
 

บทท่ี 10 
แนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ 

 
 นับตัง้แต่ประเทศไทยขาดดุลทางการค้าตัง้แต่ พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ทุกรฐับาลได้
พยายามหาวธิทีางทีจ่ะลดการขาดดุลทางการคา้ลงมา โดยในระยะแรกมกีารลงทุนในการผลติ
สินค้าอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า  เพื่อลดการใช้จ่ายเงินตราในการซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ และต่อมาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าได้ขยายและปรบัปรุงการผลิตจน
กลายเป็นอุตสาหกรรมเพือ่การสง่ออกนํารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ 
 โดยที่ประเทศทําการผลติและมรีายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้เกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ราคาสนิคา้เกษตรมกัจะขาดเสถยีรภาพ การแก้ไขจงึไดก้ระทําโดยการแปรรูปสนิค้าเกษตร
เป็นสนิค้าอาหารกระป๋องซึ่งต้องใช้เทคนิควิทยาในการผลิต ขณะเดียวกนัเพื่อให้การผลิต
สอดคลอ้งกบัการสง่ออก และใหเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาดต่างประเทศ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
จงึได้เสนอแนวคดิให้ทําการผลิตเพื่อขาย มใิช่การขายตามผลิตดงัเช่นแนวคดิแต่สมยัก่อน 
และการผลติเพือ่ขายน้ีจะทาํใหเ้กดิการผลติสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 
 เพื่อใหก้ารผลติเพื่อขายดําเนินการไปได้ รฐับาลควรใหค้วามสะดวกแก่ผูผ้ลติและผู้
สง่ออกในดา้นต่างๆ เชน่ ขอ้มลูวตัถุดบิ เทคนิควทิยา ความคล่องตวัทางดา้นการเงนิ และภาษี
ศุลกากร ขัน้ตอนการส่งออก ขอ้มูลเกี่ยวกบัตลาดต่างประเทศ การเจรจาทางการคา้กบับาง
ประเทศทีม่ขีอ้กดีกนัทางการคา้ หรอืการเขา้ร่วมกลุ่มทางการคา้กบัระหว่างประเทศ เป็นต้น 
นอกจากนัน้ รฐับาลควรกําหนดนโยบายการส่งออกแห่งชาติขึน้ และปรบัปรุงนโยบายย่อย
อื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการสง่ออกแหง่ชาต ิ

ดงันัน้ แนวทางหลกัในการแกไ้ขปญัหาทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ คอื  
(1) การสง่เสรมิการสง่ออก 
(2) การควบคุมการนําเขา้ 
ซึง่การควบคุมการนําเขา้นัน้ เป็นมาตรการทีเ่คยกล่าวผา่นมาแลว้ เชน่  
(1) การเกบ็คา่ธรรมเนียมพเิศษ (surcharge) 
(2) การลดการนําเขา้ชัว่คราว (Temporary Import Restriction) 
(3) การควบคุมการนําเขา้สนิคา้บางอยา่ง (Import Selecting Control) 
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ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะมาตรการสง่เสรมิการสง่ออกเทา่นัน้ 
 

10.1 การผลิต (Production) 
 

โดยทีภ่าวะการขาดดุลทางการคา้ต่างประเทศของไทยเป็นผลมาจากการขาดดุลทาง
โครงสร้างในการผลิต แนวทางในการแก้ไขปญัหาจึงควรเริ่มมาจากการแก้ไขปญัหาทาง
โครงสรา้งในการผลติสนิคา้ในประเทศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

เพ่ิมปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร 10.1.1 
 รายไดจ้ากการสง่สนิคา้เกษตรออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศมมีลูคา่ประมาณ

รอ้ยละ 70 - 80 ของมลูค่าในการส่งสนิคา้ออกของประเทศ และจากภาวะการคา้ต่างประเทศ
เท่าที่ผ่านมา ความต้องการสินค้าเกษตรของไทยในตลาดต่างประเทศยงัมีอีกมาก การ
แสวงหาตลาดเพือ่สง่ออกยงัไมเ่ป็นสิง่ทีย่ากจนเกนิไป ประกอบกบัลู่ทางในการสง่ออกคอ่นขา้ง
แจ่มใส จงึเป็นการสมควรอยา่งยิง่ทีท่างการโดยความร่วมมอืของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย ์สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 
ควรร่วมมอืกนัวางแผนส่งเสรมิการผลติสนิคา้ส่งออกทีส่าํคญัใหส้ามารถเพิม่ผลผลติไดต้ามที่
กําหนด ใหข้่าวสารทางการผลติและการคา้แก่เกษตรกรผูท้ําการเพาะปลูกเพื่อใหเ้กดิความ
มัน่ใจในการผลิตนัน้ๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการส่งออก หาทางลดภาษีการส่งออก 
จดัหารายไดส้่วนหน่ึงมาตัง้เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลอืผูส้่งออก หากทางการสามารถใหค้วาม
มัน่ใจแก่ผู้ผลิตในการหาตลาดส่งออกหรอืในการรบัซื้อสนิค้าที่ผลิตได้ในราคาประกนัแล้ว 
เกษตรกรย่อมมคีวามต้องการที่จะเพิม่การผลิตของตน แต่ทัง้น้ีเกษตรกรจําเป็นต้องได้รบั
ความช่วยเหลอืจากทางการในเรื่องระบบการชลประทาน ความรูใ้นเรื่องการใชปุ้๋ ยหรอืยาฆ่า
แมลง ตลอดจนประเภทของพนัธุพ์ชืทีด่ ี
 10.1.2 การแปรรปูสินค้า (Processing) 
  การแปรรูปสินค้าเกษตรจะช่วยให้การเน่าเสียหายของสินค้าลดน้อยลง 
นอกจากน้ี ยงัช่วยใหส้นิค้าที่ผ่านการแปรรูปแล้วมมีูลค่าเพิม่สูงขึน้มกีารจา้งแรงงานเพื่อทํา
การแปรรปู การผลติภายในประเทศจะเพิม่ขึน้และมลูค่าต่อหน่วยของสนิคา้ทีท่าํการแปรรปูจะ
เพิม่ขึน้ดว้ย ดงันัน้การแปรรปูสนิคา้เกษตรโดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่น่าเสยีงา่ยจงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่ง
ยิง่ทีป่ระเทศเกษตรกรรมควรดาํเนินการ แต่เน่ืองจากประเทศกําลงัพฒันาโดยทัว่ไปซึง่รวมถงึ
ประเทศไทยดว้ยนัน้ ขาดแคลนความทางเทคนิคในดา้นต่างๆ ที่จะนํามาแปรรูปสนิคา้ ขาด
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แคลนแรงงานที่มฝีีมอื รวมถึงเงนิลงทุนซึ่งจะต้องใช้เป็นจํานวนมาก (เน่ืองจากการลงทุน
ประเภทน้ีนบัไดว้า่เป็นการลงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิทุนมาก) ดว้ย 
  การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาดงักล่าวทัง้หมดไดน้ัน้ จาํเป็นอยา่งยิง่ทีท่างการควรจะให้
ความรว่มมอืกบัทางเอกชนในการดําเนินงาน ทัง้น้ีเน่ืองจากเอกชนเองอาจจะขาดแคลนปจัจยั
บางประการรวมถงึความสะดวกในการดําเนินงานดว้ย การแปรรปูสนิคา้เป็นสิง่หน่ึงทีจ่ะช่วย
เพิม่มูลค่าต่อหน่วยในการส่งออกใหม้ากขึน้ และขยายประเภทการส่งออกใหม้ากประเภทขึน้
ดว้ย อย่างไรกด็ ีสนิคา้แปรรูปน้ีนับไดว้่าไดร้บัการกดีกนัทางการคา้มากที่สุด เช่น ปลาทูน่า
กระป๋อง ดงันัน้ อาหารกระป๋องควรระวงัในดา้นคุณภาพใหต้รงกบัที ่FDA ตอ้งการ 
  ในปจัจุบัน ทางการได้จัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมขึ้น แต่ยังมิได้ทํา Export 
Processing Zone สิง่เหล่าน้ีหากมกีารก่อตัง้ขึน้จะอาํนวยความสะดวกทางการคา้ไดม้ากขึน้ 
 10.1.3 เพ่ิมประเภทการผลิต (Diversification) 
  เพื่อเป็นการเพิม่เสถยีรภาพทางดา้นรายไดจ้ากต่างประเทศ การเพิม่ประเภท
การส่งออกเป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ ในปจัจุบนัทางการหลายหน่วยงานพยายามที่จะศกึษาหา
ลู่ทางในการสง่ออกสนิคา้อื่นๆ และพยายามสง่เสรมิการผลติสนิคา้ดงักล่าว การขยายประเภท
การสง่ออกใหม้ากประเภทจะเป็นการชว่ยลดความเสีย่งภยัทางรายไดจ้ากต่างประเทศ ในกรณี
ทีปี่ใดปีหน่ึงรายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้สําคญัลดลง เราอาจจะมรีายไดช้ดเชยจากสนิคา้ใหม่
ดงักล่าว 
 10.1.4 ผูผ้ลิต 
  เน่ืองจากผูผ้ลติในบ้านเราเป็นเอกชนรายย่อย ขาดเงนิทุนประกอบการ ขาด
ความรู้ทางการผลิตและการตลาด ขาดอํานาจการต่อรองทางการค้า สิง่ที่ควรจะแก้ไข คือ 
ทางการควรเขา้ไปมบีทบาททางดา้นการบรกิารใหข้่าวสารความรูใ้นดา้นต่างๆ ใหค้ําแนะนํา
ปรกึษาแก่เกษตรกรหรอือุตสาหกรรมผูท้าํการผลติสนิคา้แปรรปู เป็นหวัหน้าในการเจรจาทาง
การค้าเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ผลิต และเป็นผู้นําเอกชนในการเดนิทางไปหาตลาดใน
ต่างประเทศ 
 
10.2  การตลาด (Marketing)  

 

 10.2.1 การจาํหน่าย (distribution) 
  การแกไ้ขระบบการจาํหน่ายของสนิคา้เกษตรและสนิคา้สง่ออกทุกประเภทเป็น
สิง่ทีท่างการควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน ระบบการจําหน่ายทีต่ดัพ่อคา้คนกลางใหล้ดน้อยลง
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ย่อมช่วยผูผ้ลติให้มรีายได้เพิม่ขึน้ ราคาสนิค้าที่จําหน่ายจะลดลง เกดิความคล่องตวัในการ
จําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้ ควรสรา้งจุดรวมในการจําหน่ายเพิม่เป็น
การส่งเสรมิอํานาจในการต่อรองทางการค้ากบัผูซ้ื้อในต่างประเทศ ป้องกนัการถูกกดราคา 
และป้องกนัการขายตดัราคากนัเอง 
  ในดา้นการจําหน่ายกบัต่างประเทศ ควรหานักการตลาดอาชพีและใชว้ธิกีาร 
Lobby ขณะเดยีวกนัตอ้งปรบัปรงุผลติเพือ่สง่ออกดว้ย 
 10.2.2 การแปรรปู (processing) 
  ถึงแม้ว่าการแปรรูปเป็นขัน้ตอนหน่ึงในการผลิต แต่การแปรรูปนับว่าเป็น
ขัน้ตอนหน่ึงในการทางตลาดด้วย และนับว่าเป็นขัน้ตอนที่สําคญัในการพฒันาประเทศจาก
ภาวะเกษตรไปสูอุ่ตสาหกรรม 
 10.2.3 การขนส่ง (transportation) 
  ในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ การพฒันาพาณิชยน์าวขีองประเทศนบัว่า
เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด เน่ืองจากสนิคา้สง่ออกสว่นใหญ่เป็นสนิคา้เกษตรกรรม ซึง่มี
ราคาต่อหน่วยตํ่าประกอบกบัการขนส่งภายในประเทศทําใหต้น้ทุนของสนิคา้สงูขึน้ การแกไ้ข
ปญัหาดา้นน้ีทําไดโ้ดยการปรบัปรุงระบบการขนส่งภายในประเทศใหม้คีวามคล่องตวัมากขึน้ 
พยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใหต้ํ่าลง ซึ่งรวมถงึการพยายามปราบปรามขา้ราชการที่ทําการ
ควบคุมเสน้ทาการขนส่งทีทุ่จรติ การพยายามตดัถนนหนทางเขา้ไปสู่แหล่งเพาะปลูกใหม้าก
ทีส่ดุ และดาํเนินการจดัตัง้ไซโลสาํหรบัสนิคา้เกษตรทีจ่ะสง่ออกใหอ้ยูใ่กลบ้รเิวณท่าเรอืทีจ่ะทาํ
การสง่ออก 
  นอกจากนัน้ ความพยายามที่ทางการจะปรบัปรุงท่าเทียบเรือสําหรบัเรือ
บรรทุกขนาดใหญ่กาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินงาน และตดัสนิใจจะทาํการก่อสรา้งในบรเิวณใดจงึ
จะเหมาะสมทีสุ่ด มปีระโยชน์ต่อการส่งออกมากทีสุ่ด ประกอบกบัทางการประสงคจ์ะใหม้กีาร
ก่อสรา้งเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษเีพื่อการส่งออกขึน้ดว้ย ดงันัน้ การพจิารณาหาแหล่งทีจ่ะ
ก่อสรา้งทา่เรอืน้ําลกึจงึดาํเนินการคอ่นขา้งล่าชา้ 
  สว่นในดา้นการจดัตัง้พาณิชยน์าวขีองชาตขิึน้นัน้ เน่ืองจากว่า ในปจัจุบนัไทย
มเีรอืเดินสมุทรเพยีงไม่กี่ลํา แต่ละชมรมเรือจะมเีรอืไทยอยู่ประมาณร้อยละ 15 - 20 ของ
ปรมิาณการเดนิเรอืในแต่ละสาย ทาํใหร้ายไดส้ว่นหน่ึงจากการขนสง่สนิคา้ออก รายไดจ้ากการ
ประกนัภยัในการส่งสนิคา้รวมถงึการใชแ้รงงานลูกเรอืต่างชาต ิ สิง่เหล่าน้ีทําใหป้ระเทศไทย
ขาดรายได้ในแต่ละปีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แต่ความพยายามในการจดัตัง้พาณิชย์นาวี
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แห่งชาตขิึน้น้ี จําเป็นต้องใชเ้งนิทุนจํานวนมหาศาลในการซื้อเรอืบรรทุกขนาดใหญ่ที่เรยีกว่า 
คอนเทนเนอร ์เช่น เรอืลําหน่ึงมรีะวางบรรทุก 10,000 ตนั ราคาตกลําละประมาณ 140 ลา้น
บาท ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมรายเดอืนประมาณเดอืนละ 4 - 5 หมื่นบาท (ถา้เรอืมอีายุน้อย
จะเสยีค่าซ่อมแซมตํ่ากว่าน้ี) ดงันัน้ นอกจากกจิการเดนิเรอืจะต้องใชเ้งนิทุนจํานวนมากแล้ว 
การบรหิารงานจะตอ้งมปีระสทิธภิาพ และตอ้งอาศยัความชาํนาญพเิศษของบุคคลเป็นหลกัใน
การดาํเนินงานดว้ย 
  อกีประการหน่ึง ทางการควรที่จะหาทางส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาทางดา้นการ
เดนิเรอือยา่งจรงิจงั โดยการจดัตัง้โรงเรยีนการเดนิเรอืขึน้เพื่อผลติผูม้คีวามรูอ้อกไปปฏบิตังิาน
ได้ และควรออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดความคล่องตัวในกิจการเดินเรือ 
ทางการควรจะหาทางใหพ้อ่คา้ผูส้ง่ออกมกีารรวมตวักนัเพื่อใหม้อีาํนาจในการต่อรองกบัชมรม
การเดนิเรอื ในกรณทีีม่กีารขึน้ค่าระวางเรอือยา่งไมยุ่ตธิรรม หรอืไมย่อมสง่สนิคา้ออกใหพ้อ่คา้
คนไทย (เน่ืองจากสนิคา้สง่ออกของไทยมมีลูค่าต่อหน่วยตํ่าค่าขนสง่จงึตํ่า ชมรมเรอืจงึพอใจที่
จะส่งสนิค้าที่ได้รบัค่าขนส่งสูงมากกว่า) ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ 
  นอกจากการขนส่งสนิค้าทางทะเลแล้ว กรณีสนิค้าที่เน่าเสยีง่ายควรทําการ
ขนส่งทางอากาศ การปรบัปรุงสนามบินเป็นปญัหาที่กล่าวมานานแล้ว แต่ยงัไม่มกีารสร้าง
สนามบนิพาณิชยแ์หง่ใหม ่ซงึหากมกีารสรา้งสนามบนิพาณิชยแ์หง่ใหมจ่ะเป็นการช่วยกระตุน้
ใหม้กีารขนสง่สนิคา้ทางอากาศมากขึน้ 
 10.2.4 ผูส่้งออกสินค้า (exporter) 
  ในกรณีทีผู่ส้ง่สนิคา้ออกแยง่กนัขายสนิคา้ตดัราคากนั ปลอมปน คุณภาพของ
สนิคา้ส่งออก ส่งสนิคา้ไม่ถูกต้องตามสญัญา หลกีเลี่ยงภาษี ขาดความชํานาญในเรื่องการคา้ 
ปญัหาเหล่าน้ีจําเป็นอย่างยิง่ที่ทางการควรจะเขา้ไปดําเนินการลงโทษผูก้ระทําผดิ และควร
กาํหนดขอ้บงัคบับางประการแก่ผูส้ง่สนิคา้ออก ดงัน้ี 
   ก. กาํหนดคุณสมบตัขิองผูส้ง่ออก โดยมกีารระบุถงึจาํนวนเงนิทุนทีจ่ะใชใ้น
การคา้สง่ออก สญัชาตขิองพอ่คา้สง่ออกควรเป็นคนไทยเกนิกว่าครึง่หน่ึง เพื่อป้องกนัการไหล
ออกของกาํไร 
   ข. จดทะเบียนผู้ทําการค้าขาออก เพื่อประโยชน์ในด้านการกลัน่กรอง 
ควบคุม และตดิตามผลการดาํเนินงานของผูท้าํการคา้ขาออก 
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   ค. สทิธิพเิศษในการส่งออก เพื่อเป็นการชกัจูงให้ผู้ส่งออกขวนขวายหา
ตลาดในต่างประเทศและเพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อถอืในต่างประเทศ ทางการอาจจะกําหนด
หนงัสอืรบัรองในดา้นมาตรฐานสนิคา้และความเป็นผูร้บัผดิชอบใหแ้ก่บรษิทัสง่ออกทีท่าํการคา้
โดยสุจรติเหมอืนเช่นที่รฐับาลสงิคโปร์ดําเนินการอยู่ และบรษิทัดงักล่าวจะได้รบัการยกเว้น
หรอืลดหยอ่นภาษอีากรบางประเภท 
   ง. การตัง้สมาคมผูส้ง่ออก ทางการพยายามหาทางทีส่ง่เสรมิใหผู้ส้ง่ออกแต่
ละรายย่อยมารวมกนัเป็นผูส้่งออกรายใหญ่ โดยการพยายามทีจ่ะก่อตัง้สภาการตลาดสาํหรบั
สนิค้าประเภทต่างๆ ขึ้น เพื่อให้สภาการตลาดของสินค้าแต่ละประเภทดําเนินการในด้าน
การตลาดเพื่อการส่งออกสําหรับสินค้าแต่ละอย่าง ถึงแม้ว่าการดําเนินงานในด้านสภา
การตลาดยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็กต็าม ความคดิในการดาํเนินงานดงักล่าวยงัคงเป็นทีส่นใจและ
ตอ้งการของผูส้ง่ออกรายยอ่ยๆ อยู ่
   จ. การให้ความรูแ้ก่ผู้ส่งออก โดยที่ผู้ส่งออกเกือบทัง้หมดจะขาดความรู้
เกีย่วกบัการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขาดเทคนิคดา้นต่างๆ ทีจ่ะปรบัปรุงระบบ การ
ขนสง่ การหบีห่อสาํหรบัสนิคา้สง่ออกทางการโดยกระทรวงพาณิชยจ์งึมกัจดัการอบรมความรู้
ทางดา้นการสง่ออกใหแ้ก่พอ่คา้ผูท้าํการสง่ออกอยูเ่สมอ 
 10.2.5 เงินทุน (financing) 
  เน่ืองจากผูส้่งออกชาวไทยมกัจะมเีงนิทุนจํากดั เงนิที่มอียู่บางส่วนเกดิจาก
การกู้ยืมจึงต้องเสียดอกเบี้ย รายจ่ายของผู้ส่งออกจึงมมีากการแก้ไขปญัหาในด้านน้ี ควร
หาทางใหพ้อ่คา้มเีงนิทุนหมุนเวยีนมากเพื่อจดัหาสนิคา้สง่ออก และไมต่อ้งรบัภาระดอกเบีย้สงู 
ในการน้ี รฐับาลควรใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ก. การรบัชว่งซือ้ลดตัว๋เงนิ โดยทางธนาคารแหง่ประเทศไทยควรขยายสนิเชื่อ
ออกไปทัง้ปรมิาณเงนิ เวลา และอตัราดอกเบีย้ ในการรบัชว่งซือ้ลด 
  ข. การใหส้นิเชื่อในการสง่ออก โดยผูส้ง่สนิคา้ออกทดรองจ่ายค่าสนิคา้ไปก่อน 
และส่งไปขายต่างประเทศในรปูเงนิเชื่อ ผ่อนผนัใหผู้ซ้ื้อสนิคา้ชําระเงนิค่าสนิคา้นัน้ในอนาคต 
และใหผู้ส้ง่ออกไดเ้บกิเงนิคา่สนิคา้จากธนาคารไปก่อนและเสยีดอกเบีย้ในอตัราตํ่า 
 10.2.6 มาตรฐานและคณุภาพ (standardization & quality) 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้มากขึ้น กระทรวง
พาณิชยไ์ดเ้พิม่สนิคา้มาตรฐานอกี 7 ประเภท นอกจากนัน้ ควรพยายามแกไ้ขปญัหาทางดา้น
มาตรฐานและคุณภาพ ดงัน้ี 

EC 454 206 



 

   ก.ควรใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือตรวจ
ความชืน้ของขา้ว อนัจะเป็นการป้องกนัขอ้บกพรอ่งต่างๆ ทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้ 
   ข. สนบัสนุนใหม้กีารสง่ออกสนิคา้มาตรฐานเทา่นัน้ 
   ค.ปรบัปรุงมาตรฐานทีใ่ชอ้ยูใ่หท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดโลก 
   ง. ทาํการควบคุมมาตรฐานจากแหล่งผลติ 
   จ. ทําการลงโทษผูฝ้่าฝืนอย่างจรงิจงั ควรกําหนดการลงโทษใหห้นักและ
ยดึใบประกบการสง่ออก 
   ฉ. กาํหนดมาตรฐานสนิคา้อุตสาหกรรมใหม้ากประเภทขึน้ 
 10.2.7 การหีบห่อ (packing) 
  ในปจัจุบนั บรษิทัผูซ้ื้อในต่างประเทศไดร้่วมมอืกบับรษิทัผูส้่งออกในการให้
คําแนะนําในการหบีห่อสนิคา้ส่งออกเพื่อเป็นการรกัษาคุณภาพของสนิคา้ส่งออกใหค้งสภาพ
เดมิใหม้ากทีสุ่ด อย่างไรกด็ ีความรูใ้นดา้นน้ีควรที่ทางการจะเผยแพร่ และใหค้ําแนะนําแก่ผู้
สง่ออกโดยทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง สาํหรบัเอกชนเองไดม้กีารจดัสมัมนาเกีย่วกบัการหบีหอ่เพื่อ
การสง่ออกทุกปี จุดประสงคเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการหบีหอ่ของสากล 
 10.2.8 การโฆษณา (advertising)  
  การโฆษณาสินค้าส่งอกควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ และทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การโฆษณาสินค้าอาจจะกระทําได้
ภายในประเทศ โดยการตัง้ศูนย์แสดงสนิค้าเพื่อการส่งออกหรอืการส่งตวัอย่างไปแสดงไป
ศนูยก์ารคา้ของกระทรวงพาณชิยใ์นต่างประเทศ หรอืรว่มมอืกบัทตูพาณชิยข์องต่างประเทศใน
ประเทศไทย การโฆษณาจะช่วยกระจายข่าวสารเกี่ยวกบัสนิคา้ที่จะส่งออกใหผู้ซ้ื้อไดท้ราบ
ขอ้มลูมากขึน้ 
 10.2.9 การส่งมอบ (delivery) 
  ทางการควรหามาตรการลงโทษผูส้่งออกทีป่ฏบิตัผิดิสญัญา ส่งมอบล่าชา้ ทํา
ใหผู้ซ้ือ้ในต่างประเทศไดร้บัความเสยีหาย บทในการลงโทษอาจจะกระทาํไดท้าํนองเดยีวกบัผู้
สง่ออกสนิคา้ปลอมปน 
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การบริหารงานของรฐับาล 10.3  
 

 10.3.1 เงินทุน 
  โดยทีภ่าครฐับาลนบัวา่เป็นภาคหลกัในการพฒันาประเทศ ทางการจงึควรเป็น
ผูก้ระตุ้นใหภ้าคเอกชนเกดิความคล่องตวั นอกจากความละเอยีดที่กล่าวไว้ใน 10.3.5 แล้ว 
ทางการควรจะทบทวนนโยบายทางด้านภาษีอากรที่ใชอ้ยู่ใหเ้หมาะสม ขจดัขัน้ตอนทางพธิี
ศุลกากรทีไ่มจ่าํเป็นออกไป อนัจะเป็นการชว่ยลดตน้ทุนในการสง่ออกดว้ย 
 10.3.2 ด้านข้อมลู (information and data collection) 
  เพือ่เป็นการชว่ยเผยแพรส่นิคา้และบรกิารเกีย่วกบัการสง่ออก ควรทาํดงัน้ี 
  ก. จดัใหม้หีน่วยงานกลาง เพื่อทาํหน้าทีต่ดิต่อกบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ รวมถงึ
มขีอ้มูลไว้บรกิารพ่อค้าผูส้่งออกภายในประเทศด้วย เช่น การจดัตัง้ศูนย์บรกิารส่งออกของ
กระทรวงพาณชิย ์
  ข. แสดงสนิคา้ในต่างประเทศ นับว่าเป็นวธิกีารนําสนิคา้เขา้ไปสู่ความสนใจ
ของชาวต่างชาตไิดด้วีธิหีน่ึง แต่ในกรณีน้ีต้องใชเ้งนิลงทุนมากการไปแสดงแต่ละครัง้จงึควรดู
แหล่งทีม่ลีู่ทางแจม่ใสมากทีส่ดุ กระทรวงพาณชิยจ์ะเป็นหวัหน้าคณะนําสนิคา้ไปแสดง 
  ค. การจดัตัง้ศูนยพ์าณิชยกรรมในต่างประเทศเพื่อเป็นการบรกิารขอ้มลู และ
ข่าวสารแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศอย่างละเอียด กระทรวงพาณิชย์จึงได้จดัตัง้ศูนย์การค้าใน
ต่างประเทศ เป็นจํานวน 6 แห่ง คอื ที่ แฟรงเฟรทิ โตเกยีว นิวยอรก์ ลอสแองเจลสิ ซดินีย ์
และเจนิวา เพือ่ทาํหน้าทีแ่สดงสนิคา้ไทย และรว่มมอืในการใหบ้รกิารขา่วสารหรอืเป็นตวักลาง
ในการตดิต่อทางการคา้กบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ 
  ง. ผูแ้ทนทางการคา้ นอกจากจดัตัง้ศูนยแ์สดงสนิคา้ในต่างประเทศ 6 แหล่ง
แลว้ กระทรวงพาณชิยย์งัไดจ้ดัตัง้ทตูพาณชิยข์ึน้ในประเทศต่างๆ 20 แหง่ ไดแ้ก่ สาํนกังานทตู
พาณิชย์ประจํากรุงวอชงิตนั กรุงบอนน์ กรุงโตเกยีว กวัลาลมัเปอร ์ฮ่องกง สงิคโปร ์เจนิวา 
เดลลี กรุงเตหะราน กรุงจาการ์ตา กรุงเบรุต กรุงแคนเบอร์ร่า กรุงมะนิลา กรุงเฮค กรุง
ลอนดอน    กรุงโรม นครซานฟรานซสิโก นครนิวยอร์ก กรุงบรสัเซลล์ กรุงปกักิง่ และนคร
ปารสี 
  สาํนกังานทูตพาณิชยใ์นต่างประเทศเหล่าน้ี จะทาํหน้าทีเ่หมอืนกบัผูแ้ทนทาง
การคา้ของประเทศไทย ร่วมเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ ต่อรองทางการคา้ ทํา
สญัญาทางการคา้ เป็นผูแ้ทนพอ่คา้ไทยในการเจรจาทางการคา้กบัพอ่คา้ต่างประเทศ 
 10.3.3 เจ้าหน้าท่ีของรฐั 
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  การปรบัปรุงคุณภาพของเจา้หน้าทีผู่ท้ ี่จะใหบ้รกิารข่าวสารขอ้มูลทางการคา้
เป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ ในอดตีเจา้หน้าทีบ่รกิารขา่วสารทางการคา้ของรฐัมกัจะไม่มคีุณภาพดี
พอ เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นลูกหลานของผูม้อีาํนาจทีต่อ้งการไปพาํนกัอยูใ่นต่างประเทศ แต่ใน
ปจัจุบันการจดัส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําในต่างประเทศ จะต้องได้รบัการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณภาพและมคีวามสามารถเพยีงพอ 
  นอกจากนัน้ ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัใหค้วามรว่มมอืกบัพอ่คา้สง่ออกทาํการ
ส่งออกสนิคา้ทีไ่ม่มคีุณภาพตามมาตรฐานนัน้ ทางการควรจะมบีทลงโทษอย่างหนักเพื่อมใิห้
เป็นเยีย่งอยา่งต่อไป 
 10.3.4 ด้านนโยบาย (Policy) 
  ทางการควรมกีารปรบัปรุงในการสง่เสรมิการสง่สนิคา้ออกใหท้นัต่อเหตุการณ์
ของโลก เช่น ในขณะใดที่ในตลาดโลกมกีารแข่งขนักนัจําหน่ายสนิค้ามาก ทางเราควรจะมี
นโยบายที่จะลดภาษีเพื่อการส่งออกหรือลดค่าพรเีมียมลงมา นโยบายในด้านราคาสินค้า
ส่งออกเป็นจุดที่ควรจะปรบัปรุงอย่างยิ่ง การหาทางลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ นับว่าเป็น
หนทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยปรบัราคาสง่ออกใหต้ํ่าลงมา รวมถงึการเพิม่ผลผลติใหม้ากขึน้ยอ่มมผีลใน
การลดตน้ทุนต่อหน่วยใหต้ํ่าลงมา 
  อกีประการหน่ึง คอื ถึงแม้ว่าทางการจะมกีารกําหนดนโยบายในการแก้ไข
การค้าขาดดุลตลอดมาก็ตาม แต่การที่ไม่อาจจะดําเนินการได้ผล เน่ืองจากขาดการดําเนิน
นโยบายต่อเน่ืองกนั จงึเป็นการสมควรทีจ่ะมกีารกําหนดนโยบายในการแกไ้ขการคา้ขาดดุลให้
เป็นนโยบายแหง่ชาตริะยะยาวทีทุ่กรฐับาลจะตอ้งดาํเนินการสบืเน่ืองต่อกนัมา 
  นอกจากการดําเนินการภายในประเทศแล้วในส่วนภายนอกประเทศ รฐับาล
ไดเ้ขา้รวมกลุ่มอาเซยีนเพื่อสรา้งอํานาจการต่อรองทางเศรษฐกจิกบัต่างประเทศ การเขา้เป็น
ภาคขีองแกตต์ การเขา้ร่วมกลุ่ม cairns เพื่อสรา้งอํานาจการต่อรองในแกตต์เกีย่วกบัการคา้
สนิคา้เกษตร เป็นตน้ 
 10.3.5 ด้านมาตรการเดด็ขาด 
  เพื่อใหก้ารแกไ้ขภาวะการคา้ขาดดุลไดผ้ลตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้การวาง
นโยบายทีค่วบคุมการนําเขา้ การใชน้โยบายควบคุมทางดา้นภาษีอากร การควบคุมปรมิาณ
การนําเขา้สําหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือยบางอย่าง  ควรมกีารนํามาตรการเหล่าน้ีมาใชอ้ย่างเขม้งวด
กวดขนั มบีทลงโทษแก่ผูท้ีฝ่า่ฝืนโดยไมค่าํนึงถงึความสมัพนัธส์ว่นตวั 
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 10.3.6 ด้านตลาดต่างประเทศ (foreign market) 
  ทางการโดยกระทรวงพาณิชยค์วรจะมหีตูาทีว่่องไวและรบัผดิชอบใหม้ากกว่า
ทีเ่ป็นอยู ่โดยพยายามรายงานขา่วความตอ้งการสนิคา้ไทยในตลาดต่างประเทศใหแ้ก่ผูส้ง่ออก
ชาวไทยได้ทราบโดยรวดเร็ว พยายามส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาขายสนิค้าให้แก่ต่างประเทศ 
ตัง้เป้าหมายในการค้ากบัประเทศคู่ค้าที่สําคญัในแต่ละปี และพยายามขายสนิค้าให้ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ควรสง่เจา้หน้าทีไ่ปเจรจาขายสนิคา้อยู่เสมอๆ เพื่อเป็นการรกัษาตลาด
สนิคา้ไทยไว ้
 

การรวมกลุ่มของผูส่้งออกโดยรฐับาลควบคมุ 10.4  
 

 เพือ่ใหผู้ส้ง่ออกมอีาํนาจในการต่อรองกบัผูซ้ือ้สนิคา้ในต่างประเทศมากขึน้ ทางรฐับาล
จงึมกัจะอนุญาตให้ผู้ส่งสนิค้าออกเขา้ร่วมรบัฟงัการเจรจาทางการค้ากบัต่างประเทศได้ใน
บางครัง้ โดยทางผูส้่งออกจะส่งตวัแทนทางการค้าของตนซึ่งมกัจะเป็นนายกสมาคมการค้า 
หรอืผูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจากผู้ส่งสนิค้าออกของไทยยงัมอีกีเป็น
จํานวนมากที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าทางการจึงเคยดําริที่จะก่อตัง้สภา
การตลาดแห่งชาติขึน้ เพื่อทําหน้าที่ในด้านบรกิารหรอืใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผู้ส่งออกสนิค้า
ชนิดใดชนิดหน่ึง โดยทางสภาการตลาดจะทําหน้าที่ทุกขัน้ตอนทางการตลาด ตัง้แต่การ
ควบคุมในดา้นการผลติทัง้คุณภาพและปรมิาณ การควบคุมและบรกิารในดา้นการจาํหน่ายทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ เจรจาต่อรองทางการคา้กบัต่างประเทศ ช่วยเหลอืในดา้นการ
แปรรูปสนิค้า การขนส่งทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจดัตัง้ไซโลเพื่อเก็บ
สนิคา้ก่อนจะส่งออกจําหน่าย การใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องเงนิทุนแก่สมาชกิในการซือ้สนิคา้
เพื่อส่งออก การควบคุมคุณภาพสนิคา้ที่ผลติใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่ําหนดไวก้บัต่างประเทศ 
พรอ้มทัง้จาํแนกประเภทของสนิคา้ตามคุณภาพตามราคา 
 อยา่งไรกด็ ีความพยายามในการจดัตัง้สภาการตลาดในประเทศไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทัง้น้ี อาจจะเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
 ก. ในส่วนเอกชน ขาดผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และความจรงิใจ ทีจ่ะบรหิารงานเพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม 
 ข. ในดา้นเงนิทุน ขาดแคลนเงนิทุนทีจ่ะรบัซือ้ผลติผลทางการเกษตรเพื่อส่งออก และ
ขาดเงนิทุนในการสรา้งคลงัสนิคา้ 
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 ค. ผูผ้ลติและผูค้้าในประเทศไทยเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย รวมกลุ่มกนัได้ยาก มี
ลกัษณะแยง่กนัตัง้เป็นสมาคม ทัง้ๆ ทีท่าํการคา้สนิคา้ประเภทเดยีวกนั 
 ถงึแมว้่าไม่อาจจะก่อตัง้สภาการตลาดขึน้ในประเทศไทยกต็าม ทางการโดยกระทรวง
พาณิชยไ์ดใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่ผูส้่งสนิคา้ออกบางอย่าง โดยรบัเป็นผูแ้ทนในการเจรจาทาง
การคา้กบัผูซ้ื้อในต่างประเทศ เช่น การคา้ขา้วโพด การคา้สิง่ทอ และการคา้ประเภทอื่นๆ ที่
ถูกควบคุมการสง่ออก 
 อน่ึง การสง่ออกของบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ (Trading Company) นัน้ กป็ระสบ
ปญัหาเกีย่วกบัมลูคา่การสง่ออกไมค่รบตามเป้าหมายทีท่างการกําหนดไว ้ทาํใหไ้มไ่ดร้บัความ
อนุเคราะห์ทางภาษีอากร ทางการจึงควรปรบัปรุงเงื่อนไขในการช่วยเหลือบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ เพื่อที่บรษิทัการค้าระหว่างประเทศจะ
สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้
 
10.5 การจดัทาํแผนทางการค้า (trade plan) 

 

 ในกรณีของการจดัทําแผนทางการคา้น้ี ประเทศไทยได้เคยจดัทําเฉพาะกบัประเทศ
ญี่ปุ่นเท่านัน้ ทัง้น้ี เน่ืองจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไทยทําการค้าด้วยมากที่สุด ทัง้ในด้านการ
นําเขา้และการสง่ออก ประกอบกบัสนิคา้บางประเภททีญ่ีปุ่น่ซือ้จากไทย ยงัมลีู่ทางในดา้นการ
ผลติและการส่งออกค่อนขา้งแจ่มใส เป้าหมายทางการคา้ทีก่ําหนดไวก้บัญี่ปุ่นน้ี ไม่สูจ้ะไดร้บั
ผลสําเร็จมากนัก เน่ืองจากสนิค้าส่งออกจากไทยเป็นสนิค้าเกษตรเกือบทัง้หมด ซึ่งสนิค้า
เหล่าน้ีมอุีปสงค์ทีย่ดืหยุ่นมากหรอืไม่มคีวามยดืหยุ่นเลย และทางญี่ปุ่นเองอาจจะกล่าวไดว้่า 
ไม่มีความตัง้ใจจริงที่จะช่วยซื้อสินค้าจากไทยเท่าไรนัก เน่ืองจากทุกครัง้ที่เราขอความ
ช่วยเหลอืใหช้่วยซื้อสนิคา้เพิม่เตมิจากไทย เรากม็กัจะไดร้บัคําตอบประเภทรําคาญอยู่เสมอ 
ทัง้น้ี เพราะวา่ญีปุ่น่ถอืวา่เขาเป็นแหล่งระบายสนิคา้ออกทีส่าํคญัทีส่ดุของไทย 
 นอกจากประเทศญี่ป่นแลว้ สหรฐัอเมรกิา และเนเธอรแ์ลนด ์นับว่าเป็นแหล่งระบาย
สนิคา้ออกทีส่ําคญัของไทยเช่นเดยีวกนั รวมถงึประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ ทีม่กีําลงัในการซื้อ 
เชน่ ประเทศทางตะวนัออกกลางผูผ้ลติน้ํามนั ประเทศในทวปีแอฟรกิาผูผ้ลติแรต่่างๆ ประเทศ
เหล่าน้ีมอีํานาจในการซื้อสูง สนิค้าที่จําเป็นแก่การครองชีพ เช่น ผลิตภณัฑ์ผ้าและเสื้อผ้า
สําเรจ็รูป หรอืผา้ผนื อาหารสําหรบัชนพื้นเมอืงสําเรจ็รูป ผลไมป้ระเภทต่างๆ รวมถึงความ
พยายามทีจ่ะลงทุนในดา้นการก่อสรา้งอื่นๆ ซึ่งประเทศเหล่าน้ีกําลงัอยู่ในระหว่างการพฒันา
ประเทศอยา่งเรง่ดว่น 
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 ข้อความคิดอีกประการหน่ึง ก็คือ หน่วยงานผู้จ ัดทําแผนทางการค้าควรที่จะยึด
หลกัการวางแผนตามความเป็นจรงิทีจ่ะเป็นไปได ้โดยพยายามเสาะหาตวัเลขทีป่รากฏเป็นจรงิ 
การวางโครงการไมค่วรเป็นการเอาใจรฐับาลโดยการตัง้เป้าหมายไวส้งูจนเกนิความสามารถที่
จะกระทาํได ้ขอ้น้ีเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขอยา่งยิง่ 
 การจัดทําแผนทางการค้าจะช่วยให้ทราบว่า จะมีรายได้จากทางใดได้บ้างเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนทางดา้นรายจา่ยของประเทศ 
 
10.6 จิตวิทยา (psychology) 

 

 ในการดาํเนินงานสง่เสรมิการสง่ออกเพื่อนํารายไดม้าสูป่ระเทศนัน้ การพยายามชกัจงู
โดยใช้หลกัจติวทิยานับว่าจะมผีลดีกว่าการใช้วธิีการทางด้านภาษีอากร หรอืทางด้านการ
ควบคุมการส่งออกหรอืการควบคุมทางดา้นการนําเขา้ อาจจะดูตวัอย่างไดจ้ากการทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่นสามารถทําการปรบัปรุงประเทศของตนจากประเทศผู้แพ้สงครามที่มภีาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า มาสู่ประเทศผู้รํ่ ารวยในสิบประเทศของโลก สาเหตุประการหน่ึงที่ญี่ปุ่นประสบ
ความสําเร็จได้เน่ืองจากความพยายามในการส่งเสริมความนิยมในสินค้าของตนให้แก่
ประชาชน รายจา่ยสาํหรบัสนิคา้เขา้จะมเีฉพาะรายการทีส่าํคญัเทา่นัน้ 
 สาํหรบัในประเทศไทย ทางการไดเ้คยสง่เสรมิความนิยมในสนิคา้ไทยใหแ้ก่ประชาชน
มาเป็นเวลานานแลว้ เชน่ คาํขวญัทีว่า่ ไทยทาํ ไทยใช ้ไทยเจรญิ หรอืความพยายามทีท่างการ
จะหามาตรการส่งเสรมิสนิคา้ไทยโดยการบงัคบัใหต้ามหน่วยงานราชการทุกแห่งใชส้นิค้าที่
ผลติขึน้ไดใ้นประเทศก่อนทีจ่ะซือ้สนิคา้จากต่างประเทศมาใช ้สนิคา้ใดมไิดท้าํการผลติ จงึควร
ซื้อจากต่างประเทศมาใช้ แต่การดําเนินงานมไิด้ผลเท่าที่ควร ทัง้น้ี เน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการ คอื 
 ก. คุณภาพของสนิคา้ทีผ่ลติไดต้ํ่ามากแต่ราคาค่อนขา้งสูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้
นําเขา้ 
 ข. ความพยายามในการแก้ไขปรบัปรุงคุณภาพไม่มี เน่ืองจากผู้ผลิตได้รบัความ
คุม้ครองจากทางราชการอยูแ่ลว้ ผูบ้รโิภคจงึอยูใ่นสภาพตอ้งรบัภาระบรโิภคสนิคา้คุณภาพตํ่า 
 นอกจากมาตรการในการสง่เสรมิความนิยมสนิคา้ไทยดงักล่าวแลว้ ทางการไดเ้คยดาํริ
ทีจ่ะมกีารมอบเครื่องอสิรยิาภรณ์สาํหรบัผูท้ีส่ามารถสง่เสรมิความนิยมสนิคา้ไทยในบรษิทัของ
ตนได้ หรอืพยายามที่จะหาทางส่งสนิค้าไทยออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศให้ได้ผลดเีด่น 
ความพยายามเหล่าน้ีมไิดป้ระสบผลสาํเรจ็นกั 
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 การส่งเสรมิความนิยมสนิค้าไทยน้ี จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องทําการปลูกฝงัให้อยู่ใน
จติใจของผูบ้รโิภคตัง้แต่ยงัเยาวว์ยัอยู่ เช่น การส่งเสรมิความรกัชาต ิการประหยดัไม่ใชส้นิคา้
ตามอยา่งบุคคลอื่นๆ (ขอ้น้ีอาจจะเป็นการยากอยา่งยิง่สาํหรบับรรดาวยัรุน่)  
 นอกจากการส่งเสริมในด้านความรู้สึกแล้ว ควรที่จะหามาตรการอื่นๆ มาใช้
ประกอบด้วย เช่น การควบคุมการนําสินค้าบางอย่างเพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ขณะเดยีวกนั ทางการตอ้งควบคุมคุณภาพของสนิคา้ทีผ่ลติใหม้ี
มาตรฐานดีที่สุดเท่าที่จะสามารถผลิตได้เพื่อมิให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ การช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมภายในประเทศอาจจะใชร้ะบบภาษเีขา้มาชว่ยคุม้ครองผูผ้ลติกไ็ด ้การจะใชว้ธิกีาร
ใดยอ่มขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละเวลาและโอกาส 
 อาจจะกล่าวไดว้า่ การสง่เสรมิความนิยมในสนิคา้ไทยโดยวธิทีางจติวทิยาจะเป็นวธิทีีด่ี
ทีส่ดุ แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นวธิทีีย่ากทีสุ่ดเช่นกนั ความพยายามหามาตรการในดา้นน้ีควรทีจ่ะ
ดาํเนินต่อไปตราบเทา่ทีไ่ทยยงัขาดดุลการคา้มากมายเชน่น้ี 
 
10.7 สรปุ 

 

 ในการแก้ไขปญัหาการคา้ระหว่างประเทศนัน้ ประเทศไทยควรตระหนักว่าไทยเป็น
ประเทศที่ทําการผลิตสินค้าเกษตรกรรม จึงควรนําสินค้าเกษตรกรรมที่มีอยู่แล้วทําการ
ปรบัปรุงคุณภาพการผลติ กระจายประเภทผลผลติ ทําการแปรรูปผลผลติจากสนิค้าเกษตร
ไปสู่สนิคา้อุตสาหกรรมเกษตร หรอือุตสาหกรรมทีม่กีารใชแ้รงงานมาก โดยเน้นการผลติเพีอ่
ขายเป็นหลกัสาํคญั 
 นอกจากการแก้ปญัหาทางการผลติแล้ว ควรใหค้วามสนใจในการปรบัปรุงระบบและ
กลไกทางตลาดตามขัน้ตอนต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นมาตรฐานคุณภาพสนิคา้ ทัง้สนิคา้
เกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อใหผู้ซ้ื้อในต่างประเทศเกดิความมัน่ใจในสนิคา้ของไทย ในดา้น
เงนิทุนรฐับาลอาจขยายการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกโดยเพิ่มวงเงนิให้มากขึ้นหรือขยาย
ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ การลดต้นทุนการส่งออกใหต้ํ่าที่สุดโดยการลดพธิีศุลกากรหรอืตดั
ขัน้ตอนการส่งออกบางขัน้ตอนออกไป จะช่วยใหส้นิคา้ถงึมอืผูซ้ือ้เรว็ขึน้และผูส้่งออกจะไดร้บั
คา่สนิคา้เรว็ขึน้ อนัจะชว่ยลดคา่ใชจ้่ายสาํหรบัดอกเบีย้เงนิกูย้มืซึง่นํามาใชใ้นการสง่ออกได ้ใน
ดา้นการหบีห่อซึ่งนานาประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงระเบยีบทุกปีนัน้ จําเป็นต้องจดัอบรมการ
หบีหอ่ใหแ้ก่ผูส้ง่ออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสง่ออก ผกัสด ผลไมส้ด อาหารทะเล เป็นตน้ และ
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การแก้ปญัหาที่สําคญัอีกประการหน่ึงทางการตลาด คอื การส่งมอบต้องตรงตามเวลาและ
คุณภาพตามทีไ่ดต้กลงไว ้ทัง้น้ี จาํเป็นตอ้งปรบัปรงุการขนสง่ทางน้ําและทางอากาศดว้ย 
 โดยทีภ่าครฐับาลเป็นภาคนําของประเทศ จงึควรปรบัปรุงการปฏบิตังิานของรฐับาลใน
ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารใหผู้ส้่งออกไดท้ราบทนัเหตุการณ์ เพื่อผูส้่งออกจะไดป้รบัปรุง
คุณภาพสนิคา้ หรอืการหบีหอ่ หรอืควบคุมการสง่ออกใหส้อดคลอ้งกบัประเทศคู่คา้ได ้ในกรณี
ที่ผู้ส่งออกรายใดไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในการส่งออก ควรที่รฐับาลจะใช้
มาตรการลงโทษเด็ดขาดห้ามผู้ส่งออกรายนัน้เข้าสู่ธุรกิจการส่งออกอีกต่อไป ส่วนผู้แทน
ทางการคา้ของไทยที่ไปประจําในต่างประเทศควรคดัเลอืกจากผูม้คีวามรูค้วามสมารถอย่าง
แทจ้รงิ เพือ่ทีจ่ะสามารถขยายตลาดสง่ออกใหแ้ก่ประเทศได ้และประการสุดทา้ย รฐับาลควรมี
นโยบายการสง่ออกแหง่ชาตเิพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
 การแก้ไขปญัหาการค้าระหว่างประเทศ อาจกระทําได้อกีประการหน่ึงโดยการสรา้ง
อํานาจการต่อรองของผู้ส่งออกให้สูงขึ้นทัง้ในรูปการก่อตัง้สภาการตลาด หรอืสมาคมผู้ส่ง
สนิคา้ออก ดงัเช่นทีป่ระเทศญี่ปุ่นมกีารรวมกลุ่มผูส้่งออกและผูนํ้าเขา้เพยีงรายเดยีวทําใหเ้กดิ
เอกภาพในการต่อรองทางการคา้กบัต่างประเทศ 
 ได้เคยมกีารกล่าวว่า การใช้สนิค้าในประเทศมากขึน้จะช่วยลดดุลการค้าขาดดุลได ้
กรณีน้ีจะเป็นจรงิไดต้้องสรา้งความสํานึกในการรกัชาตใิหม้ากขึน้ เป็นการใชจ้ติวทิยาในการ
แก้ไขปญัหาการคา้ระหว่างประเทศ ถงึแมว้่ากรณีน้ีจะเป็นการกล่าวอย่างค่อนขา้งเลื่อนลอย 
แต่เป็นจุดสาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาได ้หากประชาชนภายในประเทศทุกคนใหค้วามรว่ม
ใจ 
 นอกจากการสง่สนิคา้ออกของไทยไปต่างประเทศจะสง่ปญัหามาถงึการขาดดุลการคา้
แลว้ การนําเขา้ทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในระหว่างการ
พฒันา และต้องมกีารลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ นับไดว้่าเพิม่การส่งปญัหามาถงึการ
ขาดดุลทางการค้าเพิ่มขึ้นเช่นกนั ดงันัน้ ในภาวการณ์เช่นน้ีรฐับาลไทยได้พยายามแก้ไข
ปญัหาในด้านต่างๆ อย่างระมดัระวงัและอย่างดีที่สุด โดยมคีวามหวงัว่าภาวะขาดดุลทาง
การค้าของประเทศจะดขีึ้นในอนาคต แม้ว่าภาวะการกดีกนัทางการค้าของโลกจะทวคีวาม
รนุแรงมากขึน้กต็าม 
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