บทที่ 9
ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ
ปญั หาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศทีป่ ระเทศไทยประสบอยูใ่ นปจั จุบนั คือ การ
ขยายการส่งออก ทัง้ ในรูปมูลค่าและปริมาณสินค้า ประเภทสินค้าและตลาดลูกค้า ปญั หา
ั หาที่เ กิด จากสาเหตุ ท ัง้ ภายนอกและภายในประเทศ ป ญ
ั หาที่เ กิ ด จาก
เหล่ า นี้ เ ป็ น ป ญ
ภายในประเทศบางประการเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถแก้ไขได้ เช่น ปญั หาด้านการผลิตสินค้า ปญั หา
ทางด้านการตลาด หรือการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนปญั หาทีเ่ กิดจาก
สาเหตุภายนอกประเทศนัน้ ได้แก่ การที่ประเทศพัฒนาแล้วทัง้ หลายประสบปญั หาทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศต่างก็พยายามหามาตรการป้องกันตนเองจากภัยทางเศรษฐกิจ และมี
การนําลัทธิกดี กันทางการค้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึง่ ลัทธิกดี กันทางการค้านี้ปรากฏออกมาใน
สองลักษณะ คือ การสร้างอุปสรรคทางด้านภาษีอากร (Tariff Barriers: TBs) และอุปสรรคที่
มิใช่ภาษีศุลกากร (Non - Tariff Barriers: NTBs) แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกมีความ
ผันผวนมาก การใช้อุปสรรคทางภาษีศุลกากรได้ผลน้อยมาก ประเทศพัฒนาแล้วทัง้ หลายจึง
หันมาใช้การกีดกันทางการค้าโดยใช้อุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษีศุลกากรกันมากขึน้
ดังนัน้ ปญั หาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศของประเทศไทย จึงพิจารณาได้จาก
2 กรณี คือ
(1) ปญั หาทีเ่ กิดจากภายในประเทศ (Endogeneous Factors)
(2) ปญั หาทีเ่ กิดจากภายนอกประเทศ (Exogeneous Factors)

9.1 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ (Endogeneous Factors)
เป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศ และอาจแก้ไขหรือควบคุมได้โดยตัวเอง หรือโดย
รัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ปญั หาเหล่านี้ ได้แก่
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9.1.1 ปัญหาจากการผลิ ต
(1) สินค้าเกษตร
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมอาชีพหลัก คือ การเกษตร ดังนัน้
สินค้าเกษตรทีผ่ ลิตจึงส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึง่ ปริมาณสินค้าทีผ่ ลิตได้ในแต่ละปี จะ
ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้าอากาศ แรงกระตุ้นของราคาจากฤดูกาลก่อน และการคาดคะเนถึง
แนวโน้ ม ของตลาดในปี ต่ อ ไป สิน ค้า เกษตรซึ่ง ผลิต ได้ใ นแต่ ล ะปี จึง มีป ริม าณไม่แ น่ น อน
ประกอบกับเกตรกรของไทยไม่มคี วามรอบรูแ้ ละขาดการใส่ใจในการปรับปรุงวิธกี ารเพาะปลูก
ให้มปี ระสิทธิผลทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ การขาดแคลนบริการของรัฐ เช่น ระบบการ
ชลประทาน ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลง การใช้ป๋ ุย และวิธกี ารดูแลรักษา
สินค้าเกษตรทีผ่ ลิตได้จงึ มีคุณภาพค่อนข้างตํ่า ราคาต่อหน่วยจึงตํ่า การหาตลาดเพื่อส่งออกจึง
เป็ นไปค่อนข้างยาก
(2) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรบางประเภทมีปริมาณสูง และอาจทําการแปรรูปเป็ น
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้า ทําให้มกี ารจ้างแรงงานมากขึน้
และมูลค่าการส่งออกต่อหน่วยจะเพิม่ สูงขึน้ แต่กรรมวิธใี นการแปรรูปสินค้าเกษตรบางอย่างยัง
ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ เช่น อ้อยนําไปใช้ในการผลิตนํ้าตาลทราย แต่ผผู้ ลิตนํ้าตาลทรายใน
ไทยยังไม่อาจทําการผลิตนํ้าตาลทรายให้มคี ุณภาพตามทีต่ ่างประเทศต้องการนําไปบริโภคได้
นํ้าตาลทรายทีส่ ง่ ออกไปจะถูกนําไปผลิตใหม่ให้มคี วามสะอาดและบริสุทธิ ์มากขึน้ ในกรณีน้ีทาํ
ให้ราคาส่งออกนํ้าตาลทรายต่อหน่วยมีมลู ค่าสูงไม่มากเท่ากับทีจ่ ะทําการส่งออกนํ้าตาลทรายที่
ต่างประเทศนํ าไปบริโภค แต่การทีไ่ ทยไม่ได้ทาํ การผลิตก็เนื่องจากขาดแคลนเทคนิคการผลิต
และขาดแรงงานทีม่ คี วามสามารถในการผลิตนันเอง
่
(3) ประเภทการผลิต
สินค้าส่งออกทีส่ าํ คัญของไทยในอดีตมีเพียงข้าว ยาง และดีบุก ต่อมาได้มี
การขยายประเภทการส่งออกให้มจี าํ นวนมากขึน้ (diversification) ทัง้ นี้ เพื่อลดความเสีย่ งภัย
ในด้านการค้าต่างประเทศให้ลดลง แต่ในปจั จุบนั นี้ประเภทของสินค้าส่งออกทีน่ ํารายได้มาให้
ประเทศมีเพียง 14 รายการ ประกอบไปด้วย ข้าว ยาง ดีบุก ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง
ปอแก้ว และปอกระเจา กุ้งสด แผงวงจรไฟฟ้า ยาสูบ นํ้ าตาล ถัวเขี
่ ยว ฟลูออไรท์ ข้างฟ่าง
ซีเมนต์ และไม้สกั การพึง่ พารายได้จากการส่งออกจากสินค้าไม่กร่ี ายการเช่นนี้ ย่อมทําให้เกิด
ั ่ ่วนทางเศรษฐกิจขึน้ ได้หากการส่งออกสินค้าดังกล่าวประสบปญั หา ปญั หาทางด้าน
ความปนป
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นี้เกิดขึน้ เนื่องจากการขาดข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ และเกษตรกร
ยึดถือการผลิตตามแบบบรรพบุรษ
(4) ผูผ้ ลิต
ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยๆ การ
ดําเนินการผลิตสินค้าเป็ นไปโดยขาดความรูค้ วามชํานาญที่จะปรับปรุงปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต การทีจ่ ะชักจูงให้ผูผ้ ลิตสินค้าทําการผลิตตามเป้าหมายของประเทศจึงเป็ นไปได้
ยาก ดังเช่น การที่ทางการให้การช่วยเหลือในด้านการฉีดยาฆ่าแมลงหรือการใช้ป๋ ุยโดยใช้
เฮลิคอปเตอร์ แต่เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือทีจ่ ะทําการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็ นแปลง
ใหญ่ สาเหตุสว่ นหนึ่งเนื่องจากไม่ยอมเปลีย่ นไปปลูกพืชชนิดอื่นทีต่ นไม่เคยเพาะปลูก
9.1.2 ปัญหาทางการตลาด ได้แก่ ปญั หาในด้าน
(1) การจําหน่าย
ราคาจําหน่ ายของสินค้าส่งออกบางประเภทอยู่ใ นลักษณะที่แข่งขันกัน
ส่งออก พยายามจําหน่ ายตัดราคากันเอง ทําให้ผู้ซ้ือในต่างประเทศได้เปรียบ นอกจากนัน้
ผูผ้ ลิตยังมิได้ทําการจําหน่ ายสินค้าเองโดยตรงแต่มกั จะผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึง่ มีความชํานาญ
ในด้านการหาตลาดและลูกค้ามากกว่าผูผ้ ลิตเอง สินค้าที่ผ่านพ่อค้าคนกลางมากย่อมทําให้
ราคาสิน ค้ า เพิ่ม สู ง ขึ้น อัน เป็ น การยากที่จ ะแข่ ง ขัน กับ สิน ค้ า ประเภทเดีย วกัน ในตลาด
ต่างประเทศ
(2) การแปรรูป (Processing)
โดยที่ส ิน ค้า ที่ผ ลิต ได้ใ นประเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิน ค้า เกษตรมีก ารเริ่ม
ดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมบ้าง แต่กจิ การยังไม่ขยายขอบเขตมากเท่าที่ควร
สินค้าเกษตรอีกเป็ นจํานวนมากยังไม่อาจดําเนินการแปรรูปได้ ความเสียหายของสินค้าเกษตร
เหล่านัน้ ในรูปของการเน่ าเสียจึงมีมาก เช่น ผัก ผลไม้ บางประเภทการแปรรูปบางครัง้ ไม่ได้
มาตรฐานทีต่ ่างประเทศต้องการ
(3) การขนส่ง (Transportation)
การขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตมายังตลาดผูบ้ ริโภค หรือเพื่อส่งออกมักจะ
เสียเวลาทําให้สนิ ค้าเกษตรบางประเภทไม่มคี วามสดเท่าทีค่ วร และหากส่งออกไปจําหน่ ายยัง
ต่างประเทศอาจต้องใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรกว่าจะถึงจุดปลายทาง ในกรณีเช่นนี้ ทําให้
คุณภาพของสินค้าลดลง นอกจากนัน้ การจัดตัง้ เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export
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Processing Zone: EPZ) ยังไม่เป็ นผลสําเร็จค่าใช้จ่ายในการขนส่งเหล่านี้จะทําให้สนิ ค้ามี
ราคาสูง เป็ นการยากแก่พอ่ ค้าทีจ่ ะแข่งขันกับพ่อค้าในต่างประเทศ
ในด้า นการขนส่ ง ระหว่า งประเทศนัน้ ประเทศไทยมีสิน ค้า เกษตรเป็ น
จํานวนหลายล้านตันส่งไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
แต่กจิ การเดินเรือระหว่างประเทศ
ของไทยยังไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าที่ควร เรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเหล่านัน้ ล้วนแต่เป็ นเรือ
ของต่างชาติทงั ้ สิน้ ค่าระวางเรือจึงตกเป็ นของต่างชาติ บริษทั เรือต่างชาติเข้ามามีบทบาทใน
การบรรทุกสินค้าของไทยเป็ นลํ่าเป็ นสัน อํานาจการผูกขาดในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
จึงตกอยูใ่ นมือของชมรมสายเดินเรือของต่างชาติมาโดยตลอด ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าระวางเรือที่
ไทยต้องจ่า ยเป็ น ค่า ขนส่งสิน ค้านี้ มีมูล ค่า ปี ล ะหลายหมื่นล้า นบาท และเป็ นป จั จัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งซึง่ ทําให้ไทยขาดดุลทางการค้า
(4) เงินทุน (ดูบทที่ 5 สถาบันทางการเงินประกอบ)
พ่อ ค้า ผู้ส่ ง ออกชาวไทยขาดแคลนเงิน ทุ น ที่จ ะมาใช้ใ นการบริห ารการ
ส่งออกและช่วยเหลือสมาชิกในกรณีทต่ี ้องแข่งขันกับต่างประเทศ ทางการไม่มเี งินทุนสําหรับ
การช่วยเหลือเพื่อการส่งออกได้เหมือนเช่นทีร่ ฐั บาลประเทศอื่นๆ กระทํากัน อํานาจของพ่อค้า
ไทยทีจ่ ะแข่งขันกับพ่อค้าต่างประเทศจึงเป็ นไปในขอบเขตจํากัด
(5) มาตรฐานและคุณภาพ (Standardization)
สินค้าทีส่ ่งออกจะมีการระบุมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้าไว้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ความสะดวกในการเจรจาทางการค้ากับต่างประเทศ ทําให้พ่อค้าผูซ้ ้อื ในต่างประเทศมีความ
มันใจในคุ
่
ณภาพของสินค้า ขจัดความขัดแย้งทางการค้า
(6) การหีบห่อ (Packing)
ั หาในด้ า นการหีบ ห่ อ ยัง ไม่ ดีพ อ ทัง้ นี้
สิน ค้ า ส่ ง ออกของไทยมัก มีป ญ
เนื่องจากพ่อค้าส่งออกยังไม่ได้ให้ความสําคัญในด้านรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
เท่าทีค่ วร สินค้าทีป่ ระสบปญั หาอย่างหนัก คือ สินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้และดอกไม้สด
ถึงแม้ว่าปจั จุบนั จะได้มกี ารพยายามแก้ไขปญั หาในด้านดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่ได้ผล
เต็มทีน่ กั
(7) การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณานับว่าเป็ นหนทางทีจ่ ะนํ าสินค้านัน้ ๆ ไปสู่ความสนใจผูบ้ ริโภค
ในปจั จุบนั ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของแต่ละบริษทั มักจะสูงเป็ นอันดับหนึ่ง ในกรณีของสินค้า
ทีจ่ ะส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศนัน้ ยังขาดการโฆษณาในด้านการแสดงสินค้าในต่างประเทศ
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ทัง้ นี้ อาจเนื่องจากพ่อค้าผูผ้ ลิตในประเทศขาดประสบการณ์หรือเงินทุนที่จะดําเนินการหรือ
มองข้ามปญั หานี้ไป
(8) การส่งมอบ (Delivery)
การส่ ง มอบนั บ ว่ า เป็ น สิ่ง ที่สํา คัญ ที่สุ ด ประการหนึ่ ง ที่จ ะทํ า ให้ผู้ซ้ือ ใน
ต่างประเทศมีความมันใจในความตรงต่
่
อเวลาและความรับผิดชอบของพ่อค้าผูส้ ง่ ออก แต่จาก
ปรากฏการณ์ทเ่ี ป็ นจริงในปจั จุบนั พ่อค้าส่งออกของไทยมักจะส่งของให้ล่าช้ากว่าเวลาทีไ่ ด้ตก
ลงกันไว้ สินค้าไปถึงปลายทางช้า ในกรณีของสินค้าทีต่ อ้ งมีการใช้ตามฤดูกาล เช่น เสือ้ ผ้าฤดู
ร้อน ดอกไม้สด ผลไม้บางประเภท หากไปล่าช้ากว่าความต้องการใช้ในฤดูกาลนัน้ ๆ พ่อค้าผู้
ซือ้ สินค้าต่างประเทศอาจะประสบปญั หาในด้านการจําหน่ายได้
9.1.3 ปัญหาจากการบริ หารงานของรัฐบาล
ในประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศกําลังพัฒนา ภาครัฐบาลนับว่าเป็ นภาคใหญ่ของ
ประเทศที่จะมีบทบาทอิทธิพล หรือส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเข้าไปสู่เป้าหมายที่
กําหนดไว้ แต่การดําเนินงานของภาครัฐบาลไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ทงั ้ หมด
ทัง้ นี้ เนื่องจากการประสบปญั หาบางประการดังต่อไปนี้
(1) ด้านเงินทุน (Financing)
โดยทีร่ ฐั บาลต้องมีรายจ่ายเพือ่ การพัฒนาประเทศจํานวนมหาศาล รายจ่าย
ของรัฐบาลทีจ่ ะนํ ามาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือในด้านการส่งออกจึงไม่มี เช่น การขาดเงินสําหรับ
ช่วยเหลือการส่งออก (export subsidy) การขาดเงินจัดตัง้ คลังสินค้าในบริเวณทีเ่ หมาะสม การ
ขาดเงินทุนพยุงราคาสินค้าบางประเภทที่มแี นวโน้ มจะเป็ นสินค้าส่งออกที่สําคัญมีผลทําให้
เกษตรกรไม่ยอมทําการเพาะปลูก เนื่องจากไม่กล้าเสีย่ งการขาดแคลนเงินทุนเพื่อซื้อเรือเดิน
ทะเลขนส่งสินค้า
(2) ด้านข้อมูล (Information)
การจัดเก็บ ข้อมูล สําหรับประเภทสินค้าที่ผลิต ได้ ความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและความต้องการในตลาดต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐบาลกระทําอยู่ขาดความ
รวดเร็ว ไม่ทนั สมัย ไม่อาจควบคุมการลักลอบส่งออกของพ่อค้าได้ นอกจากนัน้ บางครัง้ ข้อมูล
ทีภ่ าครัฐบาลแจ้งชักชวนให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกสินค้าบางประเภทเพื่อการส่งออกไม่ทนั
ต่อเหตุการณ์ หรือเช่นข้อมูลการได้รบั G.S.P. ของประเทศต่างๆ มักจะล่าช้า ทําให้พ่อค้าผู้
ส่งออกไม่อาจดําเนินการจัดหาสินค้าเพือ่ ส่งออกทันเหตุการณ์ได้
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นอกจากนัน้ สถิตขิ องสินค้าประเภทเดียวกันแต่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
เสนอตัวเลขแตกต่างกัน ข้อนี้เป็ นผลเสียต่อการวางแผนในการส่งออก
(3) ด้านเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (Public Officers)
เนื่ องจากภาครัฐบาลเป็ นภาคนํ าของประเทศ เจ้าหน้ าที่ของรัฐจึงควรมี
หน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา และยึดหลักปฏิบตั ใิ นด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณ
ในด้านการค้าต่างประเทศอย่างเข้มงวด และควรจะเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถที่จะให้การ
ช่วยเหลือแก่พอ่ ค้าผูส้ ง่ ออกได้เป็ นอย่างดี
แต่ จ ากปรากฏการณ์ ท่ี เ ป็ นจริ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มั ก จะมี ค วามรู้
ความสามารถในขอบเขตจํากัด จนกระทังมี
่ คําพูดอยู่เสมอว่าไม่ทนั เหลีย่ มพ่อค้า นอกจากนัน้
เจ้าหน้าทีบ่ างหน่ วยงานยังขาดความสุจริตใจในการประกอบการงาน ช่วยเหลือพ่อค้าโดยการ
ปล่อยให้มกี ารส่งออกสินค้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐานเช่นนี้ทําให้เสียชื่อของสินค้าไทย พ่อค้าผูซ้ ้อื ใน
ต่างประเทศจะหมดความเชื่อถือในคุณภาพและสินค้าจากไทย และในทีส่ ุดจะมีผลกระทบถึง
มูลค่าการส่งออกจะลดลง และผลถึงดุลการค้าขาดดุลเพิม่ ขึน้ ด้วย
(4) ด้านนโยบาย (Trade Policy)
การที่ประเทศไทยขาดดุลทางการค้าโดยตลอดมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2498 และ
มูลค่าการขาดดุลเพิม่ ขึน้ อย่างหนักเรื่อยมา และประมาณว่ามูลค่าการขาดดุลการค้าใน พ.ศ.
2530 อาจเพิม่ ถึง 76,538 ล้านบาทนัน้ สาเหตุประการสําคัญประการหนึ่ง คือ ประเทศไทย
ขาดนโยบายทีแ่ น่ นอนในด้านการพยายามแก้ไขภาวะการค้ากับต่างประเทศ เช่น สมัยนายอบ
วสุรตั น์ เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มคี วามพยายามในการจัดตัง้ สภาการตลาด
สําหรับสินค้าส่งออกที่สําคัญประเภทต่างๆ เพื่อให้สภาการตลาดของสินค้าแต่ละประเภท
ดําเนินการในด้านการตลาดแก่สนิ ค้าประเภทนัน้ ๆ เพียงชนิดเดียว หรือความพยายามในการ
สร้างเขตปลอดภาษี หรือเขตการค้าเสรีเพื่อส่งเสริมให้เป็ นเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่งออก หรือความพยายามในการจัดตัง้ พาณิชย์นาวีแห่งชาติขน้ึ พยายามหาเงินทุนมาซือ้ เรือ
เดินทะเลเพือ่ ทีค่ า่ ระวางเรือจะเป็ นรายได้ให้แก่ประเทศบ้าง หรือความพยายามในการวางแผน
เพื่อก่อสร้างท่าเรือนํ้ าลึกสําหรับเรือเดินทะเลแบบใหม่ท่มี รี ะวางเรือหนักมาก จะเห็นได้ว่า
นโยบายในการดําเนินงานด้านเหล่านี้ไม่มกี ารสืบเนื่องต่อกันมา บางครัง้ ในรัฐบาลยุคต้นมี
กําหนดนโยบายไว้ แต่พอเข้ายุคปลายรัฐบาลก็มไิ ด้หยิบยกนโยบายนัน้ มาพิจารณาดําเนินการ
เลย ปญั หาข้อนี้ประเทศกําลังพัฒนาทุกประเทศต่างก็ประสบปญั หา เพราะรัฐบาลของประเทศ
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เหล่านี้มาจากทหาร (military government) มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลย่อย นโยบายของ
ประเทศจึงขาดความต่อเนื่อง
(5) ด้านมาตรการเด็ดขาด
ั หาทางการค้า
เนื่ อ งจากรัฐ บาลมีน โยบายที่ไ ม่แ น่ น อนในการแก้ไ ขป ญ
ต่ า งประเทศ มาตรการบางประการที่นํ า ออกมาใช้จึง ดํ า เนิ น ไปอย่ า งครึ่ง ๆ กลางๆ ตาม
แนวนโยบาย รวมถึงการควบคุมการนํ าเข้าสินค้าเข้าบางอย่างไม่เด็ดขาด ซึ่งต่อมาได้เลิก
ควบคุม หรือการดําเนิ นการลงโทษผู้ส่งสินค้าออกที่ปฏิบ ตั ิผดิ กฎโดยการส่งสินค้าตํ่ากว่า
มาตรฐานออกไปจําหน่ ายต่างประเทศนัน้ ไม่มกี ารลงโทษจริงจัง ทัง้ นี้ เนื่องจากระบบทาง
สังคมในประเทศยังไม่มกี ารจําแนกความรับผิดชอบและความสัมพันธ์โดยส่วนตัวออกจากกัน
ผูซ้ ง่ึ มีหน้าทีค่ วบคุมจะหมดกําลังใจในการทํางาน
(6) ด้านตลาดต่างประเทศ (Foreign Market)
จากการที่รฐั บาลขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงานด้านส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ทําให้การอบรมทางด้านการตลาดต่างประเทศแก่ผสู้ ง่ ออก การนําคณะผูแ้ ทน
ทางการค้า ไปต่ า งประเทศกระทํา ได้ใ นขอบเขตจํา กัด รวมถึง การจัด ตัง้ ศูน ย์ก ารค้า หรือ
สํานักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศด้วย การตัดสินใจทีล่ ่าช้า เช่น การเจาะตลาดตะวันออก
กลางช้าไป ทัง้ ในด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค การเข้าไปประมูลงานก่อสร้างนับว่าเป็ น
อุปสรรคทางด้านต่างประเทศอย่างยิง่
(7) กฎหมายไม่อาํ นวยความสะดวก
การที่กฎหมายของไทยมีการกําหนดขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อจดทะเบียนเป็ น
ผู้ ดํ า เนิ น การส่ ง ออกมากเกิ น ไป มีผ ลให้ พ่ อ ค้ า ผู้ จ ะประกอบการค้ า เกิ ด ความท้ อ ถอย
นอกจากนัน้ ระเบียบพิธกี ารศุลกากรที่เข้มงวดและมีลําดับชัน้ มาก นับว่าเป็ นสาเหตุทท่ี ําให้
การค้าต่างประเทศของไทยไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร
(8) ระบบญาติพน่ี ้อง
จากการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลบ่อย ประกอบกับความตัง้ ใจในการทํางานเพื่อ
ส่วนรวมยังไม่มเี พียงพอ รัฐบาลส่วนใหญ่มกั จะมีการให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาญาติพน่ี ้อง
หรือผูใ้ กล้ชดิ ให้ได้รบั การช่วยเหลือจากทางการในด้านการผลิตและการค้าต่างประเทศ ซึง่ ผู้
ได้รบั การช่วยเหลือเหล่านี้อาจไม่มคี วามสามารถในการดําเนินงานได้ เช่น ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ราย
อื่นๆ ซึง่ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากทางการ การช่วยเหลือเช่นนี้จงึ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศไปโดยไม่เกิดประโยชน์สงู สุด
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(9) ขาดบรรยากาศการลงทุน
การขาดเสถียรภาพทางรัฐบาลย่อมมีผลถึงแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
เปลีย่ นแปลงไป จะทําให้ผลู้ งทุนชาวต่างชาติทส่ี นใจจะมาลงทุนในไทยไม่กล้านําเงินมาลงทุน
ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกรงว่ า ในอนาคตรัฐ บาลอาจยึด เข้า เป็ น ของรัฐ และส่ ว นหนึ่ ง อาจเกรงว่ า
บรรยากาศทางการเมืองอาจก่อให้เกิดความยากลําบากในการถอนทุนคืน
(10) การหนีออกของเงินทุนภายในประเทศ
ในขณะใดก็ ต าม ที่ บ รรยากาศทางการเมื อ งภายในประเทศไม่ สู้ มี
เสถียรภาพ หรือไม่มคี วามแน่ นอนเท่าที่ควรแล้ว ผู้ลงทุนชาวไทยมักจะขนเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศซึ่งอาจมีบรรยากาศทางการเมืองที่แน่ นอนกว่า การหนีออกของเงินทุนทําให้
ปริมาณเงินภายในประเทศลดลงก่อให้เกิดภาวะเงินตึง ขาดเงินลงทุน และดึงเศรษฐกิจในด้าน
อื่นๆ ให้หดตัวลง
(11) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้หรืออาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียนพยายามร่วมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทัง้ ในด้านการผลิต การลงทุน และรวมกันส่งออก สําหรับ
สินค้าทีผ่ ลิตได้ประเภทเดียวกัน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการสร้างอํานาจการต่อรองให้กบั ประเทศในกลุม่
อาเซียน
ประเทศไทยนั บ ว่ า เป็ น ประเทศที่มีก ารเปลี่ย นแปลงรัฐ บาลมากและ
บ่อยครัง้ ทีส่ ุดในกลุ่มอาเซียน การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยทีม่ ตี ่อกลุ่มอาเซียนจึง
ขาดตอน และต้องมีการศึกษาใหม่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรัฐบาล (รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง
ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะร่วมประชุมกันทุกปี ) แนวคิดในการดําเนินงานจึงไม่อาจ
ได้ผลดีเท่ากับผูท้ ด่ี าํ เนินงานต่อเนื่องกันโดยบุคคลเดิม
9.1.4 ช่องว่างทางการค้า (Trade Gap)
ช่องว่างทางการค้าต่างประเทศของประเทศไทยขยายขอบเขตกว้างขึ้นทุกปี
ถึงแม้ทุกรัฐบาลจะพยายามอย่างยิง่ ที่จะลดช่องว่างให้แคบลงมาก็ตาม แต่การดําเนินงานไม่
ได้ผล ทัง้ นี้ เนื่องจากอุปสงค์ในสินค้าต่างประเทศมีมาก
การทีช่ ่องว่างทางการขยายสินค้าต่างประเทศขยายขอบเขตออกไปมากเช่นนี้
อาจก่อให้เกิดปญั หาทางเศรษฐกิจในประเทศบางประการ คือ
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(1) หนี้ต่างประเทศ (Foreign Debt)
การขาดดุลทางการค้าระหว่างประเทศ ทําให้รฐั บาลไทยต้องพยายามหา
รายได้ส่วยหนึ่งสําหรับมาชําระเป็ นค่าสินค้าเข้า รายได้ส่วนนี้อาจได้มาจากการนํ าเงินคงคลัง
หรือเงินทุนสํารองของประเทศมาใช้ก่อน หรือได้จากการกู้เอกชนภายในประเทศในรูปขาย
พันธบัตรรัฐบาล หรือได้จากการกูย้ มื ต่างประเทศเพื่อนํามาใช้จ่าย ภาระหนี้สนิ ภายในประเทศ
ไม่สหู้ นักใจเท่ากับภาระหนี้สนิ จากต่างประเทศ เนื่องจากภาระหนี้จากต่างประเทศนัน้ จะต้อง
ประกอบไปด้ว ยดอกเบี้ย เงิน กู้ ค่ า บริก ารหนี้ สิน และค่า ใช้จ่ า ยอื่นๆ ประกอบรัฐ บาลไทย
จํา เป็ นต้องจ่ายค่าหนี้ ส ินคืนต่ างประเทศในอนาคต อันจะมีผ ลถึงดุลการชํา ระเงินระหว่าง
ประเทศขาดดุลได้
(2) ขาดมาตรการทีแ่ น่นอนและได้ผล
เหตุผลประการหนึ่งทีท่ ําให้ความพยายามในการแก้ไขหรือลดช่องว่างทาง
การค้าให้แคบลงไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการดําเนินนโยบายในด้านการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลไทยไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เช่น การช่วยส่งเสริมทางส่งออกโดยการให้สนิ เชื่อเพื่อการ
ส่งออก การใช้ภาษีควบคุมการนํ าเข้า การลดภาษีเพื่อการส่งออก เพราะนโยบายทัง้ สองเป็ น
นโยบายทีใ่ ช้ได้ในระยะสัน้ ในระยะยาวรัฐบาลจะไม่มเี งินทุนสําหรับดําเนินการเพียงพอ และ
ต้องการรายได้สว่ นหนึ่งจากภาษีในการส่งออกและนําเข้า เพือ่ นํามาใช้จา่ ยบํารุงประเทศ
ส่วนมาตรการและเป้าหมายอื่นๆ ทีไ่ ด้กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาตินนั ้ แม้จะเป็ นเป้าหมายระยะยาวและกําหนดไว้ใกล้ความเป็ นจริงก็ตาม แต่
ในระยะยาวย่อ มมีปจั จัย ทางเศรษฐกิจ จากภายนอกประเทศมากระทบให้ก ารดํา เนิ น ไปสู่
เป้าหมายช้าหรือห่างไกลความเป็ นจริงออกไปอีก
(3) พึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจไม่ได้
จากภาวะการขาดดุลทางการค้าและภาระหนี้สนิ จากต่างประเทศดังกล่าว
จึงอาจกล่าวได้ว่า การทีป่ ระเทศไทยจะทําการพัฒนาประเทศไปสู่ระดับทีพ่ อจะพึง่ พาตนเอง
ในทางเศรษฐกิจได้นนั ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้โดยยาก ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของประเทศย่อม
นํ าไปสู่ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
อง ขาดการปรับปรุงและพัฒนาสังคม รวมทัง้ โครงสร้างขัน้
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอื่นๆ
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9.2 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ (Exogenous Factors)
เป็ นอุปสรรคทางการค้าทีเ่ กิดจากอิทธิพลภายนอกประเทศ อุปสรรคดังกล่าวก่อให้เกิด
ปญั หาด้านการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งไม่อาจจะแก้ได้โดยรัฐบาลของประเทศ ปญั หา
เหล่านี้ได้แก่
9.2.1 ปัญหาทางด้านภาษี อากร (Tariff Barriers: TBs)
ประเภทของTBs ได้แก่ การทีป่ ระเทศลูกค้าบางประเทศใช้มาตรการด้านการ
เก็บภาษีอากรเพื่อควบคุมการนํ าเข้า ซึ่งการใช้มาตรการทางด้านภาษีนับว่าเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามหลักการของ GATT และ WTO ซึง่ ส่งเสริมให้มกี ารค้าโดยเสรี
ปจั จุบนั ประเทศลูกค้าที่นําสินค้าเข้ามักจะไม่ใช้มาตรการทางด้านภาษีอากร
เพื่อควบคุมการนํ าเข้า เนื่องจากเกรงว่าจะได้รบั การกระทําโต้กลับและภาษีลดลงทุกครัง้ ที่มี
การประชุมขององค์กรทางการค้าระหว่างประเทศ
ปญั หาทีไ่ ทยกําลังประสบอยูใ่ นปจั จุบนั คือ การทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะตัง้
กํ า แพงภาษีนํ า เข้า มัน สํา ปะหลัง จากไทยเพิ่ม ขึ้น จากที่เ ก็บ อยู่ เนื่ อ งจากมีก ารนํ า เข้า มัน
สําปะหลังจากไทยเกินเป้า
9.2.2 ปัญหาที่มิใช่ภาษี อากร (Non - Tariff Barrierห: NTBS)
(1) การควบคุมการนําเข้า (Import Restriction)
โดยปกติ มาตรการควบคุมการนํ าเข้าจะใช้ได้กต็ ่อเมื่อประเทศนัน้ ๆ ขาด
ดุลทางการชําระเงินเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศมีการใช้มาตรการนี้
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อตกลงเกีย่ วกับสินค้าหลายประเภทมีการระบุไว้ในลักษณะว่า หาก
การนํ าเข้าก่อให้เกิดการทําลายตลาด หรือก่อให้เกิดการว่างงานภายในประเทศผูน้ ํ าเข้าแล้ว
ประเทศนัน้ ย่อมมีสทิ ธิควบคุมการนํ าเข้าได้ ปจั จุบนั การใช้ระบบโควตา (Quotas) จึงใช้แก่
สินค้าหลายประเภทโดยหลายประเทศ โดยอาจกําหนดในรูประยะเวลาการนํ าเข้า การใช้
ใบอนุ ญาตนํ าเข้า หรือการทุ่มตลาด หรือให้เ งินอุดหนุ น รวมถึงการกีดกันด้านสุข อนามัย
สิง่ แวดล้อม และด้านแรงงาน
(2) การบอยคอตต์ (boycott)
เป็ นการปฏิบตั กิ ารทางเศรษฐกิจทีจ่ ะรวมกลุ่มกันไม่ทําการค้ากับประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลงโทษ ดังเช่น การทีส่ หประชาชาติ และ GATT สังให้
่ ทุ ก
ประเทศทําการบอยคอตต์กบั ประเทศแอฟริกาใต้ มิให้ทาํ การค้าขายด้วย เพื่อเป็ นการลงโทษที่
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รัฐ บาลของประเทศนั น้ กดขี่ช าวพื้น เมือ ง ซึ่ง เป็ น เจ้า ของประเทศไทยจึง งดขายข้า วให้
แอฟริกาใต้
(3) การควบคุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary
measures: SPS) เป็ นมาตรการภายใต้องค์การการค้าโลก ซึง่ ปจั จุบนั ประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศนํามาใช้บงั คับควบคุมการนําเข้าสินค้ามากทีส่ ดุ
(4) การควบคุมการนําเข้าด้าน ISO9000, ISO14000 และ ISO18000
(5) การควบคุมการนําเข้าด้วยมาตรการปกป้อง (safeguard)
จากปญั หาในด้านการค้าต่างประเทศของไทยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่
ไทยประสบปญั หาการขาดดุลทางการค้าสืบเนื่องมาเป็ นเวลานานนัน้ เป็ นการขาดดุลทาง
โครงสร้า งทางเศรษฐกิจ ของประเทศ อัน เป็ น ภาวะการขาดดุ ล ที่ป ระเทศกํ า ลัง พัฒ นาทุ ก
ประเทศประสบปญั หาอยู่ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานและมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อ
แก้ไขปญั หาดังกล่าว ก็เป็ นสิง่ จําเป็ นทีต่ อ้ งกระทําเพือ่ ความอยูร่ อดของประเทศและประชากร

9.3 สรุป
ปญั หาทางด้านการค้าระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยประสบอยู่น้ี กล่าวได้ว่า เกิดจาก
การส่งสินค้าออกลดลงและมีการนําสินค้าเข้าเพิม่ ขึน้ สินค้าส่งออกทีล่ ดลงนี้สว่ นใหญ่เป็ นสินค้า
เกษตรกรรม ซึง่ เกิดจากปญั หาทางด้านการผลิตซึง่ มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ขาดการนําสินค้า
เกษตรไปแปรรูปให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เกษตรกรเองขาดแคลนทัง้ เงินทุน เทคนิค
วิทยา และข่าวสารความรูท้ างการตลาด
ปญั หาประการที่สอง ได้แก่ ปญั หาทางด้านการตลาด ซึ่งเกิดจากระบบการจําหน่ าย
สินค้าในประเทศผ่านคนกลางมากเกินไป ทําให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในสินค้าสูง นอกจากนัน้ การที่
เกษตรกรเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสินค้าเองหรือบางครัง้ พ่อค้าท้องถิน่ เป็ นผูน้ ําสินค้าออกมาสูต่ ลาดล่าช้า
ทําให้คุณภาพสินค้าเลวลง หรือเน่ าเสีย หรือการขาดแคลนเงินทุนและเทคนิควิทยา ทําให้
สินค้าแปรรูปได้โดยใช้กรรมวิธขี นั ้ ต้นเท่านัน้ มูลค่าสินค้าจึงไม่เพิม่ ขึน้ มากนัก ส่วนการขนส่ง
ระหว่างประเทศก็ประสบปญั หาทางด้านปริมาณเรือขนส่งสินค้ามีจํากัด การขาดแคลนท่าเรือ
นํ้ าลึก คลังสินค้า สินค้าไม่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้าให้กบั พ่อค้าต่างประเทศไม่เป็ นไป
ตามกําหนดเวลา รวมทัง้ การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศได้ครบข้อมูล
เกีย่ วกับสินค้าไทย
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ปญั หาประการทีส่ าม ได้แก่ การบริหารงานของรัฐบาล ซึง่ ขาดนโยบายทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครัง้ จึงทําให้บรรยากาศการลงทุนไม่
มันคงเท่
่
าทีค วร และเกิด การขาดตอนในการสร้า งความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจกับ ประเทศ
ภูมภิ าค
ปญั หาทีส่ ่ี ได้แก่ การเกิดช่องว่างทางการค้าขึน้ ซึง่ เกิดจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่า
การนําสินค้าเข้า อันมีผลให้ประเทศพึง่ พาตนเองทางเศรษฐกิจไม่ได้
ปญั หาประการทีห่ นึ่งถึงสีน่ ้ี นับได้วา่ เป็ นปญั หาทีเ่ กิดจากภายในประเทศเอง ส่วนใหญ่
อาจแก้ไขได้ถา้ มีความเข้มแข็งและมีนโยบายทีม่ นคง
ั่
ปญั หาประการทีห่ า้ ได้แก่ การถูกประเทศคู่คา้ กีดกันทางการค้า ซึง่ จะปรากฏออกมา
ในรูป การกีดกันทางภาษีศุลกากร และมิใช่ภาษีศุลกากร และนับวันการกีดกันทางการค้านี้จะ
ขยายตัว และเพิม่ ความรุนแรงมากขึน้ นับได้วา่ เป็ นปญั หาทีน่ ่าวิตกและเป็ นห่วงอย่างยิง่
-----------------------------------------
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