บทที่ 10
แนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ

นับตัง้ แต่ประเทศไทยขาดดุลทางการค้าตัง้ แต่ พ.ศ. 2499 เป็ นต้นมา ทุกรัฐบาลได้
พยายามหาวิธที างทีจ่ ะลดการขาดดุลทางการค้าลงมา โดยในระยะแรกมีการลงทุนในการผลิต
สิน ค้า อุ ต สาหกรรมทดแทนการนํ า เข้า เพื่อ ลดการใช้จ่ า ยเงิน ตราในการซื้อ สิน ค้า จาก
ต่ า งประเทศ และต่ อมาอุ ต สาหกรรมทดแทนการนํ าเข้าได้ข ยายและปรับ ปรุง การผลิต จน
กลายเป็ นอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกนํารายได้เข้าสูป่ ระเทศ
โดยที่ประเทศทําการผลิตและมีรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ราคาสินค้าเกษตรมักจะขาดเสถียรภาพ การแก้ไขจึงได้กระทําโดยการแปรรูปสินค้าเกษตร
เป็ นสินค้าอาหารกระป๋องซึ่งต้องใช้เทคนิควิทยาในการผลิต ขณะเดียวกันเพื่อให้การผลิต
สอดคล้องกับการส่งออก และให้เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดต่างประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
จึงได้เสนอแนวคิดให้ทําการผลิตเพื่อขาย มิใช่การขายตามผลิตดังเช่นแนวคิดแต่สมัยก่อน
และการผลิตเพือ่ ขายนี้จะทําให้เกิดการผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
เพื่อให้การผลิตเพื่อขายดําเนินการไปได้ รัฐบาลควรให้ความสะดวกแก่ผูผ้ ลิตและผู้
ส่งออกในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลวัตถุดบิ เทคนิควิทยา ความคล่องตัวทางด้านการเงิน และภาษี
ศุลกากร ขัน้ ตอนการส่งออก ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ การเจรจาทางการค้ากับบาง
ประเทศทีม่ ขี อ้ กีดกันทางการค้า หรือการเข้าร่วมกลุ่มทางการค้ากับระหว่างประเทศ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ รัฐบาลควรกําหนดนโยบายการส่งออกแห่งชาติขน้ึ และปรับปรุงนโยบายย่อย
อื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งออกแห่งชาติ
ดังนัน้ แนวทางหลักในการแก้ไขปญั หาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ คือ
(1) การส่งเสริมการส่งออก
(2) การควบคุมการนําเข้า
ซึง่ การควบคุมการนําเข้านัน้ เป็ นมาตรการทีเ่ คยกล่าวผ่านมาแล้ว เช่น
(1) การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ (surcharge)
(2) การลดการนําเข้าชัวคราว
่
(Temporary Import Restriction)
(3) การควบคุมการนําเข้าสินค้าบางอย่าง (Import Selecting Control)
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ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะมาตรการส่งเสริมการส่งออกเท่านัน้

10.1 การผลิต (Production)
โดยทีภ่ าวะการขาดดุลทางการค้าต่างประเทศของไทยเป็ นผลมาจากการขาดดุลทาง
โครงสร้างในการผลิต แนวทางในการแก้ไ ขป ญั หาจึง ควรเริ่มมาจากการแก้ไ ขปญั หาทาง
โครงสร้างในการผลิตสินค้าในประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้
10.1.1 เพิ่ มปริ มาณการผลิ ตสิ นค้าเกษตร
รายได้จากการส่งสินค้าเกษตรออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศมีมลู ค่าประมาณ
ร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่าในการส่งสินค้าออกของประเทศ และจากภาวะการค้าต่างประเทศ
เท่ า ที่ผ่า นมา ความต้อ งการสิน ค้า เกษตรของไทยในตลาดต่ า งประเทศยัง มีอีก มาก การ
แสวงหาตลาดเพือ่ ส่งออกยังไม่เป็ นสิง่ ทีย่ ากจนเกินไป ประกอบกับลู่ทางในการส่งออกค่อนข้าง
แจ่มใส จึงเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ทีท่ างการโดยความร่วมมือของหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
ควรร่วมมือกันวางแผนส่งเสริมการผลิตสินค้าส่งออกทีส่ าํ คัญให้สามารถเพิม่ ผลผลิตได้ตามที่
กําหนด ให้ข่าวสารทางการผลิตและการค้าแก่เกษตรกรผูท้ ําการเพาะปลูกเพื่อให้เกิดความ
มันใจในการผลิ
่
ตนัน้ ๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการส่งออก หาทางลดภาษีการส่งออก
จัดหารายได้ส่วนหนึ่งมาตัง้ เป็ นกองทุนเพื่อช่วยเหลือผูส้ ่งออก หากทางการสามารถให้ความ
มันใจแก่
่
ผู้ผลิตในการหาตลาดส่งออกหรือในการรับซื้อสินค้าที่ผลิตได้ในราคาประกันแล้ว
เกษตรกรย่อมมีความต้องการที่จะเพิม่ การผลิตของตน แต่ทงั ้ นี้เกษตรกรจําเป็ นต้องได้รบั
ความช่วยเหลือจากทางการในเรื่องระบบการชลประทาน ความรูใ้ นเรื่องการใช้ป๋ ุยหรือยาฆ่า
แมลง ตลอดจนประเภทของพันธุพ์ ชื ทีด่ ี
10.1.2 การแปรรูปสิ นค้า (Processing)
การแปรรู ป สิน ค้า เกษตรจะช่ ว ยให้ก ารเน่ า เสีย หายของสิน ค้า ลดน้ อ ยลง
นอกจากนี้ ยังช่วยให้สนิ ค้าที่ผ่านการแปรรูปแล้วมีมูลค่าเพิม่ สูงขึน้ มีการจ้างแรงงานเพื่อทํา
การแปรรูป การผลิตภายในประเทศจะเพิม่ ขึน้ และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าทีท่ าํ การแปรรูปจะ
เพิม่ ขึน้ ด้วย ดังนัน้ การแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าทีเ่ น่าเสียง่ายจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่าง
ยิง่ ทีป่ ระเทศเกษตรกรรมควรดําเนินการ แต่เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาโดยทัวไปซึ
่ ง่ รวมถึง
ประเทศไทยด้วยนัน้ ขาดแคลนความทางเทคนิคในด้านต่างๆ ที่จะนํ ามาแปรรูปสินค้า ขาด
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แคลนแรงงานที่มฝี ี มอื รวมถึงเงินลงทุนซึ่งจะต้องใช้เป็ นจํานวนมาก (เนื่ องจากการลงทุน
ประเภทนี้นบั ได้วา่ เป็ นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินทุนมาก) ด้วย
การทีจ่ ะแก้ไขปญั หาดังกล่าวทัง้ หมดได้นนั ้ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ างการควรจะให้
ความร่วมมือกับทางเอกชนในการดําเนินงาน ทัง้ นี้เนื่องจากเอกชนเองอาจจะขาดแคลนปจั จัย
บางประการรวมถึงความสะดวกในการดําเนินงานด้วย การแปรรูปสินค้าเป็ นสิง่ หนึ่งทีจ่ ะช่วย
เพิม่ มูลค่าต่อหน่ วยในการส่งออกให้มากขึน้ และขยายประเภทการส่งออกให้มากประเภทขึน้
ด้วย อย่างไรก็ดี สินค้าแปรรูปนี้นับได้ว่าได้รบั การกีดกันทางการค้ามากที่สุด เช่น ปลาทูน่า
กระป๋อง ดังนัน้ อาหารกระป๋องควรระวังในด้านคุณภาพให้ตรงกับที่ FDA ต้องการ
ในป จั จุ บ ัน ทางการได้จ ัด ตัง้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมขึ้น แต่ ย ัง มิไ ด้ทํ า Export
Processing Zone สิง่ เหล่านี้หากมีการก่อตัง้ ขึน้ จะอํานวยความสะดวกทางการค้าได้มากขึน้
10.1.3 เพิ่ มประเภทการผลิ ต (Diversification)
เพื่อเป็ นการเพิม่ เสถียรภาพทางด้านรายได้จากต่างประเทศ การเพิม่ ประเภท
การส่งออกเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ในปจั จุบนั ทางการหลายหน่ วยงานพยายามที่จะศึกษาหา
ลู่ทางในการส่งออกสินค้าอื่นๆ และพยายามส่งเสริมการผลิตสินค้าดังกล่าว การขยายประเภท
การส่งออกให้มากประเภทจะเป็ นการช่วยลดความเสีย่ งภัยทางรายได้จากต่างประเทศ ในกรณี
ทีป่ ี ใดปี หนึ่งรายได้จากการส่งออกสินค้าสําคัญลดลง เราอาจจะมีรายได้ชดเชยจากสินค้าใหม่
ดังกล่าว
10.1.4 ผูผ้ ลิ ต
เนื่องจากผูผ้ ลิตในบ้านเราเป็ นเอกชนรายย่อย ขาดเงินทุนประกอบการ ขาด
ความรู้ทางการผลิตและการตลาด ขาดอํานาจการต่อรองทางการค้า สิง่ ที่ควรจะแก้ไข คือ
ทางการควรเข้าไปมีบทบาททางด้านการบริการให้ข่าวสารความรูใ้ นด้านต่างๆ ให้คําแนะนํ า
ปรึกษาแก่เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมผูท้ าํ การผลิตสินค้าแปรรูป เป็ นหัวหน้าในการเจรจาทาง
การค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ผลิต และเป็ นผู้นําเอกชนในการเดินทางไปหาตลาดใน
ต่างประเทศ

10.2 การตลาด (Marketing)
10.2.1 การจําหน่ าย (distribution)
การแก้ไขระบบการจําหน่ายของสินค้าเกษตรและสินค้าส่งออกทุกประเภทเป็น
สิง่ ทีท่ างการควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน ระบบการจําหน่ ายทีต่ ดั พ่อค้าคนกลางให้ลดน้อยลง
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ย่อมช่วยผูผ้ ลิตให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ราคาสินค้าที่จําหน่ ายจะลดลง เกิดความคล่องตัวในการ
จําหน่ ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้ ควรสร้างจุดรวมในการจําหน่ ายเพิม่ เป็ น
การส่งเสริมอํานาจในการต่อรองทางการค้ากับผูซ้ ้อื ในต่างประเทศ ป้องกันการถูกกดราคา
และป้องกันการขายตัดราคากันเอง
ในด้านการจําหน่ ายกับต่างประเทศ ควรหานักการตลาดอาชีพและใช้วธิ กี าร
Lobby ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงผลิตเพือ่ ส่งออกด้วย
10.2.2 การแปรรูป (processing)
ถึงแม้ว่าการแปรรูปเป็ นขัน้ ตอนหนึ่ งในการผลิต แต่การแปรรูปนับ ว่าเป็ น
ขัน้ ตอนหนึ่งในการทางตลาดด้วย และนับว่าเป็ นขัน้ ตอนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศจาก
ภาวะเกษตรไปสูอ่ ุตสาหกรรม
10.2.3 การขนส่ง (transportation)
ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาพาณิชย์นาวีของประเทศนับว่า
เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างเร่งด่วนทีส่ ุด เนื่องจากสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็ นสินค้าเกษตรกรรม ซึง่ มี
ราคาต่อหน่วยตํ่าประกอบกับการขนส่งภายในประเทศทําให้ตน้ ทุนของสินค้าสูงขึน้ การแก้ไข
ปญั หาด้านนี้ทําได้โดยการปรับปรุงระบบการขนส่งภายในประเทศให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้
พยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ําลง ซึ่งรวมถึงการพยายามปราบปรามข้าราชการที่ทําการ
ควบคุมเส้นทาการขนส่งทีท่ ุจริต การพยายามตัดถนนหนทางเข้าไปสู่แหล่งเพาะปลูกให้มาก
ทีส่ ดุ และดําเนินการจัดตัง้ ไซโลสําหรับสินค้าเกษตรทีจ่ ะส่งออกให้อยูใ่ กล้บริเวณท่าเรือทีจ่ ะทํา
การส่งออก
นอกจากนัน้ ความพยายามที่ท างการจะปรับ ปรุ ง ท่า เทีย บเรือ สํา หรับ เรือ
บรรทุกขนาดใหญ่กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินงาน และตัดสินใจจะทําการก่อสร้างในบริเวณใดจึง
จะเหมาะสมทีส่ ุด มีประโยชน์ต่อการส่งออกมากทีส่ ุด ประกอบกับทางการประสงค์จะให้มกี าร
ก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีเพื่อการส่งออกขึน้ ด้วย ดังนัน้ การพิจารณาหาแหล่งทีจ่ ะ
ก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกจึงดําเนินการค่อนข้างล่าช้า
ส่วนในด้านการจัดตัง้ พาณิชย์นาวีของชาติขน้ึ นัน้ เนื่องจากว่า ในปจั จุบนั ไทย
มีเรือเดินสมุทรเพียงไม่ก่ีลํา แต่ ละชมรมเรือจะมีเรือไทยอยู่ประมาณร้อยละ 15 - 20 ของ
ปริมาณการเดินเรือในแต่ละสาย ทําให้รายได้สว่ นหนึ่งจากการขนส่งสินค้าออก รายได้จากการ
ประกันภัยในการส่งสินค้ารวมถึงการใช้แรงงานลูกเรือต่างชาติ สิง่ เหล่านี้ทําให้ประเทศไทย
ขาดรายได้ในแต่ละปี มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แต่ความพยายามในการจัดตัง้ พาณิชย์นาวี
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แห่งชาติขน้ึ นี้ จําเป็ นต้องใช้เงินทุนจํานวนมหาศาลในการซื้อเรือบรรทุกขนาดใหญ่ท่เี รียกว่า
คอนเทนเนอร์ เช่น เรือลําหนึ่งมีระวางบรรทุก 10,000 ตัน ราคาตกลําละประมาณ 140 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรายเดือนประมาณเดือนละ 4 - 5 หมื่นบาท (ถ้าเรือมีอายุน้อย
จะเสียค่าซ่อมแซมตํ่ากว่านี้) ดังนัน้ นอกจากกิจการเดินเรือจะต้องใช้เงินทุนจํานวนมากแล้ว
การบริหารงานจะต้องมีประสิทธิภาพ และต้องอาศัยความชํานาญพิเศษของบุคคลเป็ นหลักใน
การดําเนินงานด้วย
อีกประการหนึ่ง ทางการควรที่จะหาทางส่งเสริมให้มกี ารศึกษาทางด้านการ
เดินเรืออย่างจริงจัง โดยการจัดตัง้ โรงเรียนการเดินเรือขึน้ เพื่อผลิตผูม้ คี วามรูอ้ อกไปปฏิบตั งิ าน
ได้ และควรออกกฎหมายที่เ ป็ น ประโยชน์ และก่ อให้เ กิด ความคล่ อ งตัว ในกิจ การเดิน เรือ
ทางการควรจะหาทางให้พอ่ ค้าผูส้ ง่ ออกมีการรวมตัวกันเพื่อให้มอี าํ นาจในการต่อรองกับชมรม
การเดินเรือ ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ค่าระวางเรืออย่างไม่ยุตธิ รรม หรือไม่ยอมส่งสินค้าออกให้พอ่ ค้า
คนไทย (เนื่องจากสินค้าส่งออกของไทยมีมลู ค่าต่อหน่วยตํ่าค่าขนส่งจึงตํ่า ชมรมเรือจึงพอใจที่
จะส่งสินค้าที่ได้รบั ค่าขนส่งสูงมากกว่า) ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของ
ประเทศ
นอกจากการขนส่งสินค้าทางทะเลแล้ว กรณีสนิ ค้าที่เน่ าเสียง่ายควรทําการ
ขนส่งทางอากาศ การปรับปรุงสนามบินเป็ นปญั หาที่กล่าวมานานแล้ว แต่ยงั ไม่มกี ารสร้าง
สนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ ซึงหากมีการสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่จะเป็ นการช่วยกระตุน้
ให้มกี ารขนส่งสินค้าทางอากาศมากขึน้
10.2.4 ผูส้ ่งออกสิ นค้า (exporter)
ในกรณีทผ่ี สู้ ง่ สินค้าออกแย่งกันขายสินค้าตัดราคากัน ปลอมปน คุณภาพของ
สินค้าส่งออก ส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามสัญญา หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความชํานาญในเรื่องการค้า
ปญั หาเหล่านี้จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ทางการควรจะเข้าไปดําเนินการลงโทษผูก้ ระทําผิด และควร
กําหนดข้อบังคับบางประการแก่ผสู้ ง่ สินค้าออก ดังนี้
ก. กําหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ ง่ ออก โดยมีการระบุถงึ จํานวนเงินทุนทีจ่ ะใช้ใน
การค้าส่งออก สัญชาติของพ่อค้าส่งออกควรเป็ นคนไทยเกินกว่าครึง่ หนึ่ง เพื่อป้องกันการไหล
ออกของกําไร
ข. จดทะเบีย นผู้ทํา การค้า ขาออก เพื่อประโยชน์ ใ นด้า นการกลันกรอง
่
ควบคุม และติดตามผลการดําเนินงานของผูท้ าํ การค้าขาออก
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ค. สิทธิพเิ ศษในการส่งออก เพื่อเป็ นการชักจูงให้ผู้ส่งออกขวนขวายหา
ตลาดในต่างประเทศและเพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อถือในต่างประเทศ ทางการอาจจะกําหนด
หนังสือรับรองในด้านมาตรฐานสินค้าและความเป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้แก่บริษทั ส่งออกทีท่ าํ การค้า
โดยสุจริตเหมือนเช่นที่รฐั บาลสิงคโปร์ดําเนินการอยู่ และบริษทั ดังกล่าวจะได้รบั การยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีอากรบางประเภท
ง. การตัง้ สมาคมผูส้ ง่ ออก ทางการพยายามหาทางทีส่ ง่ เสริมให้ผสู้ ง่ ออกแต่
ละรายย่อยมารวมกันเป็ นผูส้ ่งออกรายใหญ่ โดยการพยายามทีจ่ ะก่อตัง้ สภาการตลาดสําหรับ
สินค้าประเภทต่ างๆ ขึ้น เพื่อให้สภาการตลาดของสินค้าแต่ ละประเภทดําเนิ นการในด้าน
การตลาดเพื่อ การส่ ง ออกสํ า หรับ สิน ค้า แต่ ล ะอย่ า ง ถึง แม้ว่ า การดํ า เนิ น งานในด้า นสภา
การตลาดยังไม่ประสบผลสําเร็จก็ตาม ความคิดในการดําเนินงานดังกล่าวยังคงเป็ นทีส่ นใจและ
ต้องการของผูส้ ง่ ออกรายย่อยๆ อยู่
จ. การให้ความรูแ้ ก่ผู้ส่งออก โดยที่ผู้ส่งออกเกือบทัง้ หมดจะขาดความรู้
เกีย่ วกับการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขาดเทคนิคด้านต่างๆ ทีจ่ ะปรับปรุงระบบ การ
ขนส่ง การหีบห่อสําหรับสินค้าส่งออกทางการโดยกระทรวงพาณิชย์จงึ มักจัดการอบรมความรู้
ทางด้านการส่งออกให้แก่พอ่ ค้าผูท้ าํ การส่งออกอยูเ่ สมอ
10.2.5 เงิ นทุน (financing)
เนื่องจากผูส้ ่งออกชาวไทยมักจะมีเงินทุนจํากัด เงินที่มอี ยู่บางส่วนเกิดจาก
การกู้ยืมจึงต้องเสียดอกเบี้ย รายจ่ายของผู้ส่งออกจึงมีมากการแก้ไขป ญั หาในด้านนี้ ควร
หาทางให้พอ่ ค้ามีเงินทุนหมุนเวียนมากเพื่อจัดหาสินค้าส่งออก และไม่ตอ้ งรับภาระดอกเบีย้ สูง
ในการนี้ รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
ก. การรับช่วงซือ้ ลดตั ๋วเงิน โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยควรขยายสินเชื่อ
ออกไปทัง้ ปริมาณเงิน เวลา และอัตราดอกเบีย้ ในการรับช่วงซือ้ ลด
ข. การให้สนิ เชื่อในการส่งออก โดยผูส้ ง่ สินค้าออกทดรองจ่ายค่าสินค้าไปก่อน
และส่งไปขายต่างประเทศในรูปเงินเชื่อ ผ่อนผันให้ผซู้ ้อื สินค้าชําระเงินค่าสินค้านัน้ ในอนาคต
และให้ผสู้ ง่ ออกได้เบิกเงินค่าสินค้าจากธนาคารไปก่อนและเสียดอกเบีย้ ในอัตราตํ่า
10.2.6 มาตรฐานและคุณภาพ (standardization & quality)
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปต่ างประเทศให้มากขึ้น กระทรวง
พาณิชย์ได้เพิม่ สินค้ามาตรฐานอีก 7 ประเภท นอกจากนัน้ ควรพยายามแก้ไขปญั หาทางด้าน
มาตรฐานและคุณภาพ ดังนี้
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ก.ควรใช้เ ครื่อ งมือ ตรวจสอบคุ ณ ภาพที่ท ัน สมัย เช่ น เครื่อ งมือ ตรวจ
ความชืน้ ของข้าว อันจะเป็ นการป้องกันข้อบกพร่องต่างๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้ว
ข. สนับสนุ นให้มกี ารส่งออกสินค้ามาตรฐานเท่านัน้
ค.ปรับปรุงมาตรฐานทีใ่ ช้อยูใ่ ห้ทนั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโลก
ง. ทําการควบคุมมาตรฐานจากแหล่งผลิต
จ. ทําการลงโทษผูฝ้ ่าฝื นอย่างจริงจัง ควรกําหนดการลงโทษให้หนักและ
ยึดใบประกบการส่งออก
ฉ. กําหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมให้มากประเภทขึน้
10.2.7 การหีบห่อ (packing)
ในปจั จุบนั บริษทั ผูซ้ ้อื ในต่างประเทศได้ร่วมมือกับบริษทั ผูส้ ่งออกในการให้
คําแนะนํ าในการหีบห่อสินค้าส่งออกเพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพของสินค้าส่งออกให้คงสภาพ
เดิมให้มากทีส่ ุด อย่างไรก็ดี ความรูใ้ นด้านนี้ควรที่ทางการจะเผยแพร่ และให้คําแนะนํ าแก่ผู้
ส่งออกโดยทัวไปอย่
่
างกว้างขวาง สําหรับเอกชนเองได้มกี ารจัดสัมมนาเกีย่ วกับการหีบห่อเพื่อ
การส่งออกทุกปี จุดประสงค์เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการหีบห่อของสากล
10.2.8 การโฆษณา (advertising)
การโฆษณาสิน ค้า ส่ ง อกควรจะเป็ น หน้ า ที่ข องผู้ส่ ง ออกร่ ว มกับ กระทรวง
พาณิ ช ย์ และทางสภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย การโฆษณาสิน ค้ า อาจจะกระทํ า ได้
ภายในประเทศ โดยการตัง้ ศูนย์แสดงสินค้าเพื่อการส่งออกหรือการส่งตัวอย่างไปแสดงไป
ศูนย์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ หรือร่วมมือกับทูตพาณิชย์ของต่างประเทศใน
ประเทศไทย การโฆษณาจะช่วยกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าที่จะส่งออกให้ผูซ้ ้อื ได้ทราบ
ข้อมูลมากขึน้
10.2.9 การส่งมอบ (delivery)
ทางการควรหามาตรการลงโทษผูส้ ่งออกทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญา ส่งมอบล่าช้า ทํา
ให้ผซู้ อ้ื ในต่างประเทศได้รบั ความเสียหาย บทในการลงโทษอาจจะกระทําได้ทาํ นองเดียวกับผู้
ส่งออกสินค้าปลอมปน
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10.3 การบริหารงานของรัฐบาล
10.3.1 เงิ นทุน
โดยทีภ่ าครัฐบาลนับว่าเป็ นภาคหลักในการพัฒนาประเทศ ทางการจึงควรเป็ น
ผูก้ ระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความคล่องตัว นอกจากความละเอียดที่กล่าวไว้ใน 10.3.5 แล้ว
ทางการควรจะทบทวนนโยบายทางด้านภาษีอากรที่ใช้อยู่ให้เหมาะสม ขจัดขัน้ ตอนทางพิธี
ศุลกากรทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกไป อันจะเป็ นการช่วยลดต้นทุนในการส่งออกด้วย
10.3.2 ด้านข้อมูล (information and data collection)
เพือ่ เป็ นการช่วยเผยแพร่สนิ ค้าและบริการเกีย่ วกับการส่งออก ควรทําดังนี้
ก. จัดให้มหี น่ วยงานกลาง เพื่อทําหน้าทีต่ ดิ ต่อกับผูซ้ อ้ื ในต่างประเทศ รวมถึง
มีขอ้ มูลไว้บริการพ่อค้าผูส้ ่งออกภายในประเทศด้วย เช่น การจัดตัง้ ศูนย์บริการส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย์
ข. แสดงสินค้าในต่างประเทศ นับว่าเป็ นวิธกี ารนํ าสินค้าเข้าไปสู่ความสนใจ
ของชาวต่างชาติได้ดวี ธิ หี นึ่ง แต่ในกรณีน้ีต้องใช้เงินลงทุนมากการไปแสดงแต่ละครัง้ จึงควรดู
แหล่งทีม่ ลี ่ทู างแจ่มใสมากทีส่ ดุ กระทรวงพาณิชย์จะเป็ นหัวหน้าคณะนําสินค้าไปแสดง
ค. การจัดตัง้ ศูนย์พาณิชยกรรมในต่างประเทศเพื่อเป็ นการบริการข้อมูล และ
ข่าวสารแก่ ผู้ซ้ือในต่ างประเทศอย่างละเอียด กระทรวงพาณิช ย์จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์การค้า ใน
ต่างประเทศ เป็ นจํานวน 6 แห่ง คือ ที่ แฟรงเฟริท โตเกียว นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ซิดนีย์
และเจนิวา เพือ่ ทําหน้าทีแ่ สดงสินค้าไทย และร่วมมือในการให้บริการข่าวสารหรือเป็ นตัวกลาง
ในการติดต่อทางการค้ากับผูซ้ อ้ื ในต่างประเทศ
ง. ผูแ้ ทนทางการค้า นอกจากจัดตัง้ ศูนย์แสดงสินค้าในต่างประเทศ 6 แหล่ง
แล้ว กระทรวงพาณิชย์ยงั ได้จดั ตัง้ ทูตพาณิชย์ขน้ึ ในประเทศต่างๆ 20 แห่ง ได้แก่ สํานักงานทูต
พาณิชย์ประจํากรุงวอชิงตัน กรุงบอนน์ กรุงโตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ เจนิวา
เดลลี กรุ ง เตหะราน กรุ ง จาการ์ต า กรุง เบรุ ต กรุ ง แคนเบอร์ร่า กรุ ง มะนิ ล า กรุ ง เฮค กรุ ง
ลอนดอน กรุงโรม นครซานฟรานซิสโก นครนิวยอร์ก กรุงบรัสเซลล์ กรุงปกั กิง่ และนคร
ปารีส
สํานักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศเหล่านี้ จะทําหน้าทีเ่ หมือนกับผูแ้ ทนทาง
การค้าของประเทศไทย ร่วมเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ต่อรองทางการค้า ทํา
สัญญาทางการค้า เป็ นผูแ้ ทนพ่อค้าไทยในการเจรจาทางการค้ากับพ่อค้าต่างประเทศ
10.3.3 เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
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การปรับปรุงคุณภาพของเจ้าหน้าทีผ่ ูท้ ่จี ะให้บริการข่าวสารข้อมูลทางการค้า
เป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ในอดีตเจ้าหน้าทีบ่ ริการข่าวสารทางการค้าของรัฐมักจะไม่มคี ุณภาพดี
พอ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของผูม้ อี าํ นาจทีต่ อ้ งการไปพํานักอยูใ่ นต่างประเทศ แต่ใน
ป จั จุ บ ัน การจัด ส่ ง เจ้า หน้ า ที่ไ ปประจํา ในต่ า งประเทศ จะต้อ งได้ร บั การคัด เลือ กบุ ค คลที่มี
คุณภาพและมีความสามารถเพียงพอ
นอกจากนัน้ ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ความร่วมมือกับพ่อค้าส่งออกทําการ
ส่งออกสินค้าทีไ่ ม่มคี ุณภาพตามมาตรฐานนัน้ ทางการควรจะมีบทลงโทษอย่างหนักเพื่อมิให้
เป็ นเยีย่ งอย่างต่อไป
10.3.4 ด้านนโยบาย (Policy)
ทางการควรมีการปรับปรุงในการส่งเสริมการส่งสินค้าออกให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ของโลก เช่น ในขณะใดที่ในตลาดโลกมีการแข่งขันกันจําหน่ ายสินค้ามาก ทางเราควรจะมี
นโยบายที่จะลดภาษีเ พื่อการส่งออกหรือลดค่าพรีเ มียมลงมา นโยบายในด้านราคาสินค้า
ส่งออกเป็ น จุดที่ค วรจะปรับ ปรุงอย่างยิ่ง การหาทางลดค่า ใช้จ่ายในด้านต่ างๆ นับ ว่าเป็ น
หนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยปรับราคาส่งออกให้ต่ําลงมา รวมถึงการเพิม่ ผลผลิตให้มากขึน้ ย่อมมีผลใน
การลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ําลงมา
อีกประการหนึ่ง คือ ถึงแม้ว่าทางการจะมีการกําหนดนโยบายในการแก้ไข
การค้าขาดดุลตลอดมาก็ตาม แต่การที่ไม่อาจจะดําเนินการได้ผล เนื่องจากขาดการดําเนิน
นโยบายต่อเนื่องกัน จึงเป็ นการสมควรทีจ่ ะมีการกําหนดนโยบายในการแก้ไขการค้าขาดดุลให้
เป็ นนโยบายแห่งชาติระยะยาวทีท่ ุกรัฐบาลจะต้องดําเนินการสืบเนื่องต่อกันมา
นอกจากการดําเนินการภายในประเทศแล้วในส่วนภายนอกประเทศ รัฐบาล
ได้เข้ารวมกลุ่มอาเซียนเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การเข้าเป็ น
ภาคีของแกตต์ การเข้าร่วมกลุ่ม cairns เพื่อสร้างอํานาจการต่อรองในแกตต์เกีย่ วกับการค้า
สินค้าเกษตร เป็ นต้น
10.3.5 ด้านมาตรการเด็ดขาด
เพื่อให้การแก้ไขภาวะการค้าขาดดุลได้ผลตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ การวาง
นโยบายทีค่ วบคุมการนํ าเข้า การใช้นโยบายควบคุมทางด้านภาษีอากร การควบคุมปริมาณ
การนํ าเข้าสําหรับสินค้าฟุ่มเฟื อยบางอย่าง ควรมีการนํามาตรการเหล่านี้มาใช้อย่างเข้มงวด
กวดขัน มีบทลงโทษแก่ผทู้ ฝ่ี า่ ฝื นโดยไม่คาํ นึงถึงความสัมพันธ์สว่ นตัว
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10.3.6 ด้านตลาดต่างประเทศ (foreign market)
ทางการโดยกระทรวงพาณิชย์ควรจะมีหตู าทีว่ ่องไวและรับผิดชอบให้มากกว่า
ทีเ่ ป็ นอยู่ โดยพยายามรายงานข่าวความต้องการสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศให้แก่ผสู้ ง่ ออก
ชาวไทยได้ทราบโดยรวดเร็ว พยายามส่งเจ้าหน้ าที่ไปเจรจาขายสินค้าให้แก่ต่างประเทศ
ตัง้ เป้าหมายในการค้ากับประเทศคู่ค้าที่สําคัญในแต่ละปี และพยายามขายสินค้าให้ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ ควรส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปเจรจาขายสินค้าอยู่เสมอๆ เพื่อเป็ นการรักษาตลาด
สินค้าไทยไว้

10.4 การรวมกลุ่มของผูส้ ่งออกโดยรัฐบาลควบคุม
เพือ่ ให้ผสู้ ง่ ออกมีอาํ นาจในการต่อรองกับผูซ้ อ้ื สินค้าในต่างประเทศมากขึน้ ทางรัฐบาล
จึงมักจะอนุ ญาตให้ผู้ส่งสินค้าออกเข้าร่วมรับฟงั การเจรจาทางการค้ากับต่างประเทศได้ใน
บางครัง้ โดยทางผูส้ ่งออกจะส่งตัวแทนทางการค้าของตนซึ่งมักจะเป็ นนายกสมาคมการค้า
หรือผูแ้ ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากผู้ส่งสินค้าออกของไทยยังมีอกี เป็ น
จํา นวนมากที่ไ ม่ ไ ด้เ ข้า เป็ น สมาชิก ของสมาคมการค้า ทางการจึง เคยดํ า ริท่ีจ ะก่ อ ตัง้ สภา
การตลาดแห่งชาติขน้ึ เพื่อทําหน้าที่ในด้านบริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออกสินค้า
ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง โดยทางสภาการตลาดจะทํา หน้ าที่ทุก ขัน้ ตอนทางการตลาด ตัง้ แต่ ก าร
ควบคุมในด้านการผลิตทัง้ คุณภาพและปริมาณ การควบคุมและบริการในด้านการจําหน่ ายทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ เจรจาต่อรองทางการค้ากับต่างประเทศ ช่วยเหลือในด้านการ
แปรรูปสินค้า การขนส่งทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดตัง้ ไซโลเพื่อเก็บ
สินค้าก่อนจะส่งออกจําหน่ าย การให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนแก่สมาชิกในการซือ้ สินค้า
เพื่อส่งออก การควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามทีก่ ําหนดไว้กบั ต่างประเทศ
พร้อมทัง้ จําแนกประเภทของสินค้าตามคุณภาพตามราคา
อย่างไรก็ดี ความพยายามในการจัดตัง้ สภาการตลาดในประเทศไม่ประสบความสําเร็จ
ทัง้ นี้ อาจจะเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. ในส่วนเอกชน ขาดผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และความจริงใจ ทีจ่ ะบริหารงานเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม
ข. ในด้านเงินทุน ขาดแคลนเงินทุนทีจ่ ะรับซือ้ ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อส่งออก และ
ขาดเงินทุนในการสร้างคลังสินค้า
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ค. ผูผ้ ลิตและผูค้ ้าในประเทศไทยเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมกลุ่มกันได้ยาก มี
ลักษณะแย่งกันตัง้ เป็ นสมาคม ทัง้ ๆ ทีท่ าํ การค้าสินค้าประเภทเดียวกัน
ถึงแม้ว่าไม่อาจจะก่อตัง้ สภาการตลาดขึน้ ในประเทศไทยก็ตาม ทางการโดยกระทรวง
พาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผูส้ ่งสินค้าออกบางอย่าง โดยรับเป็ นผูแ้ ทนในการเจรจาทาง
การค้ากับผูซ้ ้อื ในต่างประเทศ เช่น การค้าข้าวโพด การค้าสิง่ ทอ และการค้าประเภทอื่นๆ ที่
ถูกควบคุมการส่งออก
อนึ่ง การส่งออกของบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) นัน้ ก็ประสบ
ปญั หาเกีย่ วกับมูลค่าการส่งออกไม่ครบตามเป้าหมายทีท่ างการกําหนดไว้ ทําให้ไม่ได้รบั ความ
อนุ เ คราะห์ท างภาษีอ ากร ทางการจึง ควรปรับ ปรุง เงื่อ นไขในการช่ว ยเหลือ บริษัท การค้า
ระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง เพื่อที่บริษทั การค้าระหว่างประเทศจะ
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้

10.5 การจัดทําแผนทางการค้า (trade plan)
ในกรณีของการจัดทําแผนทางการค้านี้ ประเทศไทยได้เคยจัดทําเฉพาะกับประเทศ
ญี่ปุ่นเท่านัน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่ไทยทําการค้าด้วยมากที่สุด ทัง้ ในด้านการ
นําเข้าและการส่งออก ประกอบกับสินค้าบางประเภททีญ
่ ป่ี นุ่ ซือ้ จากไทย ยังมีลู่ทางในด้านการ
ผลิตและการส่งออกค่อนข้างแจ่มใส เป้าหมายทางการค้าทีก่ ําหนดไว้กบั ญี่ปุ่นนี้ ไม่สจู้ ะได้รบั
ผลสําเร็จมากนัก เนื่องจากสินค้าส่งออกจากไทยเป็ นสินค้าเกษตรเกือบทัง้ หมด ซึ่งสินค้า
เหล่านี้มอี ุปสงค์ทย่ี ดื หยุ่นมากหรือไม่มคี วามยืดหยุ่นเลย และทางญี่ปุ่นเองอาจจะกล่าวได้ว่า
ไม่มีค วามตัง้ ใจจริง ที่จ ะช่ ว ยซื้อ สิน ค้า จากไทยเท่ า ไรนัก เนื่ อ งจากทุ ก ครัง้ ที่เ ราขอความ
ช่วยเหลือให้ช่วยซื้อสินค้าเพิม่ เติมจากไทย เราก็มกั จะได้รบั คําตอบประเภทรําคาญอยู่เสมอ
ทัง้ นี้ เพราะว่าญีป่ นุ่ ถือว่าเขาเป็ นแหล่งระบายสินค้าออกทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของไทย
นอกจากประเทศญี่ป่นแล้ว สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ นับว่าเป็ นแหล่งระบาย
สินค้าออกทีส่ ําคัญของไทยเช่นเดียวกัน รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ทีม่ กี ําลังในการซื้อ
เช่น ประเทศทางตะวันออกกลางผูผ้ ลิตนํ้ามัน ประเทศในทวีปแอฟริกาผูผ้ ลิตแร่ต่างๆ ประเทศ
เหล่านี้มอี ํานาจในการซื้อสูง สินค้าที่จําเป็ นแก่การครองชีพ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อผ้า
สําเร็จรูป หรือผ้าผืน อาหารสําหรับชนพื้นเมืองสําเร็จรูป ผลไม้ประเภทต่างๆ รวมถึงความ
พยายามทีจ่ ะลงทุนในด้านการก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งประเทศเหล่านี้กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเทศอย่างเร่งด่วน
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ข้อ ความคิด อีก ประการหนึ่ ง ก็คือ หน่ ว ยงานผู้จ ัด ทํา แผนทางการค้า ควรที่จ ะยึด
หลักการวางแผนตามความเป็ นจริงทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยพยายามเสาะหาตัวเลขทีป่ รากฏเป็ นจริง
การวางโครงการไม่ควรเป็ นการเอาใจรัฐบาลโดยการตัง้ เป้าหมายไว้สงู จนเกินความสามารถที่
จะกระทําได้ ข้อนี้เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องแก้ไขอย่างยิง่
การจัด ทํ า แผนทางการค้า จะช่ ว ยให้ท ราบว่ า จะมีร ายได้จ ากทางใดได้บ้ า งเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนทางด้านรายจ่ายของประเทศ

10.6 จิตวิทยา (psychology)
ในการดําเนินงานส่งเสริมการส่งออกเพื่อนํารายได้มาสูป่ ระเทศนัน้ การพยายามชักจูง
โดยใช้หลักจิตวิทยานับว่าจะมีผลดีกว่าการใช้วธิ ีการทางด้านภาษีอากร หรือทางด้านการ
ควบคุมการส่งออกหรือการควบคุมทางด้านการนํ าเข้า อาจจะดูตวั อย่างได้จากการทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่นสามารถทําการปรับปรุงประเทศของตนจากประเทศผู้แพ้สงครามที่มภี าวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า มาสู่ ป ระเทศผู้ร่ํ า รวยในสิบ ประเทศของโลก สาเหตุ ป ระการหนึ่ ง ที่ญ่ีปุ่ น ประสบ
ความสํา เร็จ ได้เ นื่ อ งจากความพยายามในการส่ ง เสริม ความนิ ย มในสิน ค้า ของตนให้แ ก่
ประชาชน รายจ่ายสําหรับสินค้าเข้าจะมีเฉพาะรายการทีส่ าํ คัญเท่านัน้
สําหรับในประเทศไทย ทางการได้เคยส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทยให้แก่ประชาชน
มาเป็ นเวลานานแล้ว เช่น คําขวัญทีว่ า่ ไทยทํา ไทยใช้ ไทยเจริญ หรือความพยายามทีท่ างการ
จะหามาตรการส่งเสริมสินค้าไทยโดยการบังคับให้ตามหน่ วยงานราชการทุกแห่งใช้สนิ ค้าที่
ผลิตขึน้ ได้ในประเทศก่อนทีจ่ ะซือ้ สินค้าจากต่างประเทศมาใช้ สินค้าใดมิได้ทาํ การผลิต จึงควร
ซื้อจากต่ างประเทศมาใช้ แต่การดําเนินงานมิได้ผลเท่าที่ควร ทัง้ นี้ เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ คือ
ก. คุณภาพของสินค้าทีผ่ ลิตได้ต่ํามากแต่ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า
นําเข้า
ข. ความพยายามในการแก้ไ ขปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพไม่มี เนื่ อ งจากผู้ผ ลิต ได้ร บั ความ
คุม้ ครองจากทางราชการอยูแ่ ล้ว ผูบ้ ริโภคจึงอยูใ่ นสภาพต้องรับภาระบริโภคสินค้าคุณภาพตํ่า
นอกจากมาตรการในการส่งเสริมความนิยมสินค้าไทยดังกล่าวแล้ว ทางการได้เคยดําริ
ทีจ่ ะมีการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์สาํ หรับผูท้ ส่ี ามารถส่งเสริมความนิยมสินค้าไทยในบริษทั ของ
ตนได้ หรือพยายามที่จะหาทางส่งสินค้าไทยออกไปจําหน่ ายยังต่างประเทศให้ได้ผลดีเด่น
ความพยายามเหล่านี้มไิ ด้ประสบผลสําเร็จนัก
212

EC 454

การส่งเสริมความนิยมสินค้าไทยนี้ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทําการปลูกฝงั ให้อยู่ใน
จิตใจของผูบ้ ริโภคตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั อยู่ เช่น การส่งเสริมความรักชาติ การประหยัดไม่ใช้สนิ ค้า
ตามอย่างบุคคลอื่นๆ (ข้อนี้อาจจะเป็ นการยากอย่างยิง่ สําหรับบรรดาวัยรุน่ )
นอกจากการส่ ง เสริม ในด้ า นความรู้ สึก แล้ ว ควรที่ จ ะหามาตรการอื่น ๆ มาใช้
ประกอบด้ ว ย เช่ น การควบคุ ม การนํ า สิน ค้ า บางอย่ า งเพื่อ เป็ น การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ขณะเดียวกัน ทางการต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าทีผ่ ลิตให้มี
มาตรฐานดี ท่ี สุ ด เท่ า ที่ จ ะสามารถผลิ ต ได้ เ พื่อ มิใ ห้ ผู้ บ ริโ ภคเสีย เปรีย บ การช่ ว ยเหลื อ
อุตสาหกรรมภายในประเทศอาจจะใช้ระบบภาษีเข้ามาช่วยคุม้ ครองผูผ้ ลิตก็ได้ การจะใช้วธิ กี าร
ใดย่อมขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละเวลาและโอกาส
อาจจะกล่าวได้วา่ การส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทยโดยวิธที างจิตวิทยาจะเป็ นวิธที ด่ี ี
ทีส่ ดุ แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นวิธที ย่ี ากทีส่ ุดเช่นกัน ความพยายามหามาตรการในด้านนี้ควรทีจ่ ะ
ดําเนินต่อไปตราบเท่าทีไ่ ทยยังขาดดุลการค้ามากมายเช่นนี้

10.7 สรุป
ในการแก้ไขปญั หาการค้าระหว่างประเทศนัน้ ประเทศไทยควรตระหนักว่าไทยเป็ น
ประเทศที่ทํา การผลิต สิน ค้า เกษตรกรรม จึง ควรนํ า สิน ค้า เกษตรกรรมที่มีอ ยู่แ ล้ว ทํา การ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต กระจายประเภทผลผลิต ทําการแปรรูปผลผลิตจากสินค้าเกษตร
ไปสู่สนิ ค้าอุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้แรงงานมาก โดยเน้นการผลิตเพีอ่
ขายเป็ นหลักสําคัญ
นอกจากการแก้ปญั หาทางการผลิตแล้ว ควรให้ความสนใจในการปรับปรุงระบบและ
กลไกทางตลาดตามขัน้ ตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า ทัง้ สินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อให้ผูซ้ ้อื ในต่างประเทศเกิดความมันใจในสิ
่
นค้าของไทย ในด้าน
เงินทุนรัฐ บาลอาจขยายการให้ส ินเชื่อเพื่อการส่งออกโดยเพิ่มวงเงิน ให้มากขึ้นหรือขยาย
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ การลดต้นทุนการส่งออกให้ต่ําที่สุดโดยการลดพิธีศุลกากรหรือตัด
ขัน้ ตอนการส่งออกบางขัน้ ตอนออกไป จะช่วยให้สนิ ค้าถึงมือผูซ้ อ้ื เร็วขึน้ และผูส้ ่งออกจะได้รบั
ค่าสินค้าเร็วขึน้ อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสําหรับดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ซึง่ นํามาใช้ในการส่งออกได้ ใน
ด้านการหีบห่อซึ่งนานาประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบทุกปี นัน้ จําเป็ นต้องจัดอบรมการ
หีบห่อให้แก่ผสู้ ง่ ออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งออก ผักสด ผลไม้สด อาหารทะเล เป็ นต้น และ
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การแก้ปญั หาที่สําคัญอีกประการหนึ่งทางการตลาด คือ การส่งมอบต้องตรงตามเวลาและ
คุณภาพตามทีไ่ ด้ตกลงไว้ ทัง้ นี้ จําเป็ นต้องปรับปรุงการขนส่งทางนํ้าและทางอากาศด้วย
โดยทีภ่ าครัฐบาลเป็ นภาคนําของประเทศ จึงควรปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลใน
ด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ผสู้ ่งออกได้ทราบทันเหตุการณ์ เพื่อผูส้ ่งออกจะได้ปรับปรุง
คุณภาพสินค้า หรือการหีบห่อ หรือควบคุมการส่งออกให้สอดคล้องกับประเทศคู่คา้ ได้ ในกรณี
ที่ผู้ส่ ง ออกรายใดไม่ป ฏิบ ัติต นให้ถู ก ต้อ งตามกฎเกณฑ์ใ นการส่ง ออก ควรที่ร ฐั บาลจะใช้
มาตรการลงโทษเด็ดขาดห้ามผู้ส่งออกรายนัน้ เข้าสู่ธุ รกิจการส่งออกอีกต่ อไป ส่ว นผู้แ ทน
ทางการค้าของไทยที่ไปประจําในต่างประเทศควรคัดเลือกจากผูม้ คี วามรูค้ วามสมารถอย่าง
แท้จริง เพือ่ ทีจ่ ะสามารถขยายตลาดส่งออกให้แก่ประเทศได้ และประการสุดท้าย รัฐบาลควรมี
นโยบายการส่งออกแห่งชาติเพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินทางการค้าระหว่างประเทศ
การแก้ไขปญั หาการค้าระหว่างประเทศ อาจกระทําได้อกี ประการหนึ่งโดยการสร้าง
อํานาจการต่ อรองของผู้ส่งออกให้สูงขึ้นทัง้ ในรูปการก่อตัง้ สภาการตลาด หรือสมาคมผู้ส่ง
สินค้าออก ดังเช่นทีป่ ระเทศญี่ปุ่นมีการรวมกลุ่มผูส้ ่งออกและผูน้ ํ าเข้าเพียงรายเดียวทําให้เกิด
เอกภาพในการต่อรองทางการค้ากับต่างประเทศ
ได้เคยมีการกล่าวว่า การใช้สนิ ค้าในประเทศมากขึน้ จะช่วยลดดุลการค้าขาดดุลได้
กรณีน้ีจะเป็ นจริงได้ต้องสร้างความสํานึกในการรักชาติให้มากขึน้ เป็ นการใช้จติ วิทยาในการ
แก้ไขปญั หาการค้าระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่ากรณีน้ีจะเป็ นการกล่าวอย่างค่อนข้างเลื่อนลอย
แต่เป็ นจุดสําคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะแก้ไขปญั หาได้ หากประชาชนภายในประเทศทุกคนให้ความร่วม
ใจ
นอกจากการส่งสินค้าออกของไทยไปต่างประเทศจะส่งปญั หามาถึงการขาดดุลการค้า
แล้ว การนํ าเข้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระหว่างการ
พัฒนา และต้องมีการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ นับได้ว่าเพิม่ การส่งปญั หามาถึงการ
ขาดดุล ทางการค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนัน้ ในภาวการณ์ เ ช่นนี้ ร ฐั บาลไทยได้พยายามแก้ไข
ปญั หาในด้านต่ างๆ อย่างระมัดระวังและอย่างดีท่ีสุด โดยมีความหวังว่าภาวะขาดดุ ลทาง
การค้าของประเทศจะดีข้นึ ในอนาคต แม้ว่าภาวะการกีดกันทางการค้าของโลกจะทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ก็ตาม
--------------------------------------------
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