
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ในการศกึษาถงึความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศใด จําเป็นตอ้งศกึษาถงึ
ภาวะการคา้ต่างประเทศของประเทศนัน้ เน่ืองจากการคา้กบัต่างประเทศจะแสดงภาวะการคา้
ส่งออก ซึ่งแสดงถึงรายได้หรือความสามารถที่ประเทศจะซื้อสนิค้าหรือบรหิารเข้ามาจาก
ต่างประเทศได ้ขณะเดยีวกนัการคา้กบัต่างประเทศจะแสดงภาวะการคา้นําเขา้ ซึง่จะมกีารนํา
สนิคา้เขา้มาเพื่อทาํการอุปโภคบรโิภค หรอืลงทุนในโครงการผลติเพื่อทดแทนการนําเขา้ หรอื
โครงการผลติเพื่อการส่งออก ภาวะการณ์ส่งออกและการนําเขา้ของประเทศจะแสดงถงึการ
ไดเ้ปรยีบ หรอืเสยีเปรยีบทางดุลการคา้ของประเทศ และผลจากดุลการคา้กบัต่างประเทศยอ่ม
กระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิและความเจรญิเตบิโตของประเทศ 
 โดยที่ประเทศต่างๆ อยู่กระจายทัว่โลก ประเทศทัง้หลายจึงมีปจัจัยการผลิตที่
แตกต่างกนั เช่น ทรพัยากรธรรมชาติ ความสามารถของประชากรในประเทศ ทรพัยากร
เงนิทุน และเทคนิควทิยาความแตกต่างในปจัจยัการผลติเหล่าน้ี มผีลใหแ้ต่ละประเทศมคีวาม
ชํานาญในการผลติสนิคา้เพยีงบางประเภท ซึ่งแต่ละประเทศจะมคีวามชํานาญที่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากมปีจัจยัการผลติแตกต่างกนั ประเทศทีม่ปีจัจยัการผลติมากจะสามารถผลติสนิคา้ได้
ในปริมาณมาก ราคาถูก คุณภาพดี และแสวงหาประโยชน์โดยการนําสินค้าดงักล่าวไป
แลกเปลี่ยนสนิคา้จากประเทศอื่นที่ตนไม่มคีวามสามารถจะทําการผลติได ้หรอืใชต้้นทุนการ
ผลติสงูกว่า หรอืผลติไดม้คีุณภาพเลวกว่า การคา้ระหว่าประเทศจงึเกดิจากการไดเ้ปรยีบโดย
เปรียบเทียบจากการผลิต และทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้หลายเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างจากการผลิตเพื่อยังชีพ (subsistance) ไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการค้า 
(commercialization) 
 ปจัจุบนัน้ี ประเทศทัง้หลายในโลกจงึพยายามส่งเสรมิให้มกีารผลิตสนิค้าเพื่อการ
ส่งออก เพื่อนํารายไดม้าสู่ประเทศ ขณะเดยีวกนั ไดม้กีารกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการ
นําเขา้จากต่างประเทศอนัจะเป็นการลดการใชจ้่ายเงนิตราไปต่างประเทศ มาตรการในการ
ส่งเสรมิและควบคุมทางการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีศุลกากร โควต้ามาตรการของ
รฐับาล การผกูขาด คารเ์ตล และการเลอืกปฏบิตัใินการคดิราคาสนิคา้มาตรการเหล่าน้ีนับวนั
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จะมบีทบาทในทางการคา้ระหว่างประเทศมากขึน้ อนัสบืเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศต่างๆ ทีท่าํการคา้ระหวา่งประเทศรว่มกนันัน่เอง 
 

ลกัษณะและขอบเขตของวิชา 1.1  
 

 เป้าหมายเป็นการศกึษาถงึบทบาทของการคา้ต่างประเทศทีม่ผีลต่อระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย โดยเริม่ทําการศกึษาถึงหลกัพื้นฐานโดยทัว่ไปทางการคา้ระหว่างประเทศ 
และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศจะได้รบัจากการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาถึง
ทฤษฎทีางการคา้ระหว่างประเทศตลอดจนเครื่องมอืหรอืมาตรการต่างๆ ทีจ่ะนํามาใชใ้นการ
ดําเนินนโยบายทางการคา้ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของประเทศ และเพื่อเป็นการปูพืน้ฐาน
หลกัการในดา้นการคา้ระหว่างประเทศ โดยทัว่ไป จงึไดนํ้าขอ้ตกลงทางการคา้มาศกึษาซึง่จะ
ทาํหน้าทีใ่นดา้นการควบคุมการคา้ของประเทศต่างๆ ใหอ้ยู่ในระเบยีบเดยีวกนั สนับสนุนและ
ส่งเสรมิการคา้ของแต่ละประเทศใหข้ยายขอบเขตกวา้งขวางมากขึน้ กําหนดมาตรการต่างๆ 
เพื่อที่จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศมเีสถียรภาพ รวมถึงการศึกษาถึงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกัน การรวมกลุ่มในรูปผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้า
ประเภทเดยีวกนั 
 ในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทยนัน้ จะเริ่มทําการศึกษาจากนโยบาย
การคา้ต่างประเทศของประเทศไทยนับตัง้แต่เริม่มกีารก่อตัง้รฐับาลเป็นต้นมา แนวทางและ
เป้าหมายในการค้าต่างประเทศที่กําหนดไว้ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ตัง้แต่ฉบบัที ่1 ถงึ ฉบบัที ่10 นโยบายในการนําสนิคา้เขา้เพื่อการลงทุน การบรโิภค และการ
ควบคุมการนําเขา้ และนโยบายในการสง่สนิคา้ออกเพือ่หาทางเพิม่พนูรายไดใ้หป้ระเทศ 
 สถาบนัภาครฐับาลนบัวา่มสีว่นสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศเชน่กนั ไดแ้ก่ บทบาทของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหก้ารช่วยเหลอืดา้นต่างๆ เพื่อทํา
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทัง้น้ี จะต้องร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมทีท่าํการผลติเพือ่สง่ออก รว่มมอืกบักระทรวงพาณิชยใ์นการหาตลาดต่างประเทศ 
และร่วมมอืกบักระทรวงการคลงัในการกําหนดมาตรการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิและภาษี
ศุลกากร และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ จะร่วมมอืกบั
สถาบนัรฐับาลต่างๆ ดงักล่าว เพื่อจดัทําเป้าหมายในการส่งสนิคา้ออกและนําสนิคา้เขา้ไวใ้น
แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายทาง
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การคา้ต่างประเทศต่อไป นอกจากนัน้ จะทําการศกึษาถงึบทบาทของสถาบนัภาคเอกชนใน
ด้านส่งเสรมิหรอืสนับสนุน หรอืช่วยเหลือทางด้านการค้าและการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้า
ต่างประเทศ ซึ่งไดแ้ก่ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างประเทศ 
หอการค้าจงัหวดั สมาคมการค้าต่างๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์
บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และบรษิทัเงนิทุนต่างๆ 
 ในการศกึษาถงึภาวะการคา้ต่างประเทศจาํเป็นตอ้งนําขอ้มลูในการนําเขา้และสง่ออก
โดยส่วนรวมของประเทศมาร่วมทําการศกึษาด้วย โดยวเิคราะห์มูลค่าการค้าในแต่ละปี นํา
ขอ้มลูทางการทีม่ต่ีอแต่ละประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัมาวเิคราะหท์ัง้ในดา้นประเภทสนิคา้นําเขา้และ
ประเภทสนิคา้สง่ออกวเิคราะหป์ระเภทของสนิคา้สง่ออกและสนิคา้นําเขา้ทีส่าํคญั รวมทัง้แหล่ง
นําเข้าและส่งออกที่สําคญั ขณะเดียวกนั นําข้อมูลทางการค้ามาศึกษาถึงอตัราทางการค้า 
(Terms of Trade) ศกึษาถงึสว่นประกอบทางการคา้ต่างประเทศเพื่อจดัทาํรปูแบบทางการคา้ 
และนําขอ้มูลเหล่านัน้มาเขา้สู่หลกัการทางสถิตเิพื่อนําการประมาณการแนวโน้มทางการค้า
ต่างประเทศ ผลจากการประมาณการจะเป็นส่วนช่วยในการวเิคราะหถ์งึผลกระทบของการคา้
ต่างประเทศทีม่ต่ีอเศรษฐกจิประเทศไทยในอนาคต ซึง่จะมกีารพจิารณาผลทัง้ในดา้นมหภาค
และจุลภาค 
 จากบทบาทของสถาบันภาครฐับาล ภาคเอกชน ข้อมูลที่แสดงถึงภาวะการค้า
ต่างประเทศทัง้หลาย รวมทัง้ผลจากการประมาณการแนวโน้มทางการค้าต่างประเทศที่ได้
คํานวณไวน้ัน้ นําเน้ือหาทัง้หมดมาทําการสรุปถงึปญัหาทางการคา้ต่างประเทศของประเทศ
ไทย โดยพจิารณาทัง้ในด้านการผลติการตลาด การบรหิารงานของรฐับาล เสถยีรภาพของ
รฐับาล และช่องว่างทางการค้าและจากปญัหาดงักล่าว ทําการศึกษาเพื่อพจิารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปญัหาในแต่ละกรณี ซึง่จากความเป็นจรงิแลว้การเสนอวธิแีกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี มกัจะ
ประสบผลตามหลกัวชิาการเท่านัน้ เพราะในภาวะการคา้ต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเคลื่อนไหว 
(dynamic) หรอืลกัษณะพลวตัร ย่อมมปีจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกมากระทบอยู่เสมอ 
มาตรการต่างๆ ทีค่าดว่าจะนําไปใชแ้กไ้ขปญัหาต่างๆ จงึไดผ้ลน้อยกว่าทีค่าดไว ้หรอือาจจะ
ไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วรจะเป็น 
 

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าต่างประเทศ 1.2  
 

 ประโยชน์ทีส่าํคญัทีส่ดุของการคา้ต่างประเทศ คอื ผลทีม่ต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิโดย
การคา้ต่างประเทศจะเป็นจกัรกลทีส่าํคญัอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิพฒันาและมี
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การขยายตวั และยงัทําใหร้ะบบเศรษฐกจิของประเทศกําลงัพฒันาเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจาก
การผลติเพื่อยงัชพี (subsistence) ไปสูร่ะบบการผลติเพื่อการคา้ (commercialization) มกีาร
ใช้ระบบเงนิตราเป็นสื่อกลางทําให้เศรษฐกิจขยายตวัมากขึ้น ตวัอย่างเช่น จากการปฏิวตัิ
อุตสาหกรรมในองักฤษ ทําใหอ้งักฤษต้องแสวงหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสนิคา้ขัน้ปฐมจาก
ดนิแดนทีด่อ้ยความเจรญิ ทัง้น้ีเพราะเกาะองักฤษมทีรพัยากรธรรมชาตจิํากดัแต่มเีทคโนโลยี
สูง  ประเทศด้อยความเจริญหรือประเทศกําลังพัฒนาจะมีรายได้จากการส่งออก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสนิคา้ขัน้ปฐม และนํามาเป็นรายไดเ้พื่อใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แปรรปู
จากองักฤษ ดงันัน้ ในระยะต่อมา จงึมหีลายประเทศในยุโรป ตลอดจนสหรฐัอเมรกิาและบาง
ประเทศในเอเชยี เช่น ญี่ปุ่น ต่างพากนัใชก้ารคา้ต่างประเทศเพื่อทําการพฒันาเศรษฐกจิใน
ประเทศของตนเป็นผลสําเรจ็มาแลว้เป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ประเทศดอ้ยพฒันาหรอืประเทศ
กําลงัพฒันาทัง้หลายรวมทัง้ประเทศไทยไดเ้ริม่หนัมาใชก้ารคา้กบัต่างประเทศเป็นแนวทางใน
การพฒันาเศรษฐกจิบา้ง 
 การค้าต่างประเทศ จงึเป็นการเคลื่อนยา้ยหรอืแลกเปลี่ยนสนิค้าและบรกิารที่เป็น
ปจัจยัพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนน้ี
ปรากฏในรปูการซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัโดยใชเ้งนิตรา (exchange) และการแลกเปลีย่นกนัโดย
ใชส้นิคา้ (barter) การแลกเปลีย่นในอดตีซึง่ระบบการเงนิของโลกยงัไม่แพร่หลายเป็นการใช ้
barter เกอืบทัง้หมด แต่เน่ืองจากการแลกเปลีย่นในรปู barter ไมม่คีวามคล่องตวัเท่าทีค่วร
และจํากดัการแลกเปลี่ยนอยู่ในวงแคบ ประกอบกบัปจัจุบนัระบบการเงนิของโลกมมีาตรฐาน 
ถึงแม้ว่าระบบการเงนิของโลกได้ออกจากมาตรฐานทองคําแล้ว แต่การค้าแลกเปลี่ยนใน
ปจัจุบนั ยงัคงใชร้ะบบ exchange เป็นส่วนใหญ่ จะมเีพยีงบางประเทศทีใ่ชร้ะบบ barter ใน
การคา้ต่างประเทศ กเ็พราะกรณทีีป่ระเทศนัน้ขาดแคลนหรอืตอ้งการสงวนเงนิตราต่างประเทศ
เท่านัน้ อย่างไรก็ด ีในปจัจุบนัประเทศต่างๆ ได้เริม่หนัมานิยมใช้การค้าต่างประเทศในรูป
การคา้ต่างประเทศตอบแทน (counter trade) กนัมากขึน้ จุดประสงคเ์พื่อแกไ้ขปญัหาการขาด
แคลนเงนิตราต่างประเทศสกุลหลกัของโลก 
 ดงันัน้ บทบาทที่สําคญัของการค้าต่างประเทศ คือ การส่งสินค้าออกเพื่อให้ได้
เงนิตรามาใชจ้่ายภายในประเทศ และสามารถนําสนิคา้เขา้โดยการใชเ้งนิตราส่วนหน่ึงซึง่เป็น
รายไดจ้ากการสง่ออกนํามาจา่ยเป็นคา่สนิคา้เขา้ นกัเศรษฐศาสตรไ์ดเ้คยกล่าวไวว้่ารายไดจ้าก
การส่งออกเป็นรายจ่ายเพื่อการนําเขา้ (export pays for import) จงึกล่าวไดว้่า การส่ง
สินค้าออกของประเทศใดประเทศหน่ึง ย่อมช่วยให้ประเทศนัน้มีรายได้หรือมีอํานาจซื้อ 
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(purchasing power) เพือ่จะนําสนิคา้บางอยา่งทีต่อ้งการเขา้มาใชอุ้ปโภค – บรโิภค หรอืนํามา
ลงทุนภายในประเทศอนัจะช่วยใหป้ระเทศผูส้่งออกมรีายไดส้ําหรบัทีจ่ะจ่ายเป็นค่าสนิคา้เพื่อ
นําเขา้ประเทศของตน 
 ดงักล่าวแลว้วา่ การคา้ต่างประเทศเป็นการเคลื่อนยา้ยหรอืแลกเปลีย่นทรพัยากรการ
ผลติประเภทต่างๆ ระหว่างประเทศ สาเหตุทีต่อ้งมกีารเคลื่อนยา้ยหรอืแลกเปลีย่นระหว่างกนั 
เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรการผลติทัง้หลายในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่าง
กนั ดงัเชน่ 
 ก. ทรพัยากรธรรมชาต ิ(nature resources) หมายถงึ ทีด่นิ สิง่ทีอ่ยู่เหนือดนิ ใต้
พืน้ดนิ สิง่ต่างๆ ที่เกดิจากธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาตทิี่พบในแต่ละประเทศจะมปีรมิาณ
มากน้อยแตกต่างกนัไป ประเทศที่มทีรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณ์จะไดเ้ปรยีบในเชงิการ
ผลติ และจะสามารถพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาเกดิสงคราม เช่น 
สหรฐัอเมริกา สหภาพโซเวียตรสัเซีย เป็นต้น นอกจากนัน้ บางประเทศอาจมีความอุดม
สมบรูณ์ในผนืดนิแตกต่างกนั เช่น ประเทศไทยเหมาะในการทาํเกษตรกรรม ประเทศอาหรบัมี
ทรพัยากรน้ํามนั และประเทศสงิคโปรเ์หมาะสมในการพาณชิย ์เป็นตน้ 
  จากความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ
ดงักล่าว จงึก่อใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยทรพัยากรเหล่านัน้ คา่ใชจ้า่ยในการเคลื่อนยา้ยหรอืตน้ทุน
ในการขนส่ง (transportation costs) จะแตกต่างกนัไปตามแต่ความห่างไกลระหว่าง
โรงงานผลติสนิคา้และแหล่งวตัถุดบิ นกัเศรษฐศาสตรจ์งึไดท้าํการศกึษาถงึ Location Theory 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวไวว้่า ถ้าจะใชป้จัจยัการผลติชนิดใดแล้วควรจะตัง้แหล่งผลติสนิคา้ไวท้ี่
แห่งใดจงึจะเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งไดต้ํ่าที่สุด อนัจะเป็นการลดราคาต่อหน่วย
ของทรพัยากรธรรมชาติทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสําเร็จรูปลดลง และสามารถจําหน่าย
แขง่ขนักบัต่างประเทศไดด้ ี
 ข. แรงงาน (human resources) ทรพัยากรแรงงานของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั
ไปตามมาตรฐานทางการศกึษา มาตรฐานการครองชพี ประเทศใดมแีรงงานที่มคีุณภาพสูง 
(skilled labor) จะมปีระสทิธภิาพในการผลติและประกอบการไดด้กีว่าประเทศทีม่แีรงงาน
คุณภาพปานกลางหรอืคุณภาพตํ่า (semi -  skilled or unskilled labor) ขณะเดยีวกนั ประเทศ
ที่มแีรงงานที่มคีุณภาพสูงจะเสยีค่าจ้างในอตัราสูงกว่าประเทศที่มแีรงงานคุณภาพตํ่า อตัรา
ค่าจา้งทีแ่ตกต่างกนัจะมผีลต่อต้นทุนผลติสนิคา้ชนิดหน่ึงชนิดใดใหแ้ตกต่างกนั หากเป็นการ
ผลิตสนิค้าที่ต้องใช้เทคนิคการผลิตสูง ประเทศที่มแีรงงานคุณภาพตํ่าจะเสยีเปรยีบ เพราะ
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แรงงานไม่มปีระสทิธภิาพในการผลติดเีพยีงพอ ผลผลติอาจมคีุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หาก
เป็นการผลติสนิคา้คุณภาพปานกลางหรอืคุณภาพค่อนขา้งตํ่า ประเทศทีม่แีรงงานคุณภาพตํ่า
จะไดเ้ปรยีบ เน่ืองจากอตัราคา่จา้งตํ่าและไมต่อ้งใชเ้ทคนิคการผลติสงู ขณะเดยีวกนั ประเทศที่
มแีรงงานคุณภาพสงูจะเสยีเปรยีบ ดงันัน้ แรงงานจงึเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิ
ความแตกต่างกนัในตน้ทุนการผลติ 
  อย่างไรก็ดี แรงงานที่มีคุณภาพประการเดียวไม่อาจก่อให้เกิดการผลิตที่มี
ประสทิธภิาพได ้ถา้ประเทศนัน้ขาดแคลนเทคโนโลยแีละใหผ้ลตอบแทนแก่แรงงานตํ่า แรงงาน
ที่มคีุณภาพดจีะหลัง่ไหลไปสู่แหล่งที่ใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า เช่น การหลัง่ไหลของแรงงานที่
ฝีมอืจากประเทศกาํลงัพฒันาไปสูป่ระเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิา 
 ค. ทุน (capital) หมายถงึ สนิคา้ทุน (capital goods) คอื สนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาเพื่อใชใ้น
การผลติสิง่อื่นๆ ต่อไป สนิคา้ทุนจงึมคีวามหมายรวมถงึ เงนิทุนหรอืเครื่องจกัรประเภทต่างๆ 
ปริมาณของสินค้าทุนในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามอตัราการออมของประชากร
ภายในประเทศ ซึง่อตัราการออมจะสงูหรอืตํ่าเพยีงใดขึน้อยูก่บัรายได ้การบรโิภคและการจา้ง
งาน การจา้งงานจะมมีากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัการลงทุนและการผลติภายในประเทศ และการ
ผลติจะมอีตัราสงูตํ่าเพยีงใดขึน้อยู่กบัการบรโิภคของประชากรภายในประเทศ ดงันัน้ ปรมิาณ
สนิคา้ทุนทีม่อียูใ่นแต่ละประเทศจงึขึน้อยูก่บัปจัจยัขา้งตน้และสมัพนัธก์นัเป็นลกูโซ่ 
 ง. เทคนิควทิยา (technology) จากความแตกต่างกนัในความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิแรงงานและทุน ส่งผลต่อความเจรญิทางดา้นเทคนิควทิยาทีแ่ตกต่างกนั 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคนิควทิยาทําใหม้กีารคดิสิง่ประดษิฐ์ใหม่ และนําเอาทรพัยากรมา
ใชไ้ดม้ากขึน้ เป็นการขยายฐานของทรพัยากร (resource base) ใหก้วา้งขวางมากขึน้ การคา้
ระหว่างประเทศจงึก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคนิควทิยา (transfer technology) ทัง้ในดา้นการ
ผลติ การจดัการ การบรหิารและการตลาด 
 จากปจัจยัการผลติทัง้ 4 ประเภท ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในปรมิาณและคุณภาพ จงึมี
ผลต่อตน้ทุนการผลติสนิคา้ชนิดหน่ึงชนิดใดในประเทศต่างๆ แตกต่างกนัไป ก่อใหเ้กดิการ
ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบในการผลติสนิคา้ชนิดนัน้ๆ หากแต่ละประเทศมุง่ทาํการผลติสนิคา้ใช้
เองทุกประเภท ย่อมสิ้นเปลืองวตัถุดิบและเวลา สนิค้าที่ผลิตได้อาจมคีุณภาพไม่ดีเท่ากบั
ประเทศผูช้ํานาญทําการผลติ เพื่อเป็นการประหยดัการใชท้รพัยากรการผลติทุกประเภทและ
ใชท้รพัยากรเหล่านัน้ไปใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด แต่ละประเทศจงึควรทําการผลติสนิคา้ทีต่นมี
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ความชาํนาญทีส่ดุ และเสยีตน้ทุนการผลติตํ่ากวา่อนัจะชว่ยใหไ้ดร้บัผลผลติมากขึน้ ซึง่เป็นการ
สอดคลอ้งกบัการผลติสนิคา้ตามหลกัการแบ่งแยกแรงงาน (division of labor)  
 อาจกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่สําคญัที่สุดของการค้าต่างประเทศ คอื ผลที่มต่ีอการ
พฒันาเศรษฐกิจ โดยประเทศกําลงัพฒันาซึ่งทําการผลิตสนิค้าโภคภณัฑ์ขัน้ปฐมจะมกีาร
ขยายตวัในด้านการส่งออกเพิม่ขึ้น ซึ่งสนิค้าโภคภณัฑ์ขัน้ปฐมดงักล่าวจะถูกนําไปใช้เป็น
วตัถุดบิในการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และรายได้จากการส่งออกสนิค้าโภค
ภณัฑข์ัน้ปฐมจะถูกนําไปใชใ้นการนําเขา้สนิคา้ทุนและวตัถุดบิบางประเภท เพื่อส่งเสรมิการ
ลงทุนในประเทศกาํลงัพฒันาต่อไป 
 อาจจาํแนกประเภทของประโยชน์จากการคา้ต่างประเทศออกไดเ้ป็น 2 กรณ ีคอื 
 1.2.1 ประโยชน์ทางตรง (direct gains)  
  จาํแนกไดเ้ป็น 2 ดา้น คอื 
  (1) ประโยชน์ดา้นการผลติ (production gains)  
   ตามปกติประเทศจะทําการผลิตสินค้า เพื่ อสนองความต้องการ
ภายในประเทศ แต่หลงัจากทีป่ระเทศไดท้าํการคา้กบัต่างประเทศแลว้ การผลติสนิคา้จะขยาย
ปริมาณการผลิตและประเภทการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ การขยายตวัทางการผลติทําใหม้กีารแสวงหาวตัถุดบิภายในประเทศมาใชใ้นการ
ผลิตมากขึ้น ขยายการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของปจัจยัการผลิตและเจ้าของ
แรงงาน 
  (2) ประโยชน์ทางดา้นการบรโิภค (consumption gains)  
   การคา้กบัต่างประเทศทําใหม้กีารนําเขา้สนิคา้อุปโภค – บรโิภคประเภท
ต่างๆ เขา้มาจากต่างประเทศ ทาํใหป้ระชากรมโีอกาสไดเ้ลอืกทีจ่ะอุปโภคบรโิภคสนิคา้ทีต่นมี
ความพอใจมากกว่า หรือมีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งผู้ผลิต
ภายในประเทศอาจเอาเปรยีบผูบ้รโิภคภายในประเทศจากการไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนใน
รปูของการผกูขาดหรอืไดร้บัความคุม้ครองทางการผลติ กรณีน้ีการมโีอกาสไดเ้ลอืกบรโิภคจะ
ทาํใหค้วามเป็นอยูข่องประชากรภายในประเทศดขีึน้ 
 1.2.2 ประโยชน์ทางอ้อม (indirect gains)  
  กรณน้ีีเป็นผลจากการเรยีนรูจ้ากการคา้ระหว่างประเทศ เช่น การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี โดยมกีารปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงเทคนิค เพื่อนํามาใชใ้นกระบวนการผลติใน
ประเทศกําลงัพฒันา การค้าทําใหเ้กดิการลอกเลยีนแบบทางดา้นการผลติ (imitation on 
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production) และการเรียนรู้ด้านการจดัการหรือการบริหาร การคา้ระหว่างประเทศจงึเป็น
สือ่ทีด่ใีนการถ่ายทอดเทคโนโลยทีัง้ทางดา้นการผลติและการบรหิารงาน 
  อย่างไรกด็ ีในปจัจุบนัการพึง่พาปจัจยัการผลติทัง้ในรปู ทรพัยากรธรรมชาต ิ
แรงงาน ทุน และเทคนิควทิยาจากต่างประเทศ มปีญัหาและอุปสรรคบางประการ และปญัหา
ต่างๆ นัน้ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขทางด้านการค้า การลงทุน และการช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
ปัญหาทางการค้า ไดแ้ก่ การทีป่ระเทศพฒันาแลว้ทัง้หลายพยายามส่งเสรมิการส่งออก และ
ควบคุมการนําเขา้ การนํามาตรการกดีกนัทางการค้ามาใช้ทัง้ในรูปสมคัรใจและไม่สมคัรใจ 
ความพยายามในการนํากฎหมายสทิธิบตัรมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ปัญหา
ทางการลงทุน ได้แก่ การที่ประเทศพฒันาแล้วพยายามลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสวงหา
ดอกผลจากเงนิลงทุน เงนิกาํไร วตัถุดบิ ตลอดจนการใชโ้ควตา้สง่ออกของประเทศกาํลงัพฒันา
ในการส่งสนิคา้ไปจําหน่ายในประเทศพฒันาแล้ว ปัญหาความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
ได้แก่ การที่ประเทศพฒันาแล้วระบุจะใหก้ารช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงัพฒันาแต่มเีงื่อนไข 
และภาระผกูพนัแนบมากบัการชว่ยเหลอืมากเกนิไป 
 

ทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ 1.3  
 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศจําแนกได้เป็น 2 ยุค คือ ทฤษฎียุคเก่า (classical 
theory) และทฤษฎยีคุใหม ่(modern theory)  
 แนวคดิของทฤษฎยีคุเก่าเริม่มมีาตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่18 โดยมุง่ทีจ่ะศกึษาถงึเหตุ
ทีม่กีารแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศต่างๆ และเมื่อมกีารซือ้ขายกนัแลว้ประเทศคู่
คา้ใดจะไดร้บัประโยชน์จากการซือ้ขายนัน้ นกัเศรษฐศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงในทฤษฎยีุคเก่า ไดแ้ก่ 
Adam Smith, David Ricardo และ John Stuart Mill สว่นนกัเศรษฐศาสตรย์ุคใหม ่ไดแ้ก่ 
Edgeworth, Haberler, Leontief, Marshall, Meade และ Heckscher – Ohlin 

ทฤษฎียคุเก่า (Classical Theory)   1.3.1 
  ทฤษฎยีุคเก่าน้ีมตีน้กําเนิดมาจากทฤษฎมีลูค่าของแรงงาน (Labour Theory 
of Value) ซึง่ระบุว่ามลูค่าหรอืราคาของสนิคา้ทีซ่ือ้ขายกนัในตลาดจะสงูหรอืตํ่าเพยีงใดขึน้อยู่
กบัปรมิาณของแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ชนิดนัน้ๆ 
  ทฤษฎยีคุเก่าน้ีมขีอ้สมมตฐิาน ดงัน้ี 

(1) มปีระเทศคูค่า้ 2 ประเทศ ซือ้ขายสนิคา้ 2 ประเภท 
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ปจัจยัการผลติโยกยา้ยภายในประเทศไดแ้ละออกนอกประเทศไมไ่ด ้(2) 
แรงงานเป็นปจัจยัการผลติทีม่คีุณภาพเหมอืนกนั (3) 

(4) ตน้ทุนการผลติคงที ่(constant cost)  
มกีารแขง่ขนัโดยสมบรูณ์ในตลาดสนิคา้และตลาดปจัจยั (5) 

(6) การคา้เป็นไปโดยเสร ีไมม่คีา่ขนสง่ 
  จากขอ้สมมตฐิานดงักล่าว นกัเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศในยุคเก่าไดเ้สนอ
แนวคดิทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศไว ้ดงัน้ี 
  ก. ทฤษฎีการได้เปรียบอย่างสมบรูณ์ (Absolute Advantage Theory) 
   Adam Smith เป็นผูเ้สนอแนวคดิทฤษฎน้ีี โดยกล่าวว่าประเทศต่างๆ จะมี
ความสามารถในการผลติสนิคา้แต่ละชนิดไม่เท่าเทยีมกนั ในการผลติสนิคา้ชนิดหน่ึงจํานวน
เท่ากนั ประเทศหน่ึงจะผลติไดด้ว้ยปรมิาณแรงงานน้อยกว่าอกีประเทศหน่ึง เช่นน้ี ถอืว่าเป็น
การไดเ้ปรยีบโดยสมบูรณ์ (absolute advantage) และการไดเ้ปรยีบโดยสมบูรณ์น้ีเป็นตน้เหตุ
ของการคา้ระหวา่งประเทศ 
   ทฤษฎน้ีีมขีอ้บกพร่องบางประการ คอื กรณีของประเทศทีไ่ดเ้ปรยีบโดย
สมบรูณ์ในการผลติสนิคา้ทุกชนิดอาจจะไมไ่ดร้บัประโยชน์จากการคา้กบัประเทศอื่นๆ แต่จาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ แม้ประเทศผู้ส่งออกจะมีได้มีการ
ไดเ้ปรยีบโดยสมบรูณ์ในการผลติสนิคา้ทีส่ง่ออกอยูใ่นขณะนัน้ 
  ข. ทฤษฎีการได้เปรียบสมัพทัธห์รือได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
   (Relative or Comparative Advantage Theory) 
   Ricardo ไดท้ําการปรบัปรุงทฤษฎีการไดเ้ปรยีบอย่างสมบูรณ์ต่อจาก 
Adam Smith และอธบิายว่า ตน้เหตุของการคา้ระหว่างประเทศนัน้มใิช่การไดเ้ปรยีบโดย
สมบูรณ์ แต่เป็นการไดเ้ปรยีบสมัพทัธ์หรอืไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ ทัง้น้ี เพราะปจัจยัการ
ผลติไม่มกีารเคลื่อนยา้ยระหว่างประเทศ การไดเ้ปรยีบในการผลติของสนิคา้ต่างๆ จงึปรากฏ
ออกมาในรปูของการไดเ้ปรยีบโดยสมัพทัธ ์
   ข้อบกพร่องของทฤษฎีน้ี คือ ไม่สามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหวา่งประเทศไดว้า่เป็นเทา่ใด 
   John Stuart Mill ไดป้รบัปรุงทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศต่อจาก 
Ricardo โดยกําหนดใหป้รมิาณแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ทัง้สองประเทศมอียู่คงที ่และ
เปรยีบเทยีบสนิคา้ชนิดต่างๆ ทีแ่รงงานนัน้สามารถทาํการผลติออกมาได ้
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ทฤษฎียคุใหม่ (Modern Theory)   1.3.2 
  เป็นการนําทฤษฎีราคามาอธิบายให้เข้าใจถึงสภาพดุลยภาพโดยทัว่ไป 
(general equilibrium) กล่าวคอื เมื่อเกดิดุลยภาพโดยทัว่ไปราคาปจัจยัการผลติและราคา
สนิคา้ที่ถูกกําหนดขึน้พรอ้มกนันัน้ จะเป็นผลของการจดัสรรปจัจยัในการผลติ เพื่อการผลติ
และการแจกจ่ายสนิคา้เพื่อการบรโิภคในลกัษณะทีท่ําใหเ้กดิดุลยภาพในตลาดปจัจยัการผลติ
ทุกชนิดและตลาดสนิค้าทุกชนิด ในทฤษฎียุคใหม่น้ีการผลติเกิดจากการเอาปจัจยัการผลิต
หลายชนิดมาใชป้ระกอบเป็นสนิคา้ต่างๆ และปจัจยัเหล่าน้ีอาจใชส้บัเปลีย่นทดแทนกนัได ้โดย
ผู้ผลิตสามารถเลือกส่วนผสมของปจัจยัการผลิตได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด โดยใช้ราคา
สมัพทัธ ์(relative price) ของปจัจยัเหล่านัน้เป็นตวัในการตดัสนิใจเลอืกใช ้
  นกัเศรษฐศาสตรท์ีเ่สนอแนวคดิทฤษฎยีคุใหม ่ไดแ้ก่ 

ก. Gottfried Harberler 
เป็นผูนํ้าตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (opportunity cost) มาอธบิายว่าเป็นค่าเสยี

โอกาสจากการนําปจัจยัการผลติไปทําการผลติสนิค้าชนิดหน่ึงแทนที่จะนําไปผลติสนิค้าอกี
ชนิดหน่ึง ต้นทุนค่าเสยีโอกาสน้ี อาจปรากฏในสภาพ ต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ (constant 
opportunity cost) ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสเพิม่ขึน้ (increasing opportunity cost) และตน้ทุนค่า
เสยีโอกาสลดลง (decreasing opportunity cost)  

ข. Heckscher – Ohlin Theorem 
หรอืทฤษฎสีดัสว่นปจัจยัในการผลติ (Theory of Factor Proportions) ซึง่

กล่าววา่ การคา้ระหวา่งประเทศเกดิขึน้จากความแตกต่างในตน้ทุนเปรยีบเทยีบ (comparative 
cost) เพราะมคีวามแตกต่างกนัในความอุดมสมบูรณ์ของปจัจยัการผลติ และสดัส่วนการใช้
ปจัจยัการผลติในสนิคา้แต่ละประเภทจะแตกต่างกนัออกไป แต่ละประเทศจะมคีวามไดเ้ปรยีบ
โดยเปรยีบเทียบ จะมกีารขายสนิค้าที่ผลิตได้จากปจัจยัการผลิตที่ประเทศตนมคีวามอุดม
สมบูรณ์ และซือ้สนิคา้ทีต่นเสยีเปรยีบอนัเน่ืองจากมปีจัจยัการผลติในประเทศตนในประมาณ
น้อย 

 
เครือ่งมือทางการค้าระหว่างประเทศ 1.4  

 

 เครือ่งมอืทีส่าํคญัในการควบคุมการนําเขา้หรอืสง่เสรมิการสง่ออกของแต่ละประเทศ
ใหด้าํเนินไปตามเป้าหมายทางการคา้ระหวา่งประเทศ ม ี4 ประการ คอื 
  1.4.1 ภาษศุีลกากร (Tariffs) 
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  1.4.2 โควตา้ (Quotas) 
  1.4.3 การดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของรฐับาล 
  1.4.4 การผกูขาด คารเ์ตล และการเลอืกปฏบิตัใินการคดิราคาสนิคา้ 
 เครื่องมอืทัง้สีป่ระการน้ี รฐับาลแต่ละประเทศอาจนํามาใชเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึง
หรอืนํามาใชร้ว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิผลทางการคา้ระหวา่งประเทศดงัน้ี 

ก. ทาํใหต้น้ทุนหรอืราคาตลาดมกีารเปลีย่นแปลง 
ข. มกีารทาํการควบคุมทางปรมิาณทางการคา้ 
ค. ทาํใหก้ารคา้มคีวามยุ่งยากหรอืสนิคา้ราคาแพงขึน้อนัเน่ืองมาจากขอ้บงัคบั

ทางการบรหิารและทางวชิาการ 
ง. มกีารใชน้โยบายลําเอยีงเพื่อซื้อสนิคา้และบรกิาร ตามนโยบายของรฐับาล

อาจทาํการพจิารณาเครือ่งมอืทางการคา้แต่ละประเภทได ้ดงัน้ี คอื 
 1.4.1 ภาษีศลุกากร (Tariffs)  
   1.) ภาษศุีลกากรเป็นภาษทีีก่่อใหเ้กดิความลําเอยีงแก่สนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
เมื่อสนิคา้นัน้มกีารขนส่งขา้มประเทศ อาจจําแนกภาษีศุลกากรตามการเดนิทางของสนิคา้ได ้ 
3 ประเภท คอื 

   ก. อากรขาออก (export duty) 
   ข. อากรขาเขา้ (import duty) 
   ค. อากรผา่นแดน (transit duty) 

   ก. อากรขาออก (export duty) 
   ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากสนิคา้ทีส่ง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 
จุดประสงค์ของการเก็บอากรขาออก เพื่อนํามาเป็นรายได้ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศกําลงัพฒันาตอ้งพึง่พารายไดจ้ากอากรขาออกเป็นส่วนใหญ่ อากรขาออกยงัเป็นการ
เก็บเพื่อช่วยเหลอือุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น เพื่อสงวนวตัถุดบิไว้ใช้ภายในประเทศ 
หรอืเพื่อสง่เสรมิใหม้กีารสง่ออกสนิคา้ทีม่มีลูค่าเพิม่ (value - added) สงู มากกว่าจะสง่ออก
สนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่ตํ่า 
   ข. อากรขาเข้า (import duty) 
    ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากสนิคา้ทีนํ่าเขา้ประเทศ นับว่าเป็นอากรที่
สาํคญัทีสุ่ดประการหน่ึงในการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประเทศ อากรขาเขา้อาจนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอื
ที่สําคญัของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อใช้คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

EC 454 11 



 

(protective duty) หรอืใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเจรจาแกแ้คน้ตอบแทนประเทศทีไ่มใ่หค้วามเป็น
ธรรมแก่สนิคา้ออกของตน ดว้ยการเพิม่ภาษเีป็นการแกแ้คน้ตอบแทน (retaliation) หรอืเพื่อ
เพิม่อาํนาจในการต่อรองกบัประเทศคูค่า้ 
   ค. อากรผา่นแดน (transit duty) 
    ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากสนิคา้ทีส่ง่ออกจากประเทศทีห่น่ึงโดยตอ้ง
ผ่านเขา้ไปดินแดนของประเทศที่สอง เพื่อเขา้สู่ประเทศปลายทาง ทัง้น้ี เน่ืองจากประเทศ
ปลายทางเป็นประเทศไรช้ายฝ ัง่ทะเล (land – locked country) เช่น สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว อฟักานิสถาน ธเิบต  ภูฐาน และสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นตน้ ประเทศเหล่าน้ีจงึตอ้ง
อาศยัการขนสง่สนิคา้โดยผ่านแดนประเทศทีส่องเพื่อไปยงัประเทศตน และตอ้งเสยีภาษอีากร
ผา่นแดน ต่อมา สหประชาชาตเิหน็ว่า อากรชนิดน้ีไม่เป็นธรรมแก่ประเทศไรช้ายฝ ัง่ทะเลและ
ไม่สมควรจะเก็บ เพราะสนิค้าผ่านแดนมไิด้นํามาบรโิภคในประเทศที่สองและการเก็บภาษี
ศุลกากรเป็นการเพิม่ตน้ทุนของสนิคา้ จงึไดม้กีารยกเลกิอากรผ่านแดน อยา่งไรกด็ ีอากรผา่น
แดนมสีว่นชว่ยใหเ้ศรษฐกจิของประเทศทีส่องดขีึน้ โดยมรีายไดจ้ากเรอืเดนิสมทุรทีม่าเทยีบทา่ 
   2.) ภาษศุีลกากรอาจจาํแนกตามมลูคา่ในการจดัเกบ็ ซึง่เกบ็จากสนิคา้เขา้และ
สนิคา้ออกได ้3 ประเภท คอื 

ก. อากรตามราคา (ad valorem duty)  
ข. อากรตามสภาพ (specific dury) 
ค. อากรผสม (mixed or compound duty) 

   ก. อากรตามราคา (ad valorem duty) 
    ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็ตามราคาสนิคา้ โดยการกําหนดเป็นอตัรา
รอ้ยละ เช่น รอ้ยละ 5 หรอื รอ้ยละ 10 ของราคาสนิคา้เขา้หรอืราคาสนิคา้ออก สนิคา้ทีจ่ดัเกบ็
อากรตามราคามกัจะเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพสูง ราคาแพง แต่มขีนาดหรอืปรมิาณไม่ใหญ่โต 
อากรชนิดน้ีจงึแตกต่างกนัตามราคาของสนิคา้ 
   ข. อากรตามสภาพ (specific duty) 
    ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็ตามสภาพของสนิคา้ เช่น เกบ็จากน้ําหนกั
หรอืขนาดของสนิคา้ทีนํ่าเขา้หรอืส่งออก โดยไมค่ํานึงถงึคุณภาพหรอืราคาของสนิคา้ เช่น คดิ
จากน้ําหนักเป็นปอนด์ หรือเป็นหลา สินค้าที่จดัเก็บอากรตามสภาพมกัจะเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพปานกลางหรอืสนิค้าขัน้ปฐม ซึ่งมรีาคาต่อหน่วยตํ่า แต่มขีนาดหรอืใช้พื้นที่ในการ
บรรจุหรอืขนสง่มาก 
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  ค. อากรผสม (mixed or compound duty) 
    ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรทีม่กีารจดัเกบ็ทัง้ในรปูตามราคาของสนิคา้และตาม
สภาพของสนิคา้รวมกนั เช่น เกบ็ภาษผีา้ตามราคารอ้ยละ 10 และเกบ็ตามสภาพอกีหลาละ 1 
บาท เป็นต้น อากรชนิดน้ี อาจจะเป็นการจดัเกบ็เพื่อชดเชยใหแ้ก่ผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศ ซึ่ง
ตอ้งเสยีภาษศุีลกากรขาเขา้สาํหรบัการนําวตัถุเขา้มาผลติสนิคา้ อากรทีเ่กบ็เพื่อชดเชยผูผ้ลติ
ภายในประเทศน้ีเรยีกว่า อากรชดเชย (compensatory duty) อย่างไรกด็ ีการทีจ่ะกล่าวว่า
อากรผสมเป็นอากรที่จดัเก็บเพื่อรายได้หรอืเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศนัน้จะต้อง
พจิารณาจากวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็เป็นสาํคญั 
  ในกรณีที่จําเป็นจะต้องมกีารเลือกเก็บภาษีศุลกากรตามราคาหรอืตามสภาพ 
อาจพจิารณาโดยการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของอากรทัง้สองประเภทในแต่ละกรณีได้
ดงัน้ี 
    ก. ขอ้ดขีองอากรตามราคาแต่เป็นขอ้เสยีของอากรตามสภาพ 
     (1) อากรตามราคาจะเกบ็ภาษไีดม้ากหรอืน้อยตามการเคลื่อนไหว 
(fluctuation) ของราคาสนิคา้ เป็นการจดัเกบ็ทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิของประเทศใน
ขณะนัน้ เช่น กรณีราคาสนิคา้สูง แสดงว่าค่าของเงนิลดลง การเกบ็อากรตามราคาจะช่วยใน
การเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ เป็นการลดปรมิาณเงนิในตลาด รฐับาลจะไดภ้าษเีพิม่ขึน้โดยไมต่อ้งแกไ้ข
กฎหมาย อากรชนิดน้ีจงึเป็นทีนิ่ยมของประเทศทัว่ไป 
      กรณีของการเกบ็อากรตามสภาพ สมมตวิ่าสนิคา้ราคากโิลกรมั
ละ 100 บาท เก็บภาษีกโิลกรมัละ 10 บาท ถ้าราคาสนิค้าเปลี่ยนแปลงเป็นกโิลกรมัละ 200 
บาท หรอื 80 บาท อากรทีเ่กบ็ไดจ้ะเท่าเดมิ เพราะเป็นการเกบ็ตามสภาพ (คอืตามน้ําหนัก) 
ภาษทีีจ่ดัเกบ็ไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณเงนิในตลาด หากจะมกีารปรบัปรุงอตัราการจดัเป็นอากร
ตามสภาพ จะตอ้งมกีารแกไ้ขกฎหมายทาํใหเ้กดิความยุง่ยากและเสยีเวลานาน 
     (2) การเก็บอากรตามราคาให้ความเป็นธรรมต่อสินค้าประเภท
เดยีวกนัแต่มคีุณภาพและราคาแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น การเกบ็อากรตามสภาพจากการใช้
กระสอบใหมแ่ละการกระสอบเก่านบัวา่ไมใ่หค้วามเป็นธรรมแก่สนิคา้ราคาถูก 
     (3) การทํากฎหมายพกิดัอตัราภาษีศุลกากรไม่เหมอืนกนั ถ้าใช้
อากรตามราคาจะทําได้ง่าย เพราะคิดอากรตามราคาสินค้าโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพและ
ประเภทสนิคา้จงึไม่ต้องจําแนกสนิคา้ทีม่ชีื่ออย่างเดยีวกนั แต่มคีุณภาพแตกต่างกนั เช่น ผา้
ผนื และไมต่อ้งเปลีย่นแปลงกฎหมายพกิดัอตัราภาษศุีลกากรเสมอๆ 
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    ข. ขอ้ดขีองอากรตามสภาพหรอืขอ้เสยีของอากรตามราคา 
     (1) การเก็บอากรตามสภาพทําได้ง่าย ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรูส้งูมากเพื่อทําการตรวจสอบและพจิารณาคุณภาพของสนิคา้แต่ละประเภทเหมอืนเช่น
การจดัเกบ็อากรตามราคาของสนิคา้ เน่ืองจากพ่อคา้มกัจะแจง้ราคาสนิคา้ใหต้ํ่า เพื่อประเมนิ
ภาษีตํ่ากว่าความเป็นจรงิ รฐับาลจงึต้องมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามสามารถในการประเมนิคุณภาพ
ของสนิคา้ ซึง่รฐับาลจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการจา้งเจา้หน้าทีเ่หล่าน้ีค่อนขา้งสงู การเกบ็อากร
ตามสภาพจงึสะดวก เสยีคา่ใชจ้า่ยน้อยและไมยุ่ง่ยาก 
     (2) การเก็บอากรตามสภาพตรวจสอบได้ง่าย กระทําโดยการชัง่
น้ําหนักหรอืวดัขนาดเท่านัน้ จงึมกีารทุจรติหรอืหลกีเลี่ยงภาษีได้ยากกว่าการเกบ็อากรตาม
ราคา 
  3.) นอกจากจะมกีารจาํแนกการจดัเกบ็ตามประเภทของสนิคา้และตามประเภท
ของอตัราการจดัเก็บแล้ว ยงัมกีารจําแนกการจดัเก็บภาษีศุลกากรตามความมุ่งหมาย โดย
จาํแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

ก. อากรแกแ้คน้ตอบแทน (retaliatory duty) 
ข. อากรโตก้ลบั (counter – vailing dury) 
ค. อากรชดเชย (compensatory duty) 

อากรป้องกนัการทุม่ตลาด (anti – dumping duty) ง. 
  ก. อากรแก้แค้นตอบแทน (Retaliatory duty) 
    เป็นอากรขาเขา้ทีเ่กบ็เพือ่แกแ้คน้ตอบแทนประเทศอื่น โดยการเกบ็จาก 
สนิคา้เขา้ของประเทศหน่ึงประเทศใดโดยเฉพาะ ซึง่ประเทศนัน้มกีารเกบ็ภาษีสนิคา้ออกของ
ตนในอตัราสูง แต่การเกบ็อากรประเภทน้ีจะขดักนัหลกัปฏบิตัแิห่งชาตทิี่ไดร้บัอนุเคราะหย์ิง่ 
(Most - Favored Nation Treatment = MFN) ซึง่ระบุว่า จะตอ้งปฏบิตัแิก่ทุกชาตโิดยเท่าเทยีม
กนั 
  ข. อากรโต้กลบั (counter – vailing duty: CVD)  
    เป็นภาษีอากรขาเข้าที่จดัเก็บจากสินค้าเข้าที่ได้รบัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลของประเทศผูส้ง่ออก (subsidy = bounty = เงนิอุดหนุน) เงนิอุดหนุนอาจจะเป็นการ
อุดหนุนเพื่อการส่งสนิคา้ออก (export subsidy) เป็นการส่งเสรมิใหม้กีารส่งสนิคา้ออกไป
จําหน่ายยงัต่างประเทศในกรณีทีร่าคาสนิคา้ออกสงูกว่าราคาตลาดโลก แต่การใหเ้งนิอุดหนุน
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หรอืช่วยเหลอืในการส่งออกเป็นการไม่ยุตธิรรมและขดักบัทฤษฎ ีTheory of Comparative 
Cost เพราะเป็นการชว่ยเหลอือุตสาหกรรมทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 
    ในปจัจุบนั สหรฐัอเมรกิาเริม่เกบ็ภาษ ีCVD จากสนิคา้ไทยทีส่ง่ไปขาย
ในสหรฐัฯ 
  ค. อากรชดเชย (Compensatory duty)  
    ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ที่เกบ็แก่สนิคา้เขา้สําเรจ็รูป เพื่อชดเชยกบัต้นทุนที่
เพิม่ขึน้ของผูผ้ลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัในประเทศ ในเมื่อตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากอากรขาเขา้ที่
เก็บจากวตัถุดบิที่นําเขา้มาในประเทศหลงัจากผลติเป็นสนิค้าสําเรจ็รูปแล้ว ราคาจะสูงกว่า
สนิคา้สําเรจ็รูปทีนํ่าเขา้รฐับาลจงึต้องหาทางคุม้ครองผูผ้ลติภายในประเทศโดยการเกบ็อากร
ชดเชย 
  ง. อากรป้องกนัการทุ่มตลาด (Anti – Dumping duty) 
    ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ทีเ่กบ็แก่สนิคา้เขา้ในประเทศ เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
การทุม่ตลาด (dumping) 
    การทุ่มตลาด (dumping) เป็นการจาํหน่ายสนิคา้ชนิดเดยีวกนัในเวลา
เดยีวกนั ในราคาทีต่่างกนัและต่างสถานทีก่นั หรอืเป็นการจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดต่างประเทศ
ในราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาในประเทศ โดยไมค่าํนึงวา่ราคาจาํหน่ายนัน้จะสงูหรอืตํ่ากว่าราคาตน้ทุน
การผลติ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการทาํลายตลาดของคูแ่ขง่และเขา้ยดึครองเป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้นัน้ๆ ใน
ตลาดแต่ผูเ้ดยีว การทุม่ตลาดอาจจะเป็นการทุม่ตลาดในระยะสัน้หรอืระยะยาวกไ็ด ้ถา้เป็นการ
ทุ่มตลาดในระยะสัน้เพื่อทาํลายคู่แขง่ขนั ทุกประเทศจะมกีารใช ้Anti – dumping duty แต่ถา้
เป็นการทุม่ตลาดระยะสัน้หรอืระยะยาวเพื่อจะขายสนิคา้ทีม่เีหลอืคา้งสต๊อกกไ็มน่บัว่าก่อความ
เสยีหายแก่อุตสาหกรรมใด ถา้เป็นเชน่น้ีกค็วรจะเกบ็เป็นภาษถีาวร 
  4.) ภาษศุีลกากร (Tariff System) อาจจาํแนกตามระบบไดเ้ป็น 3 ระบบ คอื 

ก. ระบบภาษศุีลกากรอตัราเดยีว (Single – Column Tariff System) 
ข. ระบบภาษศุีลกากรสองอตัรา (Maximun – Minimun Column Tariff 

System) 
ค. ระบบภาษศุีลกากรหลายอตัรา (Multiple Column Tariff System) 

  ก. ระบบภาษีศลุกากรอตัราเดียว (Single – Column Tariff System) 
    คอื ภาษีศุลกากรที่จดัเกบ็จากสนิคา้ประเภทเดยีวกนั ในอตัราเท่าเทยีม
กนัทัง้หมด หรอืสนิคา้ชนิดทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศหรอืสนิคา้ทีส่่งไปจําหน่ายต่างประเทศจะ
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ถูกเกบ็ภาษีศุลกากรในอตัราเดยีว ไม่มกีารใหส้ทิธพิเิศษ (preference) และไม่มกีารเลอืก
ปฏิบัติต่อสินค้าที่มาจากประเทศใดๆ ทัง้สิ้น เช่น ระบบภาษีของไทย ให้มีการเก็บภาษี
ศุลกากรจากสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากแต่ละประเทศในอตัราเดยีวกนัหมด 
  ข. ระบบภาษีศลุกากร 2 อตัรา (Maximun – Minimun Column Tariff 
System) 
    คอื ภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็จากสนิคา้ประเภทเดยีวกนัใน 2 อตัรา คอื มี
อตัราอย่างสูงและอตัราอย่างตํ่า อตัราอย่างสูงใชเ้กบ็จากสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศโดยทัว่ๆ 
ไป อตัราอย่างตํ่าใช้เก็บจากสนิค้าที่นําเขา้จากบางประเทศที่มกีารตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 
หรอือตัราอย่างตํ่าอาจใช้กบัสนิค้าจากประเทศโดยทัว่ไป และอตัราอย่างสูงอาจใช้กบับาง
ประเทศเพือ่เป็นการแกแ้คน้กไ็ด ้
  ค. ระบบภาษีศลุกากรหลายอตัรา (Multiple Column Tariff System) 
    คือ ภาษีศุลกากรที่มีการจดัเก็บจากสินค้าประเภทเดียวกนัตัง้แต่ 2 
อตัราขึน้ไป เช่น มอีตัราอย่างสงู อตัราอย่างกลาง และอตัราอย่างตํ่า กลุ่มประเทศทีม่กีารจดั
ภาษศุีลกากรหลายอตัรา ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศในเครอืจกัรภพ ซึง่มอีตัราอย่างตํ่าสาํหรบัสนิคา้
ทีม่าจากเครอืจกัรภพ อตัราอย่างกลางสําหรบับางประเทศทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้เป็นพเิศษ 
และอตัราอยา่งสงูจากประเทศโดยทัว่ๆ ไป 
  จากระบบภาษีศุลกากรทัง้ 3 ระบบดงักล่าวแลว้ แต่ละระบบย่อมมขีอ้ด ีขอ้เสยี 
ดงัต่อไปน้ี คอื 
  ก. ข้อดีของระบบภาษีอตัราเดียวหรือข้อเสียของระบบภาษีหลายอตัรา 
    (1) สะดวกในการจดัเก็บ ไม่ต้องสอบสวนถึงแหล่งกําเนิดของสนิค้า 
(Country of origin) ว่ามกีําเนิดมาจากประเทศนัน้ๆ จรงิหรอืไม ่เพราะไม่ว่าสนิคา้มาจาก
ประเทศใดจะถูกเกบ็ภาษใีนอตัราเดยีวเหมอืนกนัหมด แต่ถา้มกีารเกบ็ภาษหีลายอตัราจะตอ้ง
มกีารสบืสวนถึงถิ่นกําเนิดของสนิค้าเพื่อเป็นการรบัรองว่า เป็นสนิค้าที่มแีหล่งกําเนิดจาก
ประเทศนัน้ประเทศน้ีจรงิ ต้องตรวจสอบดู Certificate of Origin หรอืใบเอกสารแสดง
แหล่งกําเนิดของสนิค้าว่าเป็นสนิค้าของประเทศนัน้จรงิหรอืไม่ การเก็บภาษีศุลกากรหลาย
อตัราจงึยุง่ยาก 
    (2) การเกบ็ภาษีศุลกากรอตัราเดยีวใหค้วามเท่าเทยีมแก่สนิคา้จากทุก
ประเทศเทา่กนัหมด เป็นการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตามหลกัของนโยบายการคา้เสร ีสง่เสรมิใหม้กีาร
แขง่ขนักนัไดโ้ดยไมค่วรใหส้ทิธพิเิศษ เป็นการปฏบิตัต่ิอทุกประเทศโดยเท่าเทยีมกนั ทาํใหทุ้ก
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ประเทศมคีวามพอใจ ถ้ามกีารเกบ็ภาษีศุลกากรหลายอตัรา และเกบ็อตัราสูงจากประเทศ ก. 
ประเทศ ก. อาจจะแกแ้คน้โดยทาํการเกบ็ภาษใีนอตัราสงูเป็นตอบแทน ทาํใหเ้กดิการต่อสูเ้ป็น
สงครามภาษีได้ ดงันัน้ ภาษีศุลกากรอตัราเดยีวจงึเป็นการป้องกนัมใิหป้ระเทศทัง้หลายขดั
เคอืงกนั 
    (3) ภาษศุีลกากรอตัราเดยีว เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกจิแก่ประเทศ
ที่เก็บภาษี เพราะการเก็บภาษีศุลกากรหลายอตัรา อาจจะทําให้ประเทศผู้จดัเก็บภาษีเสยี
ประโยชน์ เช่น ทาํใหร้าคาสนิคา้สงูขึน้หรอืมกีารหลกีเลีย่งภาษศุีลกากร ทําใหป้ระเทศนัน้ขาด
รายไดเ้ท่าทีค่วรจะเป็น การเกบ็ภาษหีลายอตัราเป็นการขดักบัหลกัการแบ่งแยกแรงงาน และ
เป็นการช่วยแรงงานที่ไม่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์จงึสนับสนุนการ
จดัเกบ็ภาษีศุลกากรอตัราเดยีว ซึ่งเป็นการถูกต้องตามหลกัของนโยบายการคา้เสร ีและการ
แบ่งแยกแรงงานระหวา่งประเทศ 
  ข. ข้อดีของระบบภาษีศุลกากรหลายอตัราหรือข้อเสียของระบบภาษี
ศลุกากรอตัราเดียว 
    ประโยชน์ทีส่าํคญั คอื นําระบบน้ีมาเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการคา้
กบับางประเทศเป็นพเิศษ เพือ่เป็นการใหส้ทิธพิเิศษหรอืแกแ้คน้ตอบแทนแก่ประเทศ ซึง่มกีาร
ใหส้ทิธพิเิศษแก่ตนหรอืประเทศทีไ่มใ่หค้วามเป็นธรรมแก่สนิคา้ของตน 
    จากความละเอยีดของภาษีศุลกากรดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าการ
จดัเกบ็ภาษีในแต่ละอตัรา ตามแต่ละความมุ่งหมายในการจดัเกบ็จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทาง
การคา้ระหว่างประเทศแตกต่างกนัไป การพจิารณาถงึหลกัการจดัเกบ็และการนํามาใชจ้งึเป็น
สิง่ทีค่วรระมดัระวงัอยา่งยิง่ 
    สาํหรบัประเทศไทยถอืระบบภาษศุีลกากรอตัราเดยีว จงึทาํใหเ้กดิความ
ลําบากในเวลาไปเจรจาทางการคา้กบัประเทศอื่นๆ การทีไ่ทยเราถอืระบบภาษศุีลกากรอตัรา
เดยีวอาจเกดิจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเหตุผลทางประวตัศิาสตร ์โดยทีไ่ทยไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ใครมา
ก่อนจงึไมม่กีารใหส้ทิธพิเิศษแก่ประเทศใดทัง้สิน้ 

(2) เป็นเหตุผลทางเศรษฐกจิ โดยทีส่นิคา้ส่งออกของไทยเป็นวตัถุดบิ
และอาหาร ซึง่สนิคา้เหล่าน้ีเป็นทีต่อ้งการของประเทศอุตสาหกรรม 
และอากรขาเขา้ที่เกบ็จากวตัถุดบิและอาหารจะมอีตัราตํ่า ไทยจงึ
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ไดร้บัความกระทบกระเทอืนน้อย ดงันัน้ จงึไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้ง
ใชภ้าษศุีลกากรหลายอตัรา 

 1.4.2 โควต้า (Quata) คอื การทีป่ระเทศใดประเทศหน่ึงจะกําหนดปรมิาณสนิคา้ที่
ควบคุมการนําเขา้ (import quota) หรอืควบคุมการสง่ออก (export quota) ในระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง โควตา้อาจจะกาํหนดเป็นรปูปรมิาณสนิคา้หรอืมลูค่าของสนิคา้กไ็ด ้อาจกระทาํในรปู
ของการนําเขา้หรอืส่งออก การใชร้ะบบโควต้า การออกใบอนุญาต (licensing) หรอืการใช้
ระบบผกูขาด (monopoly system) จุดประสงคข์องการใชโ้ควตา้เพื่อแกไ้ขปญัหาทางการคา้ 
เพือ่ตอบโต ้หรอืเพือ่ชว่ยเหลอือุตสาหกรรมภายในประเทศ 
   ก. วตัถุประสงคใ์นการควบคุมการนําสนิคา้เขา้ มเีหตุผลหลายประการ คอื  
    (1) เพือ่แกไ้ขดุลการคา้และดุลการชาํระเงนิทีข่าดดุล 
     เมื่อประเทศมีดุลการค้าเสียเปรียบ รายรับที่เ ป็นรูปเงินตรา
ต่างประเทศจะน้อยกว่ารายจ่าย ทําให้เกิดปญัหาในทางการค้าและการชําระเงนิระหว่าง
ประเทศ วธิีแก้ไขภาวการณ์ขาดดุลการค้า คอื ควบคุมการรัว่ไหลของเงนิตรามใิห้ออกไป
ต่างประเทศมากเกนิไป โดยการควบคุมการนําสนิค้าเขา้ไม่ใหเ้ป็นไปโดยเสร ีโดยปกติการ
ควบคุมสนิคา้เขา้ไม่ใหข้าดดุลมกัเป็นการควบคุมสนิคา้เขา้ทัง้หมด เรยีกว่า comprehensive 
import control หมายถงึว่า สนิคา้เขา้ทัง้หมดของประเทศทีนํ่าเขา้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
ทางการ การควบคุมการนําเขา้ไดม้กีารใชอ้ย่างแพร่หลาย ตัง้แต่เกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิ
ของโลก และไดม้กีารนํามาใชจ้นถงึปจัจุบนัน้ี สาํหรบักําแพงภาษไีดม้กีารใชม้าตัง้แต่นโยบาย
การคา้เสร ีและใชคู้ก่นัตลอดมา 
    (2) เพือ่สงวนเงนิตราต่างประเทศ 
     เป็นการควบคุมเฉพาะสนิค้าฟุ่มเฟือย หรอืไม่จําเป็นเท่านัน้ เป็น
การควบคุมแบบ selective import control โดยเลอืกควบคุมเฉพาะรายการบางอยา่ง เพื่อ
สงวนเงนิตราต่างประเทศ เมื่อเหน็ว่าสนิคา้นัน้มคีวามฟุม่เฟือย เช่น ผลไม ้ถา้ปล่อยใหนํ้าเขา้
มาเสรีจะทําให้สิ้นเปลืองเงนิตราต่างประเทศมาก เพราะยงัมีอุปสงค์สินค้าชนิดนัน้อยู่ใน
ประเทศ การจะเพิม่ภาษใีหส้งูมากหรอืหา้มนําเขา้เลยกจ็ะมกีารหนีภาษ ี
    (3) เพือ่ใหส้นิคา้นําเขา้มปีรมิาณทีเ่หมาะสม 
     โดยหลักทัว่ไปการนําสินค้าเข้าขึ้นอยู่กับภาวะของอุปสงค์และ
อุปทาน ว่ามคีวามตอ้งการมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ การนําเขา้จงึปรบัตวัเองไดโ้ดยรฐับาลไม่
ตอ้งไปทําการควบคุม และถ้าพ่อคา้ขายไม่ออกประสบการณ์ขาดทุนกจ็ะลดการนําเขา้มาเอง 

EC 454 18 



 

แต่ในบางกรณีพ่อค้าอาจคํานวณผิดพลาดมาก ทําให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดปญัหาทาง
เศรษฐกจิและการคา้จะตามมา เชน่ ผา้ ในบางกรณรีฐับาลจงึไดเ้ขา้มาควบคุมการนําสนิคา้เขา้
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายในประเทศมากขึน้ 
    (4) เพือ่ชว่ยเหลอือุตสาหกรรมในประเทศ (Infant Industry) 
     การช่วยเหลอือุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะแรก รฐับาลอาจ
ใชภ้าษีศุลกากรเป็นเครื่องมอื แต่ถ้ายงัไม่อาจยบัยัง้การนําสนิคา้เขา้จากต่างประเทศได ้โดย
ต่างประเทศอาจลดราคาสนิค้าลงมาเพื่อทําการทุ่มตลาด (dumping) แล้ว รฐับาลอาจจะ
จําเป็นตอ้งทําการควบคุมปรมิาณการนําเขา้ซึง่ใหผ้ลมากกว่า รฐับาลหลายประเทศจงึนําการ
ควบคุมการนําเข้าและภาษีศุลกากรมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
   ข. วตัถุประสงคใ์นการควบคุมการสง่ออก (export control or export quota) 
    จุดประสงค์ในการควบคุมการส่งออกหรอืกําหนดโควต้าในการส่งออก
เพือ่ 
    (1) เพือ่สงวนสนิคา้ไวใ้ชภ้ายในประเทศ 
     โดยการทีร่ฐับาลอาจเขา้มาทาํการควบคุมไมใ่หเ้ป็นการสง่ออกโดย
เสร ีอาจจะควบคุมมใิห้ส่งออกโดยเด็ดขาดหรอืกําหนดปรมิาณการส่งออกไว้ อาจกําหนด
คุณภาพและราคาไวด้ว้ย เชน่ การควบคุมการสง่ขา้วเปลอืกและราํไปต่างประเทศเพื่อสงวนไว้
สาํหรบัอุตสาหกรรมโรงสแีละอาหารสตัวภ์ายในประเทศ 
    (2) เพือ่ป้องกนัการขาดแคลนภายในประเทศ 
     โดยการควบคุมการส่งออกให้มีปริมาณเท่าที่กําหนดไว้ไม่ให้
มากกว่านัน้ เพื่อมใิหภ้ายในประเทศขาดแคลน เช่น ขา้ว โค กระบอื เป็นต้น สาํหรบัขา้ว แม้
จะเป็นสนิคา้ออกทีท่ํารายไดใ้หก้บัประเทศสงูสุด เรากต็อ้งทาํการควบคุม ถา้ส่งออกเกนิไปจะ
ทําใหร้าคาขา้วภายในประเทศสูง ผูส้่งออกต้องไปจดทะเบยีนว่าเป็นผูส้่งออกและไปเสยีค่า 
พรีเมี่ยม (premium) ซึ่งเป็นเงินที่พ่อค้าส่งออกจะต้องจ่ายให้กบักระทรวงพาณิชย์
นอกเหนือไปจากค่าอากรขาออก ถ้าในขณะใดมีการส่งข้างออกมากเกินไป รฐับาลโดย
กระทรวงพาณชิยจ์ะทาํการควบคุมโควตา้การสง่ออก 
    (3) เพื่อการส่งมอบเงนิตราต่างประเทศหรอืการเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
สง่ออก 
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     คอื รฐับาลจะควบคุมปรวิรรตต่างประเทศ และมขีอ้บงัคบัให้ผูส้่ง
สนิคา้ออกตอ้งนําเงนิมามอบใหร้ฐับาลตามอตัราทีก่ําหนดไว ้ซึ่งเรยีกว่า surrender ในสมยั 
พ.ศ. 2498 ไทยกเ็คยใช ้surrender คอื ผูส้่งออกทีส่ง่ ขา้ว ยาง ดบุีก ไปต่างประเทศ จะตอ้ง
นําเงนิตราต่างประเทศมาแลกกบัธนาคารแหง่ประเทศไทยตามอตัราทีก่ําหนดไว ้ซึง่มอีตัราตํ่า
กว่าที่แลกกนัในท้องตลาดทัว่ไป เมื่อมีการควบคุมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ จึงมีการ
ควบคุมสนิคา้ออกโดยผูท้ีจ่ะส่งสนิคา้ออกจะต้องทําหนังสอืรบัรองว่าจะนําเงนิเขา้ประเทศใน
ปรมิาณหน่ึง 
     นอกจากน้ีการสง่สนิคา้ออกยงัตอ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนียมบางอยา่ง 
เช่น ขา้ว น้ําตาล ในรูป premium ในอตัราต่อกระสอบหรอืต่อตนัตามทีก่ระทรวงพาณิชย์
กาํหนดไวต้ามแต่คุณภาพของขา้วและน้ําตาล 
    (4) เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัระหวา่งประเทศ 
     คอื ในบางกรณีอาจมขีอ้ตกลงกนัระหว่าง 2 ประเทศ คอื อาจจะมี
การจํากดัการส่งสนิคา้ออกหรอืควบคุมการส่งออกเท่าทีจ่ํากดัปรมิาณไว ้ไดม้กีารทําขอ้ตกลง
เกีย่วกบัสนิคา้ไว ้7 อยา่ง เช่น ขา้วสาล ีเริม่ในปี 1970 น้ําตาล เริม่ปี 1969 ดบุีก กาแฟเริม่ใน
ปี 1963 โกโก้ ปี 1972 – 73 น้ํามันมะกอกและผลิตภัณฑ์นมผง เรียกว่า International 
Commodity Agreements (ICA’s) เป็นขอ้ตกลงสนิคา้ระหว่างประเทศ จุดประสงคเ์พื่อทีจ่ะ
รักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าขัน้ปฐม กรณีที่มีการผลิตมากหรือน้อยเกินไป ดังนัน้ 
I.E.Meade จงึไดเ้สนอใหป้ระเทศผูผ้ลติและนําเขา้สนิคา้ดงักล่าวร่วมมอืกนัหาทางแกไ้ขมใิห้
ราคาสินค้าเหล่านัน้มีความเคลื่อนไหวมาก การดําเนินงานความตกลงทางการค้ามี 5 
มาตรการ คอื  
     (4.1) การจาํกดัการสง่ออก (export restriction schemes) เพื่อเป็น
การมิให้มีสินค้าออกมาสู่ตลาดมากเกินไป ซึ่งผลการดําเนินการจะช่วยให้ราคาสินค้าใน
ตลาดโลกสงูขึน้ มาตรการน้ีจะตอ้งทําการควบคุมประเทศผูส้่งออกฝา่ยเดยีว ในขณะเดยีวกนั
จะตอ้งควบคุมมใิหป้รมิาณการสง่ออกตํ่าเกนิไป ซึง่อาจจะทาํใหร้าคาสนิคา้สงูขึน้ และสง่ผลให้
เกดิความเดอืนรอ้นแก่ประเทศผูบ้รโิภค 
     (4.2) มลูภณัฑก์นัชน (buffer stock) เป็นการตัง้มลูภณัฑฯ์ เกบ็
สนิคา้ไวใ้นขณะราคาตกตํ่า และนําสนิคา้ออกมาจําหน่ายเมื่อมรีาคาสูงขึน้ ประเทศไทยเป็น
สมาชกิสนิคา้ดบุีก กาแฟ ยาง การดําเนินมาตรการน้ีต้องเสยีค่าใชจ้่ายสูงในการซื้อสนิคา้มา
เกบ็ไวใ้นมลูภณัฑ ์สาํหรบัสนิคา้ดบุีกนัน้ประเทศผูผ้ลติเทา่นัน้ทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัออกคา่ใชจ้า่ยใน
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การซือ้และเกบ็รกัษาดบุีกไวใ้นมลูภณัฑก์นัชน และอาจมปีญัหาในดา้นการเสื่อมคุณภาพของ
สนิคา้จากการเกบ็ไวใ้นมลูภณัฑน์านเกนิไป 
     (4.3) สญัญาหลายฝา่ย (multilateral contracts) มกีารกําหนดราคา
ขัน้สูงสําหรบัประเทศผูจ้ําหน่าย ซึ่งจะต้องจําหน่ายสนิค้าในราคาที่กําหนดแก่ประเทศผูซ้ื้อ 
และมีการกําหนดราคาขัน้ตํ่ าสําหรบัประเทศผู้ซื้อ ซึ่งจะต้องซื้อในปริมาณที่กําหนดจาก
ประเทศผูผ้ลติหรอืผูจ้ําหน่าย ดงันัน้ สญัญาหลายฝ่ายจงึเป็นระบบสองราคา (two – price 
system) หากราคาตลาดอยูภ่ายในช่วงของราคาขัน้สงูและขัน้ตํ่าแลว้ กลไกราคาจะทําหน้าที่
ของมนัในทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ขายกนั 
     (4.4) การชดเชยทางดา้นราคา (price compensation) J.E.Meade 
ไดเ้สนอแนะวธิน้ีีโดยอาจจะกระทาํความตกลงกนัเพยีงสองประเทศหรอืหลายประเทศกไ็ด ้โดย
ประเทศผูส้ง่ออกและประเทศผูนํ้าเขา้จะกาํหนดราคาสนิคา้ทีจ่ะคา้ขายกนัใหเ้หมาะสม เรยีกว่า 
ราคามาตรฐาน (standard price) ถา้ราคาโลกตํ่ากว่าราคามาตรฐานทีก่ําหนดไว ้ประเทศผูส้ ัง่
เขา้จะต้องจ่ายเงนิซึ่งเป็นส่วนทีแ่ตกต่างระหว่างราคามาตรฐานและราคาของตลาดโลกใหแ้ก่
ประเทศผูส้่งออก ในทางตรงขา้ม ถา้ราคาตลาดโลกสงูกว่าราคามาตรฐาน ประเทศผูส้่งออกก็
จะต้องจ่ายเงนิในส่วนทีแ่ตกต่างระหว่างราคามาตรฐานและราคาในตลาดโลกใหแ้ก่ประเทศผู้
ส ัง่เขา้ และอาจจะมกีารปรบัปรงุราคามาตรฐานเสยีใหมเ่ป็นครัง้คราว เพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรม
แก่ประเทศคูค่า้มากขึน้ 
     (4.5) การชดเชยทางดา้นการเงนิ (compensating finance) กรณีที่
การชดเชยทางด้านราคาไม่อาจให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ประเทศผู้ส่งออก อาจใช้
วธิีการชดเชยทางการเงนิแทนกรณีที่ประเทศผู้ส่งออกมแีนวโน้มที่มรีายได้ลดลง ก็อาจทํา
ความตกลงกบัประเทศผูส้ ัง่เขา้ใหจ้า่ยเงนิชดเชยใหต้ามหลกัเกณฑท์ีไ่ดต้กลงกนัไว ้จุดประสงค์
ของการชดเชยเพือ่ใหป้ระเทศผูส้ง่ออกมอีาํนาจซือ้อยา่งเพยีงพอ 
    (5) เพือ่ควบคุมคุณภาพหรอืมาตรฐานของสนิคา้ออก 
     การที่ต้องทําการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพในการส่งออก
เน่ืองจากผูส้่งออกบางรายอาจส่งสนิคา้คุณภาพเลวหรอืตํ่ากว่าทีต่กลงกบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ
ได ้เป็นการช่วยใหค้วามมัน่ใจแก่ผูซ้ื้อในต่างประเทศว่าเราไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบั
ราคาทีต่กลงกนัไว ้ทําใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายไม่ตอ้งกําหนดรายละเอยีดของคุณภาพสนิคา้ การทํา
สญัญาทางการค้าจงึสะดวกและคล่องตวักว่า เช่น การซื้อยางอาจมกีารระบุเกรด 1 – 5 ว่า
ต้องการเกรดใด ซึ่งแต่ละเกรดราคาจะแตกต่างกนั ถือเป็นมาตรฐานสากล ดงัเช่น สินค้า
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ส่งออกของไทยมกีารควบคุมมาตรฐานการส่งออก สนิคา้ 17 ประเภท คอื ปอฟอก ขา้วโพด 
เมลด็ละหุ่ง ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั เกลอื ปุยนุ่น ไมส้กัแปรรูป ขา้วฟาง เครื่องเงนิไทย ผา้
ไหมและผลติภณัฑผ์า้ไหม โดยมกีําหนดพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 
จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าขาออกให้เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานจะต้องให้ทางการโดยกระทรวงพาณิชย์หรือบริษัท
ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้ขาออกไปทาํการตรวจสอบคุณภาพเสยีก่อนว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หรอืไม ่ต่อมาเพิม่อกี 7 ประเภท 
    ก่อนมกีารกําหนดมาตรฐานสนิคา้ออก การส่งออกของไทยค่อนขา้งมี
ปญัหา เน่ืองจากไทยถอืว่ามาตรฐานสว่นรวมคอื F.A.Q. คอื Fair Average Quality แต่สนิคา้
ที่มีปญัหามากคือ ข้าวโพด และมนัสําปะหลงั ซึ่งกําหนดความชื้นไว้ไม่เกิน 14.5% เวลา
ส่งออกจะมคีวามชืน้ตามทีก่ําหนด และเมื่อถงึปลายทางความชื้นจะเพิม่ขึน้ ขอ้ควรพจิารณา
อกีขอ้หน่ึงคอื พ่อคา้ส่งออกมกัจะไม่อบใหส้นิคา้ส่งออกมคีวามชืน้น้อยกว่าทีก่ําหนดไวเ้พราะ
จะทาํใหเ้สยีน้ําหนกั 
    (6) เพื่อจดัระบบการส่งออกให้เหมาะสม (ขอ้ 5 – 6 เป็นเหตุผลของ
ไทยโดยเฉพาะ) 
     เน่ืองจากผูส้่งออกสนิค้าบางอย่างมกีารแย่งขายตดัราคากนัทําให้
ขายสนิคา้ไดใ้นราคาตํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น เป็นเหตุใหม้กีารผดิสญัญากบัผูซ้ือ้เมื่อหาสนิคา้สง่ไป
ไม่ได ้ปจัจุบนั ทุกประเทศหนัมาผลติ feed grain ซึง่เป็นธญัพชืสาํหรบัคน ทัง้น้ี เพราะการ
เพิม่ขึน้ของประชากรมมีากทาํใหค้วามตอ้งการ food grain มมีากขึน้ ทุกประเทศจงึหนัไปผลติ 
food grain ขณะเดยีวกนัการผลติ food grain ซึง่เป็นธญัพชื สาํหรบัเป็นอาหารสตัวม์กีารผลติ
ลดลง เชน่ ขา้วโพด 
     แต่การสง่ออกขา้วโพดของไทยไปญีปุ่น่ซึง่เป็นลกูคา้รายใหญ่ทีสุ่ดมี
ปญัหา โดยพ่อค้าแย่งกนัขายล่วงหน้าและตดัราคากนั เมื่อถึงกําหนดส่งมอบไม่สามารถหา
สนิคา้ไดใ้นราคานัน้จงึมกีารหลบเลีย่งสญัญา ทางการโดยกระทรวงพาณิชยจ์งึไดเ้ขา้มาทาํการ
ควบคุมและจดัสรรการส่งออกแต่กท็ําไดใ้นบางปีเท่านัน้ สนิคา้ประเภทอื่นทีท่างการไดเ้ขา้มา
จดัสรรการสง่ออก ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั น้ําตาล 
    (7) เพือ่เหตุผลทางการเมอืง 
     การควบคุมการส่งออกเน่ืองจากเหตุผลขอ้น้ี ไดแ้ก่ กรณีการคา้กบั
ประเทศสงัคมนิยมหรอืคอมมวินิสต์ ซึ่งมนีโยบายทางการเมอืงและการปกครองแตกต่างจาก
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ไทย ปจัจุบนัไทยทาํการคา้กบัจนีในรปูรฐับาลต่อรฐับาล (G to G) เพื่อป้องกนัการเผยแพร่
ลทัธิการเมืองมายงัพ่อค้าประชาชน หรือการควบคุมการส่งออกสินค้าประเภทอาหารใน
ระหวา่งสงคราม เป็นตน้ 
    นอกจากน้ีแลว้ยงัมกีารควบคุมการส่งออกเพื่อเหตุผลทางดา้นอื่นๆ อกี 
เช่น ดา้นอนามยั โดยการหา้มส่งพชืไร่บางอย่างไปต่างประเทศ เน่ืองจากเกรงว่าอาจมโีรค
ระบาด ดา้นความมัน่คงแห่งรฐั เช่น การควบคุมการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปต่างประเทศ การ
ควบคุมทางดา้นศลีธรรมจรรยา ไดแ้ก่ ควบคุมทางดา้นสิง่เสพตดิ หนงัสอืไมด่ ีเป็นตน้ 
    จะเหน็ไดว้่า โควต้าจะมปีระโยชน์แก่ประเทศผูนํ้าเขา้เป็นส่วนใหญ่ผูท้ี่
เสยีประโยชน์ คอื ประเทศผูส้ง่ออก 
   ค. ประเภทของโควตา้ 
    โควตา้จาํแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

(1) Absolute or Unilateral Quota  
(2) Negotiated or Bilateral Quota 
(3) Tariff Quota 
(4) Mixing Quota   

   (1) Absolute or Unilateral Quota  
    เป็นโควต้าฝ่ายเดยีวที่ประเทศผูนํ้าสนิคา้เขา้กําหนดขึน้เองตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการสนิคา้ประเภทนัน้ๆ โดยมไิดม้กีารหารอืหรอืเจรจากบัประเทศคู่คา้
ของตน เป็นการกระทําแต่ฝ่ายเดยีว (unilateral action) การใชโ้ควต้าประเภทน้ีจงึทําให้
ประเทศคูค่า้ไมพ่อใจทีถู่กกดีกนัทางการคา้ และอาจใชม้าตรการตอบโตเ้อาได ้โควตา้ประเภท
น้ีอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

(1.1) Global Quota 
(1.2) Allocated Quota 

    (1.1) Global Quota  คอื  โควตา้ร่วมทีป่ระเทศผูนํ้าเขา้กําหนดขึน้ว่า 
จะใหม้กีารนําสนิคา้ชนิดหน่ึงเขา้จากต่างประเทศทัง้หมดในระยะเวลาหนึ่งเป็นปรมิาณเท่าใด 
โดยไม่มกีารจดัสรรใหแ้ก่ประเทศผูส้่งออกแต่ละประเทศ แต่ใหป้ระเทศผูส้่งออกแต่ละรายส่ง
เขา้มาจนกระทัง่มปีรมิาณรวมไมเ่กนิจากโควตา้ทีก่าํหนดไว ้
    (1.2) Allocated Quota  คอื  โควตา้จดัสรรทีป่ระเทศผูนํ้าเขา้กําหนด
ขึน้ว่าในระยะเวลาหน่ึงจะอนุญาตให้มกีารนําสนิค้าชนิดใดชนิดหน่ึงเขา้มาเป็นปรมิาณรวม
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เท่าใด และจดัสรรใหแ้ต่ละประเทศผูส้่งออกประเทศละปรมิาณเท่าใด แต่ผลรวมทีทุ่กประเทศ
ไดร้บัจากการจดัสรรจะต้องไม่เกนิปรมิาณโควต้ารวมทีก่ําหนดไวห้ลงัการจดัสรรโควต้าแบบ 
allocated quota คอื การทีป่ระเทศผูนํ้าเขา้จะกําหนดโควตา้ใหแ้ก่แต่ละประเทศโดยคาํนึงถงึ
ประวตัใินการสง่ออกทีผ่า่นมา (past performance) ถา้ประเทศใดไดร้บัโควตา้และใชไ้มห่มด
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวจ้ะตอ้งคนืใหแ้ก่สว่นกลาง เพื่อประเทศผูนํ้าเขา้จะไดนํ้าไปจดัสรร
ใหแ้ก่ประเทศผูส้ง่ออกรายใหม ่(new comer) 
    ในกรณทีีป่ระเทศใดประเทศหน่ึงตอ้งการใชโ้ควตา้ในการควบคุมการคา้
จงึควรทาํการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของ Global Quota และ Allocated Quota เสยีก่อน 
    ก. ขอ้ดขีอง Global Quota แต่เป็นขอ้เสยีของ Allocated Quota 
    (1) สะดวกในการปฏบิตั ิเพราะไม่ตอ้งไปจดัสรรโควตา้นําเขา้ใหก้บัแต่
ละประเทศและไม่ต้องคอยตรวจสอบว่าแหล่งของสนิค้ามาจากที่ซึ่งแจ้งไวจ้รงิหรอืไม่ มกีาร
ปลอมแปลงหรอืไม ่
    (2) ทําให้มีการแข่งขันกันระหว่างบรรดาผู้ผลิตและผู้ส่งออกชาว
ต่างประเทศ กล่าวคอื ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพตามความพอใจมากทีสุ่ด 
เพราะผูส้ง่ออกแขง่ขนักนัมาก 
    ข. ขอ้ดขีอง Allocated Quota หรอืขอ้เสยีของ Global Quota 
    (1) ถ้าใช ้Allocated Quota อาจใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแกแ้คน้ตอบ
แทนได ้คอื ถา้ประเทศใดปฏบิตัต่ิอเราไมด่ ีเราอาจจดัสรรโควตา้ใหน้้อยหรอืไมจ่ดัสรรใหเ้ลยก็
ได ้ทาํใหป้ระเทศคูค่า้เกรงใจเรา 
     (2) ถ้าไม่มกีารใช้ Allocated Quota จะทําให้แต่ละประเทศรบีส่ง
สนิคา้เขา้มาจาํหน่าย เพราะเกรงว่าโควตา้รวมจะเตม็เสยีก่อน อาจทาํใหส้นิคา้ลน้ตลาดในชว่ง
ระยะแรก และมผีลกระทบถงึเศรษฐกจิและการคา้ในประเทศโดยผูนํ้าเขา้ และประเทศส่งออก
จะเร่งรบีช่วงชงิใหไ้ดม้าซึ่งส่วนแบ่งใหไ้ดม้ากทีสุ่ดก่อนทีจ่ะมกีารใชโ้ควตา้หมด ผลจงึทําใหม้ี
การส่งสินค้าเกินโควต้ากนัเสมอ และมกัมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากพ่อค้านักธุรกิจที่
สามารถทาํกาํไรจากการทีไ่ดส้ว่นแบ่งโควตา้ไปมากกวา่ผูอ้ื่น 
  (2) Negotiated or Bilateral Quota 
    เป็นโควต้าสองฝ่ายที่กําหนดขึ้นจากการเจรจาทางการค้าระหว่าง
ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นําเข้า โควต้าประเภทน้ีเป็นที่พอใจของประเทศคู่ค้า ทาง
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ปฏบิตัิมกัจะมกีารใช้ควบคู่ไปกบัการออกใบอนุญาต ซึ่งภายใต้ขอ้ตกลงสองฝ่าย ประเทศผู้
สง่ออก มกัจะเป็นผูท้ีต่อ้งทาํหน้าทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูส้ง่ออกของตน 
    ระบบโควต้าสองฝ่ายมขี้อดี คือ จะช่วยลดแรงกดดนัของผู้นําเข้าไป
ประเทศต่อรฐับาลของตนเอง และช่วยส่งเสรมิความร่วมมอืกบัผูส้่งออกในประเทศคู่คา้ ทําให้
การใช้โควต้าประเภทน้ีประสบความสําเร็จพอสมควร แต่ก็มีข้อบกพร่องคือ หากมีการ
มอบหมายใหห้น่วยงานเอกชนของต่างชาตเิป็นผูอ้อกใยอนุญาต จะทําใหส้่วนแบ่งทางการคา้
ตอ้งตกไปอยู่ในมอืของบรษิทัขนาดใหญ่หรอืบรรษทัซึ่งจะดําเนินการคา้ในรูปการผูกขาด ทํา
ใหร้ฐับาลประเทศผูนํ้าเขา้ซึ่งเป็นกําหนดโควต้าสูญเสยีโอกาสที่จะเรยีกเกบ็ภาษีเงนิได้จาก
บรษิทัดงักล่าว 
  (3) Tariff Quota หมายถงึ ปรมิาณหรอืมลูค่าของสนิคา้ทีนํ่าเขา้ประเทศได้
จาํนวนหน่ึง โดยไมต่อ้งเสยีอากรขาเขา้หรอืเสยีในอตัราทีต่ํ่ากวา่ปกต ิเป็นการใหส้ทิธพิเิศษแก่
สนิคา้บางประเภทจากบางประเทศสว่นใหญ่เป็นการใหส้ทิธทิางการเมอืง เช่น Tariff Quota ที่
สหรฐัอเมรกิาเคยใหแ้ก่ควิบา โดยใหค้วิบาส่งใบยาสูบเขา้ไปจําหน่ายในสหรฐัฯ ได้ปีละ 22 
ลา้นปอนด ์และคดิอากรขาเขา้ปอนดล์ะ 14 เซนต์ ถา้ควิบาส่งใบยาสบูเขา้ในสหรฐัฯ มากกว่า
ปีละ 22 ลา้นปอนดเ์ท่าใด สว่นทีเ่กนินัน้จะตอ้งเสยีอากรขาเขา้ปอนดล์ะ 28 เซนต ์เหมอืนเช่น
ที่คดิจากประเทศอื่นๆ สนิคา้ส่วนที่มกีารนําเขา้เกนิจะต้องเสยีอากรขาเขา้ในอตัราที่คดิจาก
ประเทศทัว่ไป หรอืในอตัราทีสู่งขึน้ โควตา้ในรปูน้ีซึง่เป็นการผสมผสานระหว่างภาษีศุลกากร
และโควตา้เขา้ดว้ยกนั 
  (4) Mixing Quota คอื โควต้าทีร่ฐับาลประเทศหน่ึงกําหนดไวส้าํหรบัการใช้
สนิคา้จากต่างประเทศกบัสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นประเทศ อาจจะเรยีกว่า Mixing regulation กไ็ด ้
เป็นเครื่องมอืในการช่วยเหลอือุตสาหกรรมในประเทศวธิหีน่ึง ในกรณีทีส่นิคา้ในประเทศไม่มี
คุณภาพดพีอ จงึตอ้งกําหนดใหผู้ผ้ลติในประเทศใชว้ตัถุดบิจากในประเทศควบคู่ไปกบัวตัถุดบิ
จากต่างประเทศ เช่น กรณีเสน้ดา้ยไหมยนืในประเทศ กโิลกรมัละ 700 บาท มคีวามมนัและ
ยาวน้อยกว่าเสน้ไหมยนืจากจนี ซึง่มรีาคาเพยีงกโิลกรมัละ 500 บาท เช่นน้ี ผูผ้ลติผา้ไหมใน
ประเทศจงึนิยมใชไ้หมยนืจากจนีซึง่มรีาคาถูกและมคีุณภาพดกีว่า ทาํใหผู้ผ้ลติเสน้ดา้ยไหมยนื
ในประเทศไดร้บัความเดอืดรอ้น ทางการจงึกําหนด Mixing Quota ไวว้่า ถา้ผูผ้ลติรายใดจะใช้
ไหมยนืจากต่างประเทศ 3 กโิลกรมั จะตอ้งซือ้ไหมยนืจากในประเทศ 1 กโิลกรมั เพื่อเป็นการ
ชว่ยเหลอืผูผ้ลติเสน้ดา้ยไหมยนืในประเทศ 
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  ดงักล่าวมาแลว้ว่า เครื่องมอืทีส่าํคญัในการควบคุมการนําเขา้และการสง่ออกให้
เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายการคา้ต่างประเทศ คอื ภาษศุีลกากรและโควตา้ซึง่เครื่องมอื
แต่ละประเภทมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบแตกต่างกันไป อาจทําการเปรียบเทียบข้อ
ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของภาษศุีลกากรและโควตา้ไดด้งัน้ี 
  ก. ขอ้ไดเ้ปรยีบของการใชภ้าษศุีลกากรหรอืขอ้เสยีของการใชโ้ควตา้ 
   (1) การใชภ้าษศุีลกากรเป็นการถูกตอ้งตามหลกัเศรษฐศาสตรแ์ละขอ้ปฏบิตัิ
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ GATT เหน็วา่การสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศควรใชก้ําแพง
ภาษมีากกวา่การควบคุมการนําเขา้ เพราะจะก่อใหเ้กดิอุปสรรค การใชก้ําแพงภาษไีมเ่ป็นการ
กระทบกระเทอืนต่ออาํนาจของตลาด (market force) เพราะอุปสงค ์(demand) และอุปทาน 
(supply) จะเป็นเครื่องกําหนด ราคาสนิคา้เช่นเดมิ แต่ถา้ใชก้ารควบคุมการนําเขา้สนิคา้ จะ
เป็นการกําหนดปรมิาณสนิคา้แน่นอน อุปทานถูกจํากดัตายตวั ราคาสนิคา้กําหนดโดยผูข้าย
ไมใ่ช่โดยอาํนาจของตลาด (market force) ดงันัน้ ในทางทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละหลกัการคา้ 
จงึสนบัสนุนใหม้กีารใชก้าํแพงภาษ ี
   (2) การใชภ้าษีศุลกากรสะดวกในการปฏบิตั ิเพราะจะทําใหเ้กดิความเป็น
ธรรมเท่าเทยีมกนัหมด จะนําสนิคา้ประเภทใดเขา้มากไ็ดแ้ต่ถ้าใชก้ารกําหนดโควต้าจะทําให้
เกดิการทุจรติ และสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย คอื จะตอ้งจา้งเจา้หน้าทีม่ากขึน้ ดงันัน้ ในการควบคุม
การทุจรติภาษศุีลกากรจงึเหนือกวา่การใชโ้ควตา้ 
   (3) การควบคุมสนิค้าเข้าโดยเด็ดขาด ทําให้ขาดการแข่งขนักนัระหว่าง
สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศและสนิคา้จากต่างประเทศ ทาํใหผู้ผ้ลติภายในขาดความกระตอืรอืรน้ที่
จะผลติและปรบัปรุงการผลติของตนใหด้ขีึน้ ผูบ้รโิภคจงึเป็นผูร้บัภาระการเสยีเปรยีบนัน้ ใน
กรณีของภาษีศุลกากรจะมสีนิคา้แขง่ขนักนัมาก ทําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความพอใจมากกว่าและ
ผู้ผลิตภายในประเทศจะพยายามปรบัปรุงผลผลิตของตนให้มีคุณภาพดีขัน้และหาทางลด
ตน้ทุนการผลติเพือ่แขง่ขนักบัสนิคา้จากต่างประเทศ 
   (4) การควบคุมการนําเขา้ทําใหผู้ผ้ลติเป็นผูผู้กขาดการจําหน่าย นอกจาก
จะไม่ปรบัปรุงเทคนิคและคุณภาพของสนิค้าเพื่อสนองผูบ้รโิภคภายในประเทศแล้ว ยงัขาด
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศอกีดว้ย 
   (5) อาจใชภ้าษศุีลกากรเป็นเครื่องมอืในการแกแ้คน้หรอืเจรจาการคา้ได ้แต่
ในทางหลกัเศรษฐศาสตร์ การใช้การควบคุมสนิค้าเขา้เพื่อการแก้แค้นตอบแทนเป็นการไม่
สมควร เพราะจะทําใหป้ระเทศต่างๆ มกีารใชแ้พร่หลายมากขึน้ อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการคา้
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ระหว่างประเทศและเป็นการขดักับหลักการปฏิบัติแห่งชาติที่ได้รบัอนุเคราะห์ยิ่ง (Most 
Favored Nation Treatment: MFNs)  
   (6) รายไดจ้ากการเกบ็ศุลกากรจะเป็นรายไดข้องรฐับาล ซึ่งจะจ่ายออกไป
ในรูปจ้างคนงานเพื่อการก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ทําให้เกิดการกระจายรายได้ต่อไป แต่
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการควบคุมการนําเขา้จะตกอยู่กบัพ่อคา้ผูไ้ดร้บัโควตา้ ซึง่อาจจะขึน้ราคา
สนิคา้ไดต้ามใจชอบ 
  ข. ขอ้ไดเ้ปรยีบของการใชโ้ควตา้หรอืขอ้เสยีเปรยีบของการใชภ้าษศุีลกากร 
   (1) การใช้โควต้าใหผ้ลศกัดิส์ทิธิก์ว่า (more effective)กล่าวคอื แมจ้ะ
กําหนดภาษีศุลกากรในอตัราสูง กจ็ะมสีนิคา้เขา้มาแข่งขนัไดห้รอืผูผ้ลติสนิคา้ในต่างประเทศ
อาจจะยอมลดราคาสนิคา้เพื่อทาํการ dumping หรอืทาํลายอุตสาหกรรมในประเทศเรากไ็ด ้ถา้
เป็นเช่นน้ี กําแพงภาษีจึงไม่เป็นเครื่องมอืที่จะให้การช่วยเหลือได้เพยีงพอ จึงต้องใช้การ
ควบคุมการนําเขา้ซึง่จะกําหนดปรมิาณสนิคา้เขา้ไดแ้น่นอน ถา้ในประเทศสามารถทาํการผลติ
สนิคา้ชนิดใดได้แล้ว ก็ควรหา้มการนําเขา้อย่างเดด็ขาดเพื่อช่วยเหลอืผูผ้ลติภายในประเทศ 
และควรใหก้ารช่วยเหลอืผูผ้ลติภายในประเทศโดยการใหใ้ช ้Linking System โดยใหใ้ชส้นิคา้
ในประเทศกบัสนิค้าจากต่างประเทศตามสดัส่วนที่กําหนดไว ้ดงันัน้ ถ้าผูข้อความช่วยเหลอื
แลว้จะตอ้งใชก้ารควบคุมการนําเขา้ซึง่ใหผ้ลเหนือกวา่ระบบศุลกากร 
   (2) การควบคุมการนําเขา้อาจยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงไดร้วดเรว็และง่าย
กว่ากําแพงภาษี และหลกัในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศนัน้จะต้องเป็นการ
ชว่ยเหลอืแบบชัว่คราว ไมใ่ชถ่าวรหลงัจากใหก้ารชว่ยเหลอืนานพอสมควร ยงัไมอ่าจชว่ยเหลอื
ตัวเองได้ ทางการก็ควรจะยกเลิกการช่วยเหลือ ซึ่งทําได้ง่ายและรวดเร็วมาก แต่การ
เปลีย่นแปลงภาษศุีลกากรกระทําไดย้าก เน่ืองจากพระราชบญัญตัพิกิดัอตัราภาษศุีลกากรถูก
กําหนดขึ้นด้วยอํานาจนิติบัญญัติต้องผ่านรฐัสภาซึ่งต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะแก้ไขได้
เรยีบรอ้ยบางครัง้อาจไมท่นัใชก้บัเหตุการณ์เรง่ดว่นกไ็ด ้
   (3) เป็นผลดใีนด้านราคาสนิค้า กล่าวคอื การใช้ภาษีศุลกากรจะเป็นการ
เพิม่ราคาของสนิคา้ขาเขา้ใหส้งูขึน้ ทาํใหเ้ป็นภาระต่อผูบ้รโิภคแต่การควบคุมการนําสนิคา้เขา้
ใหอ้ยู่ในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัการผลติ และความต้องการภายในประเทศ กจ็ะทําใหร้าคาไม่
เพิม่ขึน้ ไมเ่ป็นภาระแก่ผูบ้รโิภค 
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 1.4.3 มาตรการของรฐับาล 
   เป็นการดาํเนินมาตรการต่างๆ ภายในประเทศ เช่น การเกบ็ภาษอีากรและ
การใชจ้่าย การใชร้ะบบภาษีอากรที่แตกต่างกนั รฐับาลทําการคา้แต่ผูเ้ดยีว การทําสงคราม
ทางเศรษฐกจิกบัประเทศคู่สงคราม การคา้ของประเทศสงัคมนิยม มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีจะ
ส่งผลกระทบถงึการเปลี่ยนแปลงในดา้นต้นทุนและราคาสนิคา้ และการคา้ระหว่างประเทศใน
ทีส่ดุ 

การผกูขาด คารเ์ตล และการเลือกปฏิบติัในการคิดราคาสินค้า  1.4.4 
   มาตรการเหล่าน้ี จะถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมอืในการบรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกจิของประเทศ อาจดาํเนินการโดยรฐับาลหรอืเอกชนกไ็ด ้
 
1.5  สรปุ 
 

 การทีภ่าวะการคา้ต่างประเทศ จะแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ แต่ละ
ประเทศย่อมมปีระเภทและปรมิาณของปจัจยัการผลติแตกต่างกนัตามสภาพภูมปิระเทศ ตาม
ระดบัความเจรญิของแต่ละประเทศ ประเทศทัง้หลายจงึนําปจัจยัการผลติ ซึง่มปีรมิาณมากและ
ราคาตํ่าในประเทศตนไปแลกเปลีย่นกบัปจัจยัการผลติซึง่ขาดแคลน และมรีาคาสงูเพื่อทําการ
ผลิตสินค้าที่ตนมีความถนัดที่สุดและมีต้นทุนตํ่ากว่า และนําไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าจาก
ต่างประเทศซึง่ตนไมม่คีวามชาํนาญในการผลติและมตีน้ทุนการผลติสงูกวา่ 
 ประเทศทีม่กีจิกรรมทางดา้นการคา้ต่างประเทศจะไดร้บัประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์ทางตรงจะปรากฏออกมาในรูปประโยชน์จากการผลติ ซึ่ง
ผูผ้ลติในประเทศทีม่คีวามชาํนาญมากกว่าจะสามารถจาํหน่ายสนิคา้ทีต่นผลติไดใ้นปรมิาณสงู 
ทําให้ได้กําไรมากและประโยชน์จากการบริโภค ซึ่งทําให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าบาง
ประเภททีป่ระเทศของตนไม่มคีวามชํานาญในการผลติไดใ้นราคาตํ่า ส่วนประโยชน์ทางออ้ม 
จะปรากฏในรปูของการถ่ายทอดทางเทคนิควทิยา ทัง้ในดา้นการผลติ การจดัการ การบรหิาร 
และการตลาด 
 แนวคดิทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศในยุคคลาสสคิ เป็นการพจิารณาถงึทฤษฎี
การได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ ทฤษฎีการได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบและทฤษฎีมูลค่าระหว่าง
ประเทศ ส่วนแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีชุดใหม่ หรือนีโอคลาสสิคนัน้จะเป็น
การศกึษาถงึ ตน้ทุนการเสยีโอกาสการไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ เป็นตน้ 
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 สาํหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิหรอืควบคุมทางการคา้ระหว่างประเทศทีส่าํคญั 
ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากร และโควตา้ ซึง่ภาษศุีลกากรนัน้ นบัไดว้่าเป็นเครื่องมอืทางการคา้ระหว่าง
ประเทศทีไ่มเ่ป็นการขดัต่อการคา้เสร ีทําใหก้ารคา้ดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีรายไดจ้ากการเกบ็ภาษี
ศุลกากรยงัเป็นรายได้ของรฐับาล ซึ่งจะนํามาใช้ในการพฒันาประเทศต่อไป แต่การใช้ภาษี
ศุลกากรจะค่อนขา้งชา้และไมอ่าจลดปรมิาณการนําเขา้หรอืแกไ้ขการคา้ขาดดุลไดด้งัทีค่าดคดิ
ไว ้
 โควต้านัน้ นับได้ว่าเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธิภาพในการแก้ไขการค้าขาดดุลได้
ดกีว่า และใชไ้ดร้วดเรว็กว่าภาษีศุลกากร ในทางการคา้ระหว่างประเทศจงึมทีัง้การใชโ้ควต้า
ควบคุมการนําเขา้และควบคุมการสง่ออก โดยทีโ่ควตา้จะทาํใหก้ารคา้เป็นไปโดยไมเ่สรอีนัเป็น
การจดักบัความตกลงทัว่ไปทีว่่าดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ แต่ละประเทศจะใชโ้ควตา้ไดจ้งึ
ตอ้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีว่่า ประเทศนัน้ขาดดุลการชําระเงนิหรอืมขีอ้ยกเวน้เกีย่วกบัสนิคา้แต่
ละประเทศ หรอืเป็นการทําลายตลาดสนิคา้ชนิดนัน้ หรอืเกดิการว่างงานในอุตสาหกรรมชนิด
นัน้ในประเทศผูนํ้าเขา้ 
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