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หน่วยที่ 6  นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
 

ตอนที่  
6.1  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
6.2  ลักษณะ ตัวแสดง นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
6.3  ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
 

แนวคิด 
1.  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ เป็นนโยบายที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนของ

สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวคิดนโยบายการค้าระหว่างประเทศมีพัฒนาการ
มาจากลัทธิพาณิชยนิยม โดยนโยบายการค้าระหว่างประเทศถูกก าหนดโดยทฤษฎีทางการค้าโดยตรง 

2.  ลักษณะของนโยบายการค้าระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ นโยบายการค้าเสรี และนโยบายการค้า
แบบคุ้มกัน ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ รัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติและทบวงการช านาญการพิเศษ เวทีความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ 
บริษัทเอกชนและแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ  

3.  นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญ เช่น นโยบายการค้าเสรีซึ่งเป็น
นโยบายการค้าที่ส าคัญที่เป็นผลมากจากการชะงักงันของการเจรจราการค้าระหว่างประทศในรอบโดฮา
ขององค์การการค้าโลก 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบท
โลกได้ 

2.  วิเคราะห์ ลักษณะ ตัวแสดง นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 



 

นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก   6-3 

 

82328-6 ร่าง 1 K. (29/11/60) 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ศึกษาจากสื่อประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)  
5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเร่ือง 
 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 6.1 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้า
ระหว่างประเทศในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 
 6.1.1 ความหมาย และความส าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 

6.1.2 แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

แนวคิด 
1.  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ เป็นนโยบายที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการ

แลกเปลี่ยนของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศรวมถึงภาษี การให้เงิน
อุดหนุน และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการน าเข้าหรือส่งออก โดยนโยบายการค้าระหว่างประเทศมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2.  แนวคิดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มีพัฒนาการมาจากลัทธิพาณิชยนิยม โดยนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศถูกก าหนดโดยทฤษฎีทางการค้าโดยตรง มี 5 ทฤษฎีหลักด้วยกัน คือ ทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีเฮกเชอร์-ออแลง ทฤษฎีวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ และทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ  

 

วัตถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบท
โลกได้ 

  2.  อธิบายแนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศได้ 
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เรื่องท่ี 6.1.1 
ความหมาย และความส าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่าง
ประเทศในบริบทโลก 
 

 
ความหมายของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ 

โดยทั่วไปแล้วนโยบายทางการค้ามีส่วนส าคัญที่เก่ียวข้องกับ “นโยบายต่างประเทศ” และ “นโยบายภายใน
รัฐ” โดยนโยบายทางการค้าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการภายในรัฐมากกว่านโยบายต่างประเทศ แต่กระนั้นก็
ตามนโยบายการค้านั้นถือว่าเป็นนโยบายที่เก่ียวข้องกับกิจการระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้ยุทธศาสตร์และให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย  

Business Dictionary1 ได้ให้ความหมาย “นโยบายการค้า” (trade policy) ไว้ว่า 
“กฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

รวมถึงภาษี การให้เงินอุดหนุน และกฎเกณฑ์เก่ียวกับการน าเข้าหรือส่งออก”  
ในขณะที่ economywatch2 ได้ให้ความหมาย “นโยบายการค้า” (trade policy) ไว้ว่า 
“มาตรฐาน เป้าหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ 

นโยบายเหล่านี้เป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละประเทศและถูกก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศของรัฐ นโยบายการค้าของประเทศจะประกอบไปด้วยเรื่องภาษี การส่งออก การน าเข้า 
กฎเกณฑ์ในการตรวจสอบ ศุลกากร รวมถึงเร่ืองโควตา”  

ดังนั้นนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ (international trade policy) โดยทั่วไปแล้วจะเน้นไปที่เรื่อง
ส าคัญทางการค้าระหว่างประเทศดังนี้3   

1. ภาษี ทุกประเทศมีสิทธิที่จะก าหนดภาษีในการน าเข้าหรือส่งออกสินค้า บางประเทศมีการเรียกเก็บภาษี
ศุลกากรเก่ียวกับน าเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศของตน การเรียก
เก็บภาษีในอัตราสูงท าให้สินค้าน าเข้ามีราคาสูงขึ้นไปด้วย เนื่องจากให้ความส าคัญกับสินค้าภายในประเทศเป็นส าคัญ 

2. อุปสรรคทางการค้า เป็นข้อจ ากัดของรัฐเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าบางประเภทหรือเฉพาะบางประเภท 
รูปแบบทั่วไปที่เห็นได้ชัดเจนเก่ียวกับอุปสรรคทางการค้าคือ ภาษีศุลกากร การก าหนดโควตา เป็นต้น 

                                                           
1 Business Dictionary. “ trade policy”  Available from http://www.businessdictionary.com/definition/trade-

policy.html .Accessed January 24, 2017. 
2 Economywatch. “ trade policy”  Available from  http://www.economywatch.com/international-trade/trade-

policy.html .Accessed January 24, 2017. 
3 Ibid. 

http://www.businessdictionary.com/definition/trade-policy.html%20.Accessed
http://www.businessdictionary.com/definition/trade-policy.html%20.Accessed
http://www.economywatch.com/international-trade/trade-policy.html%20.Accessed
http://www.economywatch.com/international-trade/trade-policy.html%20.Accessed
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 3. ความปลอดภัย เป็นข้อก าหนดเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าว่าอยู่ในระดับสูงพอที่จะน าเข้ามา
ภายในประเทศได้ เจ้าหน้าที่ทางราชการจะเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับเฉพาะเพื่อรับรองสินค้าน าเข้าเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

ความส าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐแต่ละรัฐไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอย่างเป็นเอกเทศ แต่ในทางตรงกันข้าม

รัฐแต่ละรัฐมีการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการค้าระหว่างประเทศเป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์
กันนั้น โดยการค้าระหว่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ ประเทศใดที่จะ
พยายามผลิตสินค้าและบริการทุกประเภทโดยไม่มีการน าเข้าหรือส่งออก ประเทศนั้นจะพัฒนาได้ช้า และมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนจะต่ า  

ทั้งนี้การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งติดต่อ ปฏิสัมพันธ์เพื่อท าการค้ากับประเทศอ่ืน ๆ จะส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้4 

1. นโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะในเร่ืองการส่งออกซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมีอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น
ท าให้มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศมากข้ึน และก่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

2. นโยบายการค้าระหว่างท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้
ทรัพยากรภายในประเทศเพื่อผลิตสินค้าที่ตนถนัดและสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ โดยลดปริมาณสินค้าที่
ตนเองไม่ถนัดลง ท าให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศท าให้ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัวเนื่องจากมีการผลิต
ภายในประเทศมากขึ้นเพราะมีการค้าขายระหว่างตลาด 2 ตลาดคือ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่ง
เป็นผลดีต่อประชาชนภายในประเทศในเร่ืองการก่อให้เกิดการจ้างงานและก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติเพิ่มข้ึน 

4. นโยบายการค้าระหว่างประเทศท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะการทางาน และเทคโนโลยี 
เพราะมีการปรับปรุงพัฒนาการผลิตสินค้าภายในประเทศ ท าให้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทา
งาน ซึ่งก่อให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนาในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้สินค้ามี
คุณภาพสามารถส่งออกไปขายแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

5. นโยบายการค้าระหว่างประเทศท าให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วไป
ยังประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ สถานประกอบการต้องพิจารณา
เลือกแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการให้ใกล้ชิดตลาดส่งออกเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

                                                           
4 Wordpress. “ ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ คื อ อ ะ ไ ร  มี ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ โ ท ษ อ ย่ า ง ไ ร ”  Available from 

https://mychackinin1798.wordpress.com/2016/04/02 . Accessed January 24, 2017. 

https://mychackinin1798.wordpress.com/2016/04/02
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 นอกจากนี้นโยบายการค้าระหว่างประเทศยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ดังนี้5 

1. นโยบายการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท า เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละ
ประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันส าปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่ องยนต์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

2. นโยบายการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดความช านาญเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ๆ จะก่อให้เกิดความช านาญ 

3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ การผลิตสินค้าด้วยความช านาญท าให้
สินค้ามีคุณภาพสูง 

4. นโยบายการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดปัจจัยการผลิตเอ้ืออ านวย กล่าวคือ ประเทศแต่ละประเทศจะ
เลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศตนได้อย่างเหมาะสม 

 
กิจกรรม 6.1.1 
 จงอธิบายว่านโยบายระหว่างประเทศมีความส าคัญต้อการพัฒนาเศรษฐกิจะหว่างประเทศอย่างไร มาพอ
สังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.1 
 นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่าง  ๆ 
ดังนี้  

1. เครื่องมือส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่อง
การส่งออกซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมีอุปสงค์ภายในประเทศมากข้ึนท าให้มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปขาย
ต่างประเทศมากข้ึน และก่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเพื่อผลิตสินค้า
ที่ตนถนัดและสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ โดยลดปริมาณสินค้าที่ตนเองไม่ถนัดลง ท าให้มีการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การขยายตัวของตลาดภายใน เนื่องจากมีการผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพราะมีการค้าขายระหว่างตลาด 
2 ตลาดคือ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนภายในประเทศในเร่ืองการก่อให้เกิด
การจ้างงานและก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติเพิ่มข้ึน 

 
 

                                                           
5 Ibid. 
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4. การพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะการทางาน และเทคโนโลยี เพราะมีการปรับปรุงพัฒนาการผลิตสินค้า
ภายในประเทศ ท าให้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทางาน ซึ่งก่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนาในการใช้เคร่ืองมือ เครื่องใช้ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสามารถส่งออกไปขายแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ 

5. มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ สถานประกอบการต้องพิจารณาเลือกแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการ
ให้ใกล้ชิดตลาดส่งออกเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
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เรื่องท่ี 6.1.2 
แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 
 

แนวคิดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยพื้นฐานแล้ว “การค้าระหว่าง

ประเทศ” หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ การค้าในลักษณะนี้ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองของ ราคา อุปสงค์ อุปท าน และมีผลกระทบและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในโลกรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการค้าทั่วโลกท าให้ผู้บริโภคและประเทศทั้งหลายมีโอกาสที่จะเสนอขายสินค้าและ
บริการไม่เพียงแต่ในประเทศของตน โดยสินค้าเกือบทุกประเภทสามารถน ามาขายได้ในตลาดระหว่างประเทศ เช่น 
อาหาร เสื้อผ้า อะไหล่รถยนต์ น้ ามัน เป็นต้นรวมไปถึงบริการประเภทต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ธนาคาร การให้ค าที่
ปรึกษาและการขนส่ง การค้าในระดับโลกจึงท าให้ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 
เทคโนโลยีหรือทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะว่าประเทศต่าง ๆ อาจมีทรัพยากรและทรัพย์สินแตกต่างกัน 
บางประเทศสามารถผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับประเทศอ่ืนแต่มีศักยภาพที่จะผลิตได้มากกว่าโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่
ต่ ากว่าจึงสามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายได้มากกว่าซึ่งถือว่าประเทศนั้นอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (specialization) 
ในการค้าระหว่างประเทศ 6 

อัน ซับ ลี (Eun Sup Lee)7 ได้ให้ความหมายของ “การค้าระหว่างประเทศ” ว่าหมายถึง กิจกรรมการค้า
ระหว่างประเทศหรือการค้าทั่วโลกซึ่งแตกต่างจากธุรกรรมการค้าภายในประเทศที่ไม่มีการด าเนินการข้ามดินแดนของ
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศมิได้หมายถึงเพียงการจ าหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องการโอนย้ายบริการ 
เทคโนโลยีโดยผ่านข้อตกลงที่ได้รับอนุญาตโดยผ่านช่องทางการลงทุนต่าง ๆ ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจสนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศโดยการสนับสนุนกิจการของพลเมืองของตนเองให้มีการพัฒนาและท าให้เศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโต บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็อาจมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศโดยการขยายการลงทุนหรือ
ตลาดไปทั่วโลกและเป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้รับก าไรสูงสุดโดยการท าธุรกรรมการค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและใน
หลายบริษัทจ าเป็นต้องมีการขยายตัวไปลงทุนในตลาดระหว่างประเทศมากกว่าตลาดภายในประเทศเนื่องจากมี
วัตถุประสงค์เพื่อความเจริญเติบโตและการอยู่รอดทางธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นทางเลือกในการเพิ่มส่วน
แบ่งทางตลาดและผลก าไรแต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกว่าการด าเนินการค้าภายในประเทศเพราะการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นการท าธุรกรรมระหว่างประเทศจึงอาจเกิดความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศได้ 

 

                                                           
6 Investopedia. “What is international trade?” Available from 

http://www.investopedia.com/articles/03/112503.asp. Accessed January 24, 2017. 
7 Eun Sup Lee. (2012). Management of International Trade. New York: Springer. pp. 1–2. 
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ทั้งนี้ แนวคิดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มีพัฒนาการมาจากลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) ซึ่งเป็น
กระแสหลักในทางเศรษฐศาสตร์ตลอดศตวรรษที่ 16 จนถึงศตวรรษที่ 18 โดยลัทธิพาณิชยนิยมได้เริ่มเสื่อมลงในตอน
ปลายของศตวรรษที่ 18 ลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) มาจากค าศัพท์ภาษาละติน “mercari” ซึ่งหมายถึง การ
ด าเนินการทางการค้า8 โดยลัทธิพาณิชยนิยมถือว่าความเจริญรุ่งของชาติขึ้นอยู่กับการจัดหาทุนและในระดับโลกแล้ว
ทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามการค้าระหว่างประเทศ การหาทุนเพิ่มขึ้นโดยหลักแล้วมาจากการเพิ่มการค้ากับประเทศ  
อ่ืน ๆ ดังนั้นความมั่งคั่งและอ านาจของรัฐนั้นสามารถด าเนินการได้ดีที่สุดโดยผ่านการส่งสินค้าไปขายและเก็บ
ทรัพยากรที่มีค่ากลับมา และรัฐสมควรที่จะใช้นโยบายป้องกัน (protectionist policy) โดยการส่งเสริมการส่งออกแต่
ปกป้องการน าเข้าโดยใช้นโยบายทางด้านภาษี ส่งผลให้แนวความคิดพื้นฐานทางการด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่บน
แนวคิดในเรื่อง “การแข่งขันอย่างเข้มงวด” (zero-sum game) โดยมีรัฐหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกรัฐหนึ่งเสียประโยชน์ 9  

 

ทฤษฎีนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าระหว่างประเทศถูกก าหนดโดยทฤษฎีทางการค้าโดยตรง ทฤษฎีทางการค้าจะอธิบายรูปแบบ

ของการค้าและผลตอบแทนที่ได้รับจากการค้า โดยการเปรียบเทียบรัฐตามสมมุติฐานของรัฐ 2 รูปแบบ คือ autaky 
กับ free trade autaky จะไม่มีการค้าขายเนื่องจากการที่แต่ละรัฐมีอุปสรรคทางการค้า แต่ในโลกความเป็นจริงไม่มี
รัฐในลักษณะดังกล่าว ส่วนรัฐ free trade นั้นจะด าเนินการค้าเสรีโดยไม่ถูกก าหนดจากนโยบายใด ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
ก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน10  

ทฤษฎีทางการค้าจะท านายรูปแบบและผลลัพธ์ที่ได้จากการค้าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานของรัฐระหว่าง 
autaky กับ free trade ในทางปฏิบัติแล้วรัฐได้ด าเนินนโยบายอยู่ระหว่างสมมุติฐานทั้งสองเร่ือง และทฤษฎีทางการ
ค้าได้เป็นตัวก าหนดนโยบายทางการค้าในทางปฏิบัติ เมื่อได้มีการน าเอาอุปสรรคทางการค้ามาใช้ก็จะไปเข้าใกล้ 
autaky แต่เมื่อเอาอุปสรรคทางการค้าออกก็จะไปเข้าใกล้ free trade หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทิศทางของผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงระหว่าง autaky กับ free trade มีความสัมพันธ์กับผลกระทบของนโยบายเสรีทางการค้าว่าจะมี
อุปสรรคทางการค้ามากน้อยเพียงใด11 

โดยสรุปแล้วแนวความคิดในเร่ือง “การค้าเสรี” (Free Trade) กับเรื่อง “การป้องกัน” (Protection)12 
เป็นเร่ืองที่มีการโต้แย้งกันมานานนับแต่อดัม สมิธ ส านักคลาสสิก ส านักนีโอคลาสสิกที่สนับสนุนแนวความคิดการค้า
เสรีอย่างถึงที่สุด ซึ่งข้อโต้แย้งเหล่านี้อาจย้อนไปถึงตั้งแต่ยุคคลาสสิกโบราณจนมาถึงยุคกลาง และต่อมาได้ปรากฎหลัก
การค้าเสรีในงานเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนที่มีอิทธิพลของอดัม สมิธ และเดวิด ฮูม 
                                                           

8 Vaggi, G., Groenewegen, P. (2003). A Concise History of Economic Thought From Mercantilism to Monetarism. 
UK :Palgrave Macmillan. 

9 Wei-Bin Zhang. (2008) .  International Trade Theory Capital, Knowledge, Economic Structure, Money, and 
Prices over Time. Heidelberg: Springer. pp. 2-15. 

10 Pamela J. Smith. (2014). Global Trade Policy: Questions and Answers. Oxford: Wiley-Blackwell. pp. 4–5. 
11 Ibid. 
12 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Russell Roberts. (2008). The Choice A Fable of Free Trade and Protectionism. New 

Jersey: Pearson. 
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ตามด้วยพัฒนาการในศตวรรษที่ 19–2013 ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ นั้นเก้ือหนุนให้ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มไปในทาง
เน้นการค้าเสรี โดย Razeen Sally ได้ให้เหตุผลที่แนวความคิดเร่ืองการค้าเสรีที่ได้รับความนิยมมากกว่าแนวความคิด
แบบป้องกัน กล่าวคือ14 

1. การศึกษาในเชิงลึกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ National 
Bureau of Economic Research (NBER) และธนาคารโลก (world bank) พบว่าในช่วงทศวรรษที่  1970 และ 
1980 ได้มีการให้ค าแนะน าอย่างจริงจังว่าประเทศต่าง ๆ ควรใช้นโยบายการค้าแบบเสรีมากขึ้นเพื่อเปิดกว้างทางด้าน
เศรษฐกิจและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วกว่าการใช้นโยบายแบบป้องกัน  

2. กระบวนการโลกาภิวัฒน์ไม่ได้แยกประเทศก าลังพัฒนาออกจากประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่กระบวนการ
โลกาภิวัฒน์ได้ท าให้สภาพแวดล้อมของบางประเทศได้เปรียบ ในขณะที่บางประเทศไม่ได้เกิดความได้เปรียบขึ้นมา 
ประเทศในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เช่นศรีลังกา อินเดีย ยุโรป ละตินอเมริกาและในอีกหลายที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายเปิดกว้างและลดช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 

3. องค์กรเอ็นจีโอและประเทศก าลังพัฒนาได้ร่วมกันใช้นโยบายเสรีนิยมในการเจรจารอบโดฮาการแปล
ความหมายของค าว่า “การพัฒนา” ต้องการให้ประเทศพัฒนาแล้วเปิดกว้างส าหรับพื้นที่เก่ียวกับแรงงาน การส่งออก
ของประเทศก าลังพัฒนา แต่ประเทศก าลังพัฒนาไม่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน 

4. อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ที่สามารถประสบความส าเร็จได้ในศตวรรษที่ 19 ได้รับการท้าท าย 
โดยในเอเชียตะวันออกทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีไต้  ไต้หวัน ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าการใช้นโยบายป้องกันกับ

อุตสาหกรรมเกิดใหม่ท าให้การเจริญเติบโตของผลผลิตสูงกว่า 
จากการที่นโยบายการค้าระหว่างประเทศถูกก าหนดโดยทฤษฎีทางการค้าโดยตรง โดยทฤษฎีการค้าระหว่าง

ประเทศมี 5 ทฤษฎีหลักด้วยกัน คือ15 
1. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (The Absolute Advantage Theory) 
2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
3. ทฤษฎีเฮกเชอร-์ออแลง (Heckscher-Ohlin Theory) 
4. ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (The Product Life-Cycle Theory) 
5. ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (National Competitive Advantage) 

 
 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (The Absolute Advantage Theory)  

ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ เป็นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุคแรก ๆ โดย อดัม สมิท (Adam 

Smith) ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อดัง The Wealth of Nations ซึ่งสนับสนุนการค้าเสรีว่าเป็นนโยบายที่ดีเยี่ยมส าหรับ

                                                           
13 Razeen Sally (2008) . Trade Policy, New Century: The WTO, FTAs and Asia Rising. London: The Institute of 

Economic Affairs., pp. 27–28.  
14 Ibid. p. 55- 58 
15 Steve Suranovic. (2010). International Trade: Theory and Policy. US: George Washington University. และทฤษฎี

การค้าระหว่างประเทศ. Available from https://www.slideshare.net/tumetr/ss-43942351. Accessed January 24, 2017. 

https://www.slideshare.net/tumetr/ss-43942351
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ทุกประเทศในโลก เมื่อการค้าเป็นไปอย่างเสรี แต่ละประเทศก็จะท าการผลิตด้วยความรู้ความช านาญเป็นพิเศษเฉพาะ
สินค้าที่ประเทศมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ( ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่ง
ด้วยปัจจัยการผลิตจ านวนที่เท่ากัน) และน าเข้าสินค้าที่มีความเสียเปรียบโดยสมบรูณ์ ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศจึง
เกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายได้เปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินค้าคนละชนิดแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน  

 
 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ถูกพัฒนาโดยเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) ซึ่งมีแนวความคิดว่า 
ประเทศที่ไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุก ๆ อย่างกับประเทศอ่ืน ยังคงสามารถท าการค้าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินค้าที่ประเทศตนมีความ
เสียเปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า นั่นคือในประเทศหนึ่ง ๆ ไม่จ าเป็นต้องผลิตสินค้าทุกอย่าง ประเทศตนมีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าอะไร ก็ผลิตแต่สินค้าชนิดนั้นในการค้าขายระหว่างประเทศ โลกทั้งโลกก็จะมีสินค้าที่ดีที่สุดของ
ประเทศต่าง ๆ มาขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งถือได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ประเทศผลิตด้วยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  
 ทฤษฎีเฮกเชอร์-ออแลง (Heckscher-Ohlin Theory) 
 ทฤษฎี  Heckscher-Ohlin (H-O) เน้น ใน เรื่องความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิตเริ่มต้น  ( factor 
endownments) ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (factor prices) ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่
ส าคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและรสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฎีนี้ แต่ละประเทศจะส่งออก
สินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดยเปรียบเทียบโดยท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และการน าเข้าสินค้าเน้น
ไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายากโดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง  
 ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (The Product Life-Cycle Theory) 
 ทฤษฎีนี้ไม่ค านึงถึงความได้เปรียบในการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิต แต่เน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้ผลิตสินค้าส่งออกไปจ าหน่าย แต่ผลิตจ าหน่ายภายในประเทศ และเมื่อผลผลิตล้นตลาด จึงส่งส่วนเกิน
นั้นออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
 ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (National Competitive Advantage) 
 ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ถูกสร้างขึ้นมาโดยไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Michael E. 
Porter) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ประเทศใดจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ภายในประเทศจะต้องมีความได้เปรียบ
จากการแข่งขันก่อน” แต่ละประเทศจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน จะต้องพิจารณาจากปัจจัย 4 ปัจจัย คือ 
 1. สถานะด้านปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และทุน รวมถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้า ซึ่งปัจจัยตัวแรกนี้เป็นผลกระทบในด้านของทุน เราจะต้อง
พิจารณาตัวเราก่อนว่าปัจจัยการผลิตของเรามีความได้เปรียบอย่างไรบ้าง 
 2. สถานะด้านอุปสงค์ เมื่อผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศแล้ว ธุรกิจของเราสามารถครอง ส่วนแบ่งตลาด
ได้ที่ 1 อุปสงค์ของผู้บริโภคภายในประเทศสูง ก็เป็นความได้เปรียบของธุรกิจและมีโอกาสในการออกไปแข่งขันใน
ต่างประเทศได้ 
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 3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน ธุรกิจจะต้องพิจารณาว่าผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (supplier) นั้น หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น บริษัทขนส่ง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือไม่ เราอาจไม่จ าเป็นต้องส่งมอบ
วัตถุดิบอยู่แคภ่ายในประเทศเท่านั้น แต่สามารถแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกจากต่างประเทศก็ได้เช่นกัน 
 4. กลยุทธ โครงสร้างการแข่งขัน กลยุทธ์และโครงสร้างที่ดีจะต้องสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันที่มี
ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  

การค้าระหว่างประเทศในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเสมอไป ปัจจัยที่
ท าให้การค้าระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามทฤษฎีนั้น คือปัจจัยที่มีผลท าให้ปริมาณและราคาของสินค้าที่ซื้อขายกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือท าให้กลไกตลาดไม่สามารถดาเนินได้อย่างอิสระ ได้แก่ การสร้าง
อุปสรรคท าการค้าของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ การลดปัญหาการขาดดุลการค้าและดลุการชาระเงิน การส่งเสริมให้ธุรกิจ
ท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างประเทศได้ การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภายในซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน การท าให้
เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า เหตุผลทางการเมือง และประเทศมหาอานาจกดดันให้ปฏิบัติตาม
พันธกรณี เป็นต้น16 

 
กิจกรรม 6.1.2 

จงอธิบาย ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.2 
 ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ถูกสร้างขึ้นมาโดยไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Michael E. 
Porter) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ประเทศใดจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ภายในประเทศจะต้องมีความได้เปรียบ
จากการแข่งขันก่อน” แต่ละประเทศจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน จะต้องพิจารณาจากปัจจัย 4 ปัจจัย คือ 

สถานะด้านปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุ คคล ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และทุน รวมถึง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้า  

สถานะด้านอุปสงค์ เมื่อผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศแล้ว ธุรกิจของเราสามารถครอง ส่วนแบ่งตลาดได้ที่ 
1 อุปสงค์ของผู้บริโภคภายในประเทศสูง ก็เป็นความได้เปรียบของธุรกิจและมีโอกาสในการออกไปแข่งขันใน
ต่างประเทศได้ 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและเก้ือหนุนกัน ธุรกิจจะต้องพิจารณาว่าผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (supplier) นั้น หรือธุรกิจ

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น บริษัทขนส่ง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือไม่ เราอาจไม่จ าเป็นต้องส่งมอบวัตถุดิบอยู่
แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่สามารถแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกจากต่างประเทศก็ได้เช่นกัน และ 

กลยุทธ์ โครงสร้างการแข่งขัน กลยุทธ์และโครงสร้างที่ดีจะต้องสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันที่มี
ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  

 

                                                           
16 Ibid. 
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ตอนท่ี 6.2 
ลักษณะ ตัวแสดง นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 
 6.2.1 ลักษณะของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 

6.2.2 ตัวแสดงในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
6.2.3 นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญ 

 

แนวคิด 
1. ลักษณะของนโยบายการค้าระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ นโยบายการค้าเสรี และนโยบาย

การค้าแบบคุ้มกัน นโยบายการค้าเสรีจะไม่มีการเก็บภาษีคุ้ม ไม่มีการให้สิทธิพิเศษหรือกีดกัน
สินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่มีข้อจ ากัดทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนการผลิตในประเทศ มีหลักการ
ตรงกันข้ามกับนโยบายการค้าแบบเสรี คือรัฐบาลจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและ
ส่งเสริมการส่งออก 

2.  ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกตัว
แสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศ สหประชาชาติและทบวงการช านาญการพิเศษ เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ บริษัทเอกชน
และแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ  

3.  นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญ เช่น นโยบายการค้าเสรีซึ่งเปน็
นโยบายการค้าที่ส าคัญที่เป็นผลมากจากการชะงักงันของการเจรจราการค้าระหว่างประทศในรอบ
โดฮาขององค์การการค้าโลก  

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1.  วิเคราะห์ลักษณะของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 
2.  วิเคราะห์ตัวแสดงในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 
3.  วิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญได้ 



 

นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก   6-15 

 

82328-6 ร่าง 1 K. (29/11/60) 
 

เรื่องท่ี 6.2.1 
ลักษณะของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 

 
 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ นโยบายที่แต่ละประเทศใช้ในการน าสินค้าเข้า และส่งสินค้าออก ซึ่ง
ลักษณะของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อาจแบ่งออกได้เป็น นโยบายการค้าเสรี ( free trade policy) และ
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (protection policy)17 

 
นโยบายการค้าแบบเสรี (Free Trade Policy) 

นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (the 
theory of comparative advantage) ที่เสนอว่า แต่ละประเทศควรจะเลือกผลิตแต่เฉพาะสินค้าที่ตนมีต้นทุนการ
ผลิตได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด แล้วน าสินค้าที่ผลิตได้นั้นไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศอ่ืนมีต้นทุนการ
ผลิตได้เปรียบ ถึงแม้ว่าประเทศหนึ่งจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบอีกประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้าทุกชนิดก็ตามประเทศ 
ทั้งสองก็ย่อมจะท าการค้าต่อกันได้ โดยแต่ละประเทศจะเลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่เมื่อเปรียบกับสินค้าอ่ืนแล้วประเทศ
ตนสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนสินค้า ที่ผลิตขึ้นกับอีกประเทศหนึ่ง 

นโยบายการค้าเสรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและขจัดข้อบังคับต่าง  ๆ ที่กีดกันการค้า
ระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศที่ใช้นโยบายการค้าเสรีจะมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 

1. ด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท า กล่าวคือ เลือกผลิตแต่สินค้าที่ประเทศนั้นมีประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ า 

2. ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (protective duty) เพื่อคุ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศแต่อย่างใด คง
เก็บแต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 

3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเป็น
ธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่า ๆ กัน 

4. ไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (trade restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการควบคุม
การน าเข้าหรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระ หว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย ศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของรัฐเท่านั้น ๆ  
  

                                                           
 17Soeren Kjeldsen-Kragh. (2001). International trade policy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. pp. 

121-130 แ ละ  megaclever. น โย บ าย ก าร ค้ า ระ ห ว่ า งป ระ เท ศ . สื บ ค้ น จ าก http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-
post_2687.html. (24 มกราคม 2560). 
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นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (protection policy) 
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (protection policy) เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนการผลิตในประเทศ มีหลักการ

ตรงกันข้ามกับนโยบายการค้าแบบเสรี คือรัฐบาลจะใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก 
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคา้แบบคุ้มกัน คือ 

 1. เพื่อให้ประเทศช่วยตนเองได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดสงครามขึ้น อาจจะไม่มีสินค้าที่จ าเป็น
บางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถน าเข้ามาตามปกติได้ในยามปกติจึงควรเตรียมการผลิตสินค้าที่จ าเป็นส ารองไว้ 
 2. เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ ถ้ารัฐบาล ไม่ห้ามสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะต้องเลิกล้มกิจการ 
 3. เพื่อป้องกันการทุ่มตลาด การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าไปขายประเทศอ่ืน ในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนเพื่อ
ท าลายคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเมื่อทุ่มตลาดส าเร็จได้ครองตลาดแห่งนั้นแล้วก็จะเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นใน
เวลาต่อมา 
 4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้า คือ มูลค่าสินค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศน้อยกว่ามูลค่า
สินค้าที่น าเข้ามา ท าให้ต้องเสียงเงินตราต่างประเทศออกไป จ านวนมาก จึงต้องแก้ไขโดยจ ากัดการน าเข้าและส่งออก
ให้มากข้ึน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน จะมุ่งส่งเสริมการส่งสินค้าออกและกีดกันการน าสินค้าเข้า 
คือ 
  การตั้งก าแพงภาษี (tariff wall) จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าน าเข้าหลายอัตรา คือ 
จัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อัตราขึ้นไปในสินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้อัตราสูงแก่สินค้าที่ต้องการจะกีดกันไม่ให้
น าเข้า ซึ่งเป็นมาตรการทางอ้อม 
  การควบคุมสินค้า อาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือก าหนดโควต้า (quota) ให้น าเข้าหรือส่งออก 
  การให้การอุดหนุน (subsidies) เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิต ลดภาษีบางอย่างให้ เป็นต้น 
  การทุ่มตลาด (dumping) คือ การส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศในราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย
ภายในประเทศ และด้วยราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งมี 3 กรณี คือ 
   1) การทุ่มตลาดเฉพาะกิจ เพื่อล้างสินค้าเก่าที่ค้างสต๊อก หรือเป็นสินค้าที่ล้าสมัย หรือเป็นสินค้าที่
ไม่ขายภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้านั้นในตลาดภายในไว้ 
   2) การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว เป็นนโยบายที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศในราคาต่ ากว่า
ตลาดภายในประเทศเป็นการชั่วคราว และบางครั้งต้องขายต่ ากว่าทุน โดยมีเหตุผลดังนี้ คือ  แสวงหาตลาดใหม่ใน
ต่างประเทศ ก าจัดคู่แข่งขันซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต กีดกันไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาแย่งตลาดที่ครองอยู่ ตอบแทนการ
กระท าของผู้อ่ืน 
   3) การทุ่มตลาดเป็นการถาวร เป็นการทุ่มตลาดระยะยาว ซึ่งปกติจะไม่ทุ่มขายในราคาที่ต่ ากว่า
ต้นทุนการผลิต และที่สามารถด าเนินการทุ่มตลาดได้เนื่องจากการผลิตภายในประเทศขยายตัวสูงขึ้น และรัฐบาลให้
เงินอุดหนุน โดยทั่วไปการส่งสินค้าไปทุ่มตลาดต่างประเทศมักกระท าเป็นการชั่วคราวเพื่อจ ากัดคู่แข่ง และเมื่อสามารถ
ผูกขาดตลาดได้แล้ว ก็จะขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยภายหลัง 
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  4) ข้อตกลงทางการค้า นับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน เพื่อให้สิทธิ
หรือฐานะทางการค้าเป็นพิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา  

  5) การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
รวมทั้งอุปสงค์และอุปท านของเงิน เพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงิน และพยายามดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยก็ใช้นโยบายการค้าคุ้มกันเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ แต่ก็ส่งเสริมให้
เอกชนท าการค้าเสรี และไม่สนับสนุนให้มีการค้าโดยรัฐมากเกินไป ซึ่งนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยพอสรุปได้
ดังนี้ 

1. ถือระบบการค้าเอกชน 
2. ถือระบบภาษีศุลกากรอัตราเดียว 
3. มีข้อจ ากัดทางการค้าอย่างแผ่วเบา  
 

 กลไกของนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของสินค้าและบริการ18 มีดังนี้ 
  1) อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) อุปสรรคทางการค้าที่
ไม่ใช่มาตรการทางภาษี มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีน าเข้ารูปแบบต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี
การก าหนดอย่างเป็นทางการว่า มาตรการใดเป็น NTB อย่างชัดเจน แต่จากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ผ่านมา 
ตัวอย่างเช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประเทศผู้น าเข้าเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
เพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าปกติ โดยอ้างว่ามีการทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ส่งออกมายังประเทศผู้น าเข้า มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุน (Counter-Vailing Duty: CVD) ประเทศผู้น าเข้าเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนเพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าปกติ 
โดยอ้างว่าสินค้าน าเข้าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศที่ผลิตสินค้านั้น ๆ มาตรการปกป้องจากการน าเข้าที่
เพิ่มข้ึน (safeguard) ประเทศผู้น าเข้าเก็บอากรปกป้องเพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าปกติได้ โดยอ้างว่ามีการน าเข้าที่ผิดปกติ 
ทั้งในรูปของการน าเข้ามาของสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือมีการน าเข้ามาในราคาที่ต่ ากว่าปกติ เป็นต้น  

 ทั้งนี้การใช้อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษีมักจะขาดความโปร่งใส โดยใช้การปกป้องและ
ไม่ยอมรับการตรวจสอบเพื่อควบคุมการน าเข้า โดยทั่วไปกระท าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศที่มีอ านาจมากกว่าที่ไม่
ต้องการช่วยประเทศที่ยากจนกว่า  

2) ภาษีศุลกากร (The Tariff Regime) ประเทศก าลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยมักจะมีโครงสร้างทางภาษี
แตกต่างกันกับการปรับขึ้นภาษีที่ส าคัญ  โดยมีแรงจูงใจมากจากวัตถุประสงค์ในทางการเงิน การน าเข้าและ
ผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะว่าการขึ้นภาษีเกิดประสิทธิภาพสูงในการปกป้องสินค้าของผู้ผลิตภายในประเทศ 

 

                                                           
18 Bernard Hoekman, Constantine Michalopoulos, Maurice Schiff, and David Tarr. (2016) . “ Chapter 13 Trade Policy,” 

Available from from siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/.../13876_chap13.pdf, pp. 33-38. Accessed January 
22, 2016. 
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3) การป้องกันฉุกเฉิน (Emergency protection) การตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping) และการ
เยียวยาทางการค้า (Trade Remedies) แม้ว่าจะมีความพยายามในการลดภาษีและอุปสรรคอ่ืนที่มิใช่ภาษีลดลงโดย
การใช้มาตรการต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการน าเข้าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลอาจเลือกที่จะเข้าแทรกแซง
โดยการใช้ก าแพงททาการค้า มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหากับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงและ
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ มาตรการป้องกันเหล่านี้ควรมีลักษณะเป็นการชั่วคราวและไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน 
2–3 ปี  

ส่วนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping) เป็นมาตรการในการที่ประเทศผู้น าเข้าเก็บอาการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าที่เก็บอยู่เดิมแล้ว โดยมีเหตุผลว่ามีการทุ่มตลาดจากประเทศผู้ส่งออกมายัง
ประเทศผู้น าเข้า โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ให้ค าแนะน าว่าประเทศควรพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมด รวมไปถึงผู้ยากไร้มิใช่ดูเพียงผลกระทบที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเท่านั้นและนอกจากนี้ยังเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปัญหาว่าเป็นการกระท าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมบางกลุ่ม 

4) ภาษีอากรอัตราพิเศษส าหรับผู้ส่งออก (special customs regimes for exporters) ภาษีในการ
น าเข้ากระทบต่อการส่งออกในหลายเรื่อง ในเรื่องของค่าตอบแทน ประเทศต่าง ๆ ได้น ามาตรการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ส่งออก โดยเป็นมาตรการทางด้านบริหารที่อนุญาตให้ผู้ส่งออกไม่ต้องเสียภาษีในการน าเข้าแม้ว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนทั่วไปจะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกที่เป็นผลมาจากการมาตรการปกป้อง 

5) การอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidies) การใช้มาตรการเกี่ยวกับการสมทบอาจเป็นมาตรการที่
เหมาะสมในกรณีที่ตลาดเกิดความล้มเหลว ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องการเข้าสู่
ตลาดใหม่ ในทางปฏิบัติแล้วประเทศมักจะใช้การสมทบอย่างเลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกัน   

6) ภาษีส่งออก (Export Taxes) ประเทศก าลังพัฒนามักจะก าหนดภาษีการส่งออกเกี่ยวกับการค้า
โดยทั่วไป สินค้าการส่งอออกมักจะใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตท้องถิ่นแต่ก็มักจะส่งผลกระทบต่อคนจนด้วย  

7) เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones) เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคม
อุตสาหกรรม โดยผู้ที่ เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะเปรียบเสมือนกับอยู่ต่างประเทศ เมื่อมีการน าเข้าเครื่องจักรหรือ
วัตถุดิบจะไม่เสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม การค้าหรือบริการ เพื่อส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือ 
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือบริการเพื่อส่งสินค้าออกไป จ าหน่ายยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ได้รับการ
ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของ
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ดังกล่าวที่จ าเป็นในการผลิตและของใช้ในการสร้างโรงงานหรืออาคารได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับของที่น าเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า19  

 
กิจกรรม 6.2.1  
 ลักษณะของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มีกี่ลักษณะ จงอธิบายมาพอสังเขป  
 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.1 
 ลักษณะของนโยบายการค้ามี 2 ลักษณะ แบ่งออกได้เป็น นโยบายการค้าเสรี (free trade policy) และ
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (protection policy)  

นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy นั้นด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท า กล่าวคือ เลือกผลิต
แต่สินค้าที่ประเทศนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ า  ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (protective 
duty) เพื่อคุ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศแต่อย่างใด คงเก็บแต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ ไม่ให้
สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของ
ทุกประเทศเท่า ๆ กัน และไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 

นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (protection policy) เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนการผลิตในประเทศ มีหลักการ
ตรงกันข้ามกับนโยบายการค้าแบบเสรี คือรัฐบาลจะใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก 
 

 
 
 
 
 

                                                           
19 เขตส่งเสริมการค้า EPZ. Available from from http://www.apsconsult.com/index.php/en/features-2/custom/epz. (22 

มกราคม 2560). 

http://www.apsconsult.com/index.php/en/features-2/custom/epz
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เรื่องท่ี 6.2.2 
ตัวแสดงในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศใน
บริบทโลก  
 
 
    หากพิจารณาตามหลักของตัวแสดงที่ได้รับรองตามกฎหมายแล้ว ตัวแสดงที่สามารถก าหนดนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศจะต้องเป็นองคภาวะที่มี “สิทธิและหน้าที่” ในทางระหว่างประเทศซึ่งโดยบรรทัดฐานทั่วไปได้แก่ 
“รัฐ”20 ส่วนตัวแสดงอ่ืน ๆ นั้นมีลักษณะที่เกิดขึ้นเองและมีลักษณะเป็นของตนเอง เช่น คณะกรรมการกาชาดสากล 
นครรัฐวาติกัน คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา องค์การระหว่างประเทศ ก็ได้รับการยอมรับว่ามีฐานะเป็นตัวแสดง
ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐและองค์การระหว่างประเทศได้รับการยอมรับว่าเป็นตัว
แสดงที่ส าคัญ21 รวมไปถึงการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ แต่ขอบเขตของตัวแสดงในความสัมพันธ์ทk
งเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่ได้ถือเคร่งครัดเอาตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น  ตัวแสดงในความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศยังรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ บรรษัทข้ามชาติ การประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการของรัฐบาล และรูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้มีบทบาทอย่างมากในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมทั้งมีอิทธิพลในการสร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และยิ่งกว่านั้นพัฒนาการ
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนยังมีผลต่อนักลงทุนตามศูนย์นานาชาติเพื่อการระงับข้อพิพาท ทางการลงทุน (the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes; ICSID) ยังมีบทบาทยังเข้มแข็งในความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ22 ได้แก ่
 1. รัฐ แม้ว่าจะมีตัวแสดงเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ในเรื่องกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ
โลกยังถือว่าสิ่งที่ส าคัญมากคือระบบความร่วมมือระหว่างรัฐ นอกจากนี้แล้วรัฐยังถือว่าเป็นตัวแสดงที่ส าคัญที่สดุในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศและในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การใช้อ านาจของรัฐในการออกกฎเกณฑ์
นั้นส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในทางเศรษฐกิจหลายประการเพราะรัฐสามารถใช้อ านาจอธิปไตยโดยผา่นกระบวนการนติิ
บัญญัติและบทบัญญัติทางการบริหาร ในระดับระหว่างประเทศแล้วรัฐมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศโดยผ่านกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่รัฐเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศและการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วรัฐยังสามารถเข้ามาด าเนินการในเรื่องเศรษฐกิจบางเรื่องถ้าเห็นว่า

จ าเป็นหรือด าเนินการผ่านเรื่องทางการเงินผ่านธนาคารกลาง และโดยหลักการแล้วรัฐมีอิสระที่จะเลือกระบบ
เศรษฐกิจได้ด้วยตนเองตามหลักการเรื่องไม่แทรกแซงจึงท าให้รัฐมีเสรีภาพในการด าเนินการได้เอง แต่อย่างไรก็

                                                           
20 Yi Shin Tang. (2009). The International Trade Policy for Technology Transfers. New York: Kluwer. p. 132.  
21 Ignaz Seidl-Hohenveldern. (1999). International Economic Law. London: Kluwer pp. 19-28. 
22 Matthias Herdegen. ( 2 016) .  Principles of International Economic Law, 2nd ed. Oxford: Oxford Handbook 

University Press. pp. 27–53. 
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ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหลายประการก็มีข้อจ ากัดท าให้รัฐไม่สามารถด าเนินการได้โดยอิสระทุกเร่ือง โดยรัฐยังคง
ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม อ านาจอธิปไตยยังรวมไปถึงการใช้อ านาจเพื่อ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติด้วย รัฐยังสามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน โดยรัฐสามารถออก
กฎเกณฑ์เก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าจะให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด  
    2. รัฐวิสาหกิจ รัฐไม่เพียงแต่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรงแต่อาจผ่านตัวแทนเช่น
รัฐวิสาหกิจ โดยมีลักษณะเป็นองค์กรแยกออกมาต่างหาก การสร้างรัฐวิสาหกิจนั้นมีเหตุผลเฉพาะ รัฐวิสาหกิจของรัฐ
จ านวนมากด าเนินกิจการเกี่ยวกับการส ารวจและการค้าน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รัฐวิสาหกิจมีนิติฐานะและเป็นองค์กร
ที่มีการด าเนินการเป็นอิสระจากรัฐ โดยมีความสามารถในการมีสิทธิและพันธกรณีได้ทุกประเภทในนามของตนเอง 
โดยหลักการแล้วรัฐจึงไม่สามารถเข้าแทรกแซงการด าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจได้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจมักจะ
ด าเนินการในรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือในลักษณะใช้อ านาจของรัฐหรือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของรัฐ แต่
การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจไม่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ 
    3. องค์การระห ว่างประเทศ  international (intergovernmental) organizations (IGOs) หากนั บ
ความส าคัญนับต่อจากรัฐแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยองค์การระหว่างประเทศได้เร่ิมก่อตั้งในศตวรรษที่ 
19 และได้ทวีบทบาทความส าคัญมากยิ่งขึ้น องค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับการก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นอิทธิพลของรัฐได้ลดบทบาทลงและต้องการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่นในเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการด าเนินการทางธุรกิจขององค์กรข้ามชาติจึงจะเป็นต้องสร้างองค์การทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป องค์การระหว่างประเทศนั้นมีบทบาท
ส าคัญในทั้งการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นระหว่างสมาชิกและใช้มาตรฐานอ่ืน  ๆ ที่เป็นมาตรฐานแต่ไม่มีผลผูกพันหรือ
ค าแนะน าต่าง ๆ รวมไปถึงเร่ืองความร่วมมือ การให้ค าปรึกษาและการให้ค าสนับสนุน ในปัจจุบันยังเกี่ยวข้องกับตลาด
การค้าอีกด้วย 
    ข้อตกลงในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศอาจอยู่ภายใต้ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
รัฐ โดยหลักการแล้วฐานะขององค์การระหว่างประเทศมีฐานะแยกต่างหากจากสมาชิกของรัฐ และรัฐภาคีมีความรับ
ผิดแยกต่างหากจากองค์การระหว่างประเทศยกเว้นเป็นบางกรณีที่ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศจ าต้อง
ขยายไปถึงรัฐสมาชิกด้วย  
    4. สหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ สหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ อ่ืน ๆ นั้นถือว่าเป็น
เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากและได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงสร้างของ
สหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1964 ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้จัดตั้งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา หรือ อังค์ถัด (อังกฤษ: United Nations Conference on Trade and Development ย่อว่า UNCTAD) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยากจน นับแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจ านวน
สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศได้เพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้นและท าให้องค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจได้ทวี
บทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Economic and Social 
Council หรือ ECOSOC) เป็นหนึ่งใน 6 เสาหลักของสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวแทนจาก 54 ประเทศ ในแต่ละปี 
18 ประเทศสมาชิกจะได้รับการเลือกตั้งโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยมีวาระ 3 ปี คณะมนตรีนี้มีภาระหน้าที่
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ดั้งเดิมคือการช่วยเหลือประเทศที่ต่อต้านสงครามในยุโรปและเอเชีย แต่ปัจจุบัน ปัญหาของประเทศก าลังพัฒนาเป็น
ปัญหาใหญ่ ดังนั้น จึงหันมาท าหน้าที่ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สังคม มนุษยธรรม 
วัฒนธรรม การศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนทางานประสานกับองค์การช านัญพิเศษของสหประชาชาติ
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้ การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะถูกน ามาถกในที่ประชุมของคณะมนตรี ที่ซึ่งสมาชิกแต่
ละประเทศมีอ านาจออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น และจากนั้นก็จะส่งความคิดเห็นไปยังสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ 
    5. เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Non-institutionalized Forums of Cooperation in Economic 
Relations) นอกจากองค์การระหว่างประเทศแล้ว ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ซึ่งได้เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ การประชุมความร่วมมือทางการเงินและทาง
นโยบายอ่ืน ๆ มาตรฐาน หรือเพื่อผลประโยชน์ทั่วไปอ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรแบบในเชิงสถาบันหรือ
ทบวงช านัญพิเศษ รูปแบบของความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการนี้ที่ส าคัญที่สุดคือ กลุ่ม G–20 (Group of Twenty 
Finance Ministers and Central Bank Governors) โดยกลุ่ม G–20 เป็นเวทีส าหรับรัฐบาลในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยกลุ่มนี้พัฒนามาจากกลุ่ม G 7 ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความส าคัญในทางอุตสาหกรรมส าคัญ 7 ประเทศ 
คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่นและอังกฤษ  
 กลุ่ม G-20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors)23 เป็นการรวมตัว
ของประเทศก าลังพัฒนาจ านวนหนึ่งที่เป็นสมาชิกองค์การค้าโลกและมีแนวคิดเดียวกันที่จะปัญหาการค้าสินค้าเกษตร
ของโลก ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 23 ประเทศได้แก่ อาร์เจตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี จีน คิวบา อียีปต์ กัวเตมาลา 
อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ปารากวัย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย เวเนซูเอลา อุรุกวัย ซิมบับเว 
เปรู และเอกวาดอร์ เพื่อเพิ่มอ านาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ที่ยังคง
ต้องการการปกป้องภาคการเกษตรของตนอยู่ให้เปิดเสรีสินค้าเกษตรมากขึ้น สาเหตุส าคัญของการรวมตัวกันของ
สมาชิกกลุ่ม G-20 เกิดจากความไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ร่วมกันจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบของการเจรจา (modalities) เรื่องสินค้าเกษตร ซึ่งมีสาระลักษณะที่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใน
ประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีท่าทีต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามปฏิญญาโดฮา และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติที่เป็น
พิเศษส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) ประกอบกับออสเตเลียและ
แคนาดาซึ่งเป็นผู้น าในกลุ่มแคร์นส์ กลับไม่มีบทบาทน าในการคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาต่อกลุ่มแคร์นส์ลดลง ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาจ านวน 20 ประเทศที่กล่าวมา 
รวมตัวกันในช่วงก่อนประชุมรัฐมนตรี WTO ที่เมืองแคนคูน เพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง จนถึงปัจจุบันกลุ่ม G-20 ได้
ยกระดับตัวเองเป็น “พลังที่ 3” ที่จะสามารถต่อรองกับสหรัฐฯและสหภาพยุโรปได้ 
 

                                                           
23 กลุ่มจี 20 คืออะไร. Available from from http://longinvestment.exteen.com/20120726/entry 

(22 มกราคม 2560 ) 



 

นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก   6-23 

 

82328-6 ร่าง 1 K. (29/11/60) 
 

    G-20 จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 และจัดประชุมคร้ังแรกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นกลุ่มของรัฐมนตรี
คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก 19 ประเทศบวกกับสหภาพยุโรป กลุ่ม 
G-20 รวมกันแล้วมีความส าคัญมาก เพราะมีขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% 
ของผลผลิตรวมของโลก มีสัดส่วนการค้าคิดเป็น 85% ของการค้าโลก และมีสัดส่วนของจ านวนประชากรประมาณ 
67% ของประชากรโลก ทั้งนี้ กลุ่ม G-20 
    กลุ่ม G-20 จะใช้การหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและก าหนดวาระที่จะมีการหารือกันเป็นคร้ัง
คราวไป นอกจากประเทศสมาชิกที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ร่วมการประชุม ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ธนาคารโลก คณะกรรมการการเงินการคลังระหว่างประเทศ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาของ
ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
    6. ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐระหว่างประเทศ  (International Inter-Agency Cooperation) 
ความร่วมมือในลักษณะนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ โดยมีความส าคัญในเร่ืองทีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการนิติบัญญัติภายในรัฐและการบริหารงาน กระบวนการเหล่านี้เน้นไปที่ความร่วมมือในข้อมูลทั้งสองฝ่าย
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการบริหารนอกเหนือจากการ
ผูกพันกันตามกฎหมาย แนวความคิดในเรื่อง กฎหมายบริหารในระดับโลก (global administrative law) เป็น
แนวความคิดขั้นพื้นฐานของรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้อ านาจบริหาร  
    ตัวอย่างเช่น ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements (BIS)24 
เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2473 ซึ่งเป็น
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยหน้าที่หลักของธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศในขณะนั้น คือดูแลการ
จัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าปฏิกรรมสงคราม ซึ่งรวมถึงการรวบรวมเงินและช าระเงินค่างวด (เป็นเหตุผลของการ
ตั้งชื่อว่า “ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศ” เมื่อหน้าที่ดูแลการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าปฏิกรสงครามได้
สิ้นสุดลง ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนบทบาทโดยท าหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างธนาคารกลางและ
องค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทางการเงิน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการท าวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน 
    ส านักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสาขา 
2 แห่ง คือที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และที่ประเทศเม็กซิโก ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศเป็นธนาคาร
ส าหรับธนาคารกลาง โดยไม่รับฝากเงินหรือให้บริการกับบุคคลและองค์กรภายนอกโดยทั่วไป ธนาคารเพื่อการช าระ
หนี้ระหว่างประเทศมีบทบาทในฐานะที่เป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างธนาคาร
กลางและองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทางการเงิน และท าหน้าที่เป็นผู้จัดการทุนในการบริหารทุนส ารองทางการ
แก่ธนาคารกลางอีกด้วย โดยอาจเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศและธนาคารกลางนั้น 
ๆ หรือในรูปแบบกองทุนเปิด นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศยังมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่
ธนาคารกลางโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และประสานเก่ียวกับเงินกู้ฉุกเฉินในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน  
                                                           

24 ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . ธ น า ค า ร เพื่ อ ก า ร ช า ร ะ ห นี้ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ . Available from from 
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/BIS.aspx (22 มกราคม 2560). 
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    7. องค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ (International non-governmental organizations: INGO) เป็น
องค์การที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานเอกชนซึ่งมิใช่รัฐภายใต้กฎหมายภายในรัฐเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในบางเรื่องดิม  องค์กร
ระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ สนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานกฎหมายมนุษยธรรมในช่วงสงคราม 
ปัจจุบันนี้องค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐด าเนินการในหลายเรื่องรวมทั้งภายใต้ขอบเขตของการค้าระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce: ICC) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (International Air Transport Association: IATA) เป็นต้น 
    8. บริษัทเอกชนและแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ (Private Corporations and Codes of Conduct 
for Transnational Corporations) การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเร่ืองสินค้า, บริการและการจ่ายเงินส่วนใหญ่
ด าเนินการโดยบริษัทเอกชน โดยมีสัญชาติของรัฐโดยวิธีการลงทะเบียน โดยบริษัทเอกชนเป็นตัวแสดงภายในรัฐ ซึ่ง
สามารถด าเนินกิจการภายในรัฐที่เป็นที่ตั้ง  
 ส่วนแนวทางปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติเป็นเรื่องที่แพร่หลายเพราะเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิดชอบต่อ
สั งคมร่วมกัน  (corporate social responsibility (CSR)) เช่ น  ILO Tripartite Declaration of Principles on 
Multinational Enterprises and Social Policy (2006) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
เร่ืองแรงงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น  
     นอกจากนี้แล้วยังมีข้อถกเถียงว่าปัจเจกบุคคลสามารถเป็นตัวแสดงที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในการค้า
ระหว่างประเทศหรือไม่ โดยปัจเจกบุคคลเป็นผู้มีส่วนร่วมพื้นฐานในฐานะเป็น “ผู้ค้า” (trader) ในทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าปัจเจกบุคคลไม่ใช่ตัวแสดงในทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่มี
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศซึ่งปัจเจกบุคคลได้กระท าไปของแต่ละฝ่าย โดยนิติฐานะของบุคคล
กฎหมายเอกชนนั้นถือว่าองคภาวะทุกประเภทรวมไปถึงปัจเจกบุคคลซึ่งมีนิติฐานะตามกฎหมายภายในรัฐก็มีฐานะตาม
กฎหมายในฐานะปัจเจกบุคคล เช่นเดียวกันกับบริษัท บรรษัทข้ามชาติและธนาคารที่เก่ียวข้อง25 เป็นต้น  
 
กิจกรรม 6.2.2  
 ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ตัวแสดงใดบ้าง จงยกตัวอย่างมาพอ
สังเขป  
 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.2 

ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่  รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศ สหประชาชาติและทบวงการช านาญการพิเศษ เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือของหน่วยงาน
ของรัฐระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ บริษัทเอกชนและแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ  

 

                                                           
  25 Matthias Herdegen, Op.cit. pp. 27–53 , Hercules Booysen. Op.cit. pp. 44–51, Ignaz Seidl-Hohenveldern. Op.cit. 

pp. 11–12. 
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เรื่องท่ี 6.2.3 
นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญ  

 
 
 นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกที่ส าคัญ ในที่นี้จะหยิบยกตัวอย่างของนโยบาย
การค้าเสรีเพียงนโยบายด้วย เนื่องจากเป็นลักษณะของนโยบายการค้าที่ส าคัญที่เป็นผลมากจากการชะงักงันของการ
เจรจราการค้าระหว่างประทศในรอบโดฮาขงอองค์การการค้าโลก (WTO)  
นโยบายการค้าเสรี (Free Trade policy) 

บริบทการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันการรวมกลุ่มทางการค้าและเศรษฐกิจในรูปแบบเขตการค้าเสรี หรือ
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area/ Free Trade Agreement: FTA) โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีแบบทวิ
ภาคี เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 

  

เขตการค้าเสรี  
ความตกลงการค้าเสรีเป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่อยู่บนฐานของนโยบายการค้าเสรี (free trade 

policy) ซึ่งนโยบายการค้าเสรีมีรากฐานมาจากทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (the theory of comparative 
advantage) ที่ เสนอว่า “แต่ละประเทศควรจะเลือกผลิตแต่เฉพาะสินค้าที่ตนมี ต้นทุนการผลิตได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบมากที่สุด แล้วน าสินค้าที่ผลิตได้นั้นไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศอ่ืนมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบ  
ถึงแม้ว่าประเทศหนึ่งจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบอีกประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้าทุกชนิดก็ตาม ประเทศทั้งสองก็ย่อมจะ
ท าการค้าต่อกันได้ โดยแต่ละประเทศจะเลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่เมื่อเปรียบกับสินค้าอ่ืนแล้ว ประเทศตนสามารถผลิต
ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตขึ้นกับอีกประเทศหนึ่ง”26  

นโยบายการค้าเสรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและขจัดข้อบังคับต่าง  ๆ ที่กีดกันการค้า
ระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศที่ใช้นโยบายการค้าเสรีจะมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้  

1. ด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท า กล่าวคือเลือกผลิตแต่สินค้าที่ประเทศนั้นมีประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ า  

2. ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (protective duty) เพื่อคุ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศแต่อย่างใด คง
เก็บแต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ  

3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเป็น
ธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่า ๆ กัน  

 
 

                                                           
26 รากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ . ความเป็นมา ความหมาย แนวทางของเขตการค้าเสรี. (อินเตอร์เน็ต). แหล่งที่มา:  

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=1829&db_file. (สืบคน้เม่ือ 23 มกราคม 2549). 

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=1829&db_file
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4. ไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (trade restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการควบคุม
การน าเข้าหรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ  ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย ศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของรัฐเท่านั้น27 

ทั้งนี้เขตการค้าเสรีเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ คือเพื่อให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกสูงขึ้นและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 
ความตกลงจึงเป็นการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement–PTA) แก่ประเทศสมาชิกเหนือ
ประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก28  
 ประเภทของการรวมกลุ่มทางการค้าและเศรษฐกิจ อาจแบ่งได้ตามที่ตั้งและความร่วมมือหากแบ่งตามที่ตั้ง
อาจแบ่งได้เป็น  

ความตกลงทางการค้าในภูมิภาค (Regional Trade Agreement: RTA) ที่สมาชิกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคในทางภูมิศาสตร์เดียวกัน  

ความตกลงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (Subregional Economic Zone) ที่เป็นความร่วมมือหรือความตก
ลงที่อาจมิใช่ระดับประเทศแต่เป็นเขตที่มีอาณาเขตติดกันโดยเน้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  การให้ความสะดวก
ทางศุลกากร และการขนส่งที่ท าให้การค้าและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างกันสะดวกขึ้น29 

แต่หากแบ่งตามล าดับความร่วมมือ อาจแบ่งได้เป็น  
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการลดภาษีในประเทศสมาชิกด้วยกันโดยมีเป้าหมายที่จะขจัด

ภาษีและอุปสรรคทางการค้า แต่ประเทศสมาชิกจะมีอัตราภาษีศุลกากรที่เก็บจากประเทศนอกกลุ่มที่แตกต่างกันได้  
สหภาพศุลกากร (Custom Union) นอกจากจะเป็นเขตการค้าเสรีแล้วยังมีการเก็บภาษีจากประเทศนอก

กลุ่มเท่ากัน  
ตลาดร่วม (Common Market) เป็นความตกลงที่ลึกกว่าสหภาพศุลกากร คือมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและ

ทุนอย่างเสรีในประเทศสมาชิก และ 
สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มที่มีนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน30 

 เขตการค้าเสร ีจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มทางการค้าและเศรษฐกิจที่แบ่งตามล าดับความร่วมมือ 

                                                           
27 Ibid. 

 28 ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา นิด้า , “ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการก าหนดยุทธศาสตร์ของไทย ,” ใน เผชิญความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการประจ าปี 2545 ที่ จอมเทียน, ชลบุรี, 14-15 ธันวาคม 2545, โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และอื่น ๆ . กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, หน้า 2.  
 29 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 2. 
 30 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 2. 
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 อย่างไรก็ตาม มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะที่เป็น ข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร (Preferential Tariff Agreement: PTA) ที่เป็นข้อตกลงเพื่อลดภาษีให้แก่กันและกันระหว่างประเทศสมาชิก
ที่ลงนามในข้อตกลง โดยการลดอัตราภาษีศุลกากรไม่จ าเป็นต้องลดลงเป็นร้อยละ 0 แต่เป็นอัตราภาษีที่ลดลงน้อยกว่า
อัตราภาษีที่ เรียกเก็บจากประเทศที่ สาม เช่น การรวมตัวกันของกลุ่ม LAIA (Latin American Integration 
Association) ASEAN เป็นต้น 

หากนิยามความหมายของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หรือความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มที่
ท าความตกลงลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นร้อยละ 0 และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม31  
 การจัดท าเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในการเปิดเสรีด้านสินค้า (goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี
เป็นหลัก ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ขยายขอบเขตของเขตการค้าเสรีให้ครอบคลุมความร่วมมือในด้านการลงทุน การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การลดอุปสรรคในด้านการค้าบริการ เช่น บริการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล การ

สื่อสาร การขนส่ง ฯลฯ ด้วย32  
 นอกจากนี้เขตการค้าเสรียังถือเป็นเครื่องมือทางการค้าที่ส าคัญที่ประเทศต่าง  ๆ ใช้ขยายโอกาสในการค้า 
สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้แก่สินค้าตน เนื่องจากสินค้าที่
ผลิตในเขตการค้าเสรีจะถูกเก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่ต่ ากว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกเขต
การค้าเสรี จึงท าให้สินค้าที่ผลิตภายในเขตการค้าเสรีได้เปรียบในด้านราคากว่าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่ม  โดย
ประเทศคู่สัญญาเขตการค้าเสรีสามารถเจรจากันได้ว่าแต่ละประเทศจะลดภาษีให้แก่กันในสินค้าใดบ้าง จะลดอย่างไร 
และจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรในการลด33  
 ทั้งนี้การท าความตกลงการค้าเสรีเป็นกระบวนการในการผนึกความร่วมมือและ/หรือการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ (Economic Integration) และเป็นปัจจัยเร่งการเปิดเสรีที่ก้าวไปเร็วกว่าการเปิดเสรีตามข้อผูกพันของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) รวมทั้งเป็นการเตรียมการเปิดเสรีตามเป้าหมายภายใต้
ปฏิญญาโบกอร์ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia–Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่ง

                                                           
31กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ . (2546) ไทยกับเขตการค้าเสรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์., หน้า 5.  
 32 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ . (ม.ป.ป.) FTA Fact Book เขตการค้าเสรี พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์., หน้า 2. 

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แบ่งรูปแบบเขตการค้าเสรี ออกเป็น 1. สหภาพศุลกากร (Custom Union) ซ่ึง
เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับที่ลึกและกว้างกว่า FTA เพราะมีลักษณะที่เป็นตลาดร่วม (single market ) เช่น EU 2. พันธมิตรทางเศรษฐกิจ 
(Closer Economic Partnership : CEP) มีสองรูปแบบ คือ 2.1 CEP ที่มีเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นหัวใจส าคัญและรวมไปถึงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ด้วย 2.2 CEP ที่ไม่มีการท า FTA ที่อาจเป็นการลดภาษีศุลกากรที่ไม่ใช่เป็นการลดถึงขั้นต่ าสุด หรือเป็นร้อยละ 0 ดังเช่นกรณี 
FTA ทั้งนี้การใช้ ค าว่า “เขตการค้าเสรี” นั้นหมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษในลักษณะที่เป็นการกล่าวอย่างกว้าง ๆ คลุม
ทั้ง FTA Custom Union และ CEP ส่วนการใช้ค าว่า “FTA” หรือ “Custom Union” หรือ “CEP” นั้นหมายถึง ความร่วมมือในรูปแบบนั้น ๆ 
เป็นกรณี ๆ ไป โปรดดู กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. อ้างแล้ว. หน้า 5-7 
 33 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 2. 
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ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้วเปิดเสรีอย่างเต็มที่ภายในปี 2553 และประเทศสมาชิกที่ก าลังพัฒนาเปิดเสรี
ภายในปี 256334 
 ลักษณะส าคัญของความตกลงการค้าเสรีจะมีรูปแบบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเทศคู่สัญญา จะตกลงกัน ไม่มี
กฎเกณฑ์ก าหนดตายตัวว่าความตกลงการค้าเสรีจะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่ถึงกระนั้นก็ดีทุกความตกลงการค้าเสรีจะ
มีลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ 3 ประการคือ  

1. มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และไม่สร้างอุปสรรคทางการค้าเพิ่มต่อประเทศอ่ืนที่
ไม่ใช่สมาชิก (No fortress effects)  

2. ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศมากพอ (Substantial coverage)  
3. มีตารางการลดภาษีหรือเปิดเสรีให้แล้วเสร็จภายใน 10 ป ีโดยยืดหยุ่นได้หากมีเหตุผลที่สมควร  
ลักษณะพื้นฐานดังกล่าวถือเป็นกติการะหว่างประเทศที่องค์การการค้าโลกก าหนดขึ้นเพื่อปกป้องและป้องกัน

ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีที่จะมีต่อประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของความตกลงการค้าเสรีนั้น ๆ 35 
 ที่ผ่านมารูปแบบของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ 
กล่าวคือ  

1. การเจรจาการค้าสองฝ่ายหรือทวิภาคี (Bilateral trade negotiation) ซึ่งอาจเป็นการเจรจาระหว่าง
ประเทศต่อประเทศ เช่น กรณีเกาหลีกับชิลี การเจรจาระหว่างภูมิภาคกับประเทศ เช่น กรณีอาเซียนกับจีน และการ
เจรจาระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค เช่น กรณีอาเซียนกับCER เป็นต้น  

2. การเจรจาการค้ามากฝ่าย (Pluralateral trade negotiation) ได้แก่ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียนหรือสหภาพยุโรป และ 

3. การเจรจาการค้าหลายฝ่ายหรือพหุภาคี (Multilateral trade negotiation) ได้แก่ การเจรจาในกรอบ
องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น36  
 ในช่วงประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral 
trade negotiation) เพื่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบุกตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศ หลายประเทศในแถบเอเชียก็ได้มีความพยายามในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี แบบทวิภาคี อาทิเช่น 
ประเทศเกาหลีก าลังมีความพยายามในการจัดท าเขตการค้าเสรีกับประเทศชิลีและต่อไปอาจมีการเจรจากับญี่ปุ่นและ
ไทย เป็นต้น37 
 ในขณะที่ไทยก็มีความพยายามในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับหลาย ๆ ประเทศทั้งในแถบ
เอเชียแปซิฟิก เอเชียใต้ ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และแถบลาตินอเมริกา ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่ไทยท าในปัจจุบัน 
(ปี 2549) ภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ได้แก ่ 

                                                           
34 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. ไทยกับเขตการค้าเสรี. อ้างแล้ว. หน้า 5-7. 

 35 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. FTA Fact Book เขตการค้าเสร.ี อ้างแล้ว. หน้า 5. 
36 โสตถิธร มัลลิกะมาส และคนอื่น ๆ. (2548). โครงการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดท าเขตการค้าเสรี: รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 1-2. 
 37 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 2. 
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1. ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  2 ความตกลงฯ  ได้แก่  ความตกลงการค้าเสรีที่ท ากับ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  

2. ความตกลงการค้าเสรีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเจรจากับอีก 5 ประเทศ และ 2 กลุ่มเศรษฐกิจ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บาร์เรน เปรู อินเดีย กลุ่ม BIMSTEC (บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย สหภาพพม่า เนปาล และภู
ฐาน) และกลุ่ม EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป)  

3. ความตกลงการค้าเสรีที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจากับอีก 3 ประเทศ และ 1 
กลุ่มเศรษฐกิจ ได้แก ่เกาหลี เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และกลุ่ม Mercosur ตามล าดับ38  

 

ปัจจัยผลักดันที่ท าให้เกิดความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี 
ในปัจจุบันความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี มีความส าคัญต่อการค้าโลกอย่างมาก ประเทศสมาชิกองค์การ

การค้าโลก (WTO) ทุกประเทศยกเว้นมองโกเลียเป็นสมาชิกหรือก าลังเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีอยู่ในปัจจุบัน 
จากงานศึกษาขององค์การการค้าโลก พบว่าปัจจุบันมีความตกลงการค้าเสรีมากกว่า 250 ฉบับทั่วโลก โดยความตกลง
การค้าเสรีล่าสุด 200 ฉบับเพิ่งถูกจัดท าในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา39 
 ทั้งนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์40 และฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา นิด้า 41 ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย

ผลักดันที่ท าให้เกิดการจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีอย่างกว้างขวาง 5 ประการ คือ42 
 ประการที่ 1 ความไม่คืบหน้าของการเจรจาการค้ารอบซีแอตเติลขององค์การการค้าโลก ในปี 2542  และที่
แคนคูน ประเทศแม็กซิโก ในปี 2546 ท าให้การเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกล่าช้า ประเทศต่าง ๆ 
จึงได้หันมาพิจารณาจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีมากขึ้น เพื่อให้มีผลคืบหน้าในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าและรวดเร็วกว่าการเปิดเสรีในกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นความตกลง
การค้าเสรีแบบพหุภาคี โดยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้เกิดความตกลงการค้าเสรีแบบทวิ
ภาคีอย่างกว้าง 

                                                           
38 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ . (2549). ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของไทย . สืบค้นจาก 

www.thaifta.com (5 เมษายน 2549) และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2549) รายงานผลการศึกษาในการจัดท าเขต
การค้าเสรี. สืบค้นจาก www.thaifta.com. (5 เมษายน 2549).  

39 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. FTA Fact Book เขตการค้าเสร.ี อ้างแล้ว หน้า 2. 
 40 ก ร ม เ จ ร จ า ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ . 2549. เ กี่ ย ว กั บ  FTA. สื บ ค้ น จ า ก
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/AboutFTA/tabid/66/Default.aspx (23 มกราคม 2549).  
 41 ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา นิด้า , 
“การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการก าหนดยุทธศาสตร์ของไทย ,” ใน เผชิญความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ (เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการประจ าปี). หน้า 5-6. 

  ปัจจัยผลักดันข้อ 1 เป็นความเห็นที่สอดคล้องกันของทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ  ฝ่ายการวิจัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา นิด้า ในขณะที่ปัจจัยผลักดันข้อ 
2–5 เป็นความเห็นของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

http://www.thaifta.com/
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/AboutFTA/tabid/66/Default.aspx
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 องค์การการค้าโลก (WTO) จัดเป็นการเจรจาการค้าหลายฝ่ายหรือพหุภาคี  (Multilateral trade 
negotiation) ที่พัฒนามาจากความตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on 
Tariffs and Trade: GATT) วัตถุประสงค์และหลักการส าคัญขององค์การการค้าโลก คือ  

1. เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าและจัดท ากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพือ่
สนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน  

2. เป็นเวทีในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก  
3. เป็นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก43 
ที่ผ่านมาได้มีการประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรีแล้ว 6 ครั้ง การประชุมองค์การการค้าโลก ครั้ง

แรกมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2539 ครั้งที่ 2 มีขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2541 ครั้งที่ 3 มีขึ้น ณ เมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2542 คร้ังที่ 4 มีขึ้น ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤศจิกายน 2544 คร้ังที่ 5 มีขึ้น ณ เมือง 
แคนคูน ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2546 และครั้งที่ 6 ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 
254844 
 แต่การประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรีไม่ได้ประสบความส าเร็จในทุกคร้ัง การประชุมระดับรัฐมนตรี
องค์การการค้าโลกครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2542 ณ นครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกจากผลการเจรจารอบอุรุกวัยและพิจารณา
ก าหนดแผนงานในอนาคตขององค์การการค้าโลก ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปเพื่อเปิดการเจรจาการค้ารอบใหม่
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้ การประชุมครั้งนี้จึงประสบความล้มเหลว การที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้จึงไม่
มีผลการประชุมหรือปฏิญญารัฐมนตรีใด ๆ  

ต่อมาการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่  5 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2546 ณ เมือง
แคนคูน ประเทศเม็กซิโกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบและรูปแบบการเจรจาเรื่องต่าง ๆ ภายใต้แผนงานการ
เจรจารอบโดฮาฯ ในช่วงเดือนกันยายน 2546 -ธันวาคม 2547 โดยนาย Luis Ernesto Derbez รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอร่างปฏิญญารัฐมนตรีก าหนดกรอบการเจรจาเร่ือง
ต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจาก
สมาชิกมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างมากในเร่ืองส าคัญ 4 เรื่อง คือ การเปิดเสรีสินค้าเกษตร การอุดหนุนการส่งออกฝ้าย 
Singapore issues และการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ประธานฯ จึงได้ยุติการประชุมลงกลางคัน การประชุมคร้ังนี้
จึงประสบความล้มเหลวอีกเช่นกัน45 

 

                                                           
43 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2549. WTO. สืบค้นจาก

http://www.dtn.moc.go.th/web/8/126/127/238/วัตถุประสงคw์to.asp?G_id=238&f_id=4891. (เมื่อ 23 มกราคม 2549). 
 44 เร่ืองเดียวกัน. 

45 เร่ืองเดียวกัน. 

http://www.dtn.moc.go.th/web/8/126/127/238/วัตถุประสงค์wto.asp?G_id=238&f_id=4891
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 จากความล้มเหลวของการเจรจาการค้ารอบซีแอตเติลและรอบแคนคูนขององค์การการค้าโลก ท าให้การเปิด
เสรีทางการค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกเป็นไปอย่างล่าช้า ประเทศต่าง ๆ จึงหันมาพิจารณาจัดท าความตก
ลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีเจรจาตกลงกันได้ง่ายกว่า
องค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคีที่ใช้หลักฉันทามติในการเจรจา นั่นคือ ประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก ทั้งหมดจะต้องตกลงยินยอมพร้อมกันจึงจะมีการลดภาษีได้ ท าให้การเปิดเสรีการค้าในองค์การ
การค้าโลกมีความล่าช้า ในขณะที่ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศ 2 ประเทศหรือ
กลุ่มประเทศที่มีจ านวนน้อยกว่าเจรจากันได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าการเจรจาเพื่อให้เปิดเสรีทางการค้าในกรอบของ
องค์การการค้าโลก   
 ประการที่ 2 การที่จีนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกท าให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความหวั่นเกรงต่อ
ศักยภาพด้านการแข่งขันของจีน เนื่องจากจีนเป็นประเทศใหญ่ที่จะขยายบทบาทอ านาจทางเศรษฐกิจได้มาก  จาก
ความได้เปรียบของตลาดภายในที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจ านวนมหาศาลและมีแรงงานราคาถูก จึงสามารถรองรับ
การผลิต การบริโภค และมีศักยภาพในการส่งออกสูง เมื่อจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกจะได้รับสิทธิเท่า
เทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาจึงต้องปรับ
นโยบายและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 ประการที่ 3 การท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีเป็นการให้แต้มต่อหรือให้สิทธิพิเศษทางการค้าและ
การลงทุนแก่ประเทศที่เข้าร่วมโดยไม่ขัดกับองค์การการค้าโลก (หากปฏิบัติตามเงื่อนไข) ซึ่งจะท าให้มีการขยายการค้า
และการลงทนุระหว่างประเทศที่ร่วมท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี และในทางกลับกันกเ็ท่ากับส่งผลกระทบต่อ
ประเทศที่อยู่นอกกลุ่มที่จะค้าและลงทุนกับประเทศที่อยู่ในเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีไดน้้อยลง สิ่งนี้จงึเป็นแรงกระตุน้
ให้หันมาพิจารณาจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศอ่ืนด้วยเช่นกัน  
  ประการที่ 4 หลายประเทศได้ใช้การจัดท าความตกลกการค้าเสรีแบบทวิภาคีเป็นยทุธวิธีในการสร้างพันธมิตร
ด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเป็นการสรา้งฐานในการขยายการค้าและการลงทนุกับประเทศหรือกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกล  
 ประการที่ 5 ประเทศที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กแต่มีระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีเต็มที่อยู่แล้ว เช่น สิงคโปร์และชิลี ได้ใช้
ยุทธวิธีนี้อย่างแข็งขันเนื่องจากมีระดับการเปิดเสรีสูงจงึมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดของประเทศที่ร่วม
ท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีได้มาก เช่น สิงคโปร์ท าเขตการค้าเสรีกับญี่ปุน่ เป็นตน้  
 

ผลดีและผลเสียของนโยบายการค้าเสรีแบบทวิภาคี 
 ในการท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีมีทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อประเทศที่ท าความตกลงการค้า
เสรีแบบทวิภาคี46  

                                                           
46 รากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ . (2549). ความเป็นมา ความหมาย แนวทางของเขตการค้าเสรี . สืบค้นจาก 

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=1829&db_file (23 มกราคม 2549). 
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 ในด้าน “ผลดีต่อประเทศ” นั้น การท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีท าให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
อย่างแท้จริง ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูกได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์  
การใช้นโยบายการค้าเสรีจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพตามหลักการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) การแบ่งงานกันท า (Division of Labour) และการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ท าให้ผลิต
สินค้าได้มาก ต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยถูกลง สินค้ามีคุณภาพมากข้ึน  
 นอกจากนี้ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะท าให้มีตลาดที่กว้างขึ้น การส่งออกจะง่ายขึ้น สะดวกมากข้ึน 
การค้าระหว่างกันจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นคู่สัญญาความตกลงกันแล้ว  การเจรจาขจัดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ 
นอกเหนือจากภาษีจะมีมากขึ้นและง่ายขึ้น อีกทั้งมีการกระจายแหล่งวัตถุดิบมากข้ึนท าให้วัตถุดิบที่ใช้อยู่แล้วน าเข้าใน
ระดับราคาถูกลงและต้นทุนการผลิตต่ าลง ทั้งนี้การท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคียังกระตุ้นให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากข้ึนด้วย  
 รวมทั้งเมื่อมีประเทศใดประเทศหนึ่งจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีแลว้จ าเป็นที่จะต้องลดภาษีลงมา 
อุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านั้นที่รัฐบาลอาจจะต้องปกป้องจะต้องพยายามปรับตัวเพื่อที่จะให้สามารถต่อสู้แข่งขันได้ ซึ่งใน
กรณีนี้จะเป็นผลดีทางอ้อม คือท าให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศที่จัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีนั้นมี
ความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน 
 ทั้งนี้การจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคียังมีนัยยะทางด้านการเมืองระหว่างประเทศอยู่ด้วย คือการ
ท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะเป็นการเข้าไปใกล้ชิดกับอีกประเทศหนึ่ง เท่ากับว่าเป็นการถ่วงดุลอ านาจกับ
อีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น จีนจะท าความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียนนั้นมีนัยยะทางการเมือง คือจีนจะมีบทบาท มี
อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเมืองเพิ่มขึ้นในอาเซียน และถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการจะถ่วงดุลอ านาจจีนก็ต้อง
เข้ามาท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมืองที่แทรกอยู่ในเรื่องของการ
จัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี  
 แต่ในขณะเดียวกันการท าเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะท าให้เกิด “ผลเสียต่อประเทศ” เช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
การท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะกระทบต่ออุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ เรียกว่า
อุตสาหกรรมแรกเริ่ม (Infant Industries) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องการให้รัฐบาลปกป้องอยู่  เป็นอุตสาหกรรมที่
เพิ่งเกิดใหม่ไม่มีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันในเวทีโลกอย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการจัดท าความตก
ลงการค้าเสรี อุตสาหกรรมเหล่านี้จะถูกกระทบจากสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่ตกลงความตกลงการค้าเสรีแบบทวิ
ภาคีและอาจต้องล้มหายไปได้ 
  นอกจากนี้ประเทศที่เป็นคู่ตกลงจัดท าความตกลงการค้าเสรีด้วยอาจมีโครงสร้างการส่งออกสินค้าเหมือนกัน
จนกลายมาเป็นคู่แข่งกันเอง ส่งผลให้เกิดสินค้าประเภทเดียวกันมาตีตลาดสินค้าในประเทศที่ด้อยกว่า ด้วยเหตุที่
โครงสร้างการผลิตประเภทเดียวกันนี้จะท าให้เกิดการแข่งขันกันเอง ไม่เก้ือหนุนกัน 
 รวมทั้งการจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี จะเป็นการท าลายระบบการค้าโลก เป็นการท าลาย
องค์การการค้าโลก เป็นการท าลายระบบพหุภาคีนิยม ซึ่งที่จริงแล้วตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์ระบบที่ดีที่สุด คือ
องค์การการค้าโลก คือถ้าจะมีความตกลงการค้าเสรีนั้นก็ควรจะเป็นความตกลงการเสรีของทั้งโลกรวมกัน  ถ้ามีการ
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จัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบ FTA ตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็น second best option แต่ที่จริงแล้ว 
the best option คือองค์การการค้าโลก 
 มากกว่านั้นการจัดท าความตกลงการค้าเสรีคู่หนึ่งจะไปกระตุ้นให้ประเทศอ่ืนต้องแข่งที่จะจัดท าความตกลง
การค้าเสรีแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้น ความตกลงการค้าเสรีจะท าให้เกิดความตกลงการค้าเสรีมากข้ึน ๆ 
ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งทางการค้ามากขึ้น เพราะว่าการจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี อย่างเช่น ประเทศ 
A กับประเทศ B สองประเทศจะได้ประโยชน์ แต่ว่าประเทศนอกกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกความตกลงการค้าเสรีนั้น
จะถูกกีดกัน เรียกว่าเกิดการกีดกันทางการค้าขึ้น 

อีกทั้งในการเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างกันส่วนใหญ่แล้วประเทศใหญ่จะได้เปรียบ
ประเทศเล็กจะเสียเปรียบ ที่ เป็นเช่นนี้เพราะว่าประเทศเล็กจะไม่มีอ านาจในการต่อรอง โดยประเทศเล็กต้อง
ระมัดระวังในการที่จะไปเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาจจะท าให้ประเทศหนึ่งเข้าสู่สภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ประเทศหนึ่งมากเกินไป (Over Dependency) นอกจากนั้นยังมีผลในการเบี่ยงเบนทิศทางการค้า (Trade Diversion) 
ท าให้ประเทศคู่ตกลงความตกลงการค้าเสรีหันมาค้าขายกันเองมากขึ้นหลังจากมีการเปิดเสรีให้แก่กัน  แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศคู่ตกลงความตกลงการค้าเสรียังคงมีอุปสรรคการค้ากับประเทศอ่ืน ๆ ผลที่ตามมาคืออาจจะท า
ให้ไม่มีการน าเข้าจากประเทศที่ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอย่างแท้จริง 

 
กิจกรรม 6.2.3  
 นโยบายการค้าเสรี มีผลดีประเทศอย่างไร จงอธิบายว่ามาพอสังเขป  
 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3 

นโยบายการค้าเสรี มีผลดีประเทศ เพราะการท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีท าให้ 
ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูกได้ ที่ 

ต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยถูกลง สินค้ามีคุณภาพมากข้ึน  
ตลาดกว้างขึ้น การส่งออกจะง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ยังกระตุ้นให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

ด้วย  
 อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศที่จัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีนั้นมีความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านั้นที่รัฐบาลอาจจะต้องปกป้องจะต้องพยายามปรับตัวเพื่อที่จะให้สามารถ
ต่อสู้แข่งขันได้ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นผลดีทางอ้อม และ 
 นัยยะทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ กล่าวคือ การท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะเป็นการเข้า
ไปใกล้ชิดกับอีกประเทศหนึ่งเท่ากับว่าเป็นการถ่วงดุลอ านาจกับอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น จีนจะท าความตกลง
การค้าเสรีกับอาเซียนนั้นมีนัยยะทางการเมือง คือจีนจะมีบทบาท มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเมือง
เพิ่มขึ้นในอาเซียน และถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการจะถ่วงดุลอ านาจจีนก็ต้องเข้ามาท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศ
ในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมืองที่แทรกอยู่ในเร่ืองของการจัดท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี  
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ตอนท่ี 6.3 
ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ
ในบริบทโลก 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
6.3.1  ผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 
6.3.2  แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหวา่งประเทศในบริบทโลก 
6.3.3  โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณะดา้นการค้าระหวา่งประเทศใน

 บริบทโลก 
 

แนวคิด 
1.  นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพของราคา เสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ 
ประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจ รายได้และการจ้างแรงงาน และความมั่นคงของประเทศ 

2.  แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก มีทิศทางและ
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เป็นฐานของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ จากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าไปสู่ยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อการส่งออก 
โดยมีประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ ระดับของ
การรวมตัวกันทางการตลาด หลักอ านาจอธิปไตยของรัฐ การกระจายรายได้ทั่วโลก และจัดการกับ
ปัญหาระดับโลกที่เกิดขึ้น  

3.  นโยบายการค้าที่ดีสุดของไทย คือการร่วมมือกับทุกประเทศในการผลักดันให้เกิดการเจรจาการค้า
ในกรอบขององค์การการค้าโลกในรอบต่อไป โดยความเสี่ยงที่ส าคัญที่นโยบายการค้าไทยต้อง
เผชิญโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากการส่งออกสินค้าเกษตร คือ ปัญหาการขยายตลาด ปัญหาการ
ปลอมปนสินค้าและส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาความจ ากัดของตลาด ปัญหาการกีดกัน
ทางการค้า และปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1.  วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 
2.  วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลกได้ 
3.  วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศ

ในบริบทโลกได้ 
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เรื่องท่ี 6.3.1 
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก 

 
 
 แม้ว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้า แต่นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่ก าหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศนั้นก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นกัน ผลกระทบที่ส าคัญพอจะ
จ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันคือ47 

1. เสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิต
และรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว 
ยามใดที่ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มาก เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศ
เพิ่มข้ึน ท าให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 

ในกรณีตรงข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงรวดเร็ว ก็จะท าให้รายได้จากการ
จ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะเงินฝืด เป็นต้น และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา 
การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหาของเสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบ
อย่างรวดเร็วของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก (OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นทั่ว
โลกและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เนื่องจากน้ ามันเป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้า
สูงขึ้น ราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่ว ๆ ไปสูงขึ้นได้ 

2. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่สนับสนุนให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้หลาย ๆ ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศ
เป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาดดุลในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาด
ดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้องสูญเสียทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญ
เนื่องจาก อัตราการค้า (term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป สินค้า
ส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่ง
มักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตราการค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้ม
ลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์
ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 

                                                           
47 การค้าระหว่างประเทศ. Available from from http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-post_8307.html 

(22 มกราคม 2560) และโปรดดู Meyer, F. V. (2017). International Trade Policy. Volume 14. London: Routledge. 
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3. ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับนานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็น
ธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากรจากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาด
ดุลการค้าและดุลการช าระเงินนั่นเอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผน
เดียวกัน ก็เป็นกลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบ ริษัทการค้า
ขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้ามามีมาก
ขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากข้ึน ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

4. ประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจ ยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใด การด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น เช่น เม่ือเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่
ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและราคาสินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย 
เพราะในกรณี เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้กลไกแก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 

5. รายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศในระดับที่สูง หากรายได้จาก
การส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผลสุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้
และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผลจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 

6. ความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้ประเทศผลติสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบ
เพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศ
ต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ 
ความยุ่งยากทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน เนื่องจาก 
การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี ตามหลักการแบ่งงานการท าระหว่างประเทศ
ของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่างแท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็น
นโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศ
ต้องขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่
สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ คือ ก าแพง
ภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น  
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กิจกรรม 6.3.1 
 จงอธิบายผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มา
พอสังเขป 
  
แนวตอบกิจกรรม 6.3.1 
 นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพราะการด าเนินนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้หลาย ๆ 
ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาดดุลในดุลการค้าอาจจะท า
ให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้องสูญเสียทองค า หรือทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเนื่องจาก อัตราการค้า (term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน 
ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและ
ขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคือ
อัตราการค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้า
น าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 
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เรื่องท่ี 6.3.2 
แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศใน
บริบทโลก  
 
 
    ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบของการค้าระหว่างประเทศในช่วง ค.ศ. 1870–2001 นั้นการค้าระหว่างประเทศ
เติบโตอยู่ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 3.4 เปอร์เซ็นต์ โดยจากช่วง ค.ศ. 1870–1913 เป็นช่วงที่อยู่ในสงครามโลก และ
สงครามโลกทั้งสองครั้งท าให้เศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้อัตราการค้าระหว่างประเทศถดถอยเหลือไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์
ในช่วงปี ค.ศ. 1914-1950 แต่ต่อมาภายหลังจากช่วงสงครามโลกแล้วสถาบันระหว่างประเทศได้ถูกจัดตั้งขึ้นและ
เร่ิมท าให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้การค้าระหว่างประเทศภายหลังจากนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นใน
ระดับประมาณ 7.9 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี ค.ศ. 1973 และอีก 25 ปีต่อมาจนถึง ค.ศ. 1998 อัตราเจริญเติบโตได้ลดลง
เหลือในระดับประมาณ 5.1 เปอร์เซ็นต์และในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกได้อยู่ในภาวะถดถอยอีกครั้ง  
โดยการส่งออกมีอัตราลดลง 4 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2001 หลังจากที่พุ่งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ภาพรวมโดยสรุปนับแต่ช่วงหลังสงครามโลกจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2001 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง48   

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก มีทิศทางและแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เป็นฐานของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเข้า (Import Substitution Industrialization: ISI) ไปเปลี่ยนไปสู่ยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อการ
ส่งออก (Export-oriented Industrialization: EOI) ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาต้องมีการปรับตัวจากความท้าทายที่
เกิดขึ้นในมิติด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างลักษณะนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จะมีลักษณะ
ดังนี้49  

1. ประเทศเล็กจะมีข้อจ ากัดในเรื่องศักยภาพของตลาดที่ ไม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อตอบสนองต่อตลาดภายในประเทศ ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของโอกาสนั้นข้ามผ่านเรื่องเวลา
และพื้นที่ซึ่งควรจะมีพื้นที่เปิดและมียุทธศาสตร์ในการส่งออกทางเศรษฐกิจ แต่ประเทศเล็กที่รวมตัวกันทางการค้าก็ยัง
มีข้อท้าท ายต่าง ๆ หลายประเทศมีข้อได้เปรียบทางด้านค่าจ้างแรงงานแต่ประเทศเล็กเหล่านี้ก็ไม่มีอิทธิพลต่อตลาด
การค้าโลกโดยเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎมากกว่าที่จะเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ และมีประเทศจ านวนไม่มากที่มีโอกาสพัฒนา
เทคโนโลยี 

                                                           
48 Jim Sherlock and Jonathan_Reuvid. (2008). The Handbook of International Trade: A Guide to the Principle & 

Practice Guide. (2nd ed.). Philadelphia: GMB., p. 4. 
49 Mark S. Manger and Kenneth C. Shadlen. (2015). “Trade and Development,” in The Oxford Handbook of the 

Political Economy of International Trade. Lisa L. Martin,ed. Oxford: Oxford University Press., pp. 487–488. 
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2. ประเทศเอเชียตะวันออกได้ใช้นโยบายทางการค้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการ
ผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า โดยการส่งเสริมโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  นโยบายเหล่านี้ถือว่า
ประสบความส าเร็จ โดยประเทศไต้หวันท าได้ดีกว่ามาเลเซีย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามาเลยเซียมีสินค้าเกษตรและ
ทรัพยากรในการส่งออก และยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐในการผลักดันความส าเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับประเทศด้อยพัฒนาอ่ืน ๆ  

3. บางประเทศได้ก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สองยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการ
น าเข้าในขั้นที่สองแต่ตลาดภายในประเทศไม่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(foreign direct investment: FDI) ยกตัวอย่างเช่น บราซิล อินเดีย ตุรกี และประเทศเหล่านี้ยังมีก าแพงการค้าอยู่
มากแต่พยายามที่จะท าให้ตลาดภายในของตนเองเป็นตลาดเสรี  

4. นโยบายของประเทศจีนซึ่งมีความแตกต่างในประเทศตนเอง โดยประเทศที่ติดชายฝั่งประสบความส าเร็จ
ทางด้านอุตสาหกรรมโดยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส าหรับการส่งออก แต่ในขณะที่รัฐบาลจีนมีการรวมศูนย์
อ านาจที่มีความเข้มแข็งแต่ปัญหาการทุจริตก็ยังปรากฏอยู่มาก  
  ทั้งนี้หากพิจารณานโยบายการค้าระหว่างประเทศภายใต้บริบทของระบบโลกาภิวัฒน์ ณ ปัจจุบัน ทิศทาง
และแนวโน้มของประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ50  
    1. ระดับของการรวมตัวกันทางการตลาด  
    2. โลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการที่กระทบต่อหลักอ านาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง  ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ 
การลดอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายแต่เป็นการเพิ่มอ านาจให้กับองค์กรระหว่างประเทศ  
    3. ผลกระทบต่อโลกาภิวัฒน์เก่ียวกับการกระจายรายได้ทั่วโลก ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
    4. กระบวนโลกาภิวัฒน์ท าให้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีพัฒนาการของรัฐบาลระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับ
ปัญหาระดับโลกที่เกิดขึ้น  
 

                                                           
50 Giancarlo Gandolfo. (2014). International Trade Theory and Policy. 2nd ed.). (New York: Springer. pp. 337–338. 
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กิจกรรม 6.3.2 
 แนวโน้มและทิศทางของของประเด็นทีส่ าคัญในการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มี
อะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
  
แนวตอบกิจกรรม 6.3.2 

หากพิจารณานโยบายการค้าระหว่างประเทศภายใต้บริบทของระบบโลกาภิวัฒน์ ณ ปัจจุบัน ทิศทางและ
แนวโน้มของประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ ระดับของการรวมตัว
กันทางการตลาด โลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการที่กระทบต่อหลักอ านาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
คือ การลดอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายแต่เป็นการเพิ่มอ านาจให้กับองค์กรระหว่างประเทศ 
ผลกระทบต่อโลกาภิวัฒน์เกี่ยวกับการกระจายรายได้ทั่วโลก ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และกระบวน
โลกาภิวัฒน์ท าให้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีพัฒนาการของรัฐบาลระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับปัญหาระดับโลกที่
เกิดขึ้น  
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เรื่องท่ี 6.3.3 
โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณะด้านการค้า
ระหว่างประเทศในบริบทโลก 
  
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจระบบเปิดมีการค้าติดต่อกันกับต่างประเทศมาตั้งแต่ครั้ง
สมัยกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2398 ประเทศไทยได้ลงนามใน
สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรก คือสนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ มีข้อความที่ส าคัญคือ 
ประเทศไทยต้องยินยอมให้คนอังกฤษเข้ามาลงทุนค้าขายในประเทศได้อย่างเสรี ให้เก็บภาษีขาเข้าได้เพียงร้อยละ 3 ให้
น าฝิ่นเข้ามาค้าขายได้ และให้คนอังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ทุกแห่ง ยกเว้น 4 ไมล์จากพระบรมมหาราชวัง จาก
สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นจุดเร่ิมต้นประวัติศาสตร์ของการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 

การค้าขายระหว่างประเทศของไทย ถ้าแบ่งตามช่วงที่มีเหตุการณ์ส าคัญสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ช่วง คือ51 
1. พ.ศ. 2398-2474 มีการจัดท าสนธิสัญญาเบาริงและมีการติดต่อค้าขายกับบริษัทในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ 
2. พ.ศ. 2475-2479 เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่การติดต่อค้าขายส่วนมากยังคงมีการ

ติดต่อค้าขายกับประเทศยุโรป และเร่ิมมีการติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ่น 
3. พ.ศ. 2480-2499 เป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทจากยุโรปเริ่มหายไป มีการการติดต่อค้าขาย

กับประเทศจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมากข้ึน 
4. พ.ศ. 2500-2515 เป็นระยะเวลาที่มีการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นช่วงส าคัญที่มีการ

ลงทุนส่งเสริมทางการค้าระหว่างประเทศ มีการก่อตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าเป็นสมาชิก
องค์กรการเงินระหว่างประเทศ และจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ ส่งเสริมให้มีการผลิต
สินค้าเพื่อทดแทนการน าเข้า และเร่งให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรับกิจกรรมอุตสาหกรรม 

5. พ.ศ. 2516-2528 มีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
ส่งผลให้ปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับมีวิกฤตการณ์น้ ามันส่งผลให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อโดยทั่วไป 

6. ปี 2528 ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน มีการติดต่อค้าขายมากข้ึน 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นการติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง) ประเทศเหล่านี้ส่วนหนึ่งมุ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจาก

                                                           
51 เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ไ ท ย . ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ . Available from 

https://sites.google.com/site/aiaphdnkaeyasawi/kar-kha-khxng-thiy-kab-tang-prathes. Accessed 23 มกราคม 
2560. 

https://sites.google.com/site/aiaphdnkaeyasawi/kar-kha-khxng-thiy-kab-tang-prathes
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ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีแรงจูงใจในเร่ืองค่าใช้จ่ายส าหรับต้นทุนการผลิต
ถูกกว่าแหล่งอ่ืน 

การที่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยขยายตัวมากขึ้นนั้นเป็นเพราะการที่ประเทศไทยใช้นโยบายเปิด
กว้างส าหรับการค้า ขายกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย เพราะภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจไทยเจริญได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยให้มีการส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันเป็นกลไกส าคัญส าหรับเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่การที่
เศรษฐกิจของ ไทยเปิดกว้างมากย่อมมีผลท าให้เศรษฐกิจของไทยต้องขึ้นกับเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจประเทศ 
อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ และยังต้องผันผวนไปตามความไม่แน่นอนของตลาดโลกอีกด้วย ถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หรือมี
สถานการณ์ดีก็ส่งผลให้ประเทศ ไทยพลอยได้รับประโยชน์ไปด้วย แต่ถ้าเศรษฐกิจโลกผันผวน หรือเกิดปัญหาขึ้นย่อม
ท าให้เศรษฐกิจไทย ประสบอุปสรรคหรือมีปัญหา อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจระยะยาวจะมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโครงสร้างของสินค้า เข้าและสินค้าออกของไทย52 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า53 สินค้าที่มูลค่าการน าเข้าสูงคือสินค้าประเภทเครื่องจักรกลเครื่องจักรไฟฟ้า 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็ก และเหล็กกล้า เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ ามัน ยานบก ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานบก พลาสติก และของที่ท าด้วยพลาสติกเป็ นสินค้าที่มีการน าเข้าในอันดับต้น  ๆ (จากสถิติ
เปรียบเทียบสินค้าน าเข้า ปีงบประมาณ 2535 และ 2536 ในเดือนกันยายน) ประเทศที่ไทยน าเข้าสินค้ามากที่สุดคือ
ประเทศญี่ปุ่น น าเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา และเยอรมันตะวันตก 
ดังสถิติ ญี่ปุ่น 30.3% ตลาดร่วมยุโรป 14.5% อาเซียน 12.3% สหรัฐอเมริกา 10.8% อ่ืน ๆ 32.1% 

สินค้าออกของไทย ในระยะ 30 ปีที่ผ่านมาสินค้าออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 60 เท่าตัว คือเมื่อเร่ิม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 ประเทศไทยส่งสินค้าออกได้เพียง 9996.3 ล้านบาท แต่ในปี 2533 สินค้าออกของไทยได้เพิ่ม
เป็น 589813 ล้านบาท และเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 32 ของ GNP เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างการส่งออกแยก
ตามภาคเศรษฐกิจพบว่า สินค้าออกประเภทผลิตผลเกษตรกรรมจะมีสัดส่วนค่อนข้างสูงในช่วงต้น ๆ ของแผนพัฒนาฯ 
แต่ภายหลังรัฐบาลได้ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรม ท าให้สินค้าอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการส่งออกสูงกว่าสินค้า
เกษตรกรรม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าและตลาดสินค้าออกของไทยจะเห็นว่าตลาดสินค้าออกที่ส าคัญของไทยในปัจจุบัน 
คือ สิ่งทอ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณี กุ้งสดแช่เย็นและน้ าตาล โดยมีตลาดรับซื้อที่
ส าคัญดังนี้ 

                                                           
52 Op.cit. 
53 Op.cit. 
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ทั้งนี้จากทศวรรษที 1960 ถึงปัจจุบัน54 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยได้เปลียนจากการปกป้อง
อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้ามาเป็นการเน้นผลิตเพื่อส่งออก มาตรการหลักที่ รัฐบาลใช้ในการปกป้องอุตสาหกรรม
ทดแทนการน าเข้าในช่วงแรก คือการตั้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรไว้สูงเพือปกป้องผู้ผลิตอุตสาหกรรมภายในจากการ
แข่งขันของสินค้า น าเข้าจากต่างประเทศ จากการค านวณค่าอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (ERP) ในช่วงทศวรรษที่ 
1960 ถึงครึ่งแรกของทศวรรษที 1970 พบว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับอัตราการคุ้มครองสูงคือ อุตสาหกรรมผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคแข่งขันกับการน าเข้า ส่วนอุตสาหกรรมที่มีค่าอัตรา คุ้มครองที่แท้จริง (ERP) ติดลบคืออุตสาหกรรม
ส่งออก นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมส่งออก นอกจากจะไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วยังถูกลงโทษอีกด้วย 

หลังจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงข้อจ ากัดของนโยบายทดแทนการน าเข้าว่าอาจไม่
เหมาะสมกับไทย เนื่องจากเป็นประเทศเล็กในเศรษฐกิจโลกและมีแรงงานในปริมาณมาก ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1970 
เป็นต้นมา รัฐบาลจึงเร่ิมให้ความสนใจต่อการส่งเสริมการส่งออก มาตรการหลักที่เหมาะสมมากที่สุดคือ การลดอัตรา
ภาษีโดยการเปลี่ยน โครงสร้างภาษีให้เป็นกลาง (Uniform Tariff) มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนกลางทศวรรษ ที่ 
1980 ไทยอยู่ในสภาวะการขาดดุลการช าระเงินและขาดดุลงบประมาณท าให้รัฐบาลประสบปัญหาอย่างมากในการลด
อัตราภาษี แม้รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมการสง่ออก แต่ มาตรการปกปอ้งคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในก็ยังคง
มีอยู่ อัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (ERP) ของอุตสาหกรรมส่งออกยังคงมีค่าติดลบและต่ ากว่าอัตราคุ้มครองของ
อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้าเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างภาษีศุลกากรไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก รัฐบาลจึงใช้มาตรการชดเชยความล าเอียงของโครงสร้างภาษีดังกล่าวด้วยการให้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษต่าง ๆ เพื่อลดภาระภาษี รวมทั้งจูงใจให้ ผู้ประกอบการขยายการผลิตเพื่อส่งออก การส่งออกจึง
ขยายตัวในอัตราสูงตั้งแต่กลางทศวรรษ ที่ 1980 ถึงต้นทศวรรษที่ 1990 

อย่างไรก็ตาม มาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมที่ใช้ควบสู่กับการส่งเสริมการส่งออกในช่วงทศวรรษที่1980 ที่
กล่าวมามีข้อเสียหลายประการ ที่ส าคัณคือผู้ส่งออกมิได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาระเบียบ
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่สียไปกับการบริหารจัดการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ มาตรการ
ที่ใช้ไม่เอ้ือผลประโยชน์แก่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกอย่างทั่วถึงและเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากประเทศผู้น าเข้าว่าเป็นการ
อุดหนุนการส่งออกซึ่งฃัดกับหลักการของแกตต์และองค์การการค้า ดังนั้น ในต้นทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลจึงได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีทั้งระบบโดยลดภาษีศุลกากรให้ลงตามภาระผูกพันตามกรอบการเจรจาพทุภาคีในรอบอุรก
วัยขององค์การการค้าโลก อีกทั้งปฏิรูปโครงสร้างภาษี โดยลดจ านวนอัตราให้เหลือเพียงหกอัตรา และ น า
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้า ท าให้ระบบภาษีมีความเสมอภาคและเป็นกลางมากข้ึน 

ความพยายามในการปฏิรูปนโยบายการค้าของไทยสะลุดเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินและเงินตรา
ต่างประเทศในปี 1997 ในขณะที่การปฏิรูปยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรมในปลายทศวรรษที่ 1990  
กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในต้นทศวรรษที่ 2000 โดยรัฐบาลเปลี่ยนทิศทาง
นโยบายมาเน้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับนานาประเทศในระดับทวิภาคี ในช่วงปี 2002 ถึง 2006 ไทยได้เจรจา
ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาและเจรจาภายใต้กรอบอาเซียนกับคู่เจรจารวมทั้งสิ้น 15 ข้อตกลง การเจรจา
                                                           

54 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล. (2555). การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎี นโยบาย และการวิจัยเชิงประจักษ์ . กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ข้อตกลงการค้าเสรีจ านวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันอาจไม่ก่อให้เกิดผลต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการเจรจาขาดความพร้อมและไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบ ด้านต่าง  ๆ อย่างรอบคอบ ข้อมูลที่พร้อมและ
การศึกษาที่รอบคอบจะช่วยให้การเจรจาของไทยมีความเชื่อมั่นและมีจุดยนืที่ชดัเจน สามารถวางมาตรการเพื่อส่งเสรมิ
ให้กลุ่มคนเป้าหมายได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถเตรียมแผนและมาตรการรองรับเพื่อ ช่วยเหลือแก่
กลุ่มคนที่ได้รับผลเสียหายจากการเปิดเสรี 

โดยรวมแล้วส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กและขาดอ านาจในการต่อรอง นโยบายการค้าที่ดีสุดคือ 
การร่วมมือกับทุกประเทศในการผลักดันให้เกิดการเจรจาในกรอบขององค์การการค้าโลกในรอบต่อไปให้สามารถ
เร่ิมต้นเจรจาและประสบผลส าเร็จเพื่อทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากระบบการค้าระหว่างประเทศที่มีกฎเกณฑ์
และระเบยีบที่แน่นอนรวมทั้งมีผลบังคับไช้อย่างเสมอภาค อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกภายหลังปี 2000 
นี้กลับที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการริเริ่มการเจรจาในรอบต่อไปโดยเร็ว 

 นอกจากนี้ยังต้องการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับทุกประเทศ และการร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่ง
หมายถึงการเพิ่ มผลผลิตโดยรวม  (Total Factor Productivity Growth) ของทุกภาคการผลิตเพื่ อ เพิ่ มขีด
ความสามารถในการรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศ การเพิ่ทความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนใลยี เป็นต้น 
 นอกจากนี้ นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่ง
เป็นสินคา้ส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย ทั้งนี้การส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศไทยโดยทั่วไปมีปญัหาส าคัญ 5 
ประการ ดังนี5้5  
   1. ปัญหาการขยายตลาด การขยายตลาดต่างประเทศของสินค้าเกษตรส่งออกที่ส าคัญบางชนิดท าได้ยาก 
เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก การส่งออกที่ผ่านมามักกระท าผ่านตัวแทนหรือนายหน้าระหว่างประเทศ
(International broker) ท าให้ไม่สามารถทราบได้ชัดเจนถึงลักษณะของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ โอกาสในการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดจึงท าได้ยาก  ดังนั้นผู้ส่งออกจึงควรหาตลาดที่สามารถ
ส่งออกเองได้โดยตรง เพื่อจะได้หาทางพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด  และขยายการส่งออก
ได้มากข้ึนในอนาคต อีกประการหนึ่งคือ สินค้าเกษตรบางชนิดส่งออกได้โดยใช้ตราหรือยี่ห้อของต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นตรายี่ห้อของผู้น าเข้า จึงเป็นลักษณะการรับจ้างผลิตมากกว่าเป็นผู้ส่งออก ท าให้ผู้ส่งออกไม่สามารถสร้างภาพพจน์
หรือความนิยมในสินค้าเหล่านั้นของประเทศไทยได้ ซึ่งหากผู้น าเข้ามีแหล่งผลิตแหล่งอ่ืนที่ต้นทุนต่ ากว่าและหันไป
น าเข้าจากประเทศอ่ืนในลักษณะเดียวกันแทน ประเทศไทยก็จะสูญเสียตลาดไปได้โดยง่าย ดังนั้นจึงควรหาตลาด
ส่งออกโดยใช้ตราหรือยี่ห้อของประเทศไทยให้ได้  
   2. ปัญหาการปลอมปนสินค้าและส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่
ผ่านมา มีผู้ส่งออกบางรายมุ่งหวังแต่ประโยชน์ของตนเองในระยะสั้นมากเกินไป  จึงมีการปลอมปนสินค้า และการ
ส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น การส่งออกทุเรียนที่ยังอ่อนเกินไป เป็นต้น เป็นการท าลายความเชื่อถือของผู้
น าเข้าที่มีต่อผู้ส่งออกไทยโดยรวม สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่ท าธุรกิจนั้น โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิต เนื่องจากหาก
                                                           

55 ความหมายการค้าระหว่างประเทศ . Available from www.isit.or.th/uploads/trademeasures/185-file.doc. (23 มกราคม 
2560). 
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การส่งออกท าได้ยากขึ้น ราคาสินค้าภายในประเทศก็จะต่ าลง  ในที่สุดก็จะกระทบถึงรายได้เกษตรกร ดังนั้นผู้ที่
เก่ียวข้องควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกทราบถึงความเสียหายและผลกระทบ ที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต เพื่อ
ปลุกจิตส านึกของผู้ส่งออกให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น  
 3. ปัญหาความจ ากัดของตลาด การส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยหลายชนิดมีตลาด
ต่างประเทศ ที่ส าคัญพียงไม่กี่ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น การที่ตลาดต่างประเทศมี
จ ากัดอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ หากประเทศเหล่านั้นประเทศใดประเทศหนึ่งลดการน าเข้าลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม  จะ
กระทบต่อการส่งออกสินค้าชนิดนั้นของประเทศไทยและกระทบต่อตลาดภายในประเทศอย่างมาก  ดังนั้นจึงควร
หาทางขยายตลาดต่างประเทศของสินค้าแต่ละชนิดให้กว้างขวางมากข้ึน 
 4. ปัญหาการกีดกันทางการค้า การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยมักประสบปัญหาการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศผู้น าเข้า ซึ่งแม้จะมีข้อตกลงขององค์การการค้าโลกในเร่ืองการเปิดเสรีทางการค้า 
โดยลดและเลิกมาตรการอันเป็นอุปสรรคทางการค้าให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติตามที่ได้กล่าวข้างต้น  นอกจากนี้ยังมี
การกีดกันทางการค้าโดยใช้ข้ออ้างในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งนี้ปัญหาการกีดกันทางการค้าที่ส าคัญ สรุปได้ 5 ประการดังนี้ 
 ปัญหาด้านมาตรการสขุอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการนี้เป็นสทิธิพื้นฐานที่มีมานานแลว้ เพื่อที่จะ
ปกป้องคุ้มครองชีวิตและสุขอนามัยของมนุษย์ สตัว์และพชื แต่เนื่องจากเป็นมาตรการที่ให้อ านาจไว้อย่างกว้างขวาง 
ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงทั่วไปวา่ด้วยการค้าและอัตราภาษีศุลกากร (GATT) กลัวว่าหากไม่มีมาตรการ
ควบคุมที่ดีพอแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างมาก จึงไดม้ีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพชื(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: 
SPS) 
 ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและใช้ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค แต่บางประเทศก าหนดสูงเกินไปจนเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ดังนั้นประเทศสมาชิกองค์การค้า
โลก(WTO) ได้ก าหนดให้มีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า(Agreement on Technical Barriers to 
Trade: TBT) ซึ่งครอบคลุมการใช้มาตรการทางด้านเทคนิคและการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าทุกชนิด 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นเครื่องมือ  ในการกีดกันทาง
การค้าด้วยเหตุผลคือความแตกต่างของกฎเกณฑ์การักษาสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านต้นทุนการ
ผลิต ในที่สุดจะน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับประเทศที่ไม่ค่อยมีข้อจ ากัดในการรักษาสภาพแวดล้อม 
 ปัญหาด้านแรงงาน ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะหยิบยกมาเป็นปัญหาการกีดกันทางการค้า  ในเรื่องการใช้
แรงงานเด็กและแรงงานนักโทษ 
 5. ปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ 
เนื่องจากความพยายามที่จะสร้างเสรีทางการค้าให้มากขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคต่าง ๆ และระดับโลก ซึ่งในสภาพการ
แข่งขันทางการค้าโดยเสรีที่มากข้ึนนี้ สินค้าเกษตรของประเทศไทยบางชนิดก็ยังมีศักยภาพในการแข่งขันสูง เช่น ข้าว 
น้ าตาล และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เป็นต้น แต่ก็มีสินค้าเกษตรบางชนิดที่มีศักยภาพในการแข่งขันต่ าเช่น ปาลม์
น้ ามัน ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์นม และกาแฟ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะต้องประสบกับปัญหาในการส่งออกในอนาคต  ดังนั้นจึง
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ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับปัญหาดังกล่าว เช่น การปรับปริมาณการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันให้ต่ าลง หรือ
อาจจะพัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้าเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงยิ่งขึ้นหากเป็น ไปได้ เป็นต้น 
 ดังนั้นนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาโอกาสที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 
กิจกรรม 6.3.3 
 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทยอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาพอสังเขป 
  
แนวตอบกิจกรรม 6.3.3 

ความเสี่ยงจากปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ ความเสี่ยงจาก 
1) ปัญหาการขยายตลาด 2) ปัญหาการปลอมปนสินค้าและส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 3) ปัญหาความจ ากัดของ
ตลาด 4) ปัญหาการกีดกันทางการค้า การกีดกันด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ด้านมาตรฐานสินค้า ด้าน
แรงงาน เป็นต้น และ 5) ปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  
   
  
 


