
 

บทท่ี 9 
ปัญหาและอปุสรรคทางการค้าต่างประเทศ 

 
ปญัหาและอุปสรรคทางการคา้ต่างประเทศทีป่ระเทศไทยประสบอยูใ่นปจัจุบนั คอื การ

ขยายการส่งออก ทัง้ในรูปมูลค่าและปริมาณสนิค้า ประเภทสนิค้าและตลาดลูกค้า ปญัหา
เหล่าน้ีเป็นปญัหาที่เกิดจากสาเหตุทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ปญัหาที่เกิดจาก
ภายในประเทศบางประการเป็นสิง่ทีส่ามารถแก้ไขได ้เช่น ปญัหาดา้นการผลติสนิคา้ ปญัหา
ทางดา้นการตลาด หรอืการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ ส่วนปญัหาทีเ่กดิจาก
สาเหตุภายนอกประเทศนัน้ ไดแ้ก่ การที่ประเทศพฒันาแล้วทัง้หลายประสบปญัหาทางดา้น
การคา้ระหว่างประเทศต่างกพ็ยายามหามาตรการป้องกนัตนเองจากภยัทางเศรษฐกจิ และมี
การนําลทัธกิดีกนัทางการคา้มาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ซึง่ลทัธกิดีกนัทางการคา้น้ีปรากฏออกมาใน
สองลกัษณะ คอื การสรา้งอุปสรรคทางดา้นภาษอีากร (Tariff Barriers: TBs) และอุปสรรคที่
มใิช่ภาษศุีลกากร (Non - Tariff Barriers: NTBs) แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิของโลกมคีวาม
ผนัผวนมาก การใชอุ้ปสรรคทางภาษีศุลกากรไดผ้ลน้อยมาก ประเทศพฒันาแลว้ทัง้หลายจงึ
หนัมาใชก้ารกดีกนัทางการคา้โดยใชอุ้ปสรรคทีม่ใิชภ่าษศุีลกากรกนัมากขึน้ 

ดงันัน้ ปญัหาและอุปสรรคทางการคา้ต่างประเทศของประเทศไทย จงึพจิารณาไดจ้าก 
2 กรณ ีคอื  

ปญัหาทีเ่กดิจากภายในประเทศ (Endogeneous Factors) (1) 
ปญัหาทีเ่กดิจากภายนอกประเทศ (Exogeneous Factors) (2) 

 
9.1 ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายในประเทศ (Endogeneous Factors) 
 

 เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศ และอาจแกไ้ขหรอืควบคุมไดโ้ดยตวัเอง หรอืโดย
รฐับาลของประเทศนัน้ๆ ปญัหาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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 9.1.1 ปัญหาจากการผลิต 
 (1) สนิคา้เกษตร 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอาชพีหลกั คอื การเกษตร ดงันัน้ 
สนิคา้เกษตรทีผ่ลติจงึสง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่ปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีจะ
ขึ้นอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ แรงกระตุ้นของราคาจากฤดูกาลก่อน และการคาดคะเนถึง
แนวโน้มของตลาดในปีต่อไป สินค้าเกษตรซึ่งผลิตได้ในแต่ละปี จึงมีปริมาณไม่แน่นอน 
ประกอบกบัเกตรกรของไทยไม่มคีวามรอบรูแ้ละขาดการใส่ใจในการปรบัปรุงวธิกีารเพาะปลูก
ใหม้ปีระสทิธผิลทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ การขาดแคลนบรกิารของรฐั เช่น ระบบการ
ชลประทาน ขอ้มูลหรอืข่าวสารเกี่ยวกบัการใช้ยาฆ่าแมลง การใช้ปุ๋ ย และวธิกีารดูแลรกัษา
สนิคา้เกษตรทีผ่ลติไดจ้งึมคีุณภาพคอ่นขา้งตํ่า ราคาต่อหน่วยจงึตํ่า การหาตลาดเพื่อสง่ออกจงึ
เป็นไปคอ่นขา้งยาก 
 (2) สนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรหรอืสนิคา้อุตสาหกรรม 
  การผลติสนิคา้เกษตรบางประเภทมปีรมิาณสงู และอาจทาํการแปรรปูเป็น
สนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นการเพิม่มูลค่าใหแ้ก่สนิคา้ ทําใหม้กีารจา้งแรงงานมากขึน้ 
และมลูคา่การสง่ออกต่อหน่วยจะเพิม่สงูขึน้ แต่กรรมวธิใีนการแปรรปูสนิคา้เกษตรบางอยา่งยงั
ไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ เชน่ ออ้ยนําไปใชใ้นการผลติน้ําตาลทราย แต่ผูผ้ลติน้ําตาลทรายใน
ไทยยงัไมอ่าจทําการผลติน้ําตาลทรายใหม้คีุณภาพตามทีต่่างประเทศตอ้งการนําไปบรโิภคได ้ 
น้ําตาลทรายทีส่ง่ออกไปจะถูกนําไปผลติใหมใ่หม้คีวามสะอาดและบรสิุทธิม์ากขึน้ ในกรณีน้ีทาํ
ใหร้าคาสง่ออกน้ําตาลทรายต่อหน่วยมมีลูคา่สงูไมม่ากเทา่กบัทีจ่ะทาํการสง่ออกน้ําตาลทรายที่
ต่างประเทศนําไปบรโิภค แต่การทีไ่ทยไมไ่ดท้าํการผลติกเ็น่ืองจากขาดแคลนเทคนิคการผลติ 
และขาดแรงงานทีม่คีวามสามารถในการผลตินัน่เอง 
 (3) ประเภทการผลติ 
  สนิคา้ส่งออกทีส่าํคญัของไทยในอดตีมเีพยีงขา้ว ยาง และดบุีก ต่อมาไดม้ี
การขยายประเภทการสง่ออกใหม้จีาํนวนมากขึน้ (diversification) ทัง้น้ี เพื่อลดความเสีย่งภยั
ในดา้นการคา้ต่างประเทศใหล้ดลง แต่ในปจัจุบนัน้ีประเภทของสนิคา้ส่งออกทีนํ่ารายไดม้าให้
ประเทศมเีพยีง 14 รายการ ประกอบไปดว้ย ขา้ว ยาง ดบุีก ขา้วโพด ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
ปอแก้ว และปอกระเจา กุ้งสด แผงวงจรไฟฟ้า ยาสูบ น้ําตาล ถัว่เขยีว ฟลูออไรท์ ขา้งฟ่าง 
ซเีมนต ์และไมส้กั การพึง่พารายไดจ้ากการสง่ออกจากสนิคา้ไมก่ีร่ายการเช่นน้ี ยอ่มทาํใหเ้กดิ
ความป ัน่ป่วนทางเศรษฐกจิขึน้ไดห้ากการสง่ออกสนิคา้ดงักล่าวประสบปญัหา ปญัหาทางดา้น
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น้ีเกดิขึน้เน่ืองจากการขาดขอ้มูลเกี่ยวกบัความต้องการของตลาดต่างประเทศ และเกษตรกร
ยดึถอืการผลติตามแบบบรรพบุรษ 
 (4) ผูผ้ลติ 
  ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยๆ การ
ดําเนินการผลติสนิคา้เป็นไปโดยขาดความรูค้วามชํานาญที่จะปรบัปรุงปรมิาณและคุณภาพ
ของผลผลติ การทีจ่ะชกัจูงใหผู้ผ้ลติสนิคา้ทําการผลติตามเป้าหมายของประเทศจงึเป็นไปได้
ยาก ดงัเช่น การที่ทางการให้การช่วยเหลือในด้านการฉีดยาฆ่าแมลงหรอืการใช้ปุ๋ ยโดยใช้
เฮลคิอปเตอร ์แต่เกษตรกรไม่ใหค้วามร่วมมอืทีจ่ะทําการเพาะปลูกพชืชนิดเดยีวกนัเป็นแปลง
ใหญ่ สาเหตุสว่นหน่ึงเน่ืองจากไมย่อมเปลีย่นไปปลกูพชืชนิดอื่นทีต่นไมเ่คยเพาะปลกู 

ปัญหาทางการตลาด  ไดแ้ก่  ปญัหาในดา้น  9.1.2 
  (1) การจาํหน่าย 
   ราคาจําหน่ายของสินค้าส่งออกบางประเภทอยู่ในลกัษณะที่แข่งขนักนั
ส่งออก พยายามจําหน่ายตดัราคากนัเอง ทําให้ผู้ซื้อในต่างประเทศได้เปรยีบ นอกจากนัน้ 
ผูผ้ลติยงัมไิดท้ําการจําหน่ายสนิคา้เองโดยตรงแต่มกัจะผ่านพ่อคา้คนกลาง ซึง่มคีวามชํานาญ
ในด้านการหาตลาดและลูกค้ามากกว่าผูผ้ลติเอง สนิค้าที่ผ่านพ่อค้าคนกลางมากย่อมทําให้
ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการยากที่จะแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด
ต่างประเทศ 
  (2) การแปรรปู (Processing)  
   โดยที่สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรมีการเริ่ม
ดําเนินการผลติสนิค้าเกษตรอุตสาหกรรมบ้าง แต่กจิการยงัไม่ขยายขอบเขตมากเท่าที่ควร 
สนิคา้เกษตรอกีเป็นจาํนวนมากยงัไมอ่าจดาํเนินการแปรรปูได ้ความเสยีหายของสนิคา้เกษตร
เหล่านัน้ในรูปของการเน่าเสยีจงึมมีาก เช่น ผกั ผลไม ้บางประเภทการแปรรูปบางครัง้ไม่ได้
มาตรฐานทีต่่างประเทศตอ้งการ 
  (3) การขนสง่ (Transportation) 
   การขนส่งสนิคา้จากแหล่งผลติมายงัตลาดผูบ้รโิภค หรอืเพื่อส่งออกมกัจะ
เสยีเวลาทําใหส้นิคา้เกษตรบางประเภทไมม่คีวามสดเท่าทีค่วร และหากสง่ออกไปจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศอาจตอ้งใชเ้วลาเดนิทางนานพอสมควรกวา่จะถงึจุดปลายทาง ในกรณีเช่นน้ี ทาํให้
คุณภาพของสนิค้าลดลง นอกจากนัน้ การจดัตัง้เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export 
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Processing Zone: EPZ) ยงัไม่เป็นผลสาํเรจ็ค่าใชจ้่ายในการขนส่งเหล่าน้ีจะทําใหส้นิคา้มี
ราคาสงู เป็นการยากแก่พอ่คา้ทีจ่ะแขง่ขนักบัพอ่คา้ในต่างประเทศ 
   ในด้านการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ ประเทศไทยมีสินค้าเกษตรเป็น
จาํนวนหลายลา้นตนัสง่ไปจาํหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก แต่กจิการเดนิเรอืระหว่างประเทศ
ของไทยยงัไม่ไดร้บัการพฒันาเท่าที่ควร เรอืที่ใช้ในการขนส่งสนิค้าเหล่านัน้ล้วนแต่เป็นเรอื
ของต่างชาตทิัง้สิน้ ค่าระวางเรอืจงึตกเป็นของต่างชาต ิบรษิทัเรอืต่างชาตเิขา้มามบีทบาทใน
การบรรทุกสนิคา้ของไทยเป็นลํ่าเป็นสนั อาํนาจการผกูขาดในการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ
จงึตกอยูใ่นมอืของชมรมสายเดนิเรอืของต่างชาตมิาโดยตลอด ค่าใชจ้่ายสาํหรบัค่าระวางเรอืที่
ไทยต้องจ่ายเป็นค่าขนส่งสินค้าน้ีมีมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท และเป็นปจัจยัที่สําคญั
ประการหน่ึงซึง่ทาํใหไ้ทยขาดดุลทางการคา้ 
  (4) เงนิทุน (ดบูทที ่5 สถาบนัทางการเงนิประกอบ) 
   พ่อค้าผู้ส่งออกชาวไทยขาดแคลนเงินทุนที่จะมาใช้ในการบริหารการ
ส่งออกและช่วยเหลอืสมาชกิในกรณีทีต่้องแขง่ขนักบัต่างประเทศ ทางการไม่มเีงนิทุนสาํหรบั
การชว่ยเหลอืเพื่อการสง่ออกไดเ้หมอืนเช่นทีร่ฐับาลประเทศอื่นๆ กระทาํกนั อาํนาจของพอ่คา้
ไทยทีจ่ะแขง่ขนักบัพอ่คา้ต่างประเทศจงึเป็นไปในขอบเขตจาํกดั 
  (5) มาตรฐานและคุณภาพ (Standardization)  
   สนิคา้ทีส่่งออกจะมกีารระบุมาตรฐานหรอืคุณภาพของสนิคา้ไว ้ทัง้น้ี เพื่อ
ความสะดวกในการเจรจาทางการคา้กบัต่างประเทศ ทําใหพ้่อคา้ผูซ้ื้อในต่างประเทศมคีวาม
มัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้ ขจดัความขดัแยง้ทางการคา้ 
  (6) การหบีหอ่ (Packing)  
   สินค้าส่งออกของไทยมักมีปญัหาในด้านการหีบห่อยังไม่ดีพอ ทัง้น้ี 
เน่ืองจากพ่อคา้ส่งออกยงัไม่ไดใ้หค้วามสําคญัในดา้นรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้า
เท่าทีค่วร สนิคา้ทีป่ระสบปญัหาอย่างหนัก คอื สนิคา้เกษตร โดยเฉพาะผลไมแ้ละดอกไมส้ด 
ถงึแมว้่าปจัจุบนัจะไดม้กีารพยายามแก้ไขปญัหาในดา้นดงักล่าวแล้วกต็าม แต่กย็งัไม่ได้ผล
เตม็ทีน่กั 
  (7) การโฆษณา (Advertising)  
   การโฆษณานับว่าเป็นหนทางทีจ่ะนําสนิคา้นัน้ๆ ไปสู่ความสนใจผูบ้รโิภค 
ในปจัจุบนั ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาของแต่ละบรษิทัมกัจะสงูเป็นอนัดบัหน่ึง ในกรณีของสนิคา้
ทีจ่ะสง่ไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศนัน้ ยงัขาดการโฆษณาในดา้นการแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ 
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ทัง้น้ี อาจเน่ืองจากพ่อคา้ผูผ้ลติในประเทศขาดประสบการณ์หรอืเงนิทุนที่จะดําเนินการหรอื
มองขา้มปญัหาน้ีไป 
  (8) การสง่มอบ (Delivery) 
   การส่งมอบนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดประการหน่ึง ที่จะทําให้ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศมคีวามมัน่ใจในความตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบของพ่อคา้ผูส้ง่ออก แต่จาก
ปรากฏการณ์ทีเ่ป็นจรงิในปจัจุบนั พอ่คา้สง่ออกของไทยมกัจะสง่ของใหล้่าชา้กว่าเวลาทีไ่ดต้ก
ลงกนัไว ้สนิคา้ไปถงึปลายทางชา้ ในกรณีของสนิคา้ทีต่อ้งมกีารใชต้ามฤดูกาล เช่น เสือ้ผา้ฤดู
รอ้น ดอกไมส้ด ผลไมบ้างประเภท หากไปล่าชา้กว่าความต้องการใชใ้นฤดูกาลนัน้ๆ พ่อคา้ผู้
ซือ้สนิคา้ต่างประเทศอาจะประสบปญัหาในดา้นการจาํหน่ายได ้

ปัญหาจากการบริหารงานของรฐับาล  9.1.3 
  ในประเทศไทยซึง่เป็นประเทศกําลงัพฒันา ภาครฐับาลนับว่าเป็นภาคใหญ่ของ
ประเทศที่จะมบีทบาทอทิธพิล หรอืส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกจิของประเทศเขา้ไปสู่เป้าหมายที่
กําหนดไว้ แต่การดําเนินงานของภาครฐับาลไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไวท้ัง้หมด 
ทัง้น้ี เน่ืองจากการประสบปญัหาบางประการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ดา้นเงนิทุน (Financing)  
   โดยทีร่ฐับาลตอ้งมรีายจา่ยเพือ่การพฒันาประเทศจาํนวนมหาศาล รายจ่าย
ของรฐับาลทีจ่ะนํามาใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอืในดา้นการส่งออกจงึไม่ม ีเช่น การขาดเงนิสําหรบั
ชว่ยเหลอืการสง่ออก (export subsidy) การขาดเงนิจดัตัง้คลงัสนิคา้ในบรเิวณทีเ่หมาะสม การ
ขาดเงนิทุนพยุงราคาสนิค้าบางประเภทที่มแีนวโน้มจะเป็นสนิค้าส่งออกที่สําคญัมผีลทําให้
เกษตรกรไม่ยอมทําการเพาะปลูก เน่ืองจากไม่กลา้เสีย่งการขาดแคลนเงนิทุนเพื่อซื้อเรอืเดนิ
ทะเลขนสง่สนิคา้ 
  (2) ดา้นขอ้มลู (Information)  
   การจดัเก็บข้อมูลสําหรบัประเภทสินค้าที่ผลิตได้ ความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและความต้องการในตลาดต่างประเทศ ซึ่งภาครฐับาลกระทําอยู่ขาดความ
รวดเรว็ ไมท่นัสมยั ไมอ่าจควบคุมการลกัลอบสง่ออกของพอ่คา้ได ้นอกจากนัน้ บางครัง้ขอ้มลู
ทีภ่าครฐับาลแจง้ชกัชวนใหเ้กษตรกรทาํการเพาะปลูกสนิคา้บางประเภทเพื่อการสง่ออกไมท่นั
ต่อเหตุการณ์ หรอืเช่นขอ้มลูการไดร้บั G.S.P. ของประเทศต่างๆ มกัจะล่าชา้ ทําใหพ้่อคา้ผู้
สง่ออกไมอ่าจดาํเนินการจดัหาสนิคา้เพือ่สง่ออกทนัเหตุการณ์ได ้
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   นอกจากนัน้ สถติขิองสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแต่หน่วยงานของรฐัแต่ละแหง่
เสนอตวัเลขแตกต่างกนั ขอ้น้ีเป็นผลเสยีต่อการวางแผนในการสง่ออก 
  (3) ดา้นเจา้หน้าทีข่องรฐั (Public Officers)  
   เน่ืองจากภาครฐับาลเป็นภาคนําของประเทศ เจ้าหน้าที่ของรฐัจงึควรมี
หน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้าํแนะนํา และยดึหลกัปฏบิตัใินดา้นการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และปรมิาณ
ในด้านการคา้ต่างประเทศอย่างเขม้งวด และควรจะเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถที่จะใหก้าร
ชว่ยเหลอืแก่พอ่คา้ผูส้ง่ออกไดเ้ป็นอยา่งด ี
   แต่จากปรากฏการณ์ที่ เ ป็นจริง  เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะมีความรู้
ความสามารถในขอบเขตจํากดั จนกระทัง่มคีําพดูอยู่เสมอว่าไม่ทนัเหลีย่มพ่อคา้ นอกจากนัน้ 
เจา้หน้าทีบ่างหน่วยงานยงัขาดความสุจรติใจในการประกอบการงาน ช่วยเหลอืพ่อคา้โดยการ
ปล่อยใหม้กีารส่งออกสนิคา้ทีไ่ม่ไดม้าตรฐานเช่นน้ีทําใหเ้สยีชื่อของสนิคา้ไทย พ่อคา้ผูซ้ื้อใน
ต่างประเทศจะหมดความเชื่อถอืในคุณภาพและสนิคา้จากไทย และในทีสุ่ดจะมผีลกระทบถงึ
มลูคา่การสง่ออกจะลดลง และผลถงึดุลการคา้ขาดดุลเพิม่ขึน้ดว้ย 
  (4) ดา้นนโยบาย (Trade Policy) 
   การที่ประเทศไทยขาดดุลทางการคา้โดยตลอดมาตัง้แต่ พ.ศ. 2498 และ
มูลค่าการขาดดุลเพิม่ขึน้อย่างหนักเรื่อยมา และประมาณว่ามูลค่าการขาดดุลการคา้ใน พ.ศ. 
2530 อาจเพิม่ถงึ 76,538 ล้านบาทนัน้ สาเหตุประการสําคญัประการหน่ึง คอื ประเทศไทย
ขาดนโยบายทีแ่น่นอนในดา้นการพยายามแกไ้ขภาวะการคา้กบัต่างประเทศ เช่น สมยันายอบ 
วสุรตัน์ เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์ไดม้คีวามพยายามในการจดัตัง้สภาการตลาด
สําหรบัสนิค้าส่งออกที่สําคญัประเภทต่างๆ เพื่อให้สภาการตลาดของสนิค้าแต่ละประเภท
ดาํเนินการในดา้นการตลาดแก่สนิคา้ประเภทนัน้ๆ เพยีงชนิดเดยีว หรอืความพยายามในการ
สรา้งเขตปลอดภาษี หรอืเขตการคา้เสรเีพื่อส่งเสรมิใหเ้ป็นเขตอุตสาหกรรมการผลติเพื่อการ
สง่ออก หรอืความพยายามในการจดัตัง้พาณิชยน์าวแีห่งชาตขิึน้ พยายามหาเงนิทุนมาซือ้เรอื
เดนิทะเลเพือ่ทีค่า่ระวางเรอืจะเป็นรายไดใ้หแ้ก่ประเทศบา้ง หรอืความพยายามในการวางแผน
เพื่อก่อสร้างท่าเรอืน้ําลึกสําหรบัเรอืเดินทะเลแบบใหม่ที่มรีะวางเรอืหนักมาก จะเหน็ได้ว่า 
นโยบายในการดําเนินงานด้านเหล่าน้ีไม่มกีารสบืเน่ืองต่อกนัมา บางครัง้ในรฐับาลยุคต้นมี
กาํหนดนโยบายไว ้แต่พอเขา้ยคุปลายรฐับาลกม็ไิดห้ยบิยกนโยบายนัน้มาพจิารณาดาํเนินการ
เลย ปญัหาขอ้น้ีประเทศกําลงัพฒันาทุกประเทศต่างกป็ระสบปญัหา เพราะรฐับาลของประเทศ
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เหล่าน้ีมาจากทหาร (military government) มกีารเปลี่ยนแปลงรฐับาลย่อย นโยบายของ
ประเทศจงึขาดความต่อเน่ือง 
  (5) ดา้นมาตรการเดด็ขาด 
   เน่ืองจากรฐับาลมีนโยบายที่ไม่แน่นอนในการแก้ไขปญัหาทางการค้า
ต่างประเทศ มาตรการบางประการที่นําออกมาใช้จึงดําเนินไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ ตาม
แนวนโยบาย รวมถึงการควบคุมการนําเขา้สนิค้าเขา้บางอย่างไม่เด็ดขาด ซึ่งต่อมาได้เลิก
ควบคุม หรือการดําเนินการลงโทษผู้ส่งสินค้าออกที่ปฏิบตัิผดิกฎโดยการส่งสินค้าตํ่ากว่า
มาตรฐานออกไปจําหน่ายต่างประเทศนัน้ ไม่มกีารลงโทษจรงิจงั ทัง้น้ี เน่ืองจากระบบทาง
สงัคมในประเทศยงัไม่มกีารจําแนกความรบัผดิชอบและความสมัพนัธ์โดยส่วนตวัออกจากกนั 
ผูซ้ึง่มหีน้าทีค่วบคุมจะหมดกาํลงัใจในการทาํงาน 
  (6) ดา้นตลาดต่างประเทศ (Foreign Market)  
   จากการที่รฐับาลขาดแคลนเงนิทุนในการดําเนินงานด้านส่งเสรมิการค้า
ระหวา่งประเทศ ทาํใหก้ารอบรมทางดา้นการตลาดต่างประเทศแก่ผูส้ง่ออก การนําคณะผูแ้ทน
ทางการค้าไปต่างประเทศกระทําได้ในขอบเขตจํากัด รวมถึงการจดัตัง้ศูนย์การค้า หรือ
สาํนักงานทูตพาณิชยใ์นต่างประเทศดว้ย การตดัสนิใจทีล่่าชา้ เช่น การเจาะตลาดตะวนัออก
กลางชา้ไป ทัง้ในดา้นการขายสนิคา้อุปโภคบรโิภค การเขา้ไปประมูลงานก่อสรา้งนับว่าเป็น
อุปสรรคทางดา้นต่างประเทศอยา่งยิง่ 
  (7) กฎหมายไมอ่าํนวยความสะดวก 
   การที่กฎหมายของไทยมกีารกําหนดขัน้ตอนต่างๆ เพื่อจดทะเบยีนเป็น
ผู้ดําเนินการส่งออกมากเกินไป มีผลให้พ่อค้าผู้จะประกอบการค้าเกิดความท้อถอย 
นอกจากนัน้ ระเบยีบพธิกีารศุลกากรที่เขม้งวดและมลีําดบัชัน้มาก นับว่าเป็นสาเหตุทีท่ําให้
การคา้ต่างประเทศของไทยไมไ่ดผ้ลดเีทา่ทีค่วร 
  (8) ระบบญาตพิีน้่อง 
   จากการเปลีย่นแปลงรฐับาลบ่อย ประกอบกบัความตัง้ใจในการทาํงานเพื่อ
ส่วนรวมยงัไม่มเีพยีงพอ รฐับาลส่วนใหญ่มกัจะมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่บรรดาญาตพิีน้่อง 
หรอืผูใ้กลช้ดิ ใหไ้ดร้บัการช่วยเหลอืจากทางการในดา้นการผลติและการคา้ต่างประเทศ ซึง่ผู้
ไดร้บัการช่วยเหลอืเหล่าน้ีอาจไมม่คีวามสามารถในการดาํเนินงานได ้เช่น ผูผ้ลติและผูค้า้ราย
อื่นๆ ซึง่ไม่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากทางการ การช่วยเหลอืเช่นน้ีจงึก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากร
ภายในประเทศไปโดยไมเ่กดิประโยชน์สงูสดุ 
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  (9) ขาดบรรยากาศการลงทุน 
   การขาดเสถียรภาพทางรฐับาลย่อมมผีลถึงแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
เปลีย่นแปลงไป จะทําใหผู้ล้งทุนชาวต่างชาตทิีส่นใจจะมาลงทุนในไทยไม่กลา้นําเงนิมาลงทุน 
ส่วนหน่ึงอาจเกรงว่า ในอนาคตรัฐบาลอาจยึดเข้าเป็นของรัฐ และส่วนหน่ึงอาจเกรงว่า
บรรยากาศทางการเมอืงอาจก่อใหเ้กดิความยากลาํบากในการถอนทุนคนื 
  (10) การหนีออกของเงนิทุนภายในประเทศ 
   ในขณะใดก็ตาม ที่บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศไม่สู้มี
เสถียรภาพ หรอืไม่มคีวามแน่นอนเท่าที่ควรแล้ว ผู้ลงทุนชาวไทยมกัจะขนเงนิไปลงทุนใน
ต่างประเทศซึ่งอาจมบีรรยากาศทางการเมืองที่แน่นอนกว่า การหนีออกของเงนิทุนทําให้
ปรมิาณเงนิภายในประเทศลดลงก่อใหเ้กดิภาวะเงนิตงึ ขาดเงนิลงทุน และดงึเศรษฐกจิในดา้น
อื่นๆ ใหห้ดตวัลง 
  (11) ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
   ประเทศไทยเป็นสมาชกิของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้หรืออาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียนพยายามร่วมปรกึษาหารอืเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ทัง้ในดา้นการผลติ การลงทุน และรวมกนัส่งออก สําหรบั
สนิคา้ทีผ่ลติไดป้ระเภทเดยีวกนั ทัง้น้ี เพือ่เป็นการสรา้งอาํนาจการต่อรองใหก้บัประเทศในกลุม่
อาเซยีน 
   ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากและ
บ่อยครัง้ทีสุ่ดในกลุ่มอาเซยีน การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกจิของไทยทีม่ต่ีอกลุ่มอาเซยีนจงึ
ขาดตอน และตอ้งมกีารศกึษาใหมทุ่กครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรฐับาล (รฐัมนตรแีต่ละกระทรวง
ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซยีนจะร่วมประชุมกนัทุกปี) แนวคดิในการดําเนินงานจงึไม่อาจ
ไดผ้ลดเีทา่กบัผูท้ีด่าํเนินงานต่อเน่ืองกนัโดยบุคคลเดมิ 

ช่องว่างทางการค้า (Trade Gap)   9.1.4 
  ช่องว่างทางการค้าต่างประเทศของประเทศไทยขยายขอบเขตกว้างขึ้นทุกปี 
ถงึแมทุ้กรฐับาลจะพยายามอย่างยิง่ที่จะลดช่องว่างใหแ้คบลงมากต็าม แต่การดําเนินงานไม่
ไดผ้ล ทัง้น้ี เน่ืองจากอุปสงคใ์นสนิคา้ต่างประเทศมมีาก 
  การทีช่่องว่างทางการขยายสนิคา้ต่างประเทศขยายขอบเขตออกไปมากเช่นน้ี 
อาจก่อใหเ้กดิปญัหาทางเศรษฐกจิในประเทศบางประการ คอื 
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  (1) หน้ีต่างประเทศ (Foreign Debt) 
   การขาดดุลทางการคา้ระหว่างประเทศ ทําใหร้ฐับาลไทยต้องพยายามหา
รายไดส้่วยหน่ึงสาํหรบัมาชําระเป็นค่าสนิคา้เขา้ รายไดส้่วนน้ีอาจไดม้าจากการนําเงนิคงคลงั
หรอืเงนิทุนสํารองของประเทศมาใช้ก่อน หรอืได้จากการกู้เอกชนภายในประเทศในรูปขาย
พนัธบตัรรฐับาล หรอืไดจ้ากการกูย้มืต่างประเทศเพื่อนํามาใชจ้่าย ภาระหน้ีสนิภายในประเทศ
ไม่สูห้นักใจเท่ากบัภาระหน้ีสนิจากต่างประเทศ เน่ืองจากภาระหน้ีจากต่างประเทศนัน้จะต้อง
ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าบริการหน้ีสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบรฐับาลไทย
จําเป็นต้องจ่ายค่าหน้ีสินคืนต่างประเทศในอนาคต อนัจะมีผลถึงดุลการชําระเงนิระหว่าง
ประเทศขาดดุลได ้
  (2) ขาดมาตรการทีแ่น่นอนและไดผ้ล 
   เหตุผลประการหน่ึงทีท่ําใหค้วามพยายามในการแกไ้ขหรอืลดช่องว่างทาง
การคา้ใหแ้คบลงไม่ประสบผลสาํเรจ็ เน่ืองจากการดําเนินนโยบายในดา้นการเงนิและการคลงั
ของรฐับาลไทยไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วร เช่น การช่วยส่งเสรมิทางส่งออกโดยการใหส้นิเชื่อเพื่อการ
ส่งออก การใชภ้าษคีวบคุมการนําเขา้ การลดภาษีเพื่อการส่งออก เพราะนโยบายทัง้สองเป็น
นโยบายทีใ่ชไ้ดใ้นระยะสัน้ ในระยะยาวรฐับาลจะไม่มเีงนิทุนสาํหรบัดําเนินการเพยีงพอ และ
ตอ้งการรายไดส้ว่นหน่ึงจากภาษใีนการสง่ออกและนําเขา้ เพือ่นํามาใชจ้า่ยบาํรงุประเทศ 
   สว่นมาตรการและเป้าหมายอื่นๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวต้ามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตนิัน้ แมจ้ะเป็นเป้าหมายระยะยาวและกําหนดไวใ้กลค้วามเป็นจรงิกต็าม แต่
ในระยะยาวย่อมมีปจัจยัทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศมากระทบให้การดําเนินไปสู่
เป้าหมายชา้หรอืหา่งไกลความเป็นจรงิออกไปอกี 
  (3) พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิไมไ่ด ้
   จากภาวะการขาดดุลทางการคา้และภาระหน้ีสนิจากต่างประเทศดงักล่าว 
จงึอาจกล่าวไดว้่า การทีป่ระเทศไทยจะทําการพฒันาประเทศไปสู่ระดบัทีพ่อจะพึง่พาตนเอง
ในทางเศรษฐกจิไดน้ัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดโ้ดยยาก ความอ่อนแอทางเศรษฐกจิของประเทศยอ่ม
นําไปสู่ความไม่มัน่คงทางการเมอืง ขาดการปรบัปรุงและพฒันาสงัคม รวมทัง้โครงสรา้งขัน้
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิอื่นๆ 
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9.2 ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกประเทศ (Exogenous Factors) 
 

 เป็นอุปสรรคทางการคา้ทีเ่กดิจากอทิธพิลภายนอกประเทศ อุปสรรคดงักล่าวก่อใหเ้กดิ
ปญัหาด้านการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งไม่อาจจะแก้ได้โดยรฐับาลของประเทศ ปญัหา
เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 9.2.1 ปัญหาทางด้านภาษีอากร (Tariff Barriers: TBs)  
  ประเภทของTBs ไดแ้ก่  การทีป่ระเทศลูกคา้บางประเทศใชม้าตรการดา้นการ
เก็บภาษีอากรเพื่อควบคุมการนําเขา้ ซึ่งการใช้มาตรการทางดา้นภาษีนับว่าเป็นการปฏบิตัิ
ตามหลกัการของ GATT และ WTO ซึง่สง่เสรมิใหม้กีารคา้โดยเสร ี
  ปจัจุบนั ประเทศลูกค้าที่นําสนิค้าเขา้มกัจะไม่ใช้มาตรการทางด้านภาษีอากร
เพื่อควบคุมการนําเขา้ เน่ืองจากเกรงว่าจะไดร้บัการกระทําโต้กลบัและภาษีลดลงทุกครัง้ที่มี
การประชุมขององคก์รทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
  ปญัหาทีไ่ทยกาํลงัประสบอยูใ่นปจัจุบนั คอื การทีป่ระชาคมเศรษฐกจิยโุรปจะตัง้
กําแพงภาษีนําเข้ามนัสําปะหลังจากไทยเพิ่มขึ้นจากที่เก็บอยู่ เน่ืองจากมีการนําเข้ามัน
สาํปะหลงัจากไทยเกนิเป้า 

ปัญหาท่ีมิใช่ภาษีอากร  (Non - Tariff Barrierห: NTBS)  9.2.2 
  (1) การควบคุมการนําเขา้ (Import Restriction) 
   โดยปกต ิมาตรการควบคุมการนําเขา้จะใชไ้ดก้ต่็อเมื่อประเทศนัน้ๆ ขาด
ดุลทางการชาํระเงนิเทา่นัน้ แต่ในปจัจุบนัประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศมกีารใชม้าตรการน้ี
อยา่งแพรห่ลาย เน่ืองจากขอ้ตกลงเกีย่วกบัสนิคา้หลายประเภทมกีารระบุไวใ้นลกัษณะว่า หาก
การนําเขา้ก่อใหเ้กดิการทําลายตลาด หรอืก่อใหเ้กดิการว่างงานภายในประเทศผูนํ้าเขา้แล้ว 
ประเทศนัน้ย่อมมสีทิธคิวบคุมการนําเขา้ได ้ปจัจุบนัการใชร้ะบบโควตา (Quotas) จงึใชแ้ก่
สนิค้าหลายประเภทโดยหลายประเทศ โดยอาจกําหนดในรูประยะเวลาการนําเข้า การใช้
ใบอนุญาตนําเข้า หรือการทุ่มตลาด หรอืให้เงนิอุดหนุน รวมถึงการกีดกนัด้านสุขอนามยั 
สิง่แวดลอ้ม และดา้นแรงงาน 
  (2) การบอยคอตต ์(boycott)  
   เป็นการปฏบิตักิารทางเศรษฐกจิทีจ่ะรวมกลุ่มกนัไม่ทําการคา้กบัประเทศ
ใดประเทศหน่ึง ทัง้น้ี เพื่อเป็นการลงโทษ ดงัเช่น การทีส่หประชาชาต ิและ GATT สัง่ใหทุ้ก
ประเทศทาํการบอยคอตตก์บัประเทศแอฟรกิาใต ้มใิหท้าํการคา้ขายดว้ย เพื่อเป็นการลงโทษที่

EC 454 198 



 

รัฐบาลของประเทศนัน้กดขี่ชาวพื้นเมือง ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศไทยจึงงดขายข้าวให้
แอฟรกิาใต ้
  (3) การควบคุมดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (sanitary and phytosanitary 
measures: SPS) เป็นมาตรการภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ซึง่ปจัจุบนัประเทศพฒันาแลว้และ
ประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศนํามาใชบ้งัคบัควบคุมการนําเขา้สนิคา้มากทีส่ดุ 
  (4) การควบคุมการนําเขา้ดา้น ISO9000, ISO14000 และ ISO18000 
  (5) การควบคุมการนําเขา้ดว้ยมาตรการปกป้อง (safeguard) 
   จากปญัหาในดา้นการคา้ต่างประเทศของไทยดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า การที่
ไทยประสบปญัหาการขาดดุลทางการค้าสบืเน่ืองมาเป็นเวลานานนัน้ เป็นการขาดดุลทาง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ อนัเป็นภาวะการขาดดุลที่ประเทศกําลังพฒันาทุก
ประเทศประสบปญัหาอยู่ ถงึแมว้่าจะต้องใชร้ะยะเวลานานและมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อ
แกไ้ขปญัหาดงักล่าว กเ็ป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งกระทาํเพือ่ความอยูร่อดของประเทศและประชากร 
 
9.3 สรปุ 
 

 ปญัหาทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยประสบอยู่น้ี กล่าวไดว้่า เกดิจาก
การสง่สนิคา้ออกลดลงและมกีารนําสนิคา้เขา้เพิม่ขึน้ สนิคา้สง่ออกทีล่ดลงน้ีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้
เกษตรกรรม ซึง่เกดิจากปญัหาทางดา้นการผลติซึง่มคีุณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน ขาดการนําสนิคา้
เกษตรไปแปรรปูใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล เกษตรกรเองขาดแคลนทัง้เงนิทุน เทคนิค
วทิยา และขา่วสารความรูท้างการตลาด 
 ปญัหาประการที่สอง ไดแ้ก่ ปญัหาทางดา้นการตลาด ซึ่งเกดิจากระบบการจําหน่าย
สนิคา้ในประเทศผ่านคนกลางมากเกนิไป ทําใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ในสนิคา้สงู นอกจากนัน้ การที่
เกษตรกรเป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้เองหรอืบางครัง้พอ่คา้ทอ้งถิน่เป็นผูนํ้าสนิคา้ออกมาสูต่ลาดล่าชา้ 
ทําให้คุณภาพสนิค้าเลวลง หรอืเน่าเสยี หรอืการขาดแคลนเงนิทุนและเทคนิควทิยา ทําให้
สนิคา้แปรรปูไดโ้ดยใชก้รรมวธิขี ัน้ตน้เท่านัน้ มลูค่าสนิคา้จงึไม่เพิม่ขึน้มากนัก ส่วนการขนส่ง
ระหว่างประเทศกป็ระสบปญัหาทางดา้นปรมิาณเรอืขนส่งสนิคา้มจีํากดั การขาดแคลนท่าเรอื
น้ําลกึ คลงัสนิคา้ สนิค้าไม่ไดม้าตรฐาน การส่งมอบสนิคา้ใหก้บัพ่อค้าต่างประเทศไม่เป็นไป
ตามกําหนดเวลา รวมทัง้การขาดการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ต่างประเทศได้ครบข้อมูล
เกีย่วกบัสนิคา้ไทย 
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 ปญัหาประการทีส่าม ไดแ้ก่ การบรหิารงานของรฐับาล ซึง่ขาดนโยบายทางเศรษฐกจิ
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรฐับาลบ่อยครัง้ จึงทําให้บรรยากาศการลงทุนไม่
มัน่คงเท่าทีควร และเกิดการขาดตอนในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศ
ภมูภิาค 
 ปญัหาทีส่ี ่ไดแ้ก่ การเกดิช่องว่างทางการคา้ขึน้ ซึง่เกดิจากการส่งสนิคา้ออกน้อยกว่า
การนําสนิคา้เขา้ อนัมผีลใหป้ระเทศพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิไมไ่ด ้
 ปญัหาประการทีห่น่ึงถงึสีน้ี่ นบัไดว้า่เป็นปญัหาทีเ่กดิจากภายในประเทศเอง สว่นใหญ่
อาจแกไ้ขไดถ้า้มคีวามเขม้แขง็และมนีโยบายทีม่ ัน่คง 
 ปญัหาประการทีห่า้ ไดแ้ก่ การถูกประเทศคู่คา้กดีกนัทางการคา้ ซึง่จะปรากฏออกมา
ในรปู การกดีกนัทางภาษศุีลกากร และมใิช่ภาษศุีลกากร และนับวนัการกดีกนัทางการคา้น้ีจะ
ขยายตวั และเพิม่ความรนุแรงมากขึน้ นบัไดว้า่เป็นปญัหาทีน่่าวติกและเป็นหว่งอยา่งยิง่ 
 

----------------------------------------- 
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