรียบส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีไ่ ทยนำเข้ามาเพือ่ เป็นวัตถุดบิ
ในการผลิตเพือ่ ผลิตเพือ่ การส่งออก ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากพืช
เหล็ก อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิค กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ เป็นต้น รวมทัง้
เป็นสินค้าทีน่ ำเข้ามาเพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเพือ่ บริโภคภายในประเทศ
ได้แก่ น้ำมัน กลุม่ เมล็ดพืชน้ำมัน เป็นต้น สินค้าในตารางดังกล่าวเป็น
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สินค้าที่คาดได้ว่าจะมีการนำเข้ามากยิ่งขึ้นเมื่อไทยมีการเปิดเสรี
มากยิง่ ขึน้
1.4

ภาพรวมของนโยบายการค้า

ในด้านของนโยบายการค้า ฝ่ายเลขาธิการขององค์การการค้า
โลก (WTO) มีความเห็นว่านโยบายการค้าและการลงทุนของไทยในช่วง
ปี 2543-2546 ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปมากนักนับจากการประเมิน
นโยบายการค้าโดย WTO เมื่อรอบที่แล้ว ไทยยังคงดำเนินนโยบาย
ไปตามแนวทางการเปิดเสรี (Liberalization) และมีการปฏิบตั ติ ามหลัก
การประติบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั การอนุเคราะห์ยง่ิ (Most Favored Nation:
MFN)กับทุกประเทศ นอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลไทยยังคงยึดมั่น
ในนโยบายเปิดเสรีการค้าและการลงทุน เนือ่ งจากไทยถือว่านโยบาย
ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ การส่งเสริมความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นการบรรเทา
ปัญหาความยากจน นโยบายดังกล่าวดำเนินตามแนวนโยบาย ทวิวถิ ี
(Dual track) ของรัฐบาลทีร่ ะบุวา่ จะพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในประเทศไปพร้อมๆกับการประสานเศรษฐกิจไทยเข้ากับ
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ของโลก นโยบายการค้าของไทยจึงเน้นทีอ่ ตั ราการ
เจริญเติบโตของการส่งออกและการกระจายตลาดรวมทัง้ การเน้นการผลิต
สินค้าทีม่ มี ลู ค่าทีส่ งู ขึน้
รัฐบาลไทยสนับสนุนการค้าเสรีและผูกพันในนโยบายการเปิด
เสรีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึง่ สอดคล้องกับ แนวทางภูมภิ าคเปิด
(Open regionalism) ของกลุม่ Asian Pacific Economic Cooperation หรือ APEC ซึง่ ประเทศไทยเป็นสมาชิกและผูกพันทีจ่ ะมีการเปิด
การค้าและการลงทุนเสรีภายในปี 2563 นอกจากนี้รัฐบาลไทยยัง
8

เอกสารวิจยั หมายเลข 5 โครงการ WTO Watch

พยายามทีจ่ ะเจรจาการค้าแบบทวิภาคีกบั หลายประเทศเพิม่ เติมไปจาก
ที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วภายใต้ความตกลง AFTA เดิม รวมทั้งยัง
พยายามเพิ่มความเชื่อมโยงทางเครือข่ายการค้ากับประเทศต่างใน
ภูมิภาคด้วย เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และจีน
การเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออกระหว่าง ASEAN กับจีน ญีป่ นุ่
และเกาหลี (หรือทีเ่ รียกว่า ASEAN+3) และ ASEAN-Japan Economic
Partnership ความพยายามดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของรัฐบาลไทย
ทีเ่ ชือ่ ว่าเขตการค้าเสรีจะเป็นตัวกระตุน้ (catalyst) การค้าเสรีและเกือ้ กูล
การค้าเสรีในระดับพหุภาคี (Multilateralism) ด้วย

9

บทที่ 2

นโยบายการค้าและ
การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
ตามรายมาตรการ
2.1 ภาพรวมของนโยบายการค้า
ประเทศไทยยังคงใช้ภาษีนำเข้าเป็นมาตรการหลักในการ
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ อัตราภาษีเฉลีย่ ในปี 2546 จากจำนวน
ภาษี 5,505 รายการ (tariff lines) มีคา่ เท่ากับ 14.7% (ดูตารางที่ 5)
ฝ่ายเลขาธิการของ WTO ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าประมาณหนึ่งในสี่
ของรายการภาษีทั้งหมดนี้มีลักษณะไม่ผูกพัน (unbound)และที่เป็น
อัตราผูกพัน (bound)4 ก็มกั จะมีอตั ราสูงกว่าอัตรา MFN rates5 ทีใ่ ช้จริง
อยูม่ าก ทำให้รฐั บาลมีอำนาจทีจ่ ะปรับเพิม่ อัตราดังกล่าวได้คอ่ นข้าง
กว้างขวางมากด้วยการประกาศในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือ
ประกาศของคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดีในช่วงการประเมินครั้งนี้
รัฐบาลไทยได้มกี ารปรับเพิม่ อัตราภาษีเพียงไม่กค่ี รัง้ (ส่วนใหญ่ในกลุม่
อาหารและยานยนต์) และมีการใช้ anti dumping หลายครัง้

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2543 - 2549

ฝ่ายเลขาธิการของ WTO ยังเห็นด้วยว่าไทยมีการใช้มาตรการ
ใบอนุญาตนำเข้าทีย่ งั คงไม่ชดั เจนและในหลายกรณีมสี ภาพไม่ตา่ งกับ
การจำกัดปริมาณ ใบอนุญาตดังกล่าวประกาศใช้ภายใต้เหตุผลด้าน
ความมัน่ คงของชาติ สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม และยังคงมีการใช้
มาตรการทีไ่ ม่ภาษี (Non-tariff boarder measures) บางชนิดอยูเ่ พือ่
เหตุผลอืน่ ๆ หรือเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรมทารก (Infant Industry) แต่
ความมีประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวนัน้ ยังเป็นทีน่ า่ สงสัยในสายตา
ของฝ่ายเลขาธิการของ WTO6 นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วม
เป็นภาคีใน ความตกลงว่าด้วยการจัดซือ้ ของรัฐ (Agreement on Government Procurement) ซึง่ เป็นความตกลงทีก่ ำกับดูแลความโปร่งใส
ในการจัดซือ้ ของรัฐ
ในด้านการกระตุ้นลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้น ฝ่าย
เลขาธิการของ WTO เห็นว่ารัฐบาลไทยตระหนักดีวา่ ตนจำเป็นต้องเร่ง
กำจัดอุปสรรคของการลงทุนมากกว่าทีจ่ ะพึง่ พิงแต่การให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีอย่างที่เคยทำอยู่อย่างกว้างขวาง มีการยกเลิกการอุดหนุน
(subsidies) ทีผ่ กู ติดกับการส่งออกหลายชนิด รัฐบาลได้เริม่ หันมาเน้น
นโยบายอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วยการพยายามเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในบางอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเกษตร
ยานยนต์ สิง่ ทอ อิเล็คทรอนิก และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง เป็นต้น มีการ
ยกเลิกการใช้การบังคับชิน้ ส่วนภายในประเทศ (Local content) และข้อ
กำหนดด้านผลงาน (Performance requirement)7 เกือบทั้งหมด
ในช่วงทีม่ กี ารประเมินนี้
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็น
บริษทั (corporatize) มากพอสมควร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการ
12
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ที่จะแปรรูปให้รัฐวิสาหกิจเหล่านั้นกลายเป็นเอกชน (privatization)
ในทีส่ ดุ อย่างไรก็ดโี ครงการการแปรรูปให้เป็นเอกชนในภาพรวมยังคง
ล่าช้ากว่าแผนงานทีต่ ง้ั ไว้
ทางด้านมาตรฐานสินค้า ไทยมีการออกมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของไทยตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นเทียบกับการประเมินรอบที่แล้ว
รวมทัง้ มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ หลายฉบับทีเ่ กีย่ วกับการกักกัน
สิ่งมีชีวิต (quarantine)
รัฐบาลไทยยังมีการปรับปรุงความเข้มแข็งของกฎหมายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และยังมีการออกมาตรการหลายประการเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายมากขึน้ อย่างไรก็ดใี นด้านการบังคับใช้นโยบายแข่งขัน
ทางการค้านั้นยังนับว่ายังไม่เข้มแข็งนักดังจะเห็นได้จากการที่คณะ
กรรมการแข่งขันทางการค้ามีการตัดสินคดีความไปเพียง 3 คดีเท่านัน้
นับตั้งแต่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งสะท้อน
ความอ่อนแอเชิงสถาบัน กระบวนการ และกฎหมาย รวมทัง้ ความจำกัด
ของทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล8

2.2 มาตรการที่มีผลโดยตรงต่อการนำเข้า
1)

พิธศี ลุ กากร

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาประเทศไทยได้ใช้ระบบ Electronic Data Interchange หรือ EDI เพื่อทำให้การผ่านพิธีศุลกากร
รวดเร็วขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ระบบดังกล่าวช่วยจัดการคำร้องด้านศุลกากรอยู่
ประมาณร้อยละ 85 ช่วยลดเวลาเฉลี่ยของการผ่านพิธีการลงจาก 4
ชัว่ โมงในอดีตให้เหลือเวลาต่ำกว่า 1 ชัว่ โมงในปัจจุบนั และตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายนปี 2545 เป็นต้นมา กรมศุลกากรได้มกี ารเริม่ ใช้ระบบการแจ้ง
13
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ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) นอกจากนี้เอกชนที่เป็นสมาชิกของ BOI's Investor Club
Association ยังมีสิทธิที่จะใช้ระบบการติดตามวัตถุดิบเพื่อผ่านพิธี
ศุลกากรวัตถุดบิ ต่างๆ ภายในเวลา 3 ชัว่ โมงหรือต่ำกว่า
ผู้นำเข้าที่เป็นบริษัทเอกชนจะต้องลงทะเบียนและได้รับบัตร
อนุญาตศุลกากรก่อนการนำเข้า ซึง่ ปัจจุบนั มีการใช้ระบบบัตรทองแทน
ระบบเดิม บริษทั ผูถ้ อื บัตรทองจะสามารถผ่านสินค้าโดยมีการสุม่ ตรวจ
สอบบางครัง้ เท่านัน้ ผูม้ สี ทิ ธิถอื บัตรทองได้แก่ ตัวแทนศุลกากรทีไ่ ด้รบั
อนุญาต ผูใ้ ช้ระบบ EDI และตัวแทนศุลกากรทีใ่ ช้ระบบ EDI สมาชิกของ
สภาอุตสาหกรรมไทยหรือสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่
จ่ายแล้วไม่ตำ่ กว่า 5 ล้านบาท และทำการนำเข้ามาแล้วไม่ตำ่ กว่า 3 ปี
องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI ก็อาจได้รบั อนุญาตให้ใช้บตั รทองได้ ในขณะนีป้ ระมาณหนึง่ ในสี่
ของการนำเข้าจะผ่านระบบบัตรทองนี้
สำหรับประเด็นเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ใชิธ้ กี ารออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด
สินค้าให้ผสู้ ง่ ออกไปยังแต่ละประเทศหรือตามความตกลงการค้าเป็นรายๆ
ไป อย่างไรก็ดสี นิ ค้านำเข้าทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิจาก ASEAN CEPT Scheme
และตามระบบ GSTP Agreement จะต้ อ งมี ใ บรั บ รองสิ น ค้ า
ตาม กฎแหล่งกำเนิดสินค้า9
2)

ภาษีศลุ กากร

ในปี 2546 พิกัดอัตราภาษีศุลกากรทั้งสิ้น 5,505 อัตรา
ภายใต้ระบบ Harmonized System: HS 7-digit ซึง่ แบ่งออกเป็น 4
14

เอกสารวิจยั หมายเลข 5 โครงการ WTO Watch

กลุม่ คือ 1) อัตราประกาศตามพระราชบัญญัติ 2) อัตราทีใ่ ช้จริง (Applied rates) 3) อั ต ราผู ก พั น (WTO bound rates) และ 4)
อัตราลดหย่อนพิเศษ (Concession rates) (ซึง่ ได้แก่ทใ่ี ห้ภายใต้ระบบ
CEPT AISP (ASEAN Integrated System of Preferences) GSTP
(Global System of Trade Preferences) ตามพระราชกฤษฎีกาปี
พ.ศ. 2530 อัตราภาษีทใ่ี ช้จริงสามารถปรับเปลีย่ นได้โดยรัฐมนตรีคลัง
โดยไม่ตอ้ งผ่านการรับรองของสภาผูแ้ ทนฯ แต่ตอ้ งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้รัฐมนตรีคลังยังสามารถที่จะประกาศ
ภาษีอตั ราพิเศษ (Import surcharge) ต่อสินค้าใดๆ หากไม่เกินร้อยละ
50 ของอัตราทีป่ ระกาศไว้ใน ตารางพิกดั อัตราภาษี
ในช่วงที่ฝ่ายเลขาธิการทำการประเมินประเทศไทยไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเท่าใดนัก ซึง่ สามารถสรุปได้ดว้ ยตารางที่ 5
ในปี 2546 อัตราภาษีเฉลี่ยแบบ MFN มีค่าเท่ากับ 14.7%
โดยกลุ่มสินค้าเกษตร (HS01-24) มีอัตราภาษีเฉลี่ยสูงถึง 25.7%
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม (HS25-97) อยู่ที่ 12.9% อย่างไรก็ดีสินค้า
เกษตรทุกชนิดมีการผูกพันอัตราภาษี (bound) แล้วทั้งหมด จำนวน
สินค้าทีป่ ลอดภาษีในปีเดียวกันมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 4 ของพิกดั อัตรา
ตามระบบ HS 7-digit ส่วนอีกร้อยละ 26.1 เป็นอัตราทีย่ งั ไม่ผกู พัน
(unbound) ซึง่ ได้แก่ เกลือ เชือ้ เพลิง ปุย๋ อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ยาง
และ เหล็กและเหล็กกล้า
อัตราเฉลีย่ ของภาษีศลุ กากร MFN ในปี 2545 อยูท่ ่ี 14.7% ,
ลดลงจากอัตรา17.0% ในปี 2542 พิกดั ของกลุม่ สินค้าทีม่ อี ตั ราภาษี
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ยาสูบ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ผกั อาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์
ขนส่ง รองเท้าและหมวก อาวุธและดินปืน นอกจากนีโ้ ครงสร้างภาษี
15
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ยังมีลกั ษณะบันไดเลือ่ น (Tariff escalation) นัน่ คืออัตราการคุม้ ครอง
ทีแ่ ท้จริงของภาษีจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ สินค้าผ่านกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อน
มากขึน้ โครงสร้างภาษีดงั กล่าวทำให้เป็นอุปสรรคต่อต่างชาติในการนำ
เข้าสินค้าขัน้ กลางและสำเร็จรูป10 กลุม่ สินค้าทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อโลหะ เหล็กและ
เหล็กกล้า โลหะอืน่ ๆ เป็นต้น
ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมารัฐบาลไทยได้มีการปรับลดอากร
นำเข้าสีค่ รัง้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการปรับโครงสร้างภาษีอากร
ครัง้ แรกในปีดงั กล่าวปรับลดอากร 638 รายการ ครัง้ ทีส่ องตอนต้นปี
2543 ลดอากรเหลือศูนย์สำหรับสินค้า 153 รายการ ตามความตกลง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement
(ITA) )11 และต่อมาปรับลดอากรอีก 542 รายการในเดือนกรกฎาคม
และ อีก 73 รายการในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ซึง่ ครอบคลุมรายการ
ปัจจัยทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ พลาสติก ฝ้าย วัตถุดิบ
สินค้าขัน้ กลาง ผลิตภัณฑ์ยา วัสดุหบี ห่อ ปัจจัยสำหรับการผลิตส่วน
ประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี และสี
สิ่งที่ฝ่ายเลขาธิการเป็นกังวลก็คือจำนวนของพิกัดอัตราที่ยัง
ไม่ผูกพันมีเกินกว่าหนึ่งในสี่ ขณะเดียวกันอัตราผูกพันมักอยู่สูงกว่า
อัตรา MFN ทีใ่ ช้จริงค่อนข้างมาก (ซึง่ จะเห็นได้จากอัตราภาษีเฉลีย่ ของ
อัตราผูกพันในปี 2546 อยูท่ ่ี 28.4% เทียบกับ 14.7% ของอัตราทีใ่ ช้จริง)
ซึง่ เปิดโอกาสให้รฐั มนตรีคลังสามารถใช้ชอ่ งว่างจากความแตกต่างดังกล่าว
ปรับเปลีย่ นอัตราทีใ่ ช้จริงดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้ง่าย ซึ่งทำให้มีความไม่แน่นอนและความไม่มั่นใจแก่ต่างชาติ
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นอกจากนีเ้ มือ่ มีการเจรจาต่อรองเพือ่ ลดอัตราภาษีในเวทีตา่ งๆ ก็ทำให้
ขาดความชัดเจน เนือ่ งจากเป็นการเจรจาปรับลดจากอัตราผูกพันซึง่ สูง
กว่าอัตราที่ใช้จริงอยู่มาก ดังนั้นอัตราที่ได้มีการเจรจาไปอาจไม่มี
ผลในทางปฏิบตั เิ ลย
ประมาณร้อยละ 1 ของพิกดั อัตราภาษีเป็นแบบ โควตาภาษี
(Tariff quotas) ซึ่งเก็บจากสินค้าเกษตร 23 รายการ (ดูตารางที่ 6)
ค่าเฉลี่ยไม่ถ่วงน้ำหนักของอัตรา MFN ในโควตามีค่าอยู่ที่ 22.6%
และอยูท่ ่ี 40.3% ในกรณีอตั รานอกโควต้า อย่างไรก็ดสี นิ ค้าทีน่ ำเข้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกเก็บโควตาภาษี
แต่จะได้รบั อัตราพิเศษตามกฎเกณฑ์ของ AFTA
โครงสร้างภาษีดงั กล่าวเป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
ทีห่ ลีกเลีย่ งการเปิดเสรีอย่างแท้จริงอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ มีผลให้อตั ราภาษี
สูงขึน้ เมือ่ มีการนำเข้าเกินกว่าโควตาและเป็นการโอนค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
จากโควตาไปให้ตา่ งชาติ (ดู Carbaugh (1998), chapter 6) จาก
ตารางข้างต้นจะเห็นว่ามีแต่ถว่ั เหลืองและกากถัว่ เหลืองทีม่ กี ารนำเข้า
จริงสูงกว่าโควตา12 สินค้าทีเ่ หลือยังคงมีขนาดการนำเข้าทีต่ ำ่ กว่าโควตา
ค่อนข้างมาก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการส่งเสริมการลงทุน
ในช่วงทีฝ่ า่ ยเลขาธิการประเมิน ประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงใช้การลดหย่อนภาษีนำเข้าเพือ่ ส่งเสริม
การลงทุนในเขตที่ห่างไกลและกระตุ้นการผลิตเพื่อการส่งออก ในปี
2543 BOI ได้ยกเลิกการบังคับใช้สดั ส่วนปัจจัยภายในประเทศ (Local17
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content requirements) และสัดส่วนการส่งออก (Export requirements) ในขณะเดียวกันบริษทั ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นโซน 3 ยังคงได้
รับการยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับเครื่องจักรโดยไม่ขึ้นกับสัดส่วนการ
ส่งออก ส่วนทีต่ ง้ั ในโซนอืน่ ได้รบั ลดหย่อนร้อยละ 50 มูลค่าการลดหย่อน
เหล่านีท่ ำให้รฐั สูญเสียรายได้ถงึ 1,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตนิคมการผลิตเพือ่ การส่งออก (Export Processing Zones: EPZ) ยังคงได้รับการยกเว้นอากรนำเข้าและภาษี
มูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ใน
การผลิตเพือ่ การส่งออก และทางนิคมฯได้ยกเลิกการบังคับใช้การบังคับ
สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 40 ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2546 มูลค่าการส่งออก
ที่ผลิตจาก EPZ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 ของการส่งออกรวม
โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคและ
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางจักษุ และเครือ่ งประดับ

คลังสินค้าทัณฑ์บนและการขอคืนภาษีอื่นๆ
สินค้าที่นำเข้าผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับการยกเว้น
อากรนำเข้าเมื่อสินค้านั้นใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพื่อการส่งออก หรือ
สินค้านัน้ เองถูกนำเข้ามาเพือ่ ส่งออกอีกครัง้ (re-export) แต่จะต้องใช้
ภายในสองปีภายหลังจากการนำเข้า ผู้ส่งออกยังมีสิทธิที่จะขอคืน
อากรขาเข้าของวัตถุดบิ นำเข้าทีใ่ ช้ผลิตเพือ่ การส่งออกภายในหนึง่ ปีนบั
จากวันที่นำเข้า ในปี 2545 รัฐต้องสูญเสียรายได้อากรจากระบบ
คลังสินค้าทัณฑ์บนเท่ากับ 21.5 พันล้านบาท และจากการขอคืน
อากรเท่ากับ 14.8 พันล้านบาท
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3)

มาตรการกีดกันการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศลุ กากร

ระบบการกีกกันการค้าของไทยซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาต
นำเข้าและการห้ามนำเข้านั้น แทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ
การประเมินครัง้ ก่อน อย่างไรก็ดใี นสายตาของผูป้ ระเมิน เงือ่ นไขของ
การได้มาซึง่ ใบอนุญาตนำเข้าของสินค้าบางรายการมีแนวโน้มทีค่ อ่ นข้าง
สลับซับซ้อนและไม่โปร่งใส และในหลายกรณีดูคล้ายกับการจำกัด
ด้านปริมาณ ไทยยังคงมีการจำกัดการนำเข้าสินค้าจำนวนหนึง่ ด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ปี 2542 นอกจากนีเ้ หตุผลหลักของการห้าม
การนำเข้ายังคงเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมทารก
การกำกับดูแลการนำเข้านั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การส่งออกและนำเข้าปีพ.ศ. 2522 ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการจำกัด
การนำเข้าเนือ่ งจากเหตุผลด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพือ่ สาธารณะ
ประโยชน์ สาธารณะสุข ความมัน่ คงของชาติ ความสงบสุข ศีลธรรมหรือ
เหตุผลอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆอีก
ทีส่ ามารถนำมาใช้จำกัดการนำเข้า เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการ
ลงทุน ให้อำนาจแก่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการร้องขอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระงับการนำเข้าสินค้าที่แข่งขันกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
4)

มาตรการฉุกเฉิน (Contingency measures)

(ก) มาตรการป้องกัน (Safeguards)
อำนาจในการใช้มาตรการป้องกันถูกกำหนดไว้ตามประกาศ
กฎกระทรวงพาณิชย์ตง้ั แต่วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2542 ซึง่ ในเดือนมกราคม
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ปี 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ประกาศเก็บอากร
เพิม่ เติม (surcharge) ตัง้ แต่ 5% - 25% สำหรับสินค้าเหล็กนำเข้าเพือ่
ปกป้องการผลิตเหล็กภายในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากนั้นจึงมีการยกเลิกในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกันและหันมาใช้
มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดแทน
(ข) มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาด (Anti-dumping Measures) และ มาตรการต่อต้านการอุดหนุน (Countervailing Measures)
ในช่ ว งของการประเมิ น โดย WTO รอบนี ้ ไทยไม่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงในตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และมาตรการต่ อ ต้ า นการอุ ด หนุ น ณ เดื อ นพฤษภาคม 2546
ประเทศไทยเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า 6 ชนิด จาก 12
รัฐสมาชิกของ WTO และเก็บกับสินค้าอีก 3 ชนิดจากทีไ่ ม่ใช่รฐั สมาชิก
ในช่วงดังกล่าวภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดมีอัตราอยู่ในช่วงตั้งแต่
5.9% - 135% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเหล็กซึง่ ไทยไม่มคี วาม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (ดูตารางที่ 7) สำหรับมาตรการต่อต้านการ
อุดหนุนยังไม่มกี ารใช้มาตัง้ แต่การประเมินครัง้ ทีแ่ ล้วซึง่ ไม่นา่ แปลกใจ
แต่อย่างใด เนือ่ งจากประเทศผูใ้ ช้การอุดหนุนส่วนใหญ่คอื สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ โดยมักอุดหนุนในสินค้าการเกษตร (ดูตารางที่
8) เกษตรกรไทยซึง่ ขาดการรวมตัวกัน ย่อมไม่มพี ลังเพียงพอทีจ่ ะกดดัน
ให้รฐั บาลมีปฏิกริ ยิ าตอบโต้อย่างจริงจัง
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5)

การจัดซื้อของรัฐ (Government procurement)
และการค้าต่างตอบแทน (Countertrade)

(ก) การจัดซือ้ ของรัฐ (Government procurement)
ปัจจุบนั ประเทศไทยเข้าร่วมในคณะทำงานด้านความโปร่งใส
ของการจัดซือ้ ของรัฐ (WTO Working Group on Transparency in
Government Procurement) แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลง
การจัดซือ้ ของรัฐ (Government Procurement Agreement)
กฎเกณฑ์ที่กำกับการจัดซื้อของรัฐนั้นเป็นไปตามประกาศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรือ่ งการจัดซือ้ ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2545 ซึง่ บังคับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ทัง้ ส่วนกลางและ
การบริหารส่วนจังหวัด ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด13
อย่างไรก็ดีองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจมิได้อยู่ภายใต้
ระเบียบดังกล่าว14
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้ผา่ นมติคณะรัฐมนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องจัดทำ websites ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับ
การจัดซือ้ ของตน และต้องจัดให้มกี ารใช้การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในทางปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึง่ รายการทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 อย่างไรก็ดเี มือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2548
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติคณะรัฐมนตรีสง่ั ให้ ส่วนราชการ วิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐชะลอการดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ในโครงการต่างๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปไว้ก่อน
เพื่อรอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติให้รัดกุม
ให้สามารถป้องกันการสมยอมราคากัน ซึ่งได้มีการประกาศแนวทาง
21

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2543 - 2549

การปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 254915
ปัจจุบันรัฐบาลไทยแจ้งแก่ฝ่ายเลขาธิการฯว่ายังไม่ได้มีการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของมู ล ค่ า รวมของการจั ด ซื ้ อ ของรั ฐ ทั ้ ง หมด
อย่างไรก็ดจี ากงบประมาณการจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ ทรัพย์สนิ
และการก่อสร้าง (ซึง่ อาจใช้เป็นดัชนีโดยอ้อมในการวัดขนาดของการ
จัดซือ้ ของรัฐได้) มีมลู ค่าลดลงจาก 193.6 พันล้านบาทในปีงบประมาณ
2542 เหลือ 121.3 พันล้านบาท ในปีงบประมาณ 2545
(ข) การค้าต่างตอบแทน (Counter Trade)
ตามระเบียบสำนักนายกเรื่องการค้าต่างตอบแทน ปี พ.ศ.
2543 การจัดซื้อใดๆโดยหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเกินกว่า 300 ล้านบาทจะต้องมีการค้าต่าง
ตอบแทนทีเ่ กีย่ วข้องคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 50 การประสานงาน
ด้านการค้าต่างตอบแทนเป็นความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ โดยยึดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ งแนวทาง
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดำเนินการการค้าต่างตอบแทน พ.ศ. 2547

2.3 มาตรการทีม่ ผี ลโดยตรงต่อการส่งออก
1)

การลงทะเบียนและเอกสาร

การส่งออกสินค้าบางรายการ เช่น กล้วยไม้ ลำไย และทุเรียน
จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีจดุ ประสงค์
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ ราคา และความปลอดภัยของอาหาร และใช้ใน
การจำกัดปริมาณการส่งออกส่งทอและเสื้อผ้าให้เป็นไปตามโควตา
ได้มกี ารใช้ระบบ Electronic Data Interchange: EDI ในการเร่งรัดพิธี
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ศุลกากรและการส่งออกในปี 2543
2)

ภาษี และค่าธรรมเนียมส่งออก

ประเทศไทยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีสง่ ออกมาตัง้ แต่
ปี 2542 ซึง่ ประกอบด้วยอัตราประกาศตามพระราชบัญญัติ (Statutory
rates) และอัตราทีใ่ ช้จริง (Applied rates) ซึง่ บางรายการมีอตั ราต่ำกว่า
อัตราประกาศค่อนข้างมาก ปัจจุบนั รายได้จากภาษีสง่ ออกจะมีมลู ค่า
น้อยมาก แต่ไทยยังคงรักษาอัตราประกาศตามพระราชบัญญัติที่
ค่อนข้างสูงมาก (ดูตารางที่ 9) ซึ่งทำให้ฝ่ายผู้ประเมินเห็นว่ายังมี
ความเสีย่ งทีไ่ ทยอาจปรับอัตราทีใ่ ช้จริงของสินค้าสำคัญ เช่น ข้าวและ
ยางพารา ขึน้ ไปเท่ากับอัตราประกาศได้โดยไม่ตอ้ งผ่านความเห็นชอบ
ของรัฐสภา
อย่างไรก็ดใี นความเห็นของผูเ้ ขียนนัน้ คิดว่ามีโอกาสค่อนข้าง
น้อยทีร่ ฐั บาลจะใช้ภาษีสง่ ออกดังกล่าวสำหรับสินค้าทัง้ สองชนิดเพราะ
จะกระทบต่อการส่งออกและราคาทีเ่ กษตรกรได้รบั ซึง่ กระทบต่อสถานะ
ทางการเมืองของรัฐบาล จึงไม่น่าที่จะต้องกังวลมากนัก แต่สำหรับ
สินค้าเศษเหล็ก (Metal scraps) นัน้ มีความเป็นไปได้เนือ่ งจากบริษทั
ผูผ้ ลิตเหล็กของไทยได้รบั การส่งเสริมการลงทุน และยังมีผปู้ ระกอบการ
น้อยรายซึง่ ทำให้สามารถรวมตัวกัน lobby รัฐบาลได้งา่ ย สอดคล้องกับ
งานของ Grossman and Helpman(1992) และเห็นได้จากการที่
รัฐบาลปกป้องอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยการใช้ภาษีตอบโต้การทุ่ม
ตลาดอยูใ่ นปัจจุบนั
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3)

การห้ามการส่งออก การจำกัดการส่งออก และ
การขออนุญาต

รัฐบาลไทยใช้ระบบการขออนุญาตส่งออกในการควบคุม
โควตาส่งออก การห้ามการส่งออกตามเงื่อนไขและการห้ามการ
ส่งออกโดยเด็ดขาด ส่วนใหญ่มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ (เช่น ป้องกัน
การขาดแคลนในประเทศ ในกรณีของข้าว) คุณภาพ (เช่นผลไม้สง่ ออก
ต่างๆ) สุขภาพ (เช่น คาเฟอีน) ความปลอดภัยและการสงวนและ
คุม้ ครองพืชและสัตว์ (เช่น ช้าง แร่บางชนิด) รวมทัง้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงกับคูค่ า้ โดยเฉพาะสินค้าสิง่ ทอและเสือ้ ผ้า และสินค้าเกษตรกรรมบางชนิดๆ ดังแสดงในตารางที่ 10
ระบบการขออนุญาตส่งออกมีการเปลีย่ นแปลงบ้างภายหลัง
ปี 2542 โดยมีการยกเลิกการส่งออกสินค้าทางการทหารบางรายการไป
ยังบางประเทศตามประกาศของ UN Security Council ซึง่ ออกในปี
2545 นอกจากนัน้ ก็มกี ารควบคุมการส่งออกคาเฟอีน (วัตถุดบิ ในการ
ผลิตยาบ้า) และ potassium permanganate ในกลางปี 2545 มีการ
จำกัดโควตาส่งออกยานยนต์ไปยังไต้หวันตามความตกลงทวิภาคี
รัฐบาลไทยยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตรานับจากปี 2542 นั่นคือกำหนดให้การส่งออกที่
มูลค่าเกิน 5 แสนบาทจะต้องได้รบั เงินภายใน 120 วันนับจากวันส่งออก
4)

การสนับสนุนการส่งออก

นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้า (EXIM Bank) ได้ยกเลิกโครงการอุดหนุนหลักในปลายปี 2545
ซึง่ รวมถึงการให้เงินอุดหนุนดอกเบีย้ ต่ำ (Packing Credit) จากธนาคาร
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แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ อย่าไรก็ดี EXIM Bank ยังคงให้
การสนับสนุนการส่งออกประเภทอืน่ ๆ อยู่ เช่น สินเชือ่ เพือ่ เตรียมการ
ส่งออก ประกันการส่งออก การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
เป็นต้น

2.4 มาตรการที่มีผลต่อการผลิตและการค้า
1)

ภาษี

รายรับภาษีของไทยในปี 2544 มีมลู ค่า 783.8 พันล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของ GDP (5,123 พันล้านบาท) ภาษีรายได้สว่ น
บุคคลและภาษีรายได้นติ บิ คุ คล ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีสรรพสามิต
คิดเป็นร้อยละ 82 ของรายรับภาษีทง้ั หมด ส่วนภาษีศลุ กากรคิดเป็น
ร้อยละ 11.7
(ก) ภาษีทางอ้อม
นอกเหนือจากอากรขาเข้าแล้ว สินค้าทีม่ กี ารนำเข้าจะต้องจ่าย
ภาษีทางอ้อมบนฐานมูลค่าต้นทุนสินค้าบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
(c.i.f.) อีกสามรายการคือ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมลู ค่า
เพิม่ เช่นเดียวกับสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศ ภาษีทางอ้อมเหล่านีค้ ดิ เป็น
ประมาณร้อยละ 50 ของรายรับภาษี โดยเป็นภาษีสรรพสามิตประมาณ
ร้อยละ 23 ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 28 โดยสินค้าส่งออกได้รับ
การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่
(ข) ภาษีทางตรง
รายได้จากภาษีรายได้และกำไรมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 32
ของรายรับภาษีรวม โดยเป็นภาษีรายได้บคุ คลธรรมดาประมาณร้อยละ
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19 ทีเ่ หลือเป็นรายรับจากภาษีรายได้นติ บิ คุ คล ภาษีรายได้นติ บิ คุ คลนัน้
เก็บจากกำไรของบริษทั ไทยและต่างชาติในเงือ่ นไขเดียวกัน โดยภาษี
เริ่มตั้งแต่อัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 30 ตามประเภทของผู้เสียภาษี
และระดับกำไร
รัฐบาลไทยใช้ภาษีรายได้นติ บิ คุ คลเป็นเครือ่ งมือทางนโยบาย
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ เช่น การให้สทิ ธิประโยชน์ปลอดภาษี
ซึง่ ส่วนใหญ่ผา่ นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) การใช้มาตร
การนีน้ อกเหนือจากกรอบของ BoI ทีค่ วรกล่าวถึง ได้แก่ การให้การลด
หย่อนภาษีรายได้ร้อยละ 10 แก่กิจการวิเทศธนกิจ (International
Banking Facilities: IBFs) เพือ่ กระตุน้ การพัฒนาภาคการเงินของไทย
ซึง่ ส่งผลโดยอ้อมเสมือนการอุดหนุนการกูย้ มื เงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจ
เป็นสาเหตุหนึง่ ทีซ่ ำ้ เติมให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 254016
(ค) ความโปร่งใส
ผูป้ ระเมินเห็นว่า ระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีของไทยยังขาด
ความโปร่ ง ใส ซึ ่ ง ทำให้ ข าดภาระรั บ ผิ ด (Accountability) ต่ อ
สาธารณะชนและขาดธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีไ่ ม่มกี าร
เผยแพร่ข้อมูลมูลค่ารายรับภาษีที่สูญเสียไปกับการให้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าว ซึ่งมีงานศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ามาตราการเหล่านี้มักไม่
คุม้ ค่า17
(ง) สนธิสญ
ั ญาทวิภาคีดา้ นภาษี
ปัจจุบนั ไทยได้มกี ารทำสนธิสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับ 43 ประเทศ
ได้แก่ อามาเนีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย บังคลาเทศ เบลเยียม บัลกาเรีย
แคนาดา จีน ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
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เยอรมัน ฮังการี อินเดีย อินโดนิเซีย อิสราเอล อิตาลี ญีป่ นุ่ เกาหลี ลาว
ลักเซ็มเบิรก์ มาเลเซีย มอริเชียส เนปาล เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์
ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ โปแลนด์ โรมาเนีย สิงค์โปร์ แอฟริกาใต้ สเปน
ศรีลงั กา สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ สหราชอาณาจักร์
สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน เวียตนาม
2)

สิทธิประโยชน์การลงทุน

(ก) สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีและ
ไม่ใช่ภาษี สิทธิพเิ ศษทางภาษีได้แก่ การยกเว้นอากรนำเข้าและภาษี
รายได้นติ บิ คุ คล สิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอนุญาตให้ตา่ งชาติ
ถือหุน้ ใหญ่ เป็นเจ้าของทีด่ นิ เป็นต้น ในปี 2545 BOI ได้อนุมตั โิ ครงการ
ทัง้ สิน้ 99.6 พันล้านบาท จาก 483 โครงการ และกว่าครึง่ หนึง่ เป็นบริษทั
ที่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ โดยมีญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นแหล่งเงินลงทุน
ที่ใหญ่ที่สุด การลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่เน้นการส่งออก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์โลหะและเครือ่ งจักร อิเล็กทรอนิค และอุตสาหกรรมเบา
BOI ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์
พอสมควรตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยเน้นการเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันในบางกลุม่ อุตสาหกรรมมากขึน้ ตามประกาศของ
BOI ฉบับที่ 1/2543 ระบุวา่
•

โครงการที ่ จ ะได้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม จะต้ อ งสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่ายอดขาย (ยกเว้นผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิค และผลิตภัณฑ์เกษตร)โครงการทีม่ ขี นาดตัง้ แต่
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500 ล้านขึ้นไปจะต้องมีรายงานการประเมินความเป็นไปได้
(Feasibility report) เมือ่ ยืน่ ขอส่งเสริม
•

•

•

•

28

สัดส่วนของหนี้ต่อหุ้น (Debt-to-equity ratio) ไม่เกิน 3:1
(จากทีเ่ คยอนุญาตให้ถงึ 6:1)
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้น (ถ้าตั้งอยู่ใน
เขตที่ 3) หรือ ลดหย่อนร้อยละ 50 (ถ้าตัง้ อยูใ่ นเขตที่ 1 หรือ
2) สำหรับอากรนำเข้าเครื่องจักรที่สูงกว่า 10% โดยยกเลิก
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งส่งออกหรือตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม และยังได้
รับการยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับวัตถุดบิ เพือ่ การส่งออกเป็น
เวลาห้าปี(ถ้าตัง้ อยูใ่ นเขตที่ 3) หรือเป็นเวลาหนึง่ ปี (ถ้าตัง้ อยู่
ในเขตที่ 1 หรือ 2)
ยังคงมีการให้การยกเว้นภาษีรายได้นติ บิ คุ คล โดยยกเว้น 3 ปี
สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตที่ 1
ส่วนโครงการทีต่ ง้ั อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมในเขตที่ 2 ได้รบั การ
ยกเว้น 3 ปี หรือ 5 ปี (จากเดิม 7 ปี) และโครงการทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขต
3 ไม่วา่ จะอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ ได้รบั การยกเว้น 8 ปี
โดยมีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินมูลค่าการลงทุนในปัจจัยทุน
(ไม่รวมทีด่ นิ และเงินทุนหมุนเวียน)
BOI เลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร
ยานยนต์ แฟชัน่ อิเล็กทรอนิค และบริการทีม่ ลู ค่าสูง ซึง่ มีสทิ ธิ
ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร และภาษีรายได้นิติ
บุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยอยูใ่ นเขตใดก็ได้
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•

อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ยกเว้นธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นรายการ 1 ซึง่ ระบุอยูใ่ นพระราช
บัญญัตธิ รุ กิจต่างชาติ

กระทรวงการคลังได้ริเริ่มมาตราการภาษีเพื่อจูงใจการตั้ง
สำนักงานใหญ่ประจำภูมภิ าค (Regional Operating Headquarter:
ROH)18 ในเดือนธันวาคม 2544 ซึ่งจะลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ
ร้อยละ 10 (แทนทีจ่ ะเป็นร้อยละ 30) และสามารถหักลดหย่อนค่าเสือ่ ม
แบบอัตราก้าวหน้า เจ้าหน้าทีช่ าวต่างชาติของ ROH สามารถเลือกทีจ่ ะ
เสียภาษีในอัตราคงทีท่ ร่ี อ้ ยละ 15 (แทนทีจ่ ะต้องเสียในอัตราก้าวหน้า
5% - 37%) เป็นเวลาไม่เกินสองปี เกณฑ์ในการมีสทิ ธิขอสิทธิพเิ ศษ
นีไ้ ด้แก่ บริษทั ทีเ่ ป็น ROH จะต้องให้บริการกับบริษทั ต่างประเทศทีอ่ ยู่
ในเครืออย่างน้อยสามประเทศ และมีทนุ จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั การจ่ายแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท มาตรการดังกล่าวไม่มกี ารกำหนดอายุการใช้
ซึง่ แตกต่างจากของประเทศเพือ่ นบ้านและถ้ามีการใช้รว่ มกับสนธิสญ
ั ญา
ด้านการหักภาษีรายได้ตา่ งชาติ (Withholding tax on foreign income)
ที่ไทยได้มีการลงนามกับเครือข่ายประเทศต่างๆ ก็นับได้ว่าช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงค์โปร์
มาเลเซีย และฮ่องกง ที่มีเคยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
แล้ว19
(ข) การแจ้ง WTO เพือ่ ทราบ (Notifications)
ตัง้ แต่ปี 2542 ประเทศไทยได้แจ้งเพือ่ ทราบไปยัง WTO แล้ว
เป็นจำนวน 5 เรือ่ งเกีย่ วกับการให้เงินอุดหนุน ตามมาตราที่ XVI:1 ของ
GATT ปี 1994 และมาตราที่ 25 ของ the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิ
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ประโยชน์การลงทุนและทีใ่ ห้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และการแผนการ refinance ทีป่ ฏิบตั กิ ารโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้วยการให้การอุดหนุนดอกเบีย้ อัตราต่ำกว่าปกติ
3)

มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
(Trade-related investment measures )

ประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้มาตรการบังคับสัดส่วนปัจจัย
ภายในประเทศแล้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2543 ซึง่ ทำให้การผลิตเครือ่ ง
ยนต์สำหรับรถกระบะภายใต้การส่งเสริมของ BOI ภายหลังวันดังกล่าว
ไม่มกี ารใช้การบังคับสัดส่วนปัจจัยภายในประเทศอีกต่อไป สินค้าทีย่ งั
คงมีการใช้มาตรการดังกล่าวอยู่อย่างเดียวก็คือ นมสดพร้อมดื่ม
เนือ่ งจากข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของเงือ่ นไขของการให้การ
ส่งเสริมของ BOI ประเทศไทยได้ยกเลิกการกำหนดเงือ่ นไขการส่งออก
ขัน้ ต่ำเมือ่ มีการขอส่งเสริมการลงทุนด้วย แต่โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
ไปก่อนเดือนสิงหาคม 2543 ยังคงต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปหากยัง
ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
4)

มาตรฐานและเงือ่ นไขทางเท็คนิกอืน่ ๆ

(ก) สินค้าทีก่ ำกับดูแลโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.)
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ International Organization of
Standardization (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) ในช่วงปี 2542-45 สมอ. ได้เพิม่ เติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอีก 692 รายการ ซึง่ ร้อยละ 4.8 เป็นมาตรฐานบังคับ และมี
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ความพยายามทีจ่ ะทำให้มาตรฐานเหล่านีส้ อดคล้องกับมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวยังคงค่อนข้างต่ำ (ดูตารางที่ 11)
ปัญหาอีกส่วนหนึ่งของมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยก็คือ
ไทยยังคงขาดมาตรการและกำลังคนทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบมาตรฐาน
และคุณภาพสินค้านำเข้าต่างๆ ที่มีอยู่ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ได้ใช้
มาตรการเหล่านีท้ ดแทนการกีดกันสินค้าด้วยภาษีนำเข้าและเพือ่ ป้องกัน
สินค้าราคาถูกแต่คุณภาพต่ำ หรือมีสารเคมีที่ไม่พึงปรารถนาเข้า
ประเทศ20 ส่งผลให้ผผู้ ลิตในประเทศเสียเปรียบสินค้าต่างชาติ ผูบ้ ริโภค
ในประเทศเองก็ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการแยกแยะสินค้าที่มีคุณภาพ
ออกจากสินค้าคุณภาพต่ำ ผูผ้ ลิตขนาดเล็กเองทีต่ อ้ งการส่งออกก็ยงั
ขาดความพร้อมในการปรับมาตรฐานของตนให้สงู พอสำหรับการส่งออก
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บทที่ 3

ความตกลงทาง
การค้าต่างๆของไทย
3.1 ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยปฏิบตั ติ ามหลักการ MFN กับทุกประเทศสมาชิก
ของ WTO ในกรณีของการค้าสินค้าประเทศไทยให้ความสำคัญอย่าง
ยิง่ ยวดกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการจำกัดการใช้
มาตรการอุดหนุนการส่งออกและมาตรการอุดหนุนภายในประเทศของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่ มีผลบิดเบือนการค้าระหว่างประเทศ และน่าจะ
เป็นสาเหตุหลักอันหนึง่ ทีไ่ ทยตัง้ ความหวังไว้กบั กระบวนการของ WTO
ไทยยังมีความสนใจในหลายประเด็นทีป่ ระเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มี
ความกังวลอีกด้วย ได้แก่ ข้อตกลง Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) ซึง่ เกีย่ วข้องกับยาและสาธารณสุข การขยายขอบ
เขตข้อบงชีท้ างภูมศิ าสตร์ให้ครอบคลุมสินค้าอืน่ นอกเหนือจากไวน์และ
สุรา ความเป็นไปได้ที่จะมีการผนวกเอาประเด็นการลงทุนและการ
แข่งขันทางการค้าเข้ากับความตกลงใน WTO นอกจากนีป้ ระเทศไทย
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ยังมีจดุ ยืนทีจ่ ะไม่ยอมให้มกี ารใช้เหตุผลด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
มาเป็นข้ออ้างในการการลดหย่อนกฎเกณฑ์ของ WTO และสร้างข้อ
กีดกันทางการค้าแบบใหม่ และจะไม่ยอมให้มกี ารยอมรับหลักการการ
ป้องกันไว้กอ่ นทีไ่ ม่ใช่หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ซง่ึ อยูน่ อกเหนือกรอบ
ของกฎระเบียบของ WTO ในปัจจุบนั 21
ประเทศไทยเป็นสมาชิกหนึง่ ของกลุม่ เคร์น (Cairns Group)
ใน WTO ซึง่ ร่วมกับประเทศสมาชิกทีก่ ำลังพัฒนาอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนให้
มีการเปิดเสรีภาคการเกษตรในระดับพหุภาคี อันได้แก่การปฏิรปู ด้านการ
เข้าถึงตลาด (market access) การปฏิรปู การสนับสนุนภายในประเทศ
(domestic support) และการอุดหนุนการส่งออก (export subsidies)
โดยสมาชิกของกลุม่ มีจดุ ประสงค์รว่ มกันในการผลักดันให้การยกเลิก
มาตรการเหล่านีก้ ลายเป็นผลลัพธ์หนึง่ ของการเจรจารอบโดฮานี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นทางการค้าที่ประเทศพัฒนาแล้ว
และฝ่ายเลขาธิการให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คอื ประเด็นเกีย่ วกับการ
จัดซื้อของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีหรือเป็น
ผูส้ งั เกตการณ์ในความตกลงว่าด้วยการจัดซือ้ ของรัฐ (Agreement on
Government Procurement) อย่างไรก็ดไี ทยได้เข้าร่วมในคณะทำงาน
ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อของรัฐ (WTO Working Group on
Transparency in Government Procurement)
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3.2 สิทธิพเิ ศษทางภาษี ความตกลงการค้าเสรี
ในระดับภูมิภาคและทวิภาคี
1)

สิทธิพเิ ศษทางภาษี

ประเทศไทยได้ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีรอ้ ยละ 2.5 สำหรับสินค้า
ประมาณ 1,600 รายการแก่ประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ระบบ Global
System of Trade Preference (GSTP) และขณะเดียวกันก็รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ระบบ Generalized System of Preferences (GSP) จาก 27 ประเทศคูค่ า้ ซึง่ รวมถึงสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญีป่ นุ่ โดยในปี 2545 ได้รบั GSP ประมาณร้อยละ 19 ของการ
ส่งออก (เทียบกับร้อยละ 18 ในปี 2544) สัดส่วนของการส่งออกของ
ไทยในปี 2545 ทีไ่ ด้รบั GSP ทีส่ ำคัญได้แก่ จากญีป่ นุ่ (ร้อยละ 15)
สหรัฐฯ (ร้อยละ 16) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 24) และสูงสุดจากยุโรป
ตะวันออก (ร้อยละ 46)
2)

ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมภิ าค

ประเทศไทยสนับสนุนการค้าเสรีและเป็นสมาชิกความตกลง
การค้าเสรีทง้ั ในระดับภูมภิ าคและทวิภาคีจำนวนมาก ดังแสดงในรูปที่
4 ความตกลงในระดับภูมภิ าคได้แก่ อาเซียน เอเปก อาเซ็ม ส่วนความ
ตกลงทวิภาคีทไ่ี ด้มกี ารลงนามไปแล้วได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีกบั จีน
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และที่อยู่ระหว่างการเจรจาได้แก่
ความตกลงการค้าเสรีกบั สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ เป็นต้น ความตกลงที่
สำคัญๆ มีดงั นี้
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อาเซียน (ASEAN)
จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศสมาชิก
หกประเทศดั้งเดิมที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนได้ร่วมตกลงกันว่าจะทำ
การลดภาษีนำเข้าระหว่างกันสำหรับสินค้า (ทีม่ สี ดั ส่วนการผลิตภายใน
อาเซียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40) ภายใต้ระบบ Common Effective Preferential Tariff (CEPT) โดยจะมีการลดภาษีลงเหลือ 5% ภายในปี
2545 หรือภายในปี 2546 สำหรับสินค้าบางรายการ22 เมือ่ 1 มกราคม
2548 พบว่าร้อยละ 92.99 ของรายการสินค้าทีอ่ ยูใ่ น Inclusive List
(IL) ของระบบ CEPT มีอตั ราภาษีเฉลีย่ ระหว่าง 0 - 5% โดย (ร้อยละ
98.98 เป็นของสมาชิกอาเซียนดัง้ เดิม 6 ประเทศ และร้อยละ 86.91
สำหรับสมาชิกใหม่) ภายหลังปี 2546 อัตราภาษีนำเข้า CEPTเฉลีย่ ของ
ทุกประเทศสมาชิกอยูท่ ่ี 3.3% ในปี 2545 (ลดจากค่าเฉลีย่ 5.4% ในปี
2541) และลดเหลือ 1.93% ในปี 254723
สินค้าอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกรายการของระบบ CEPT จะถูกจัดอยูใ่ น
กลุม่ สินค้ายกเว้น (Exclusion Lists) หรือสินค้าอ่อนไหว (Sensitive)
ตามข้อตกลงเดิมนัน้ สินค้าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นชัว่ คราว (Temporary Exclusive List: TEL) จะถูกรวมเข้ากับรายการใน CEPT ภายในห้าปีเริม่
ตัง้ แต่ปี 2538 แต่ในเดือนตุลาคม 2543 ประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกัน
ว่าประเทศสมาชิกดัง้ เดิมสามารถเลือ่ นการลดภาษีสนิ ค้ารายการ TEL
ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ออกไปอีก โดยมีเงื่อนไขว่าจะ
ต้องมีการชดเชยแก่สมาชิกอืน่ ในอัตราทีต่ กลงกัน24 เมือ่ สิน้ ปี 2544
พบว่า รายการใน TEL คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายการภาษีทง้ั หมดของ
กลุม่ สมาชิกดัง้ เดิมและร้อยละ 40 สำหรับสมาชิกใหม่
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กลุม่ ถัดมาคือกลุม่ สินค้ายกเว้นทัว่ ไป (General exceptions:
GE) ซึง่ ยกเว้นไม่ตอ้ งลดภาษีถาวร (ด้วยเหตุผลด้านความมัน่ คงของชาติ
ศีลธรรม ชีวติ และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช หรือเพราะคุณค่า
ทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี) มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ1
ของรายการภาษีของอาเซียน
สำหรับประเทศไทย ได้มกี ารโอนรายการสินค้าเข้าสูร่ ายการใน
ระบบ CEPT อย่างต่อเนื่อง ในสิ้นปี 2545 แทบทุกรายการสินค้ามี
อัตราภาษีสงู สุดไม่เกิน 5% (ร้อยละ 60 ของรายการภาษีมอี ตั ราภาษี
0%) โดยมีอตั ราเฉลีย่ อยูท่ ่ี 6.0% ในปีเดียวกัน และมีคา่ เท่ากับ 4.6%
ในปี 2546 นอกจากนีป้ ระเทศไทยไม่มสี นิ ค้าทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ TEL และ GE
แล้วตัง้ แต่ปี 2545 อย่างไรก็ตาม ยังมีสนิ ค้าอีก 7 รายการ (เนือ้ มะพร้าว
ตากแห้ง (copra)25 กาแฟ ไม้ตดั ดอก มันเทศ เป็นต้น) ทีย่ งั คงเป็นสินค้า
ยกเว้นเนือ่ งจากเป็นสินค้าอ่อนไหว
สมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการ ตาม Framework Agreement on Services (AFAS) ภาคบริการ
ทีอ่ ยูใ่ นลำดับต้นๆ คือ คมนาคมทางอากาศ บริการธุรกิจ ก่อสร้าง บริการ
ทางการเงิน พาณิชย์นาวี โทรคมนาคม และการท่องเทีย่ ว ในเดือน
กันยายน 2544 ได้มกี ารเจรจารอบทีส่ าม ซึง่ ครอบคลุมภาคบริการ 12
ภาค และทัง้ 4 ช่องทางอุปทานการค้าบริการ (mode of supply) ตาม
กรอบของ GATS ซึ่งได้มีการสรุปไปแล้วในปี 2547 ขณะนี้กำลังมี
การเจรจารอบที่สี่ ซึ่งจะได้มีการเพิ่มจำนวนสาขาย่อยของภาคการ
บริการลงในตารางการผูกพัน (schedule of commitments)และ
ปรับปรุงระดับของการเปิดเสรีให้มากขึ้น นอกจากนี้สมาชิกต่างเห็น
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ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2544 ในการที่จะเร่งการเปิดเสรีและร่วมเจรจา
ในการร่วมกันรับรองมาตรฐานบริการทางวิชาชีพ (Mutual Recognition
Arrangements: MRA) เพือ่ เอือ้ ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายผูช้ ำนาญการและ
แรงงานทีม่ ที กั ษะในอาเซียน โดยเฉพาะในสาขา วิศวกรรม สถาปนิก
การบัญชี พยาบาล และผูป้ ฏิบตั งิ านในสาขาการแพทย์
กลุ่มอาเซียนยังได้มีความพยายามที่จะมีความร่วมมือทาง
การค้ากับนอกกลุม่ ด้วยเช่นกัน เช่น กลุม่ ASEAN+3 (จีน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลี) ซึง่ มีการตกลงกันเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2545 ให้มกี ารศึกษา
เพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade
Area)27 ประเทศไทยเองก็สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN-Chaina Free Trade Area) ภายในปี 2553
สำหรับกลุม่ สมาชิกดัง้ เดิม และภายในปี 2558 สำหรับสมาชิกใหม่ โดยที่
มีความยืดหยุน่ ในการกำหนดสินค้าอ่อนไหว และมีการลงนามความ
ตกลงด้านการค้าสินค้าระหว่างอาเซียน-จีน (Agreement on Trade in
Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the ASEAN and China)
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2547 ความตกลงดังกล่าวแบ่งสินค้าออกเป็นสองกลุม่ คือ
1)

สิ น ค้ า ที ่ ม ี ค วามพร้ อ มก่ อ นหรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า Early
harvest28 โดยจะครอบคลุมสินค้าเกษตรภายใต้พกิ ดั
ศุลกากรตอนที่ 01- 08 และ

2)

สินค้าทัว่ ไป ซึง่ แบ่งอีกเป็น 2 รายการ คือ
2.1)

38
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ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ส่วนที่มีอัตรา
ต่ ำ กว่ า 20% ให้ ล ดอั ต ราลงตามลำดั บ
จนเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553
และ
2.2)

สินค้าอ่อนไหว(Sensitive Track) ซึง่ แต่ละ
ประเทศสมาชิกจะมีได้ไม่เกิน 400 รายการ
และไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการนำเข้า
ซึ่งต้องลดอัตราภาษีให้เหลือ 20% ในปี
2555 และมีอัตราภาษีสุดท้ายอยู่ที่ 0-5%
ในปี 2561 ส่วนสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly
Sensitive Track) กำหนดให้มไี ด้ไม่เกิน 100
รายการ และต้องลดอัตราภาษีเหลือ 50%
ในปี 2558

ในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2549 ไทยมีการส่งออก
สินค้าไทยภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว น้อยมากคือมีมลู ค่าเพียง 273.91
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมด
ทีไ่ ทยส่งออกไปยังจีนภายใต้กรอบดังกล่าว (ประมาณ 2,580.53 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) กระทรวงพาณิชย์เชือ่ ว่าเป็นเพราะสินค้าส่วนใหญ่เพิง่ มี
การลดภาษีเพียง 1-4% เท่านัน้ และจะต้องรอทยอยลดภาษีจนเหลือ
0% ถึงปี 2553 ทำให้ผสู้ ง่ ออกยังไม่มคี วามสนใจนัก และทีส่ ำคัญคือ
สินค้าที่มีการนำมาลดภาษีนั้น ยังติดในเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้า
ซึ่งยังไม่ชัดเจนนัก ว่าชนิดใดจะต้องเป็นแบบวัตถุดิบภายในทั้งหมด
(Wholly Obtained) หรือเป็นแบบคิดมูลค่าของวัตถุดบิ สะสมภายใน
กลุม่ อาเซียนไม่ตำ่ กว่า 40%
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นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนให้อาเซียนมีความสัมพันธ์ทาง
การค้าทีเ่ ข้มข้นขึน้ กับ ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ อินเดีย นิวซีแลนด์ และเมือ่
เดือนพฤศจิกายน 2545 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา
ผูน้ ำอาเซียนได้เห็นพ้องร่วมกันว่าอาเซียนและญีป่ นุ่ จะร่วมกันพัฒนา
กรอบการเจรจาเพือ่ นำไปสูห่ นุ้ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ (ASEAN
-Japan Comprehensive Economic Partnership) ภายในสิบปี

เอเปก (APEC)
ตามหลักการของเอเปก กลุม่ สมาชิกทีก่ ำลังพัฒนาจะเปิดเสรี
การค้า บริการ และการลงทุน ภายในปี 2563 และภายในปี 2553 สำหรับ
ประเทศพัฒนาแล้ว โดยเป็นการเปิดเสรีแบบสมัครใจ และ เปิดฝ่ายเดียว
อย่างพร้อมเพรียงกัน (Concerted unilateral liberalization) ตาม
หลักการของ Osaka Action Agenda ทีร่ ะบุวา่ การเปิดเสรีนน้ั จะต้อง
ครอบคลุมกว้างขวาง (comprehensive) สอดคล้องกับ WTO และไม่
เลือกปฏิบตั หิ รือทีเ่ รียกว่าภูมภิ าคนิยมแบบเปิด (Open regionalism)
นัน่ คือไม่เลือกปฏิบตั ใิ นหมูส่ มาชิกเอเปก หรือระหว่างสมาชิกกับประเทศ
นอกกลุ่มสมาชิก โดยแต่ละประเทศจะมีการระบุแผนปฏิบัติการราย
ประเทศ (Individual Action Plans: IAPs) ซึง่ แต่ละประเทศจะมีการ
ประกาศปรับปรุงแผนทุกปี แผน IAP ปี 2545 ของประเทศไทยมีการระบุ
ว่าจะมีการลดอัตราภาษีทใ่ี ช้ปฏิบตั จิ ริง (applied tariffs) อย่างไรก็ดไี ทย
ไม่ได้มกี ารระบุอตั ราทีแ่ น่นอน
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 เอเปคได้มีการจัดประชุมผู้นำ
เศรษฐกิจเอเปกครัง้ ที่ 13 ขึน้ ทีส่ าธารณรัฐเกาหลี ผูน้ ำเศรษฐกิจเอเปก
ได้มีความเห็นร่วมกันว่า เอเปคต้องมีบทบาทนำในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบการค้าพหุภาคี และส่งสัญญาณทางการ
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เมืองทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้มคี วามคืบหน้าในการเจรจาการค้ารอบโดฮาภายใต้
กรอบองค์การการค้าโลก โดยเน้นทีจ่ ะต้องมีความคืบหน้าในเรือ่ งสินค้า
เกษตร และคำนึงถึงความสมดุลในเรือ่ งการลดภาษีสนิ ค้าอุตสาหกรรม
การค้าบริการ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทัง้ มีการย้ำ
ถึงความสำคัญของการดำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย โบกอร์เพือ่ การ
เปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายในปี ค.ศ. 2010 สำหรับสมาชิกพัฒนา
แล้ว และปี ค.ศ. 2020 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา นอกจากนีน้ ายก
รัฐมนตรีของไทยยังได้เรียกร้องให้สมาชิกเอเปคเร่งรัดการปฏิบัติตาม
โครงการ APEC Business Travel Card (ABTC) เพือ่ อำนวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กบั นักธุรกิจของสมาชิกเอเปค โดยปัจจุบนั ยังมี
4 เขตสมาชิกคือ แคนาดา เม็กซิโก รัสเซีย และสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ29

อาเซ็ม (ASEM)
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 26 ประเทศ โดยมี 10 ประเทศ
จากภูมภิ าคเอเชียและ 15 ประเทศ ซึง่ เป็นสมาชิกสหภาพ ยุโรปและ
คณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรปและอาเซียนได้มี
การจัดการสนทนาและความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเด็นอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการค้า (Trade Facilitation Action Plan: TFAP) ของอาเซ็ม
มีจุดประสงค์ในการลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มความ
โปร่งใส และส่งเสริมโอกาสทางการค้าระหว่างทัง้ สองภูมภิ าค โดยมีการ
รับรองเป้าหมายเชิงประจักษ์ (concrete goals) สำหรับปี 2545 - 47
ซึง่ ครอบคลุมการส่งเสริมระเบียบการศุลการกรทีไ่ ร้กระดาษ (paperless
custom procedure) นอกจากนีอ้ าเซ็มยังคงใช้แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
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การลงทุน (Investment Promotion Action Plan: IPAP) ในการส่งเสริม
การลงทุนสองทางระหว่างภูมภิ าค มีการใช้สภาธุรกิจเอชีย- ยุโรป (AsiaEurope Business Forum) เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชน และใช้กองทุนอาเซ็ม (ASEM Trust Fund)ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การปรับโครงสร้างภาคการเงินและการแก้ปญ
ั หาความ
ยากจน
เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในกรอบ
ความตกลงของ APEC และ ASEM นัน้ ไม่คอ่ ยมีความก้าวหน้าเท่าใดนัก
การประชุมของสมาชิกของทัง้ สองกลุม่ ในระยะหลังเป็นเพียงเวทีสงั สรรค์
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลัก ดูเหมือนว่าทัง้ สหรัฐ
อเมริกา และ สหภาพยุโรป ต่างใช้ APEC และ ASEM เป็นเพียงเครือ่ งมือ
ในการ "หาพวก" เพื่อถ่วงดุลอำนาจของกันและกันในเวทีการเจรจา
พหุภาคี (อย่างน้อยในช่วงก่อนการตกลงการเจรจา GATT รอบอุรกุ กวัย)
นัน่ คือสหรัฐฯ สามารถใช้ APEC เป็นเครือ่ งมือขูส่ หภาพยุโรปให้ยอมตาม
ในบางประเด็นมิเช่นนัน้ สหรัฐฯ ก็จะหันมาตกลงเปิดเสรีกบั กลุม่ APEC
แทน (ดังจะเห็นได้จากการประกาศเป้าหมายเปิดเสรีที่โบกอร์ ในปี
2537) ซึง่ ทำให้ทางสหภาพยุโรปต้องถ่วงดุลด้วยการหันมาจับกลุม่ กับ
ทางเอเชียด้วยการตัง้ ASEM ขึน้ บ้างในปี 2539 และเมือ่ ประธานาธิบดี
จอร์ช บุช ได้เข้ามาบริหารประเทศต่อจากยุคของประธานาธิดคี ลินตัน
บทบาทของกลุ่มทั้งสองก็ยิ่งลดถอยไป เนื่องจากประธานาธิดีบุช
มีการเน้นการเปิดเสรีในลักษณะทวิภาคีมากกว่า เนื่องจากมีความ
คล่องตัว และสหรัฐฯ ในฐานะคู่ค้าที่มีอำนาจสูงกว่าสามารถที่จะ
กำหนดประเด็นการเจรจาให้เป็นประโยชน์กับสหรัฐฯ มากกว่าเวที
ระดับภูมภิ าค
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นอกจากนี้ไทยยังมีความพยายามที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการ
ทำความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ซึง่ มี
สมาชิกประกอบด้วย 7 ประเทศ คือ บังคลาเทศ ศรีลงั กา อินเดีย ไทย
สหภาพพม่า เนปาล และภูฐาน
3)

ความตกลงทวิภาคีตา่ งๆ30

รัฐบาลไทยมียทุ ธศาสตร์ในการทำความตกลงการค้าทวิภาคี
เป็นสองแนวทางคือ 1) เพิม่ ความเข้มแข็งของตลาดประเทศใหญ่เดิม
(Market Strengthening) เช่น ญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกา 2) ขยายตลาด
ใหม่ (Market Broadening and Deepening) ซึง่ แบ่งเป็นสามส่วนคือ
2.1) ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 2.2)
ตลาดทีเ่ ป็นประตูการค้า (Gateway) ได้แก่ บาห์เรน (ตะวันออกกลาง)
เปรู (อเมริกาใต้) 2.3) ตลาดภูมภิ าค: ได้แก่ กลุม่ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMST-EC) ซึ่งประกอบด้วย บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกาไทย
และสหภาพพม่า
ยุทธศาสตร์การทำความตกลงการค้าทวิภาคีกบั ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ
และจีนนัน้ มีความสมเหตุสมผลพอควร เนือ่ งจากสถิตกิ ารค้าของไทยกับ
สามประเทศนี้ ล้วนมีทั้งมูลค่า สัดส่วน และอัตราการเติบโตที่สูง
(ดูตารางที่ 12) รวมทัง้ ยังเป็นประเทศทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขัน
สูง 31 (สหรัฐฯ อันดับที่ 1 ญีป่ นุ่ อันดับที่ 17 จีน อันดับที่ 19 ไทย อันดับที่
32) ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์จาก ผลของการสร้างการค้า
(Trade creation) 32 นัน้ น่าทีจ่ ะสูงกว่าผลเสียจาก ผลของการเบีย่ งเบน
43

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2543 - 2549

ทางการค้า (Trade diversion) ในขณะทีป่ ระเทศทีป่ ระเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงแต่ก็มีมูลค่า
การค้ากับไทยค่อนข้างต่ำมาก 33 และบางประเทศก็มคี วามสามารถใน
การแข่งขันไม่สงู กว่าไทย (เปรู และบาเรนห์ ไม่ตดิ 60 อันดับแรก ) 34
ดังนัน้ การทำความตกลงการค้าทวิภาคีกบั ประเทศเหล่านีจ้ งึ มีแนวโน้ม
จะเกิดผลของการเบีย่ งเบนทางการค้าทีค่ อ่ นข้างสูง

ไทย-บาห์เรน
ไทยได้ ท ำการลงนามในกรอบความตกลงพั น ธมิ ต รทาง
เศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ (Framework Agreement on Closer Economic
Partnership) ระหว่างไทยกับบาห์เรนแล้ว และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่
29 ธันวาคม 2545 โดยทัง้ สองฝ่ายต่างยกเลิกอากรนำเข้าจำนวน 626
รายการซึง่ มีอตั ราทีร่ อ้ ยละ 3 ลงทันที และเคยตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะมี
การยกเลิกรายการทีเ่ หลือภายในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี
2547 ฝ่ายบาห์เรนได้แจ้งว่า มีปัญหาในการดำเนินการภายในที่จะ
ลดภาษีเฉพาะสินค้า Early Harvest จึงขอเปลีย่ นรูปแบบการเจรจาให้
ครอบคลุม ทุกรายการ โดยให้นำรายการสินค้า Early Harvest มารวม
ในความตกลงฉบับเดียว สำหรับการลดภาษีสนิ ค้าทัว่ ไป ทัง้ สองฝ่าย
จะเจรจาลดภาษีให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยแบ่งรายการสินค้า
ออกเป็น 3 กลุม่ ดังนี้ 1) กลุม่ สินค้า Fast Track ประกอบด้วยสินค้า
ประมาณ 40% ของสินค้าส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด และจะลดภาษีลงเหลือ
0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2548 2) กลุ่มสินค้า Normal Track
ครอบคลุมสินค้าประมาณ 40% ของสินค้าส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด และจะ
ลดภาษีลงเหลือ 0 ในปี 2550 3) กลุ่มสินค้า Other Products
ครอบคลุมสินค้าประมาณ 20% ของสินค้าส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด และจะ
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ลดภาษีลงเหลือ 0 ในปี 2553
อย่างไรก็ดีแม้กรอบความตกลงจะกำหนดให้มีการลดอัตรา
ภาษีลงตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งไทยเองก็ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง
ไปแล้ว และเวลาได้ลว่ งเลยมาถึงปี 2549 แล้ว แต่บาห์เรนก็ยงั ไม่ออก
ประกาศลดอัตราภาษีให้ไทยแต่อย่างใด (ทำให้การลดอัตราภาษีของ
ไทย ไม่มผี ลในทางปฏิบตั ิ เพราะยังไม่มกี ารแลกเปลีย่ นตัวอย่างลาย
มือชือ่ ผูม้ อี ำนาจลงนามออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า) จากสถิตขิ อง
กระทรวงพาณิชย์ในตารางที่ 12 พบว่าไทยยังคงมีการค้ากับบาห์เรน
น้อยมาก โดยที่ ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายนในปี 2548 ไทยขาดดุลการค้าอยู่
2.1 พันล้านบาท เนือ่ งจากมีการนำเข้าน้ำมันจากบาห์เรนเป็นจำนวนมาก

ไทย-อินเดีย
ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thai-India Free Trade
Area: TIFTA) ได้มกี ารลงนามร่วมกันเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2546 และ
มีผลแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 นี้ โดยความตกลงดังกล่าว
ครอบคลุมทัง้ สินค้า บริการและการลงทุน สำหรับส่วนทีส่ ามารถตกลง
กันได้แล้ว เป็นการเปิดเสรีแบบการเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที
(Early Harvest Scheme: EHS) ครอบคลุมสินค้า 82 รายการ โดยทัง้
สองฝ่ายจะลดภาษีลงในอัตราร้อยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี
MFN applied rates ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2547 จนถึงวันที่ 1 กันยายน
2549 ตามลำดับ สำหรับการลดภาษีสนิ ค้าทัว่ ไปนัน้ ทัง้ สองฝ่ายยังอยู่
ระหว่างการหารือร่างตัวบทความตกลงการค้าสินค้า (Draft Agreement
on Trade in Goods) ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในประเด็นสำคัญ
ส่วนใหญ่ โดยการลดภาษีสนิ ค้าระยะต่อไปจะแบ่งออกเป็นเป็น 2 กลุม่
ได้แก่ กลุม่ สินค้าปกติ (Normal Track) และกลุม่ สินค้าอ่อนไหว (Sen45
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sitive Track) ซึง่ ในกลุม่ สินค้าปกติ จะแบ่งสินค้าออกเป็นอีก 2 กลุม่
คือ กลุม่ ทีจ่ ะลดภาษีเป็นศูนย์ และกลุม่ ทีไ่ ม่ลดภาษีเป็นศูนย์ แต่ลดลง
ถึงระดับใดระดับหนึ่ง และทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาในเรื่องกฎว่าด้วย
แหล่งกำเนิดสินค้าต่อไป
สำหรับสถานะการค้าระหว่างทัง้ สองประเทศในปี 2548 (ณ
สิน้ เดือนพฤศจิกายน แสดงในตารางที่ 12) ไทยมีการส่งออกไปอินเดีย
53.8 พันล้านบาท และนำเข้า 46.7 พันล้านบาท ทำให้มกี ารเกินดุล
การค้า 7.1 พันล้านบาท ซึง่ ถ้าพิจารณาเฉพาะสินค้า 82 รายการ ไทยมี
การส่งออกไปอินเดีย 12.2 พันล้านบาท และนำเข้า 3.3 พันล้านบาท
ทำให้มีการเกินดุลการค้า 8.9 พันล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญไป
อินเดียได้แก่ พลาสติก น้ำมัน ยาง เครือ่ งจักร รถยนต์ เป็นต้น สินค้า
นำเข้าสำคัญจากอินเดียส่วนใหญ่เป็นวัตถุดบิ ได้แก่ อัญมณี ทองแดง
ชิน้ ส่วนรถยนต์ ฝ้าย เคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น

ไทย-ออสเตรเลีย
ประเทศไทยและออสเตรเลี ย มี ม ู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งกั น
(นำเข้า+ส่งออก) ประมาณ $US 3.7 พันล้าน/ปี โดยในปี 2546 ไทยส่ง
ออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก (ร้อยละ 74.18) ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็น
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 1 ตัน เครือ่ งปรับอากาศ พลาสติก และอาหาร
แปรรูป ไทยมีการนำเข้าจากออสเตรเลียมักเป็นวัตถุดบิ และกึง่ สำเร็จรูป
(ร้อยละ 72.1) เช่น แร่โลหะ ทองคำ เส้นใยใช้ในการทอ และ เหล็กและ
เหล็กกล้า
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australia Free
Trade Area: TAFTA) ได้มกี ารลงนามในไปแล้วเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม
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2547 ซึง่ มีผลแล้วเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2548 นี้ โดยเป็นความตกลงที่
ครอบคลุมการค้า บริการและการลงทุน
ตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะทำการลดภาษีของ
สินค้าส่วนหนึง่ ให้เหลือ 0% ทันที สินค้าทีเ่ หลือจะทยอยภายใน 5 ปี
โดยที่สินค้าที่มีความอ่อนไหว จะมีการลดภาษีช้ากว่า (สินค้าของ
ออสเตรเลียจะลดในเวลา 10 ปี ส่วนของ ไทยในเวลา 20 ปี) นอกจากนี้
ยังมีมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหว 35 สำหรับ
สินค้าเกษตรทีม่ โี ควตา จะกำหนดโควตาเฉพาะ specific quota และ
ทยอยลดอัตราภาษีในโควตา ส่วนภาษีนอกโควตาจะลดตาม WTO
Margin of preferences: MOP 10% (เช่น WTO คิด 100%, AUS คิด
90%)
ในปี 2547 ไทยมีการนำเข้าจากออสเตรเลียทั้งสิ้น 88.8
พันล้านบาท (กว่าร้อยละ 22 เป็นทองคำ ประมาณร้อยละ 13
เป็นอะลูมนิ มั ) และมีการส่งออกทัง้ สิน้ 98.9 พันล้านบาท (กว่าร้อยละ
30 เป็นรถยนต์) ทำให้ไทยได้ดลุ การค้าอยู่ 10.2 พันล้านบาท อย่างไรก็ดี
ในปี 2548 (ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน) ดุลการค้าของไทยกับออสเตรเลีย
เริม่ ขาดดุลถึง 4.5 พันล้านบาท โดยมีการส่งออก 117.6 พันล้านบาท
และนำเข้า 122 พันล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 29 เป็นทองคำ 36

ไทย-จีน37
ประเทศไทยและสาธารณประชาชนจีนได้มีการลงนามใน
ความตกลงเร่งลดภาษีสนิ ค้าผักและผลไม้ เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2546
ครอบคลุมเรื่องการลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ทุกรายการ ตามพิกัด
ศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ ตามพิกดั ศุลกากร 6 หลัก) โดยลด
อัตราภาษีลงให้เหลือ 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
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ในปี 2545 ก่อนทีจ่ ะมีการลงนามนัน้ การค้าไทย-จีนมีมลู ค่า
$8.5 พันล้าน โดยส่งออก $3.6 พันล้าน นำเข้า $4.9 พันล้าน ขาดดุล
$1.3 พันล้าน ทางด้านโครงสร้างการค้าระหว่างไทยกับจีนนั้นสินค้า
ส่งออกของไทยกว่าร้อยละ 67 นัน้ เป็นสินค้าอุตสาหกรรม อีกร้อยละ
20 เป็นสินค้าเกษตรกรรม ส่วนด้านสินค้านำเข้าเกือบร้อยละ 60 เป็น
สินค้าทุน อีกร้อยละ 27 เป็นสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ สำเร็จรูป
จากสถิตขิ องกรมศุลกากร ไทยส่งออกผักและผลไม้ไปจีนในปี
2546 เป็นมูลค่า 8.2 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.6 และนำเข้า
3.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 110.9 ส่งผลให้ไทยเกินดุลในรายการ
สินค้าทัง้ สองกลุม่ 4.9 พันล้านบาท แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปในปี
2547 โดยไทยส่งออกผักและผลไม้ไปจีน เป็นมูลค่า 11.5 พันล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.2 และนำเข้า 4.2 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.9
ส่งผลให้ไทยเกินดุลในรายการสินค้าทั้งสองกลุ่ม 7.4 พันล้านบาท
อย่างไรก็ดี ดุลการค้าโดยรวมของไทยในปีดงั กล่าวยังคงขาดดุลจีนถึง
44.2 พันล้านบาท (เทียบกับทีข่ าดดุลอยู่ 15.3 พันล้านบาท ในปี 2546)
ผักและผลไม้ทไ่ี ทยส่งออกไปจีน ทีส่ ำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง (ร้อยละ
99.8 ของมูลค่าส่งออกสินค้าผักทัง้ หมดในปี 2547) ลำไยแห้ง ลำไยสด
ทุเรียนสด และส้มโอ เป็นต้น ส่วนผักและผลไม้ทไ่ี ทยนำเข้าจากจีน
ทีส่ ำคัญ ได้แก่ แอปเปิล้ แพร์และควินซ์ แคร์รอต กระเทียม และมันฝรัง่
เป็นต้น ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายนปี 2548 ไทยส่งออกผักและผลไม้ไปจีน
เป็นมูลค่า 16.4 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.75 และนำเข้า 6.3
พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.3 ส่งผลให้ไทยเกินดุลในรายการสินค้า
ทั้งสองกลุ่ม 10.0 พันล้านบาท แต่ดุลการค้าโดยรวมของไทยก็ยัง
ขาดดุลจีนเพิม่ ขึน้ เป็น 77.0 พันล้านบาท
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เป็ น ที ่ น ่ า สั ง เกตว่ า ผลผลิ ต ของไทยที ่ ม ี ก ารส่ ง ออกไปยั ง
ประเทศจีนและออสเตรเลียนัน้ ค่อนข้างกระจุกตัวอยูก่ บั สินค้าเพียงไม่ก่ี
ชนิด คือมันสัมปะหลัง ในกรณีของจีน และ รถกระบะขนาดเล็กในกรณี
ของออสเตรเลีย ซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนานักเพราะหากเกิด
ปัญหาขึน้ กับสินค้าเหล่านัน้ ก็จะกระทบยอดการส่งออกอย่างมาก และ
ควรจะต้องเร่งการกระจายการส่งออกไปในสินค้าอืน่ ๆให้มากขึน้ สถิติ
เหล่านีย้ อ่ มแสดงให้เห็นด้วยว่า ไทยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลง
ค้าเสรีดงั กล่าวเท่าทีค่ วร

ไทย-นิวซีแลนด์
ประเทศทัง้ สองมีมลู ค่าการค้าระหว่างกันเพียงประมาณ 28.2
พันล้านบาท (ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2548) โดยไทยมีการส่งออก 19.2
พันล้านบาท และนำเข้า 9.1 พันล้านบาท และทำให้ไทยมีดลุ การค้า
เกินดุลอยู่ 10.1 พันล้านบาท มูลค่าดังกล่าวนับว่าน้อยมากเมือ่ เทียบกับ
ประเทศคูค่ า้ อืน่ ๆ สินค้าส่งออกทีส่ ำคัญของไทยไปนิวซีแลนด์ ได้แก่
รถปิกอัพ ทูนา่ กระป๋อง เม็ดพลาสติก ของปรุงแต่งจากธัญพืช อัญมณี
และเครือ่ งประดับ กุง้ แช่แข็ง เป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญจากนิวซีแลนด์
ได้แก่ อาหารปรุงแต่งสำหรับเลีย้ งทารก ไม้และของทำด้วยไม้ ขนแกะ
พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก สัตว์น้ำ กระดาษและของทำด้วย
กระดาษ เครือ่ งจักร น้ำตาลและของทำจากน้ำตาล ของปรุงแต่งสำหรับ
บริโภคเช่น วิตามิน และโปรตีน อาหารสำหรับเลีย้ งสัตว์ เป็นต้น
อย่างไรก็ได้รัฐบาลทั้งสองก็ได้เริ่มมีการเจรจาจัดทำความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เมือ่ เดือนพฤษภาคม ปี 2547 และสามารถ
สรุปการเจรจากันอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อได้ในเดือนพฤศจิกายน
ของปีเดียวกัน จนมีการลงนามความตกลงกันในเดือนเมษายน 2548
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ซึง่ มีผลใช้บงั คับแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ความตกลงดังกล่าว
ครอบคลุม การเปิดตลาดทุกด้านคือ การค้าสินค้า บริการ และการลงทุน
โดยนิวซีแลนด์จะลดภาษีนำเข้าลงเป็น 0% ทันทีทค่ี วามตกลงฯมีผล
ใช้บงั คับ ครอบคลุมสินค้าร้อยละ 79 ของรายการสินค้า หรือประมาณ
ร้อยละ 85 ของมูลค่าการนำเข้าของนิวซีแลนด์จากไทย สำหรับสินค้า
ทีเ่ หลือทัง้ หมดจะลดภาษีเป็น 0% ภายในปี พ.ศ. 2553 ยกเว้น สินค้า
สิง่ ทอ เสือ้ ผ้า และรองเท้า ซึง่ นิวซีแลนด์จะค่อยๆ ทยอยลดภาษีเป็น 0%
ในปี พ.ศ. 2558 ทางฝ่ายไทยจะตอบแทนด้วยทำการลดภาษีนำเข้าเป็น
0% ทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ สำหรับสินค้าร้อยละ 54 ของ
จำนวนรายการทัง้ หมด หรือร้อยละ 49 ของมูลค่านำเข้าทัง้ หมดจาก
นิวซีแลนด์ นอกจากนี้ไทยจะค่อยๆทยอยลดภาษีสินค้าอีกประมาณ
ร้อยละ 10 ของการนำข้าจากนิวซีแลนด์ลงเป็นอัตรา 0% ภายในปี 2553
ส่วนสินค้าอ่อนไหวของไทย เช่น นมและผลิตภัณฑ์ เนื้อวัว เนื้อหมู
หัวหอมและเมล็ด เป็นต้น จะทยอยลดภาษีเป็น 0% ในปี พ.ศ. 25582563
นอกจากนี้ไทยจะทำการยกเลิกโควตาภาษีสินค้าเกษตร 18
รายการจาก 23 รายการทีผ่ กู พันไว้ภายใต้ WTO ส่วนอีก 4 รายการ
(นมพร้อมดื่ม มันฝรั่ง หัวหอม และเมล็ดหัวหอม) จะกำหนดโควตา
เฉพาะให้แก่นวิ ซีแลนด์ แต่จะไม่มกี ารเปิดโควตาเพิม่ เติมในสินค้านมผง
ขาดมันเนยซึง่ เป็นสินค้าอ่อนไหวมากให้อกี
ความตกลงดังกล่าวมีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special
Safeguards) สำหรับสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นสินค้าอ่อนไหวเพือ่ ให้ภาคการ
ผลิตภายในประเทศมีเวลาปรับตัว ในทำนองเดียวกันกับทีท่ ำกับประเทศ
ออสเตรเลีย กล่าวคือเมือ่ การนำเข้าสินค้ามีเกินปริมาณทีก่ ำหนด (Trig50
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ger Volume) ประเทศผูน้ ำเข้าสามารถกลับไปขึน้ ภาษีทอ่ี ตั ราเดิมก่อน
เริม่ ลดหรืออัตรา MFN ในขณะนัน้ โดยใช้อตั ราใดอัตราหนึง่ ทีต่ ำ่ กว่า
สำหรับไทยได้มกี ารใช้มาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้า 41 รายการ
ได้แก่ เนือ้ วัว เนือ้ หมู เครือ่ งในสัตว์ นมและครีม หางนม เนย ไขมันนม
เนยแข็ง บัตเตอร์มิลค์ น้ำผึ้งธรรมชาติ ส้มแมนดาริน องุ่นสด และ
มันฝรัง่ แปรรูป และไทยสามารถใช้มาตรการนีไ้ ด้จนถึงปี พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2563 สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ หากมีการนำเข้า
เพิม่ มากขึน้ อันมีสาเหตุเนือ่ งมาจากการลดภาษีจนทำให้อตุ สาหกรรม
ภายในเสียหายก็สามารถใช้มาตรการปกป้อง (Safeguards) ได้เป็นการ
ชัว่ คราว เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมภายในมีเวลาปรับตัว
ความตกลงดังกล่าวยังมีการขยายความร่วมมือทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การค้าอื่นๆ ด้วย เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดซือ้ จัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น
นอกจากความตกลงทีไ่ ด้มกี ารลงนามไปแล้วข้างต้น ประเทศ
ไทยยังกำลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกบั ประเทศอืน่ ๆ
อีกหลายประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา เปรู เม็กซิโก เกาหลี เป็นต้น

ไทย-ญี่ปุ่น
สำหรับกรณีของญีป่ นุ่ นัน้ เริม่ ต้นมีการเจรจากันมาตัง้ แต่วนั ที่
11 ธันวาคม 2546 ผูน้ ำทัง้ สองได้พบหารือแบบทวิภาคีและเห็นชอบ
ให้เริม่ การเจรจาเพือ่ จัดทำความตกลง Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement: JTEPA โดยแบ่งกลุม่ การเจรจาเป็น 21 กลุม่
ได้แก่ การเปิดตลาดสินค้า และบริการ การลงทุนและการเคลือ่ นย้าย
บุคคล ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มาตรการปกป้องทางการค้า พิธกี ารด้าน
ศุลกากร นโยบายการแข่งขัน กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น
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นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารเจรจาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเสรีการค้าและการ
ลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และความ
ร่วมมือต่างๆ เช่น ด้านการบริการการเงิน การเกษตร ป่าไม้และประมง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากข้อมูลล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี 2548 ได้มีการบรรลุข้อตกลงใน
ประเด็นดังนี้
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1.

เหล็ก: ไทยจะยกเลิกภาษีทนั ทีสำหรับเหล็กรีดร้อนทีไ่ ม่
ผลิตในไทย ส่วนเหล็กอืน่ ๆ ทุกรายการ ยกเลิกภาษี
ภายในปีท่ี 11

2.

ชิน้ ส่วนยานยนต์ (สำหรับ OEM): ไทยจะยกเลิกภาษี
ในรายการสินค้าทีไ่ ม่ออ่ นไหว ภายในปี 2554 ส่วน
รายการสินค้าอ่อนไหว จะยกเลิกในปี 2556 (โดยมี
เงือ่ นไขว่าความตกลง AFTA ต้องมีผลบังคับใช้จริง
ในปี 2553)

3.

รถยนต์สำเร็จรูป (CBU): ไทยจะเริม่ ลดภาษีในปีแรกที่
JTEPA มีผลบังคับใช้ สำหรับขนาดทีเ่ กินกว่า 3,000
ซีซี โดยลดจาก 80% เหลือ 60% ในปี 2552 และคงไว้
จนกว่าจะมีการเจรจากันใหม่ สำหรับทีม่ ขี นาดต่ำกว่า
3,000 ซีซี จะเจรจาใหม่ภายใน 5 ปี

4.

สินค้าเกษตร: ญีป่ นุ่ จะลดหรือเลิกภาษีในสินค้าไก่ปรุง
สุก ไก่สดแช่เย็น เนือ้ ปลากระป๋อง ปู หอย ผักสดแช่เย็น
กุง้ สด กุง้ ต้ม แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป ทุเรียน มะละกอ
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มะม่วง มังคุด
5.

ความร่วมมือ: มีการตกลงกันด้านมาตรฐานสุขอนามัย
ความร่วมมือทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการสือ่ สาร
ด้านการท่องเทีย่ ว การส่งเสริม SME และบรรยากาศ
การลงทุน

6.

ด้านการค้าบริการ/ลงทุน: ไทยจะสามารถส่งพ่อครัว
แม่ครัว คนดูแลคนสูงอายุ ครูสอนภาษาไทย รำไทย
และสามารถเข้าไปทำงานในสาขาอาชีพดังเช่น ด้าน
โฆษณา ทัวร์ บริการโรงแรม เป็นต้น

ข้อสังเกตก็คอื ญีป่ นุ่ ไม่ยอมทีจ่ ะให้ไทยนำเอาสินค้าข้าวเข้ามา
ในการเจรจาด้วย และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณแหล่งกำเนิดสินค้า 38

ไทย-สหรัฐอเมริกา
ในกรณีของสหรัฐนัน้ เริม่ ต้นเจรจากันตัง้ แต่ วันที่ 28 มิถนุ ายน
2547 โดยมีการแบ่งกลุม่ การเจรจาไว้ทง้ั สิน้ 21 กลุม่ ได้แก่ การเปิด
ตลาดทรัพย์สนิ ทางปัญญา สิง่ ทอ มาตรการปกป้องทางการค้ามาตรฐาน
สินค้า มาตรฐานสุขอนามัย พิธกี ารด้านศุลกากร นโยบายการแข่งขัน
การค้าบริการ การลงทุน และการเคลือ่ นย้ายบุคคล เป็นต้น ปัจจุบนั
มีการเจรจาแล้วถึง 6 รอบ
ล่าสุดสหรัฐฯ เสนอเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กบั ไทยประมาณ
ร้อยละ 65 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยภายใน 0-5 ปี สินค้าหลัก
ของไทยที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ผัก53

ผลไม้สดและแปรรูป สำหรับไทยมีการเสนอเปิดสินค้าทีไ่ ทยไม่มกี ารผลิต
หรือผลิตน้อย และไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ อยูแ่ ล้ว เช่น ฝ้าย พ่อและแม่
พันธุ์ไก่ เป็นต้น สำหรับสินค้าอ่อนไหวมากของไทย เช่น เนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม ข้าวโพด มันฝรัง่ หัวหอมใหญ่ ไทยเสนอลดภาษีภายใน
10-20 ปี
สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม สหรัฐฯ เสนอเปิดตลาดให้ไทย
ประมาณร้อยละ 74 ของการนำเข้ารวมของสหรัฐฯ จากไทย สินค้าไทย
ที่น่าจะได้ประโยชน์ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์
ทำจากไม้และยาง เครือ่ งแก้ว/ เซรามิค ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณี
กลุม่ อาหารแปรรูป สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม เป็นต้น ทางด้านไทยเสนอ
เปิดตลาดให้สหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 71 ของมูลค่าการนำเข้าของไทย
จากสหรัฐฯ สำหรับสินค้าอ่อนไหวของไทย ซึง่ ได้แก่ แก้ว เหล็ก ปลา
และสี ไทยเสนอลดภาษีเป็นเวลา 10 ปี สำหรับสินค้าสิง่ ทอและเครือ่ ง
นุ่งห่ม ไทยขอลดภาษีสิ่งทอเป็น 0% ทันทีทุกรายการ เนื่องจากเป็น
สินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้ามากอยู่แล้ว และไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง
เล็กน้อย (2.3%) ส่วนในเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ไทยขอให้มีข้อ
ยกเว้นจากกฎ yarn forward
ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยฝ่าย
สหรัฐฯ ขอให้ไทยยกระดับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในระดับที่
เข้มงวดกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ฝา่ ยไทยยังคงยืนยันการบังคับใช้
กฎหมายเท่าที่มีอยู่ และได้ยื่นข้อเสนอ 4 เรื่อง คือเรื่องการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เรื่องความร่วมมือ
ระหว่างกัน เช่น ในการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของ SMEs ไทยและการเป็นเจ้าของสิทธิรว่ มกัน การเจรจา

ดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อกลุม่ ประชาสังคมค่อนข้างมากเนือ่ งจาก
มีการคาดกันว่าทางสหรัฐฯจะขอขยายขอบเขตการคุม้ ครองสิทธิบตั รยา
ซึง่ จะกระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงยาของผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยเอดส์
และยังจะมีกดดันให้ไทยยอมจดสิทธิบตั รพันธุพ์ ชื ละสัตว์

3.3 ข้อวิจารณ์ทิศทางการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีตา่ งๆ ของไทย
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคม
เป็นที่ทราบกันดีว่าในทางทฤษฎีนโยบายการเปิดเสรีการค้า
และการลงทุน มีผลดีตอ่ เศรษฐกิจ หรือทีเ่ รียกว่า Trade and Investment Creation เนื่องจากเป็นการลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้ผบู้ ริโภคสามารถบริโภคสินค้าในปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วยการนำเข้าสินค้าต่างในราคาทีถ่ กู ลง และมีประเภทของ
สินค้า (Varieties) ให้เลือกมากยิง่ ขึน้ ผูผ้ ลิตสามารถลดต้นทุนต่อหน่วย
จากความประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) เนือ่ งจาก
ตลาดมีขนาดทีใ่ หญ่ขน้ึ ตลาดของกลุม่ ทีใ่ หญ่ขน้ึ ยังเป็นปัจจัยทีด่ งึ ดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)
ให้เพิม่ ขึน้ ด้วย
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนยังเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรทรัพยากร เนือ่ งจาก ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการนัน้
ขึน้ อยูก่ บั การปรับปรุงประสิทธิภาพของตนให้สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิต
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้
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ความตกลงดังกล่าวทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของประเทศ
สมาชิก ซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาต่างๆ ใน WTO ของ
ประเทศขนาดเล็ก ซึ่งปกติไม่สามารถผลักดันนโยบายของตนในเวที
การเจรจาดังกล่าวได้เหมือนประเทศใหญ่
นโยบายการเปิดเสรีของรัฐบาลไทยจึงสร้างผลประโยชน์และ
สอดคล้องกับทิศทางการเปิดเสรีของยุคโลกาภิวฒ
ั น์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนก็ใช่วา่ จะไม่มผี ลเสียเลย ในทางทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศก็เป็นทีท่ ราบดีเช่นกันว่าการเปิดเสรีอาจสร้างผลเสีย
ทีเ่ รียกว่า Trade and Investment Diversion เนือ่ งจากการทำความ
ตกลงการค้าเสรีนน้ั เป็นการลดข้อกีดกันทางการค้าและการลงทุนเฉพาะ
ในกลุม่ ประเทศสมาชิกจำนวนน้อย โดยยังคงรักษาข้อกีดกันทางการค้า
และการลงทุนกับประเทศอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิก การกระทำดังกล่าว
จึงอาจทำให้มที ศิ ทางการค้าถูกบิดเบือนไป คือแทนทีจ่ ะนำเข้าสินค้า
จากแหล่งผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก (ซึ่งสินค้า
ยังถูกกีดกันอยู)่ แต่กลับนำเข้าจากประเทศสมาชิกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่ำกว่า (เนือ่ งจากมีระดับการกีดกันทีต่ ำ่ กว่า)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบดังกล่าวการศึกษานี้ได้ทำการ
คำนวณผลต่อสวัสดิการสังคมของการทำความตกลงทวิภาคีแต่ละคูด่ ว้ ย
แบบจำลองดุลยภาพทัว่ ไป ซึง่ แสดงผลสรุปไว้ในตารางที่ 13
จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ผลการคำนวณสวัสดิการรวม
ของไทยจากการทำ FTA แบบทวิภาคีในทุกกรณีนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น
และมีแนวโน้มมูลค่าสวัสดิการรวมเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ ทำกับประเทศทีไ่ ทย
มีการค้าขายเป็นสัดส่วนสูง ส่วนประเทศคู่ความตกลงส่วนใหญ่จะมี
มูลค่าสวัสดิการรวมเพิม่ ขึน้ ทุกประเทศ ยกเว้นกรณีจนี และอินเดีย
56
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สังเกตด้วยว่ามีประเทศคูค่ วามตกลงสองประเทศ คือ จีนและ
อินเดีย มีสวัสดิการสังคมรวมลดลง โดยเหตุผลสองประการเป็นหลัก
คือ มีประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ ลวลง และมีอตั ราการค้า
ทีถ่ ดถอยลง ในกรณีของประเทศอินเดีย มีสวัสดิการลดลงจากผลของ
การจัดสรรทรัพยากรลดลง (221.34 ล้านดอลลาร์) และ ผลของอัตรา
การค้าทีถ่ ดถอยลง 39 (30.68 ล้านดอลลาร์) ส่วนในกรณีประเทศจีน
(เฉพาะสินค้าผักและผลไม้) ผลกระทบทุกประเภทมีค่าติดลบ คือ
ผลของการจัดสรรทรัพยากรลดลง (0.83 ล้านดอลลาร์) และผลของ
อัตราการค้าทีถ่ ดถอยลง (2.98 ล้านดอลลาร์) และผลของการลงทุน
มากกว่าการออม (0.31 ล้านดอลลาร์) ทำให้สวัสดิการรวมลดลง (4.13
ล้านดอลลาร์)
นอกจากนี้ผลของการจัดสรรทรัพยากรในทุกกรณี พบว่า
อย่างน้อยหนึ่งประเทศในทุกความตกลงจะมีมูลค่าสวัสดิการลดลง
ผลการคำนวณข้างต้นบ่งชี้ว่าผลของ Trade diversion นั้นสูงกว่า
Trade creation
ผลกระทบดังกล่าวแตกต่างจากการลดข้อกีดกันทางการค้า
ในระดับพหุภาคีของ WTO (ซึ่งมีสมาชิกที่ครอบคลุมการค้าของโลก
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์) ทีท่ กุ ประเทศสมาชิกต่างลดข้อกีดกันลงพร้อมๆ
กัน โอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหา Trade Diversion จึงน้อยกว่ามาก
นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวการเปิดเสรีแบบทวิภาคีหลาย
ฝ่ายยังจะสร้างปัญหาความยุง่ ยากและต้นทุนในการจัดการให้ตรงกับ
ข้อกำหนดและระเบียบเฉพาะของแต่ละความตกลงที่เรียกว่า Spaghetti-Bowl Effect จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ชดั เจนว่าประเทศไทยได้ทำ
ความตกลงกับกลุ่มประเทศ และประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่ง
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แต่ละความตกลงก็มีรายละเอียดของข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันมาก
ตัวอย่างเช่นการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of
Origin)ในแต่ละความตกลงซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดพอ
สมควร เช่น TAFTA ใช้หลัก Wholly Obtained หรือมีการแปรสภาพ
อย่างเพียงพอโดยการเปลี่ยนพิกัดภาษีในกรณีของ ไทย-นิวซีแลนด์
คล้ายกับของ TAFTA แต่มรี ายละเอียดการพิจารณ์การเปลีย่ นหมวด
สินค้าต่างกัน ไทย-อินเดีย ใช้กฎแหล่งกำเนิดสินค้าชั่วคราวที่มี
รายละเอียดเฉพาะของแต่ละสินค้าที่เปิดเสรีแบบ Early Harvest
ส่วน ASEAN+จีน ใช้หลัก Wholly Obtained หรือมีการแปรสภาพ
ไม่น้อยกว่า 40% เป็นต้น การที่จะส่งออกได้จึงต้องได้รับการรับรอง
ก่อนว่าได้แหล่งกำเนิดสินค้าถูกต้อง ซึ่งมีต้นทุนสูงในการจัดการ
เนือ่ งจากมีความแตกต่างกันไปในแต่ละความตกลง แต่ถา้ เป็นกรณีของ
WTO นัน้ หากได้แหล่งกำเนิดสินค้าถูกต้องจากสมาชิกหนึง่ ก็ใช้ได้กบั
ทุกสมาชิกใน WTO
นอกจากนี ้ ผ ลของกฎแหล่ ง กำเนิ ด สิ น ค้ า ยั ง จะทำให้ ผ ล
ประโยชน์ของการเปิดเสรีมคี วามจำกัดมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะกับสินค้า
อุตสาหกรรม อาชนันท์ (2549) ได้ทำการวิเคราะห์ผลของการเปิด
เสรีแบบทวิภาคีภาพใต้ขอ้ จำกัดของกฎแหล่งกำเนิดสินค้า โดยใช้ดชั นี
Backward Linkage และพบว่าผลประโยชน์จากการเปิดเสรีของไทยจะ
กระจุกตัวอยูก่ บั อุตสหกรรมการผลิตรถยนต์เป็นหลัก เนือ่ งจากมีสดั ส่วน
ของวัตถุดบิ ในประเทศทีส่ งู พอสมควรแล้ว ในขณะทีก่ ารผลิตอืน่ ๆ เช่น
อิเล็กทรอนิกจะได้ประโยชน์นอ้ ยมากเพราะพึง่ วัตถุดบิ นำเข้าเป็นหลัก
ทำให้ไม่ผา่ นกฎแหล่งกำเนิดสินค้าและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตรา
ภาษีตำ่ ทีไ่ ด้มกี ารตกลงกัน
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ในส่วนของสินค้าเกษตรที่ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบ
เที ย บและคงผ่ า นกฎแหล่ ง กำเนิ ด สิ น ค้ า ได้ เนื ่ อ งจากมี ล ั ก ษณะ
Wholly Obtained อยูแ่ ล้ว แต่กค็ งไม่ได้ประโยชน์นกั ถ้าส่งออกไปยัง
ประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากภาษีมีอัตราต่ำอยู่แล้วและประเทศ
เหล่านั้นใช้การอุดหนุนประเภทต่างๆ รวมทั้งการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี
ซึง่ มักไม่ได้มกี ารเจรจาในระดับทวิภาคีมากนัก

ประเด็นเรื่องกระบวนการกำหนด
นโยบายการเจรจา และการจัดการผลกระทบ
ปัญหาที่สำคัญอีกประการของกระบวนการเปิดเสรีของ
รัฐบาลไทยในปัจจุบันก็คือ รัฐบาลไม่มีการศึกษาถึงผลดีและผลเสีย
ต่างๆ อย่างชัดเจนก่อนการทำความตกลง หลายความตกลงเจรจาไป
ทำการศึกษาผลกระทบไป ทัง้ ทีค่ วรจะเป็นการเจรจาเมือ่ ทำการศึกษา
รอบด้านแล้ว ก่อนทีจ่ ะเริม่ การเจรจา
นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการเจรจา รัฐบาลก็ขาดการรับฟัง
ความเห็นอย่างพอเพียงจากนักวิชาการต่างๆและกลุ่มประชาสังคม
โดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรรายย่อย SMEs และกลุ่มผู้บริโภค ส่งผล
ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกร ดังจะเห็นได้จากปัญหาของกลุม่
เกษตรกรที่ปลูกหอมกระเทียมในภาคเหนือที่ได้รับความเดือดร้อน
จากความตกลงการค้าเสรีกบั ประเทศจีน เป็นต้น ระหว่างการเจรจาก็
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทำให้กลุ่มประชาสังคม
และนักวิชาการสามารถให้ความเห็นได้

59

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2543 - 2549

ประเด็นการเจรจาบางด้านมีลกั ษณะตัง้ รับ คือรอให้คเู่ จรจา
เสนอว่าต้องการอะไรก่อน แล้วจึงมาดูวา่ ฝ่ายไทยจะรับได้หรือไม่ เช่น
การเจรจากรณีทรัพย์สินทางปัญญา และภาคบริการ กับสหรัฐฯ
ฝ่ายไทยควรที่จะมีร่างเนื้อหาการเปิดเสรที่ไทยต้องการเสนอให้ฝ่าย
ตรงข้ามพิจารณาบ้าง และเจาะในประเด็นทีไ่ ทยจะได้เปรียบแม้วา่ จะ
รูว้ า่ ฝ่ายตรงข้ามอาจไม่รบั เพือ่ เป็นแต้มต่อ เช่น การอนุญาตให้แรงงาน
ไทยในวิชาชีพบางชนิดทีไ่ ทยมีความได้เปรียบสามารถเดินทางข้ามไป
ทำงานได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้นำประเทศยังมีส่วนทำให้การเจรจาเสียเปรียบ
ด้วยการออกมาให้สมั ภาษณ์ลว่ งหน้าซึง่ ให้ประโยชน์กบั ฝ่ายตรงกันข้าม
เช่น ฝ่ายการเมืองออกมาให้สมั ภาษณ์วา่ "ถ้าญีป่ นุ่ ไม่อยากเปิดตลาด
ข้าว ไทยก็ไม่ควรดึงดันทีจ่ ะเจรจา" ซึง่ เท่ากับเป็นการ "บอกไต๋" ทำให้
คณะเจรจาฯขาดแต้มต่อในการเจรจาโดยไม่จำเป็น การตัดสินใจว่าจะ
เจรจาสาขาใดหรือไม่ ไม่ควรทีจ่ ะมีลกั ษณะ top down แต่ควรเป็นการ
เตรียมประเด็นและศึกษามาจากคณะทำงาน และทีไ่ ม่ควรให้อภัยทีส่ ดุ
ก็คอื การทีร่ ฐั บาลไม่เคยยอมนำความตกลงดังกล่าวมาผ่านความเห็นชอบ
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรเลย ทำให้ฝา่ ยค้านและสาธารณชนไม่มโี อกาส
ในการตรวจสอบและคัดค้านใดๆ
การเลือกคูเ่ จรจาทีจ่ ะทำการเปิดเสรีบางกรณีกย็ งั ขาดเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือ (เปรู และบาห์เรน) และกระทำอย่างรวดเร็วขาดความ
รอบคอบ ตัวอย่างเช่นความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
ซึ่งต่างมีการค้าระหว่างกันน้อยมาก และใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น
ในการเจรจาจนถึงมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงน่าเป็นห่วงว่าความตกลง
ดังกล่าวน่าจะขาดความรอบคอบและจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคน
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โดยไม่สมควร
ปัญหาสืบเนื่องที่ตามมาของการเปิดเสรีก็คือจะต้องมีผู้ผลิต
ในประเทศบางกลุม่ เสียผลประโยชน์เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพการผลิตที่
ต่ำกว่าต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการดูแลเริ่มตั้งแต่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในกรณีที่
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมาก จนไปถึงการช่วยเหลือให้สามารถ
ปรับเปลีย่ นไปผลิตในสาขาอืน่ ๆ ทีไ่ ทยมีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างไรก็ดี จากการทีร่ ฐั บาลขาดการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบและ
ขาดการฟังความเห็นจากกลุม่ ต่างๆ รัฐบาลจึงไม่มขี อ้ มูลเท่าทีค่ วรว่า
กลุม่ ทีเ่ สียผลประโยชน์ดงั กล่าวคือใครกลุม่ ใดควรได้รบั การช่วยเหลือ
อย่างไร นอกจากนี้ก็ยังไม่มีแผนการรองรับเพื่อช่วยเหลือแก่กลุ่ม
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดเสรีแล้วอีกด้วย

ประเด็นอำนาจการต่อรองในการเจรจา
การเจรจาความตกลงแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
มหาอำนาจยังมีขอ้ น่ากังวลเพิม่ เติมอีกด้วยว่า อำนาจต่อรองของฝ่าย
ไทยนัน้ มีคอ่ นข้างน้อยจึงมีโอกาสทีจ่ ะเสียผลประโยชน์ได้คอ่ นข้างมาก40
ต่างจากกรณีการเจรจาระดับพหุภาคีทไ่ี ทยจะเจรจาเป็นกลุม่ กับประเทศ
มหาอำนาจ
กลุ่มประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการลด
ภาษีนำเข้าของตนในสินค้าต่างๆทีไ่ ทยมีความสามารถในการแข่งขันลง
มามากแล้ว เช่น สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ผลประโยชน์ทไ่ี ทยจะ
ได้จึงมีไม่มาก นอกจากนี้สหรัฐฯยังคงมีการอุดหนุนภาคการเกษตร
อย่างมาก ซึง่ ไทยย่อมไม่สามารถใช้การเจรจาทวิภาคีดงั กล่าวในการ
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ต่อรองให้สหรัฐฯ ลดการอุดหนุนลงได้ ในทางกลับกันประเทศไทยยังมี
อัตราภาษีทค่ี อ่ นข้างสูงทีจ่ ะต้องลดให้แก่สหรัฐฯ นอกจากนีไ้ ทยยังมี
ความเสียเปรียบอย่างมากในภาคบริการสมัยใหม่ เช่น ภาคการเงิน
โทรคมนาคม เป็นต้น ทางสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามผลักดันให้มกี าร
เจรจาเปิดเสรีด้วยระบบ Negative List หรือการระบุสาขาย่อยที่จะ
ไม่เปิดเสรี ส่วนที่ไม่ระบุจะต้องเปิดเสรีทั้งหมด วิธีการดังกล่าวทำให้
สหรัฐฯ ทีม่ ศี กั ยภาพการแข่งขันสูงในสาขาการบริการได้เปรียบประเทศ
กำลังพัฒนา วิธดี งั กล่าวแตกต่างจากทีม่ กี ารใช้กนั ในเวทีเจรจา GATS
ของ WTO ที่ใช้ Positive list คือการระบุสาขาที่พร้อมจะเปิดเสรี
ส่วนที่เหลือประเทศสมาชิกยังสงวนสิทธิที่จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ใน
อนาคตซึ่งทำให้ประเทศกำลังพัฒนามีเวลาในการปรับตัว และยัง
สามารถคุม้ ครองสาขาการบริการใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตทีต่ นยัง
ไม่มคี วามชำนาญและเวลาในการตัดสินใจพอ

ผลกระทบต่อการเจรจาใน WTO
การทีส่ หรัฐอเมริกาใช้นโยบายเชิงรุกในการเจรจาเปิดการค้า
เสรีทวิภาคีกบั ประเทศต่างๆ และใช้อำนาจต่อรองของตนทีเ่ หนือกว่า
ในการกำหนดประเด็นเจรจาซึ่งมีการเปิดเสรีที่เข้มข้นกว่าที่ทำกันใน
เวทีองค์กรการค้าโลก หรือที่เรียกว่า WTO plus นั้น ทำให้สหรัฐฯ
สามารถได้ความตกลงทีต่ นได้เปรียบกับคูค่ วามตกลง ซึง่ เดิมทีสหรัฐฯ
ไม่สามารถผลักดันได้ในเวที WTO เพราะประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วย เช่น ประเด็นทรัพย์สนิ ทางปัญหา การค้าบริการ การลงทุน
เป็นต้น
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ผลในระยะยาวต่อการเจรจาระดับ WTO ก็คือ เมื่อสหรัฐฯ
มีความตกลงทีม่ ลี กั ษณะทีต่ นได้เปรียบจำนวนมากพอ สหรัฐฯก็สามารถ
ทีจ่ ะ "มีพวก" จำนวนมากในเวที WTO และสามารถทีจ่ ะเสนอให้ WTO
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเปิดเสรีไปเป็นแบบที่ตนต้องการได้ในที่สุด
เปรียบเสมือนการใช้วธิ ี "ป่าล้อมเมือง" นัน่ เอง
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บทที่ 4

บทสรุป
นโยบายการค้าของประเทศไทยที่ผ่านมา แม้ว่าไทยจะได้
ดำเนินการเปิดเสรีมาเป็นลำดับ รวมทัง้ ยังเป็นสมาชิกทีม่ บี ทบาทในการ
เข้าร่วมเจรจาในเวทีองค์การการค้าโลกพอสมควรซึง่ เป็นแบบพหุภาคี
(Multilateral) รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเจรจาเปิดการค้าใน
ระดับภูมภิ าครวมกับกลุม่ ต่างๆ เช่น อาเซียน เอเปก และอาเซ็ม เป็นต้น
อย่างไรก็กี แนวโน้มนโยบายการค้าของไทยในระยะหลังนัน้ ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างสำคัญ คือมีการเปิดเจรจาการค้าเสรีในระดับทวิภาคี
(Bilateral) จำนวนมากและพร้อมๆ กัน โดยทีอ่ าจจะยังไม่มกี ารศึกษาถึง
ผลดีผลเสีย การจัดเตรียมยุทธศาสตร์การเจรจา การรับฟังความคิดเห็น
อย่างรอบคอบและเพียงพอ อีกทั้งยังขาดกลไกในการเยียวยาผู้ที่ได้
รับผลกระทบด้านลบของนโยบาย
ความรีบร้อนดังกล่าวของรัฐบาลโดยอ้างว่าต้องทำเช่นนี้ เพราะ
การเจรจาใน WTO นัน้ ช้าเกินไป คูแ่ ข่งของไทยพากันทำความตกลง
ทวิภาคีแบบนี้กับประเทศอื่นและได้รับประโยชน์ไปแล้ว ดังนั้นไทย
ก็ต้องทำบ้างเพื่อไม่ให้ "ตกขบวนรถไฟ" อย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์
หลายท่านก็ได้พยายามชีใ้ ห้รฐั บาลตระหนักด้วยว่า รถไฟขบวนดังกล่าว
นั้นเป็นรถที่เดินทางเที่ยวเดียว ที่ไม่มีเที่ยวกลับ เนื่องจากเป็นการ
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ทำความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ของประเทศเป็นเดิมพัน ดังนัน้ จึงไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิกได้ในภายหลัง
หากพบว่าความตกลงดังกล่าวสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์
การใช้นโยบายเปิดเสรีแบบทวิภาคีดังกล่าวแม้จะให้ผล
รวดเร็วกว่าทีเ่ กิดขึน้ ในระดับ WTO มากก็ตาม แต่กห็ มายความว่าทัง้
ผลดีและผลเสียก็จะเกิดขึน้ รวดเร็วมากตามไปด้วย การศึกษานีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นแล้วว่าการเปิดเสรีแบบทวิภาคีดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ความไม่มปี ระสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรได้คอ่ นข้างมากด้วย
ขาดความรอบคอบ ในบางกรณีกอ็ าจเสียเปรียบประเทศใหญ่ทม่ี อี ำนาจ
ต่อรองทีด่ กี ว่า และยังมีโอกาสทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเสียประโยชน์
ทีพ่ งึ จะได้จากเวทีการเจรจาระดับ WTO ในระยะยาว
ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะได้มีการชะลอ
การลงนามในความตกลงทีย่ งั ไม่ได้ลงนามไว้กอ่ น และควรเปลีย่ นแปลง
กระบวนการการกำหนดยุทธศาสตร์ การศึกษาผลกระทบการรับฟัง
ความคิดเห็น และการวางแผนรับมือผลกระทบต่างของการเปิดเสรี
ดังกล่าวให้รอบคอบกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
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เชิงอรรถ
*

เนือ้ หาการประเมินนโยบายการค้าของไทยส่วนใหญ่มพี น้ื ฐาน
มาจากผลการประเมินของ World Trade Organization (2003)
โดยมีการเพิม่ เติมข้อมูลและนโยบายการค้าทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการประเมิน
ดังกล่าวให้ทันสมัยขึ้น รวมทั้งเพิ่มการวิเคราะห์ และความเห็นอื่นๆ
ประกอบด้วย
เป็นทีน่ า่ เสียดายว่าแม้วา่ วิกฤตการณ์จะผ่านไปกว่า 8 ปีแล้ว
รัฐบาลไทยยังคงนโยบายการประกันเงินฝากเต็มจำนวนแก่ผฝู้ ากต่อไป
แทนทีจ่ ะสร้างระบบประกันเงินฝากเพือ่ คุม้ ครองเฉพาะผูฝ้ ากรายย่อย
ซึง่ น่าจะเป็นนโยบายทีเ่ หมาะสมกว่า
1)

ฝ่ายเลขาธิการฯWTO มีการประเมินนโยบายการค้าของ
บรรดาประเทศสมาชิกทุก 4 ปี การประเมินครัง้ สุดท้ายทำในปี 2546
2)

การทีต่ ลาดอาเซียนมีความสำคัญมากทีส่ ดุ นัน้ ส่วนหนึง่ เป็น
เพราะไทยมีการส่งออกผ่านประเทศสิงคโปร์คอ่ นข้างมาก ซึง่ สิงคโปร์ก็
จะทำการส่งออกต่อ (re-export) เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดี สถิติที่
มีอยูไ่ ม่ได้แสดงสัดส่วนการส่งออกต่อว่ามาจากประเทศไทยเท่าใด
3)

หมายถึง อัตราสูงสุดทีป่ ระกาศตามกฎหมาย และมีขอ้ ตกลง
กับ WTO ว่าจะไม่ขน้ึ อัตราให้สงู กว่านีอ้ กี แต่ในทางปฏิบตั อิ าจจัดเก็บ
ในอัตราทีเ่ ท่ากับทีป่ ระกาศหรือต่ำกว่าก็ได้
4)

อัตราที่เก็บกับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งช่องว่างระหว่าง
bound rate และอัตราทีใ่ ช้จริงดังกล่าวเรียกว่า water in the tariff
5)
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ประสพการณ์การจากกรณีการเปิดการค้าแบบ Early
Harvest ในสินค้าผักและผลไม้กบั จีนชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ไทยยังขาดความพร้อมทั้งในด้านกำลังคนและองค์กรเมื่อเทียบกับ
ฝ่ายจีน ในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวสินค้าของไทยถูกกักจน
เสียหายเป็นจำนวนมาก แต่สนิ ค้าจีนกลับผ่านเข้ามาได้อย่างสะดวก
โดยฝ่ายไทยไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทัว่ ถึง
6)

ข้อกำหนดทีผ่ กู พันให้บริษทั ผูร้ บั การส่งเสริมการลงทุนต้อง
ปฏิบตั เิ พือ่ แลกกับการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ต้องส่งออกไม่
ต่ำกว่าร้อยละเท่าใดของการผลิตต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็น
สัดส่วนเท่าใด เป็นต้น
7)

ความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมาจากการ
ทีค่ ณะกรรมการแข่งขันทางการค้าทีค่ วรเป็น "ผูค้ มุ้ กฎ" นัน้ กลับได้รบั
การคัดเลือกจากผูแ้ ทนของอุตสาหกรรมซึง่ เป็นผูท้ จ่ี ะถูกควบคุมเสียเอง
ดังนัน้ แม้จะบังคับใช้กฎหมายถึง 6 ปีแล้ว แต่กย็ งั ไม่มกี ารกำหนดนิยาม
ของคำว่า "ผูท้ ม่ี อี ำนาจตลาด" ว่าควรจะมีสว่ นครองตลาดตัง้ แต่รอ้ ยละ
เท่าใด และเมือ่ ไม่มกี ารกำหนดนิยามจึงไม่สามารถฟ้องร้องผูม้ อี ำนาจ
ตลาดทีท่ ำผิดกฏหมายใดๆ ได้
8)

สินค้าทีจ่ ะได้รบั สิทธิภาษีพเิ ศษของอาเซียน จะต้องมีสดั ส่วน
วัตถุดบิ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 40 ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (APEC,
2002,Chapter 11)
9)

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจาก Appleyard and others, Chapter 13 (2006) ความจริงแล้วโครงสร้างภาษีมีลักษณะขั้นบันได
เลื่อนลงด้วยเช่นกัน คืออัตราความคุ้มครองที่แท้จริงลดลงเมื่อสินค้า
10)
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มีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าขั้น
สุดท้ายได้มกี ารปรับลดลงแล้ว แต่อตั ราของสินค้าขัน้ ต้นและขัน้ กลาง
กลับมีอตั ราสูงอยู่
ไทยร่วมลงนามในความตกลง ITA ที่การประชุมระดับ
รัฐมนตรีของ WTO ทีส่ งิ ค์โปร์ ในเดือนธันวาคม 2539 ซึง่ ไทยทำการลด
อากรประมาณสามในสีข่ องรายการสินค้า ITA ลงเหลือศูนย์ในปี 2543
และส่วนทีเ่ หลือทำการทยอยลดลงเท่าๆกันให้แล้วเสร็จในปี 2548
11)

อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั รัฐบาลมิได้มกี ารเก็บภาษีนำเข้าสินค้า
ดังกล่าวแล้ว แต่ใช้วธิ คี วบคุมด้วยการอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะบาง
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตน้ำมันพืช ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และผู้นำเข้า
เหล่านีม้ หี น้าทีใ่ นการทีจ่ ะต้องรับผิดชอบในการรับซือ้ ผลผลิตถัว่ เหลือง
ในประเทศในราคาประกันซึง่ สูงกว่ากว่าท้องตลาดแทน
12)

ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานเลี้ยงตัวเองที่ตั้งขึ้น โดย
หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องเคร่งครัดกับระเบียบดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด
13)

ช่องว่างดังกล่าวย่อมเป็นทั้งความคล่องตัวซึ่งเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการจัดการ เและเปิดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์
ในเวลาเดียวกัน
14)

ดูรายละเอียดได้จาก http://www.gprocurement.go.th/
e_auction/index_10.php
15)

นโยบายอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นในการก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่
การผูกติดค่าเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ทำให้ผกู้ ยู้ มื ไทยและผูใ้ ห้
16)
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กูต้ า่ งชาติมองเห็นความเสีย่ งทีต่ ำ่ กว่าความเป็นจริง นโยบายเปิดเสรี
ตลาดทุนในขณะทีต่ รึงค่าเงินบาท ซึง่ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณ
อุปทานของเงินได้ ความอ่อนแอของธนาคารชาติในการจัดการกับ
ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral hazard) ของผู้บริหารสถาบันการเงิน
ความไร้ประสิทธิภาพของธนาคารชาติในการรู้ทันว่าเงินทุนสำรอง
เงินตราระหว่างประเทศนัน้ ไม่พอเพียงทีจ่ ะจ่ายหนีร้ ะยะสัน้ ของเอกชน
ทีก่ ลายเป็นหนีส้ ว่ นใหญ่ของชาติ การขาดดุลการคลังทีม่ สี ว่ นกระตุน้
ให้เศรษฐกิจร้อนแรงขึน้ ในขณะทีน่ โยบายการเงินทำงานได้ไม่สมบูรณ์
การแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์สง่ ผลให้เงินบาททีผ่ กู ติดกับดอลลาร์มคี า่
สูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทย
ลดลง ส่งผลต่อดุลการค้า และความเชือ่ มัน่ ในการชำระหนีข้ องไทยและ
ค่าเงินบาทในทีส่ ดุ
งานของ OECD (1995) ซึง่ ใช้วธิ กี ารทางเศรษฐมิตแิ สดงให้
เห็นว่ารายรับภาษีทเ่ี สียไปมีขนาดทีส่ งู กว่าความต้องการลงทุน งานของ
Mintz (1990, 1992) ชี้ให้เห็นว่าการยกเว้นภาษีรายได้เป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่มีประสิทธิผลต่ำกว่าการให้เครดิตภาษี ซึ่งปัจจุบัน BoI
กำลังอยูใ่ นช่วงความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงให้มาเน้นการให้เครดิต
ภาษีมากขึ้น เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการสนับสนุนการ
วิจยั และพัฒนา ดูจากงานของ วัชรียา และคณะ (2547)
17)

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก http://www.rd.go.th/publish/
6007.0.html
18)

ดูขอ้ วิจารณ์เพิม่ เติมจาก Ashburn, Paul; Stuart Simons;
and Cameron McCullough (2002)
19)
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ปัญหาการไหลทะลักของสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ผักและผลไม้
จากประเทศจีนมายังประเทศไทย โดยทีส่ นิ ค้าจำนวนมากมีคณ
ุ ภาพ
ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นประจักษ์พยานยืนยันปัญหาดังกล่าว ในขณะที่
ผักผลไม้ของไทยที่ส่งไปประเทศจีนในช่วงแรกของการเปิดเสรีกับจีน
กลับถูกทางการจีนกักกันเพือ่ ตรวจสอบสารเคมี
20)

ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปห้ามนำเข้าปลาทูนา่ กระป๋องของ
ไทย เนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำมันพืชที่ทำจากถั่วเหลืองที่อาจเป็น
ถัว่ เหลืองจีเอ็มโอ แม้วา่ น้ำมันพืชนัน้ จะไม่มโี ปรตีนให้สามารถตรวจสอบ
ดีเอ็นเอได้ว่าเป็นจีเอ็มโอหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่มีหลัก
ทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งภายหลังสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนเป็นการ
บังคับให้มกี ารติดฉลากว่าวัตถุดบิ ผลิตจากน้ำมันพืชทีท่ ำจากถัว่ เหลือง
จีเอ็มโอแทน ภายใต้หลักการ ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
(Tracability) นัน่ คือแม้วา่ จะไม่มสี ง่ิ ใดให้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
ได้วา่ เป็นจีเอ็มโอหรือไม่ ก็ตอ้ งติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตมาจาก
วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นจีเอ็มโอ ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ผูบ้ ริโภคในยุโรปส่วนใหญ่นน้ั
จะไม่ยนิ ดีซอ้ื สินค้าดังกล่าว ดู ปัทมาวดี และ ชยันต์ (2547)
21)

สมาชิกใหม่ของอาเซียนมีระยะเวลานานกว่าคือ เวียตนาม
ในปี 2549 ลาวในปี 2551 และกัมพูชาในปี 2553 ตามลำดับ
22)

ASEAN Annual Report 2003-2004 [On line], available at: http://www.aseansec.org/ar05.htm.
23)

Protocol Regarding the Implementation of the CEPT
Scheme Temporary Exclusion List, Fourth ASEAN Informal
Summit, Singapore, 22-25 November 2000.
24)
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น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าเหตุใดมะพร้าวแห้งจึงเป็นสินค้า
ทีอ่ อ่ นไหวสำหรับไทย
25)

Mode of supply มี 4 ช่องทาง คือ 1) การขายบริการ
ข้ามแดน (Cross boarder supply) เช่น บริการโทรศัพท์ขา้ มประเทศ
2) การบริโภคบริการข้ามแดน (Consumption abroad) เช่นการ
ท่องเที่ยว 3) การตั้งหน่วยธุรกิจ (Commercial presence) เช่น
สาขาธนาคารจากต่างชาติ 4) การขายบริการข้ามแดนโดยบุคคล (Presence of natural person) เช่นคนงานต่างชาติ ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้จาก ชยันต์และคณะ (2540)
26)

ไทยได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี
ระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 นี้ เนือ่ งจาก
ยังไม่สามารรถตกลงกับเกาหลีใต้ในประเด็นที่ไม่ยอมเอาสินค้าข้าว
ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกเข้ามาลดภาษีด้วย และยังนำ
สินค้าที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปไว้ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว
(sensitive list) เช่น สินค้าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง, อาหารทะเลกระป๋อง,
กล้วย, มะม่วง, ลำไย, กุง้ กุลาดำ/กุง้ ก้ามกราม, มันสำปะหลัง เป็นต้น
27)

ประเทศไทยได้เร่งทำความตกลงการค้าเสรีกับจีนในแบบ
early harvest แล้ว โดยลงนามเมือ่ 18 มิถนุ ายน 2546 ครอบคลุมเรือ่ ง
การลดภาษีสนิ ค้าผักและผลไม้ทกุ รายการ ตามพิกดั ศุลกากรตอนที่ 0708 (116 รายการ ตามพิกดั ศุลกากร 6 หลัก) ให้เหลือ 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2546
28)

กระทรวงต่างประเทศ, ข้อมูล online ที่: http://www.
mfa.go.th/web/2136.php?id=1752
29)
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมเจรจาการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ http://www.thaifta.com/
30)

31)

ดู World Competitiveness Scoreboard (2006)

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจาก Appleyard; Field, and Cobb,
(2006)ม Chapter 17.
32)

แม้วา่ ประเทศเหล่านีห้ ลายประเทศจะมีอตั ราการเจริญเติบโต
ที่สูงมาก ก็เป็นเพราะฐานมูลค่าการค้าเดิมนั้นต่ำมากเมื่อมีการเปิด
เสรีจงึ มีอตั ราการเพิม่ ทีส่ งู มาก
33)

อย่างไรก็ดี World Economic Forum (2005) จัดอันดับ
ของไทยที่ 36 เทียบกับ บาห์เรนอันดับ ที่ 37 เปรู อันดับที่ 68
34)

"อาจใช้มาตรการปกป้องพิเศษกับสินค้าเกษตรนำเข้าตาม
รายการทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก 5 หากปริมาณการนำเข้าสินค้าดังกล่าว
จากภาคีอกี ฝ่ายหนึง่ ถูกส่งผ่านมาในดินแดนศุลกากรของอีกฝ่ายหนึง่
ในปีปฏิทนิ มีปริมาณเกินระดับทีก่ ำหนดไว้สำหรับปีปฏิทนิ นัน้ " ข้อ 509
มาตรฐานสําหรับมาตรการปกป้องพิเศษ ข้อย่อย 4, ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย ข้อมูล online: http://www.thaifta.com/
35)

มีการคาดคะเนกันว่าการนำเข้าทองคำทีพ่ งุ่ ขึน้ อย่างมากนัน้
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทีน่ กั ลงทุนพยายามทีจ่ ะชดเชยความเสีย่ ง
จากเงินเฟ้อ
36)

คนส่วนใหญ่นยิ มทีจ่ ะเรียกความตกลงทางการค้าดังกล่าวว่า
FTA ทัง้ ทีไ่ ม่ควร เนือ่ งจากครอบคลุมเฉพาะสองกลุม่ สินค้าเท่านัน้
37)
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ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากเอกสาร online ที่ http://www.
mfa.go.th/jtepa/asset/press_statement.pdf
38)

ผลของอัตราการค้าของแบบจำลองดังกล่าวมีคา่ ค่อนข้างสูง
ซึ่งเป็นผลจากข้อสมมุติแบบ Armington (ดู Armington(1969))
ซึง่ สมมุตใิ ห้สนิ ค้านำเข้าไม่สามารถทดแทนสินค้าในประเทศได้สมบูรณ์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการทีส่ ถิตกิ ารค้าของแต่ละประเทศมีการนำเข้าและส่งออก
สินค้าชนิดเดียวกัน (Cross-hauling) ข้อสมมุตแิ บบ Armington ทำให้
ทุกประเทศมีอำนาจตลาดแม้วา่ จะเป็นประเทศเล็ก ดูรายละเอียดจาก
Zhang(2006) ผูเ้ ขียนขอขอบคุณอาจารย์อมั มาร สยามวาลา ทีไ่ ด้ชถ้ี งึ
ประเด็นปัญหานี้
39)

สหรัฐขูท่ จ่ี ะไม่ตอ่ อายุสทิ ธิพเิ ศษ GSP ทีเ่ คยให้กบั ประเทศ
ไทย ภายหลังจากทีก่ ารเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยสหรัฐหยุดชะงักลงจากปัญหาทางการเมือง สิทธิพเิ ศษ GSP ดังกล่าว
จะสิน้ สุดระยะเวลาการต่ออายุครัง้ ที่ 4 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 นี้
ดูประชาชาติธรุ กิจ (15 พฤษภาคม 2549)
40)
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4.5 4.0 3.4
9. Á®¨È Á®¨È¨oµÂ¨³¨·£´r
1.7 1.8 2.1
10. Á¤¸£´r
1.6 1.8 2.0
11. °µ®µ¦³Á¨¦³l°Â¨³Â¦¦¼
3.1 3.0 2.7
12. ¨·£´r¥µ
1.7 1.8 1.9
13. ÊÎµ¤´ÎµÁ¦È¦¼
1.8 1.5 1.3
14. oµª
2.4 2.4 2.3
15. Á¦ºÉ°ÄoÅ¢¢jµÂ¨³nª¦³°°ºÉ Ç
1.3 1.4 1.3
16. Á¦ºÉ°¦´°µµ«Â¨³nª¦³°
1.8 1.6 1.8
17. Á¦ºÉ°´¦¨Â¨³nª¦³° °Á¦ºÉ°´¦¨ 1.3 1.4 1.6
18. ¨·£´r¡¨µ·
1.3 1.4 1.5
19. ÊÎµ¤´·
0.5 0.7 0.8
20. Á¦ºÉ°¥r´µ£µ¥ÄÂ¨¼¼Â¨³
0.4 0.5 0.7
nª¦³°
¦ª¤ 20 ¦µ¥µ¦
54.9 54.7 56.8 59.4 62.2

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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µ¦µ¸É 2: ´nª·oµÎµÁ oµÎµ´ 20 ¦µ¥µ¦Â¦ °Å¥
e 2542-2546 (¤..-.¥.)
®nª¥:¦o°¥¨³

¦µ¥µ¦

2544 2545 2546
1. ÊÎµ¤´·
9.3 9.0 9.5
2. Á¦ºÉ°´¦¨Â¨³nª¦³°
9.9 10.1 10.6
3. Á¦ºÉ°´¦Å¢¢jµÂ¨³nª¦³°
9.7 9.8 8.8
4. Á®¨È Á®¨È¨oµÂ¨³¨·£´r
4.4 5.4 5.7
5. Á¤¸£´r
7.0 7.3 7.4
6. Âª¦Å¢¢jµ
8.8 8.5 7.8
7. Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r °»¦rÂ¨³nª¦³°
6.1 5.7 5.6
8. ·Â¦nÃ¨®³°ºÉ Ç Á«¬Ã¨®³Â¨³¨·£´r
3.1 2.9 3.1
9. Á¦ºÉ°Á¡¦¡¨°¥ °´¤¸ Á·ÂnÂ¨³°Îµ
3.0 3.1 2.8
10. nª¦³°Â¨³°»¦r
2.6 2.9 3.3
11. ¡ºÂ¨³¨·£´rµ¡º
2.3 2.4 2.5
12. Á¦ºÉ°¤º° Á¦ºÉ°Äoµª·¥µ«µ¦r µ¦Â¡¥r 1.6 1.6 1.8
µ¦°
13. ¨·£´rµÎ µ¡¨µ·
2.1 2.3 2.2
14. ¨·£´rÃ¨®³
1.2 1.2 1.2
15. ÊÎµ¤´ÎµÁ¦È¦¼
1.2 1.0 1.0
16. Á¦ºÉ°ÄoÁÈÁ¨È
1.7 1.5 1.6
17. Á¦ºÉ°ÄoÅ¢¢jµÄoµ
1.2 1.4 1.4
18. pµ¦¦¤µ·
1.1 1.1 1.0
19. »¦¦¦¤¡·Á«¬
0.6 0.8 1.1
20. oµº
1.7 1.7 1.5
¦ª¤ 20 ¦µ¥µ¦
78.5 79.5 79.8

2547 2548
11.2 14.4
10.1 9.5
8.3 8.1
7.0 7.4
7.8 7.2
7.7 6.8
5.0 5.6
3.8 3.7
3.0 3.3
3.2 2.7
2.2 1.9
1.8 1.9
2.0 1.7
1.3 1.5
1.1 1.5
1.5 1.4
1.4 1.3
1.1 1.3
1.0 1.2
1.3 1.1
81.9 83.3

¸É¤µ: «¼¥rÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦ Îµ´µ¨´¦³¦ª¡µ·¥r Ã¥ªµ¤¦nª¤¤º°µ¦¤
«»¨µ¦
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µ¦µ¸É 3: ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦n°° °Å¥

¦³´ªµ¤ÅoÁ¦¸¥®¦º°Á¸¥Á¦¸¥
Ã¥Á¦¸¥Á¸¥

¨»n¤·oµÂ¨³¦·µ¦

1. ¤¸ªµ¤ÅoÁ¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥¼¤µ (RCAX > 5)
2. ¤¸ªµ¤ÅoÁ¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥¼

oµªµ¦Â¨³¨·£´r oµª (25.2) ÊÎµµ¨ (5.6)
¨»n¤¡º°ºÉÇ (4.1) ¨»n¤¨·£´r°µ®µ¦°ºÉÇ (3.5)
oµªÁ¨º° (3.3) ¨»n¤¨·£´rÁºÊ°´ªr°ºÉÇ (3.0)
°»¦r°·Á¨È¦°· (2.0) Á¦ºÉ°®´ (1.8) Á¦ºÉ°Ânµ¥
(1.7) ¦·µ¦ nµ°µµ« (1.69) ¨»n¤°»µ®¦¦¤°ºÉÇ
(1.60) ¦·µ¦ n°ºÉÇ (1.47) ¦³¤ (1.43) ·É° (1.42)
¨·£´rµÂ¦nµ»°ºÉÇ (1.23) ¨·£´rÅ¤o (1.17)
¦·µ¦¦³µ (1.15) ¦·µ¦´µµ¦Â¨³¦·µ¦°ºÉÇ
(1.01)
¨»n¤Á¤¸£´r ¥µÂ¨³¡¨µ· (0.87) Á¦ºÉ°´¦Â¨³
°»¦r°ºÉÇ (0.83) ¦·µ¦µ¦n°¦oµ (0.81) ¨»n¤´
¨Å¤oÂ¨³¨Å¤o¤¸Á¨º°Â È (0.80) ¨·£´rÃ¨®³ (0.76)
¨·£´rdÃ¦Á¨¸¥¤Â¨³nµ®· (0.69) ¦·µ¦ nµ
³Á¨ (0.66) ¦·µ¦µ¦oµ¨¸Â¨³oµn (0.63) ¨»n¤
¨·£´rµ´ªr°ºÉÇ (0.57)
¨»n¤ÊÎµ¤´¡ºÂ¨³Å ¤´ (0.50) ¨·£´r¦³µ¬Â¨³µ¦
¡·¤¡r (0.48) ¦·µ¦»¦·°ºÉÇ (0.43) ¨»n¤´¡º°ºÉÇ
(0.42) Á®¨È (0.41) ¦·µ¦¤µ¤ (0.38) ¨»n¤Á¦ºÉ°ºÉ¤
Â¨³¥µ¼ (0.30) ¦·µ¦µ¦¦³´ (0.29) ¦¥rÂ¨³
·Ênª (0.29) ¨»n¤¨·£´r¤ (0.25) Ã¨®³°ºÉÇ ¸ÉÅ¤nÄn
Á®¨È (0.25) °»¦r n°ºÉÇ (0.20) ¦·µ¦ °¦´/
µµ¦» /µ¦«¹¬µ (0.20)
Â¦nµ»°ºÉÇ iµÅ¤o ¦·µ¦µ¦Á·°ºÉÇ ¨»n¤¨·£´rÁoÄ¥
µ¡º ¨»n¤Á¤¨È¡ºÊÎµ¤´ ÊÎµ¤´ °o°¥ ¦·µ¦Å¢¢jµ ¨»n¤
ª´ª Â¡³Â¨³Â³ ¨»n¤ÁºÊ°ª´ª Â¡³Â¨³Â³ ¤ ¨»n¤ 
´ªr Å®¤Â¨³´Âo ¦·µ¦µ¦¨·Â¨³µ¦Îµ®nµ¥Èµ
oµªµ¨¸ nµ®· Èµ

(5 > RCA > 2)

3. ¤¸ªµ¤ÅoÁ¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥
(2 > RCA > 1)

4. ¤¸ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥
(1 > RCA > 0.5)

5. ¤¸ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥¼
(0.5 > RCA > 0.2)

6. ¤¸ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Ã¥Á¦¸¥Á¸¥¼¤µ
(RCA < 0.2)

¸É¤µ: Îµªµµ o°¤¼¨ GTAP ¹ÉÁ} o°¤¼¨µ¦oµÃ¨ °e 2001 ¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµª´Ê®¤µ£µª
®¤µ¥Á®»: nµ RCA °Å¥Ä·oµ·¸É i Îµªµ´nª °µ¦n°°·oµ i °Å¥ Á¸¥´´nªµ¦n°°
·oµ i °µ¦n°° °Ã¨
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¨»n¤·oµÂ¨³¦·µ¦
¨»n¤¨·£´rÁoÄ¥µ¡º (6.79)
ÊÎµ¤´ (2.07)
¨»n¤Á¤¨È¡ºÊÎµ¤´ (1.97) Á®¨È (1.96) ¦·µ¦µ¦
¦³´ (1.86) ¨»n¤¨·£´rµ´ªr°ºÉÇ (1.80)
°»¦r°·Á¨È¦°· (1.74) ¨»n¤ ´ªr Å®¤Â¨³
´Âo (1.65) Ã¨®³°ºÉ Ç ¸ÉÅ¤nÄnÁ®¨È (1.58) ¨»n¤
¨·£´r°µ®µ¦°ºÉÇ (1.39) ¨»n¤¨·£´r¤
(1.21) Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦r°ºÉÇ (1.15) iµÅ¤o
(1.13) ¨»n¤Á¤¸£´r ¥µÂ¨³¡¨µ· (1.07)
¦·µ¦µ¦oµ¨¸Â¨³oµn (1.03)
¸É¤µ: Îµªµµ o°¤¼¨ GTAP ¹ÉÁ} °o ¤¼¨µ¦oµÃ¨ °e 2001 ¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
Îµª´Ê®¤µ£µª
®¤µ¥Á®»: nµ RCAM °Å¥Ä·oµ·¸É i Îµªµ´nª °µ¦ÎµÁ µo ·oµ i °Å¥
Á¸¥´´nªµ¦ÎµÁ oµ·oµ i °µ¦ÎµÁ µo °Ã¨
Â o°¤¼¨Á¡µ³¸É¤¸µn ¼ªnµ 1 Ánµ´Ê

¦³´µ¦¡¹É¡·µ¦ÎµÁ µo Ã¥Á¦¸¥Á¸¥
1. ¡¹É ¡·µ¦ÎµÁ oµ¼¤µ (RCAM > 5)
2. ¡¹É ¡·µ¦ÎµÁ oµ¼ (5 > RCAM > 2)
3. ¡¹É ¡·µ¦ÎµÁ oµ (2 > RCAM > 1)

µ¦µ¸É 4: ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Äµ¦ÎµÁ oµ °Å¥
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µ¦µ¸É 5: Ã¦¦oµ°´¦µ£µ¬¸Â MFN °Å¥
(Per cent)
1. Bound tariff lines (% of all tariff lines)b
2. Duty free tariff lines (% of all tariff lines)
3. Non-ad valorem tariffs (% of all tariff lines)
4. Tariff quotas (% of all tariff lines)
5. Non-ad valorem tariffs with no AVEs (% of all tariff lines)
6. Simple average bound rate

1999

2002

2003

71.6

72.1

72.1

a

U.R.

72.1

3.5

4.0

4.0

2.6

21.5

23.1

23.0

25.5c

0.9

1.0

1.0

20.8

22.1

22.0

1.0
c

25.5

33.1

29.6

28.4

27.1

Agricultural products (HS01-24)

38.6

34.3

33.1

31.8

Industrial products (HS25-97)

32.0

28.4

27.2

25.9

WTO agricultural products

41.5

37.0

35.7

34.4

WTO non-agricultural products

31.4

27.8

26.6

25.4

Textiles and clothing

51.9

38.4

33.6

28.9

0.1

0.2

0.2

0.2

17.0

15.0

14.7

..

Agricultural products (HS01-24)

32.7

26.0

25.4

..

Industrial products (HS25-97)

14.6

13.1

12.9

..

7. "Nuisance" bound rates (% of all tariff lines)d
8.

Simple average applied rate

WTO agricultural products

33.1

26.3

25.7

..

WTO non-agricultural products

14.7

13.1

13.0

..

Textiles and clothing

24.7

22.5

21.7

..

3.6

1.6

1.6

..

10. International tariff "spikes" (% of all tariff lines)f

45.5

43.6

43.5

..

11. Overall standard deviation (SD) of tariff rates

16.3

13.6

13.2

..

12. "Nuisance" applied rates (% of all tariff lines)d

7.1

16.1

16.2

..

9. Domestic tariff "spikes" (% of all tariff lines)e

®¤µ¥Á®»:
.. Not available.
a

Final bound calculations are based on the 2003 tariff schedule. Including ITA.

b

Representing fully bound rates. Partially bound rates also exist, representing 1.8% for 2003
and 2002, and 1.6% for 1999.

c
d

Based on fully and partially bound lines only.
"Nuisance" rates are those greater than zero, but less than or equal to 2%.

e

Domestic tariff spikes are defined as those exceeding three times the overall simple applied
rate (indicator 8).

f

International tariff spikes are defined as those exceeding 15%.
Note: Excludes in-quota rates and includes AVEs provided by the authorities for specific rates, as
available. The ad valorem part of alternate rates are taken into account for the calculations.
The 1999 tariff is based on 8-digit HS96 nomenclature; the 2002 and 2003 tariff is based on 7digit HS02 nomenclature.

¸É¤µ:
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µ¦µ¸É 6: µ °Ãªµ µµ¦ÎµÁ µo ¦·
Â¨³°´¦µ£µ¬¸£µ¥Äo¦³Ãªoµ£µ¬¸nªe 2542-2546
In-quota tariff
(2003)

Tariff quota (tonnes)
Description
(HS Code)

Quota level
2000

Minimum access
commitments
Longans, dried (0813.40)
Copra (1203.00.0005)

Actual imports
2000

2001

Out-of-quota
rate (2003)

WTO
MFN
WTO MFN
2002 bound applied bound applied

6.67

0.00

0.00

0.00

30%

30%

53.6%

53.6%

951.22

0.00

0.00

0.00

20%

0.65 B/kg

36.4%

0.65
B/kg

2,349.33

0.00

0.00

0.00

20%

20%

41.5%;
84.9%

40%;
3 B/kg
or 60%a

50,555.56

45,617.55
(55,440.65)

49,905.89

61,548.55

5%

5%

218.4%

5%

Potatoes, fresh or chilled
(0701)

295.78

10,084.609
(6,124.425)

5,132.440

6,267.500

27%

27%

126.4%

Onions, fresh, chilled, dried,
whole, cut, sliced, broken or
in powder, but not further
prepared, mixed
(0703.10.0005, 0712.20 0104,
0712.20.0200, 0712.40.0304)
Garlic, fresh or chilled,
whether or not in powder
(0703.20.0007, 0712.90.0115,
0712.90.0128)
Coconut, fresh or dried,
whether or not chilled or
peeled including desiccated
(0801.10.0106,
0801.10.0207)
Coffee, whether or not
roasted or decaffeinated;
coffee husks and skins:
coffee substitutes containing
any portion of coffee(0901)
Tea (0902)

357.44

355.572

358.760

346.220

27%

27%

63.67

43.822
(0.00)

33.200

22.489

27%

27%

57.6%,
42%

57.6%;
42%

2,375.89

61.236

73.487

97.979

20%

20%

54.6%

54.6%

5.14

3.230

4.151

3.003

30%

30%

91%

4 B/kg
or 40%a

612.11

129.370
(84.286)
0.00
(14.735)

238.600

447.440

30%

30%

91%

0.00

0.00

27%

27%

51.6%

60%;30
%
4.2 B/kg
or 30%a

Current access
commitments
Milk and cream, not
concentrated, not containing
added sugar or other matters
(including flavoured milk)
(0401, 2202.90)
Milk and cream, concentrated
or containing added sugar or
other sweetening matter, in
powder, granules or other
solid forms, or a fat content,
by weight not exceeding
1.5% (0402.10.0007)

Pepper, dried, whether or not
crushed or ground
(0904.11.0003,
0904.12.0004)

44.11

6.25
B/kg
or 60%a
143.6%
6.25
B/kg
or 60%a;
60%
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µ¦µ¸É 6 (n°)
In-quota tariff
(2003)

Tariff quota (tonnes)
Description
(HS Code)

Quota level
2000

Current access
commitments
Maize, for feedstuff (Ex.
1005.90)
Rice (including paddy,
broken) (1006)

53,542.67
244,470.78

Actual imports

Out-of-quota
rate (2003)

WTO
MFN
WTO MFN
2002 bound applied bound applied

2000

2001

50,689.00

0.00

0.00

20%

2.75 B/kg

73.8%

2.75
B/kg

474.826
(422.8)

104.775

399.557

30%

52.6%

2.75
B/kg

1,370,480.876 1,423,056.368 1,476,708.759

0%

2.75
B/kg;
30%
0%

80.9%

0.3 B/kg
or 6%a;
35%

220.4%

1%

Soya beans, edible and
inedible whether or not
broken (1201.00.1000,
1201.00.9001)
Onion seeds (1209.91.0106)

10,690.89

6.275

0%

0%

2,233.00

6.305
(6.28)
75.264

6.212

Soya bean oil and its
fractions, whether or not
refined, but not chemically
modified (1507.10.0001,
1507.90.0006)
Palm oil and its fractions,
whether or not refined, but
not chemically modified
(1511, 1513.21.0004,
1513.29.0007)
Coconut oil and its fractions,
whether or not refined, but
not chemically modified
(1513.11.0008,
1513.19.0005)
Cane or beet sugar and
chemically pure sucrose in
solid form (1701)
Instant coffee and other
extracts, essences and
concentrates, of coffee, and
preparations with a basis of
these extracts, essences or
concentrates or with a basis
of coffee (2101.1)
Soya bean cake
(2304.00.0008)
Unmanufactured tobacco;
tobacco leaves (2401)

0.00

0.00

20%

1.32 B/l;
20%

147.6% 1.32 B/l;
2.5 B/l

4,757.33

0.00

0.00

0.00

20%

20%;
2.5 B/l;
1.32 B/l

144.6%

2.5 B/l;
1.32 B/l

392.56

0.00

0.00

0.00

20%

2.5 B/l;
1.32 B/l

52.6%

2.5 B/l;
1.32 B/l

13,468.89

0.00

0.00

5.364

65%

3.5 B/l;
65%

95%

3.5 B/l;
65%

131.33

50.393

28.532

68.074

40%

40%

49.6%

49.6%

1,309,868.642 1,573,960.284 1,723,215.334

20%

5%

119%

6%
35 B/kg
or 60%a;
17.5
B/kg
or 30%a;
10%

3.08

225,679.44

Raw silk (5002.00.0003)

®¤µ¥Á®»: ..

6,299.00

4,911.817

..

..

30%

30%

72%

472.78

0.00

0.00

0.00

20%

10%

229.1%

Not available.

a Whichever is higher.
Figures in parenthesis for 2000 were retrieved from WTO documents.

¸É¤µ:

WTO Document G/AG/N/THA/39, G/AG/N/THA/40, G/AG/N/THA/45; and data provided by the

Thai authorities.
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µ¦µ¸É 7: ¤µ¦µ¦µ¦°Ãoµ¦»n¤¨µ  ª´¸É 31 ¡§¬£µ¤ 2546
Product

Country/customs
territory

Date of imposition

Definitive duty rate in
force

Hydrogen peroxide

India

08/02/99

30% (f.o.b.)

H-section

China

10/10/02

27.81% (c.i.f.)

Poland

27/05/97

27.78% (c.i.f.)

Republic of Korea

24/04/98

31-65-44.70% (c.i.f.)

Float Glass

Indonesia

08/02/00

39.96% (c.i.f.)

Cold-rolled carbon steel,
sheet and strip in coils and
cut-to length

Kazakhstan

25/01/03

26.36% (c.i.f.)

Russia

20/02/03

35.80-64.70% (c.i.f.)

Chinese Taipei

13/03/03

4.84-33.99% (c.i.f.)

Flat-rolled products of
stainless steela

Flat hot-rolled steel in coils
and not in coils

Citric acidb

®¤µ¥Á®»:

EU

13/03.03

10.02-25.57% (c.i.f.)

Japan

13/03/03

0.00-50.92% (c.i.f.)

Republic of Korea

13/03.03

50.99% (c.i.f.)

Algeria

27/05/03

33.26% (c.i.f.)

Argentina

27/05/03

37.94-53.09% (c.i.f.)

Chinese Taipei

27/05/03

3.45-25.15% (c.i.f.)

India

27/05/03

26.81-31.92% (c.i.f.)

Indonesia

27/05/03

24.48% (c.i.f.)

Japan

27/05/03

36.25% (c.i.f.)

Kazakhstan

27/05/03

109.25% (c.i.f.)

Republic of Korea

27/05/03

13.96% (c.i.f.)

Romania

27/05/03

27.95% (c.i.f.)

Russia

27/05/03

24.20-35.17% (c.i.f.)

Slovak Republic

27/05/03

51.95% (c.i.f.)

South Africa

27/05/03

128.11% (c.i.f.)

Ukraine

27/05/03

30.45-67.69% (c.i.f.)

Venezuela

27/05/03

78.44% (c.i.f.)

China

14/03/03

45.85% (c.i.f.)

a

Provisional measures.

b

Preliminary determination.

¸É¤µ: ¦¤nÁ¦·¤µ¦n°°
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µ¦µ¸É 8: °´¦µµ¦°»®»µ¦¨· °µ¦³Á«
®nª¥: ¦o°¥¨³

·oµ
®¦´ ²
oµªÁ¨º°Â¨³ oµªo°¤¤º°
85.69
oµªµ¨¸
3.62
¨»n¤´¡º°ºÉ Ç
6.65
¨»n¤´¨Å¤oÂ¨³¨Å¤o¤¸Á¨º°Â È
4.34
¨»n¤Á¤¨È¡ºÊÎµ¤´
28.83
°o°¥
2.15
¨»n¤¨·£´rÁoÄ¥µ¡º
4.34
¨»n¤¡º°ºÉ Ç
4.34
¨»n¤ª´ª Â¡³ Â¨³Â³
0.07
¨»n¤¨·£´rµ´ªr°ºÉÇ
0.01
¤
2.75
¨»n¤ ´ªr Å®¤Â¨³´Âo
0.13
iµÅ¤o
0.00
¦³¤
0.00

EU ¸É»i
-0.29 5.64
0.28 0.02
0.21 1.51
0.36 0.12
35.87 45.86
0.25 0.11
29.70 0.13
1.84 0.12
0.61 3.68
-0.19 0.25
0.25 3.53
0.03 0.00
3.46 -1.26
3.85 -7.44

®¤µ¥Á®»: ´ªÁ¨ ¸É·¨®¤µ¥¹°´¦µµ¦°»®»Á}¨®¦º°¼£µ¬¸
·oµ°ºÉÇ ¸ÉÅ¤nÅoÂ¨ÁºÉ°µ¼ÁÈ£µ¬¸®¦º°¤¸°´¦µ
°»®»ÉÎµ¤µ
¸É¤µ: µ o°¤¼¨ GTAP
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µ¦µ¸É 9: £µ¬¸n°° °Å¥e 2546
®nª¥: µ Â¨³¦o°¥¨³
Commodity

Applied rate

Statutory rate

B 5 per kg.

B 5 per kg.

Hides of bovine animals
Raw hides

Parings, waste, and dust for use in the production of B 0.4 per kg.
leather
Wood, sawn wood, and articles made of wood
Wood and sawn wood

B 4 per kg.

0% to 40%

40%

Unsuitable for other conversion

10%

10%

Other

20%

20%

Rice

0%

10%

Metal scraps

0%

50%

Rubber

0%

40%

Raw silk and silk yarn

0%

B 100 per kg.

Certain fish

0%

75%

Articles of wood

¸É¤µ: Information provided by the Thai authorities.
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µ¦µ¸É 10: ¦µ¥µ¦·oµ¸Éo° °Ä°»µn°° e 2545
Commodity

HS

Rationale

Measures and condition

0101

Animal preservation

Export is generally not allowed

0106
0106

Animal preservation
Animal preservation

Turtles (spiny
terrapin)
Live animals in 277
categories

0106

Animal preservation

Export is generally not allowed
NAL, with approval from
Department of National Parks,
Wildlife, and Plants
Export is generally not allowed

0106

Animal preservation

Rare live sea animals
carcass and products

03010307

Ornamental fish (in
400 species)
Live shrimp

0301.10

Animal preservation,
in compliance with
CITES agreement
Animal preservation

Crustaceans (shrimp
and octopus) frozen
or chilled

0306,
0307,
1605,
1902
03.07

Agriculture
products
Live horses, asses,
and mules
Chipmunks
Elephants

Pearl shell
Tortoise-shell

Dead animals, unfit
for human
consumption
(291 categories)
Coral
Pearl shell

92

03.06

05.06,
05.07,
05.11
05.06,
05.07,
05.11
0508
0508

Prevent domestic
shortages
Requirement of
importing nation
(only exports to the
U.S. and EU)
To encourage local
farming industries
Animal preservation

NAL, for 80 categories, automatic
licensing for 197 categories with
approval from Department of
Forestry
Export is not generally allowed

Export is generally not allowed
Automatic licensing, with certificate
from Department of Fishery
Exporter must be members of Thai
Frozen Food Association

NAL, with export certificate from
Department of Fishery
NAL, with approval from Ministry
of Agriculture

Animal preservation

NAL, for 262 categories
AL, for 29 categories with approval
from Ministry of Agriculture

Animal preservation
To encourage local
industry

Export is generally not allowed
Automatic licensing, with export
certificate from Department of
Fishery

เอกสารวิจยั หมายเลข 5 โครงการ WTO Watch

µ¦µ¸É 10 (n°)
Commodity

HS

Rationale

Measures and condition

0603.10

According to bilateral
agreement

Durian

0810.90

To regulate the export
system

Longans

0810.90

To regulate the export
system

Coffee

0901, 2101.10

Rice

1006.10,
1006.20
1006.30,
1006.40
1209.99
1401.20

Compliance with
International Coffee
Agreement
Prevention of domestic
shortages, export control

Exporters must be registered with
Department of Agriculture, and
required phytosanitary certificate
Automatic licensing, exporters
must be registered with
Department of Agriculture
Exporters must be registered with
Department of Agriculture,
Ministry of Agriculture
Automatic licensing

Agriculture
products
Orchids for export to
EU

Jute seeds
Rattan

Automatic licensing, export
quota (EU)

Domestic preservation
Domestic preservation

Export is generally not allowed
Export is generally not allowed
Exporter must be members of
Thai Food Processors
Association
Automatic licensing, exporters
must be registered with Ministry
of Industry
Exporters must be a member of
Thai Food Processors
Association, or Thai Pineapple
Industry
Export is generally not allowed

Tuna in airtight
containers

1604.14

To regulate the export
system

Sugar

1701

Local industries protection

Canned pineapple
and concentrated
pineapple juice

2008.20,
2009.40

To regulate the export
system

Oil cake and other
solid residue,
resulting from
extraction of groundnut oil
Oil cake and other
solid residue,
resulting from
extraction of
soyabean oil

2304, 2305

Prevention of domestic
shortages

2304.00.0008

Prevention of domestic
shortages

Export is generally not allowed
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µ¦µ¸É 10 (n°)
Commodity

HS

Rationale

Measures and condition

2841.61

Public moral, prevention of
narcotics

Caffeine

2939.30,
3003.40

Public health

Animal or vegetable
fertilizers

3101.00

Prevention of domestic
shortages

Wood, sawn or
chipped

4401, 4403,
4404, 4406,
4407

Prevention of domestic
shortages

Wood charcoal

4402

Forest conservation

Rubber woods

4403, 4404,
4406, 4407

Prevention of domestic
shortage

Automatic licensing: only
with approval from Office
of the Narcotic Control
Board
Automatic licensing: only
with approval from FDA or
Department of Industrial
Works
NAL: with approval from
Department of Agriculture,
Ministry of Agriculture and
Cooperatives
Export is generally not
allowed, except Pines and
Eucalyptus that receive
approval from DirectorGeneral of Department of
Forestry
NAL: exportation is not
generally allowed
Automatic licensing

Non-agriculture
products
Potassium
permanganate

Non-categorized
HS numbers
Buddha images

Coal

Counterfeit products
Fuel

94

To protect national treasures
of artistic, historic, and
archaeological value
Conservation of exhaustible
natural resources

To prevent the production of
counterfeit products
Pursuant to the UN Security
Council resolution

Automatic licensing, with
export certificate from
Department of Fine Arts
NAL, allowed only for reexport, or coal imported to
produce for exports; export
certificate from the
Department of Alternative
Energy Development and
Efficiency, Ministry of
Energy
Prohibited
Automatic licensing, with
certificate from Petroleum
Authority of Thailand
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µ¦µ¸É 10 (n°)
Commodity
Non-categorized
HS numbers
Gold

HS

Rationale

Measures and condition

Economy security and stability

Automatic licensing, with
conditions set by Ministry of
Finance
Prohibited

Goods duplicated
from copyright
products
Goods export to
Sierra Leone
Goods export to
Angola

To prevent the exportation of
imitation products
Compliance with UN resolution 1171
(1998)
Compliance with UN resolution 1173
(1998)

Prohibited

Natural sand

Prohibited

Silica sand or quartz
sand

Conservation of exhaustible national
resources
According to the commitment with
the countries that produce or export
goods to Thailand
Conservation of exhaustible national
resources

Tapioca

Export quota (EU)

Textiles

Export quota (EU, U.S., Canada,
Norway)

Re-export products

Prohibited

Thailand has not yet
committed to re-export
agreement with any countries
Department of Foreign Trade
authorizes the Department of
Mineral Resources to grant
licences
Bilateral agreement
provisions
Bilateral agreement
provisions

®¤µ¥Á®»: NAL = Non-automatic licensing.
¸É¤µ:

Department of Foreign Trade, Thailand [Online]. Available at:
http://www.dft.moc.go.th/export_index.htm
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1,939
2,130

2,280

2543
2544

2545

320

168
241
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¦µ¥µ¦

ISO

14

8.7
11.3

5.5

%

217

137
184

65

¦µ¥µ¦

9.5

7.1
8.6

3.7

%

IEC/CISPR

7

7
7

2

¦µ¥µ¦

0.3

0.4
0.3

0.1

%

CODEX

Îµª³¤ °¤µ¦µ ¤°. ¸ÉÁ®¤º°´
¤µ¦µµ¨

¸É¤µ: Îµ´µ¤µ¦µ¨·£´r°»µ®¦¦¤

1,750

¦µ¥µ¦

2542

e

Îµª³¤
°¤µ¦µ
¤°.

µ¦µ¸É 11: Îµª¤µ¦µ°»µ®¦¦¤¸ÉÁ®¤º°´¤µ¦µµ¨
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Myanmar
Cambodia
Laos
Yunan
GMS

Thailand

ASEAN
Singapore
Philippines
Indonesia
Brunei
Malaysia
Vietnam
+
3

1

+

Pakistan
Bahrain

Korea

Japan

China

AFTA-CER

Canada
Chile
Mexico
Papua New
Guinea
Peru
USA
New Zealand
Australia

¸É¤µ: ¦´¦»µµ ° iµ¥µ¦ª·´¥ªµ¤´¤¡´rµÁ«¦¬·¦³®ªnµ¦³Á« µ´ª·´¥Á¡ºÉ°µ¦¡´µ
¦³Á«Å¥ Â¨³ «¼  ¥r  µ¦«¹  ¬µÁ«¦¬·  ¦³®ªn µ ¦³Á« Â¨³µ¦¡´  µµ´  ´  ·  ¡´  
¦·®µ¦«µ¦r (2545)

Bhutan

Napal

Sri Lanka

India

Bangladesh

BIMST-EC

EU

AS

£µ¡¸É 4: ªµ¤¨µ¦oµÁ¦¸Ä¦³´£¼¤·£µÂ¨³ª·£µ¸ °Å¥

CER
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98

¤¼¨nµµ¦n°°
¤¼¨nµµ¦ÎµÁ oµ
¤.- ¡¥. Growth Share ¤.- ¡¥. Growth Share
48
(%) (%)
48
(%) (%)
¸É»i (17)
556.75
13.75 960.50 13.77 22.03
11.98
®¦´² (1)
625.43
15.44 318.13 17.94 7.30
9.69
¸ (19)
331.20
8.18 408.24 35.00 9.36
27.84
¸ (HS 07-08)
16.36
0.40
6.32 15.30 0.14
30.75
°·Á¸¥ (29)
53.78
1.33 46.70 8.58 1.07
61.45
°·Á¸¥ (82
12.19
0.30
3.26 24.72 0.07
¦µ¥µ¦)
128.22
°°Á¦Á¨¸¥ (6)
117.56
2.90 122.01 58.48 2.80
30.23
·ª¸Â¨r (22)
19.15
0.47
9.05 5.00 0.21
66.89
Á¦¼ (n/a)
1.67
0.04
1.46 -12.93 0.03
39.95
µÁ¦®r (n/a)
2.40 26.04 0.06
4.51 33.09 0.10
Ã¨
4,049.38 100 4,360.00 100
®¤µ¥Á®»: ´ªÁ¨ oµ¥ºÉ°¦³Á« Á}°´´ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

¦³Á«

9.11 0.04
30.56 0.08
100

22.68
100.49
15.46
239.57
28.20
3.13

42.80

10.04
7.08 172.95
8.93 227.46
-4.45 -133.48
10.10 253.86
0.22 145.20

-2.11 -42.13
6.91
-310.62 8,409.39

40.34 0.34

43.23 2.85

94.21 0.18

31.66 1.19

25.04 0.27

31.70 8.79

739.44

-77.03 -77.81

12.34 11.22

943.56

2.28

307.29

®nª¥: ¨oµµ
¤¼¨nµ»¨µ¦oµ
¤¼¨nµµ¦oµ¦ª¤
¤.- ¡¥. Growth ¤.- ¡¥. Growth Share
48
(%)
48
(%) (%)
-403.75 -16.34 1,517.25 13.11 18.04

µ¦µ¸É 12: ··µ¦oµ¦³®ªnµ¦³Á« °Å¥´¦³Á«¼nÁ¦µ FTA e 2548
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µ¦µ¸É 13: ¦»¨µ¦Îµªµ¦Á¨¸É¥Â¨ª´·µ¦´¤Â¥µ¤
¦³Á£ °µ¦Îµªµ¤¨µ¦oµÁ¦¸ª·£µ¸ °Å¥

ªµ¤¨

Å¥-¸ (HS07-08)
Å¥
µµ¦¦´¦³µ¸
Å¥-°·Á¸¥
Å¥
°·Á¸¥
Å¥-°°Á¦Á¨¸¥
Å¥
°°Á¦Á¨¸¥
Å¥-®¦´²
Å¥
®¦´°Á¤¦·µ
Å¥-¸É»i
Å¥
¸É»i

¨ °µ¦ ¨ °
´¦¦
°´¦µ
¦´¡¥µ¦ µ¦oµ

®nª¥: ¨oµ°¨¨µ¦r®¦´
¨ °ªµ¤ ª´·µ¦
¦ª¤
¤»¨¦³®ªnµ
µ¦¨»
Â¨³µ¦°°¤

-1.26
-0.83

10.06
-2.98

0.79
-0.31

9.59
-4.13

-7.31
-221.34

371.38
-30.68

-37.61
30.51

59.00
134.20

-8.26
1.03

13.13
165.74

-108.18
-49.06

831.44
205.44

-92.99
52.27

630.26
208.65

-87.15
779.83

353.78
882.27

-71.09 292.97
6.29 -245.73

248.94 515.57
-142.69 1,519.40

®¤µ¥Á®»: ¤¤»·Ä®o¤¸µ¦¨£µ¬¸ÎµÁ oµÄ»¦µ¥µ¦·oµ ¦³®ªnµÅ¥´¼n¦³Á«
¸ÉÎµªµ¤¨ª·£µ¸´ Ã¥°´¦µ£µ¬¸ÎµÁ oµÎµ®¦´¦³Á«°ºÉÁ·¤
¦¸¸ ¨£µ¬¸Á¡µ³·oµ´Â¨³¨Å¤o (HS 07 – 08)
¸É¤µ: ÎµªµÂÎµ¨°»¨¥£µ¡´ÉªÅ GTAP
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µ¦µ¸É 14: ´¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦n°°Îµªoª¥´¸
Revealed Comparative Advantage Export (RCAX)

RCAX
SGU

US

EU Japan Thai ASEAN China India

Aus

NZL

Peru ROW

       

ZKW        
JUR

       

YBI

       

RVG

       

FBE        
SIE

       

RFU

       

FWO

       

RDS        
UPN        
ZRO        
IUV        
IVK        
FRD        
RLO        
JDV        
RPQ       
FPW        
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µ¦µ¸É 14 (n°)
RCAX

US

EU Japan Thai ASEAN China India Aus

NZL

Peru ROW

RPW         
YRO         
PLO         
SFU        
VJU         
RIG         
EBW         
WH[         
ZDS         
OHD         
OXP         
SSS         
SBF         
FUS         
QPP        
LBV

        

QIP        
IPS         
PYK         
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µ¦µ¸É 14 (n°)
RCAX

US

EU Japan Thai ASEAN China India Aus

NZL Peru ROW

RWQ

   

      

HOH

   

      

RPH    

      

RPI

   

      

HO\

   

      

JGW

   

      

ZWU

   

      

FQV

   

      

WUG

   

      

RWS

   

      

ZWS

   

      

DWS

   

      

FPQ

   

      

RIL

   

      

LVU

   

      

REV

   

      

URV

   

      

RVJ

   

      

¸É¤µ: Îµªµµ o°¤¼¨ GTAP ¹ÉÁ} o°¤¼¨µ¦oµÃ¨ °e 2001
®¤µ¥Á®»: nµ RCAX °Å¥Ä·oµ·¸É i Îµªµ´nª °µ¦n°°·oµ i °Å¥ Á¸¥´
´nªµ¦n°°·oµ i °µ¦n°° °Ã¨
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µ¦µ¸É 15: ´¸ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Äµ¦ÎµÁ oµÎµªoª¥´¸
Revealed Comparative Advantage Import(RCAM)

RCAM US
SGU

EU Japan Thai ASEAN China India Aus NZL Peru ROW

       

ZKW        
JUR

       

YBI

       

RVG        
FBE        
SIE

       

RFU

       

FWO

       

RDS        
UPN        
ZRO        
IUV        
IVK        
FRD        
RLO        
JDV        
RPQ       
FPW        
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µ¦µ¸É 15 (n°)
RCAM

US

EU Japan Thai ASEAN China India Aus NZL Peru ROW

RPW        
YRO        
PLO        
SFU        
VJU        
RIG        
EBW        
WH[        
ZDS        
OHD        
OXP        
SSS        
SBF        
FUS        
QPP       
LBV

       

QIP        
IPS        
PYK        
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µ¦µ¸É 15 (n°)
RCAM

US

EU Japan Thai ASEAN China India Aus

NZL Peru ROW

RWQ

   

      

HOH

   

      

RPH    

      

RPI

   

      

HO\

   

      

JGW

   

      

ZWU

   

      

FQV

   

      

WUG

   

      

RWS

   

      

ZWS

   

      

DWS

   

      

FPQ

   

      

RIL

   

      

LVU

   

      

REV

   

      

URV

   

      

RVJ

   

      

¸É¤µ: Îµªµµ o°¤¼¨ GTAP ¹ÉÁ} o°¤¼¨µ¦oµÃ¨ °e 2001
®¤µ¥Á®»: nµ RCAM °Å¥Ä·oµ·¸É i Îµªµ´nª °µ¦ÎµÁ oµ·oµ i °Å¥
Á¸¥´´nªµ¦ÎµÁ oµ·oµ i °µ¦ÎµÁ oµ °Ã¨
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รายชือ่ เอกสารโครงการ WTO Watch
(จับกระแสองค์การการค้าโลก)
เอกสารข้อมูล
หมายเลข 1

ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT/WTO
โดย จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
มิถุนายน 2547

หมายเลข 2

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี
US-Australia FTA และ Thailand-Australia FTA
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
กรกฎาคม 2547

หมายเลข 3

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี
US-Chile FTA
US-Singapore FTA
และ US-Australia FTA
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
เอกพล จงวิลัยวรรณ
ตุลาคม 2547

หมายเลข 4

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
พฤศจิกายน 2547

หมายเลข 5

คลังข้อมูล FTAs
โดย อิสร์กลุ อุณหเกตุ
เมษายน 2548
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หมายเลข 6

บรรณานุกรม WTO
โดย อิสร์กลุ อุณเหตุ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 7

ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : มโนสาเร่
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มิถุนายน 2548

หมายเลข 8

ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตร
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มิถุนายน 2548

หมายเลข 9

Stiglitz Plan:
ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
โดย ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
กรกฎาคม 2548

หมายเลข 10

ข้อเสนอว่าด้วยการจัดระเบียบสินค้าเกษตร
โดย จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล
สิงหาคม 2548

หมายเลข 11

การอำนวยความสะดวกทางการค้า
Trade Facilitation
โดย ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
ตุลาคม 2548

หมายเลข 12

ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย :
รายงานและบทวิเคราะห์
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
เมษายน 2549
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หมายเลข 13

การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 6
ที่ฮ่องกง
โดย สิทธิกร นิพภยะ
เมษายน 2549

เอกสารวิชาการ
หมายเลข 1

GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ตุลาคม 2547

หมายเลข 2

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มกราคม 2548

หมายเลข 3

GATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
โดย พรเทพ เบญญาอภิกลุ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 4

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
โดย สิทธิกร นิพภยะ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 5

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
โดย ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์
มิถุนายน 2548

หมายเลข 6

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด:
ข้อตกลงและประสบการณ์
โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
มิถุนายน 2548
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หมายเลข 7

สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยา
โดย สิทธิกร นิพภยะ
กันยายน 2548

หมายเลข 8

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :
การปรับตัวยุคการค้าเสรี
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2548

หมายเลข 9

ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการ SPS
สิง่ แวดล้อม และแรงงานของ WTO
โดย ทัชชมัย ฤกษะสุต
พฤศจิกายน 2548

หมายเลข 10

ข้าวภายใต้องค์การการค้าโลก
โดย มณเฑียร สติมานนท์
มกราคม 2549

เอกสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
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หมายเลข 1

การประชุมแคนคูน :
ความผลิบานและโรยราของการค้าเสรี
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
พฤษภาคม 2547

หมายเลข 2

รายงานการประชุมทางวิชาการ
“รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจา
การค้าทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร”
โดย สิทธิกร นิพภยะ (บรรณาธิการ)
กรกฎาคม 2547

เอกสารวิจยั หมายเลข 5 โครงการ WTO Watch

หมายเลข 3

รายงานการบรรยายทางวิชาการ
“ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ FTAs”
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (ผูบ้ รรยาย)
สิทธิกร นิพภยะ (เรียบเรียง)
กุมภาพันธ์ 2548

หมายเลข 4

ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
เอกพล จงวิลัยวรรณ
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2548

หมายเลข 5

FTA ไทย - สหรัฐอเมริกา
ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ
โดย สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ (ผูบ้ รรยาย)
อิสร์กลุ อุณหเกตุ (เรียบเรียง)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2549

เอกสารวิจัย
หมายเลข 1

การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล
ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร
สิรลิ กั ษณา คอมันตร์
กุมภาพันธ์ 2548
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หมายเลข 2

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ
ต่อประเทศไทย
โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ครรชิต สุขนาค
มีนาคม 2548

หมายเลข 3

การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO
และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดอน นาครทรรพ
หฤษฏ์ รอดประเสริฐ
สิงหาคม 2548

หมายเลข 4

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
สาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ธราธร รัตนนฤมิตศร
สิงหาคม 2548

หมายเลข 5

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงปี 2543 - 2549
โดย ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
ตุลาคม 2549

ประวัติผู้เขียน
ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
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M.A. Econ.The University of British Columbia ระดับปริญญาเอก
Ph.D. Econ. The University of British Columbia
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

