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บทที ่4 

ผลการศึกษาโดยการวเิคราะห์ค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ 

4.1 สภาพทัว่ไปของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม 

4.1.1 ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์มีพื้นท่ี 699.4 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5.31 ลา้นคน  มีรูปแบบการปกครองระบอบ
สาธารณรัฐแบบรัฐสภา  (Parliamentary Parliament) มี รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ ารัฐบาลและหวัฝ่ายบริหาร อตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.3 (พ.ศ. 2555) สินค้าน าเข้าหลักของสิงคโปร์ ได้แก่ Mineral Fuels, Crude 
Petroleum อาหาร/เคร่ืองด่ืม เคมีภณัฑ์ เหล็ก/เหล็กกลา้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองบินและอุปกรณ์ 
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  โดยน าเข้าจากประเทศส าคัญ  ได้แก่  สหภาพยุโรป มาเลเซีย 
สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไทยและอินเดีย สินคา้ส่งออก
ของสิ งคโป ร์  คือ  ก ารส่ งออก ต่อ  (Re-export) สิน ค้า ต่ างๆ  เน่ื อ งจาก สิ งคโป ร์ไม่ มี แห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงประเทศท่ีเป็นตลาดส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สหภาพยุโรป ฮ่องกง จีน 
อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย ไตห้วนั และไทย นโยบายการคา้ของสิงคโปร์ เป็น
นโยบายการคา้เสรีการน าเขา้/ส่งออก สินคา้จากต่างประเทศอย่างเสรี โดยผูน้ าเขา้/ส่งออกจะตอ้งจด
ทะเบียนตั้งบริษทัไวก้บัหน่วยงานสิงคโปร์ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) 
และได้รับใบอนุญาตการน าเข้า /ส่ งออกจาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) 
มาตรการภาษีทางการคา้ของสิงคโปร์ สินคา้ส่วนใหญ่จะไม่เก็บภาษีน าเขา้ ยกเวน้สินคา้ 4 รายการ 
จะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (Goods Services Tax : GST) ร้อยละ 7  ได้แก่ เคร่ืองด่ืมท่ีผสม
แอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ เหล้า ไวน์) บุหร่ีและยาสูบ น ้ ามนัปิโตรเลียม และรถยนต์ รถจกัรยานยนต ์
สิงคโปร์เป็นคู่คา้ส าคญัอนัดบัท่ี 5 ของไทย(รองจาก ญ่ีปุ่น จีน สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย)ไทยเป็นคู่
ค้าอนัดับท่ี 9 ของสิงคโปร์ (พ.ศ. 2554)โดยมีมูลค่าการค้ารวม 19,237.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯไทย
ส่งออก 11,450.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ น าเข้า7,787.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยไทยได้ดุลการค้า 
3,662.80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ(กระทรวงการต่างประเทศ,2555) 
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4.1.2 ประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไนมีพื้นท่ี 5,765 ตารากิโลเมตร มีประชากร 415,717 คน (พ.ศ. 2556) รายได้หลักของ
ประเทศมาจากน ้ ามนัร้อยละ 48 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 43 เป็นประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัรายใหญ่อนัดบั 
4 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (รองจาก อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย) และผลิตก๊าซธรรมชาติ
เป็นอนัดบั 4 ของโลก ดงันั้นสินคา้ส่งออกหลกัของบรูไน ไดแ้ก่ น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมด) โดยตลาดส่งออกท่ีส าคญัได้แก่ ญ่ีปุ่น องักฤษ ไทย สิงคโปร์ 
ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต ้ สินคา้น าเขา้ส าคญั ไดแ้ก่ ช้ินส่วนเคร่ืองบินและเรือ
บรรทุกสินคา้ เหล็ก/เหล็กกลา้ วสัดุส่ิงทอ ขา้วและผล โดยน าเขา้จากประเทศ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใตแ้ละออสเตรเลีย จากการส่งออกน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ
ท าให้ประชากรในประเทศบรูไนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนเป็นอนัดบั 2 ในอาเซียน และอนัดบั 26 ของโลก 
แต่รัฐบาลบรูไนเร่ิมหันมาสนใจกบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆเช่น ป่าไม ้แร่ธาตุ สัตวน์ ้ า และพื้นท่ีท่ี
เหมาะแก่การเพาะปลูก ในช่วงแรก รัฐบาลมุ่งสนบัสนุนโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในภูมิภาค
เพื่อผลิตผลผลิตให้กบัผูบ้ริโภคในทอ้ถ่ินก่อนเป็นอนัดบัแรกแล้วจึงจะขยายไปสู่การผลิตเพื่อการ
ส่งออกระยะยาว โดยรัฐบาลหวงัวา่อุตสาหกรรมเหล่าน้ีจะเขา้มาแทนท่ีอุตสาหกรรมน ้ามนั เน่ืองจากมี
การคาดการณ์ว่าปริมาณน ้ ามนัส ารองท่ียืนยนัแลว้ (proven reserve) ของประเทศจะหมดลงในราวปี 
2558  

บรูไนเป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 9 ของไทยในอาเซียน สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทยไดแ้ก่ ขา้ว ผลไมส้ดแช่
เยน็ แช่แข็งและแห้ง น ้ าตาล ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ปลาหมึกแห้ง สินคา้ปศุสัตวอ่ื์นๆและกลว้ยไม ้
ส่วนสินคา้ส าคญัท่ีไทยน าเขา้จากบรูไน ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์
เยื่อกระดาษและผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ โดยทัว่ไปประเทศบรูไนจะมีการเรียกเก็บภาษีสินคา้น าเขา้แต่ละ
ประเภท ดังน้ี  อาหาร สินค้าเพื่ อใช้ในอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษี  เคร่ืองมือและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ไม้ซุง อุปกรณ์และเคร่ืองด้านการถ่ายภาพ เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะและ
อะไหล่ เรียกเก็บอตัราร้อยละ 20 น ้ าหอมและเคร่ืองส าอาง ร้อยละ 30 แต่เน่ืองจากประเทศไทยและ
บรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการคา้เสรีอาเซียน มีการประกาศลดภาษีสินคา้ระหวา่งกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
0-5 และมีสินคา้ตอ้งหา้มบางประเภทท่ีเรียกเก็บภาษีสูง เช่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยาสูบ 

4.1.3 ประเทศกมัพูชา 

ประเทศกมัพูชามีพื้นท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 14.7 ลา้นคน ระบบการปกครองเป็นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย มีพระมาหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. 2555 
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เศรษฐกิจของกมัพูชามีการขยายตวัร้อยละ 7.3 ดา้นนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลประเทศกมัพูชาพยายาม
ลดอุปสรรคทางการคา้ทั้งดา้นภาษีศุลกากรและอุปสรรคท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรลง เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อพฒันาศกัยภาพของกมัพชูา หลายดา้นไดแ้ก่ การส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการสร้างงาน การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการของเพื่อประกนัความเท่าเทียม
และความเป็นธรรมในสังคม และการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการด าเนิน
โครงการปฏิรูปในทุกสาขาเพื่อลดความยากจนและบรรลุเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สินค้า
ส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ เส้ือผา้ ส่ิงทอ ไม ้ยางพารา ขา้ว ปลา ยาสูบ และรองเทา้ โดยตลาดส่งออกหลกั 
คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (EU) สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม บุหร่ี 
ทองค า วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองจกัร ยานพาหนะและยา นอกจากน้ีกมัพูชายงัเป็นประเทศท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน์ GSP (Generalized System of Preferences) จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหภาพยุโรป ใน
การส่งออกสินคา้ไปยงัตลาด EU โดยไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ รัฐบาลกมัพูชา ไดก้ าหนดนโยบายการคา้ 
โดยใช้แนวทางการขยายสาขาการคา้ (Trade Sector-Wide Approach ; Trade SWAp) โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศมีการขยายตวัทางการคา้ในหลากหลายสาขา นอกจาก เคร่ืองนุ่งห่มและการท่องเท่ียว โดย
มี 3 ดา้นหลกั (1) การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทาง
การคา้ (2)การพฒันาการส่งออกสินคา้และบริการ (3) การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันาทาง
การคา้ โดยมีภาษีศุลกากรเป็นเคร่ืองมือหลกัของนโยบายการคา้ แต่มีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งการ
แผนยุทธศาสตร์รายได้ระยะกลางของรัฐบาลกมัพูชา ซ่ึงมีเป้าหมายในการลดพึ่งพารายไดจ้ากภาษี
ศุลกากร มาตรการด้านภาษีของกมัพูชา ในด้านภาษีน าเขา้ รัฐบาลกมัพูชามีนโยบายยกเวน้ภาษีแก่ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรทางการเกษตร อุปกรณ์การศึกษา ยกรักษาโรค และเคร่ืองกีฬา สินคา้ชั้นกลาง เช่น 
ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบ้ืองหรือสินคา้ท่ีจ  าเป็นคอ้ชีวิตประจ าวนั จ  าพวก เน้ือสัตว ์ผลไม ้น ้ ามนัพืช 
น ้ าตาล เส้ือผา้ เรียกเก็บภาษีร้อยละ 7 สินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ น ้ ามนัดีเซล เรียกเก็บภาษี
ร้อยละ 15 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น โทรทศัน์ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ บุหร่ีและน ้ าหอม
เรียกเก็บภาษีร้อยละ 35 นอกจากน้ีการน าเขา้สินคา้ทุกรายการจะตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 
ของราคาน าเขา้ 

ในปี 2554 การคา้รวมระหว่างประเทศไทยและกมัพูชา มีมูลค่า 93,152.09 ลา้นบาท แบ่งเป็นมูลการ
ส่งออก 87,779.7 ลา้นบาทและมูลค่าการน าเขา้ 5,372.39 สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทยไปยงักมัพูชา 
ไดแ้ก่ น ้ ามนัส าเร็จรูป น ้ าตาลทราย มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์ รักษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์  เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของ
เคร่ืองจกัรกล เหล็ก เหล็กกล้า ส่วนสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภณัฑ์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งท่ีท าจากผกั ผลไม ้
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เส้ือผ้าส าเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบและผลิตภณัฑ์ยาสูบ นอกจากน้ี ไทย
และกัมพูชายงัมีกรอบความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจา้พระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy ; ACMECS) 
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคกลุ่มแม่น ้ าโขง (Grater Mekong Sub-region ; GMS) และกรอบความ
ร่วมมือสามเหล่ียมมรกต ซ่ึงในปี 2554 การคา้ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกมัพูชา มีมูลค่าถึง 
70,518.17 ลา้นบาท  

4.1.4 ประเทศจีน 

ประเทศจีนมีพื้นท่ี 9.6 ลา้นตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.34 ลา้นคน (พ.ศ. 2556) มีการปกครองแบบ 
สังคมนิยมจีน (Communist State) มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.8 (พ.ศ. 2555) โดย
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 12 ของจีน เน้นให้ความส าคญักับการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยงักลุ่มต่างๆ ภายใตแ้นวคิด "Inclusive Growth" ดงัน้ี (1) การปรับลด
เป้าหมายการขายตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อเนน้การพฒันาเชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ (2) ลดการพึ่งพา
การลงทุนและการส่งออก หันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงปฏิรูประบบภาษีเพื่อลด
ภาระของครัวเรือนท่ีมีรายไดน้้อยแต่จะปรับเพิ่มภาษีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม (3) การปรับ 
โครสร้างอุตสาหกรรม (4) การพฒันาเทคโนโลยีตามแนวความคิด "Design in China" และส่งเสริม
การใช้นวตักรรมทอ้งถ่ิน (Indigenous Innovation) เพื่อลดการน าเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ (5) 
การให้ความส าคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (6) การเร่งปฏิรูปภาคการเงิน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้
ระบบการเงินของจีน 

ในปี 2554 จีนเป็นประเทศคู่คา้อนัดบัท่ี 2 ของไทย เป็นตลาดส่งออกอนัดบั 1 และเป็นแหล่งน าเขา้ 
อนัดบัท่ี 2 ของไทย การคา้รวมมีมูลค่า 57,983.56 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค่า 
27,402.40 ล้านเหรียญสหรัฐ และการน าเข้ามีมูลค่า 30,581.15 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกท่ี
ส าคญัของไทยไปยงัจีน ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เคมีภณัฑ์ เม็ด
พลาสติก ผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั น ้ ามนัส าเร็จรูป แผลวงจรไฟฟ้า ไมแ้ละผลิตภณัฑ์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ สินค้าน าเข้าของไทยจากจีนท่ีส าคัญได้แก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
เคมีภณัฑ์ เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด ผา้ผืน แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์โลหะ 
ตามกรอบขอ้ตกลงเปิดการคา้เสรีอาเซียน-จีน จีนไดล้ดอตัราภาษีลง โดยแบ่งการลดอตัราภาษีเป็น 2 
ส่วน คือ การลดภาษีสินคา้ Early Harvest Program ในส่วนน้ีจะครอบคลุมสินคา้เกษตรภายใตพ้ิกดั
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ศุลกากรตอนท่ี 01-08 รวมทั้งสินคา้เฉพาะ (Specific product) ท่ีมีผลเฉพาะกบัประเทศท่ีตกลงกนัสอง
ฝ่ายเท่านั้น เช่น ไทยกบัจีนตกลงท่ีจะเร่งลดภาษีระหว่างกนัอีก 2 รายการ คือ ถ่านหินแอนทราไซด์
และถ่านหินโคก้/เซมิโคก้ ส่วนท่ีสองคือ การลดภาษีสินคา้ทัว่ไป โดยแบ่งเป็น สินคา้ปกติ (Normal 
Track) และสินคา้อ่อนไหว (Sensitive Track) ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะไดรั้บสิทธิการลดภาษีภายใตเ้ขตการคา้
เสรีอาเซียน-จีน จะไดต้อ้งแหล่งก าเนิดของสินคา้ตามกฎเกณฑ์ท่ีไดต้กลงกนั คือ สินคา้บางประเภท
ต้องใช้วตัถุดิบภายในทั้ งหมด (Wholly Obtained) ส่วนสินค้าอ่ืนๆต้องมีมูลค่าของวตัถุดิบท่ีใช้
ภายในประเทศไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 โดยสามารถน ามูลค่าของวตัถุดิบจากทุกประเทศสมาชิกมารวมกนั
ได ้(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555) 

4.1.5 ประเทศอนิโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นท่ี 5.1 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากร 225 ล้านคน (พ.ศ. 2555) มากเป็น
อนัดบั 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา มีการปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary Republic ซ่ึงมีการปกครองตนเองในบางพื้นท่ี (Provincial Autonomy) 
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ในปี 2555 มีอตัราการการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.1 ในอดีต
จนถึงปัจจุบนั เศรษฐกิจของอินโดนีเซียเป็นเศรษฐกิจท่ีพึ่งพารายได้จากการส่งออกน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลกั เม่ือเกิดวฤิตเศรษฐกิจราคาน ้ามนัในตลาดโลกลดลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของอินโดนีเซีย รัฐบาลได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตของประเทศและลดความเหล่ือมล ้ าดา้นรายไดข้องประชาชน โดยเน้นการขยายตวัของ
การบริโภคในประเทศและการลงทุน นอกจากน้ียงัส่งออกสินค้าท่ีไม่ใช่น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
รวมทั้งขยายตลาดไปยงัตลาดใหม่ๆ เช่นตะวนัออกกลาง ยุโรปตะวนัออก และแอฟริกา สินคา้ส่งออก
ท่ีส าคัญของอินโดนีเซีย ได้แก่ น ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไม้อดั เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
ยางพารา ตลาดส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีนและเกาหลีใต ้สินคา้น าเขา้ท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคมีภณัฑ์ น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ อาหาร ตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใตแ้ละไทย  

อินโดนีเซียเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทยอนัดบัท่ี 3 ในอาเซียนรองจากมาเลเซียนและสิงคโปร์ ใน
ปี 2555 การคา้รวมระหวา่งไทยกบัอินโดนีเซียมีมูลค่า 598,934 ลา้นบาท โดยเป็นการส่งออก 346,267 
ลา้นบาท และเป็นการน าเขา้ 252,667 ล้านบาท  สินคา้ส่งออกหลกัของไทยไปยงัอินโดนีเซียได้แก่ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ น ้ าตาลทราย เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ สินคา้ท่ีไทยน าเขา้หลกัจาก
อินโดนีเซีย ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบ ถ่านหินและสินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ อินโดนีเซียเป็น
หน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน มาตรภาษีทางการคา้ระหว่างไทยกบัอินโดนีเซียจึงเป็นอตัราภายใต ้
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CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ซ่ึงมีอัตราภาษีเฉล่ียอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5 
(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556) 

4.1.6 ประเทศญีปุ่่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีพื้นท่ี 377,835 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 126.5 ล้านคน (พ.ศ. 2554) มีระบบการ
ปกครองระบบเสรีประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภาเป็นสถาบนัสูงสุด และมีนายกรัฐมนัตรีเป็นหัวหน้า
รัฐบาลและมีสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ ไม่ใช่องคป์ระมุขและไม่มีอ านาจ
ในการบริหารประเทศ สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการขนส่ง พาหนะท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ สารก่ึงตวัน า เคร่ืองจกัรไฟฟ้า เคมีภณัฑ์ ตลาดส่งออกส าคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 
เกาหลีใต ้ฮ่องกง และไทย สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เช้ือเพลิง อาหาร เคมีภณัฑ ์
ส่ิงทอ วตัถุดิบ ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย 

ญ่ีปุ่นเป็นคูค้า้ส าคญัของไทย ในปี 2555 มูลค่าการคา้รวมระหว่างไทยและญ่ีปุ่นมีมูลค่า 73,059.83 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นการมูลค่าการส่งออก 23,479.88 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
มูลค่าการน าเขา้ 49,579.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทย ไดแ้ก่ รถยนต ์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญัจากญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เหล็ก/
เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เคมีภัณฑ์   ตามกรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน -ญ่ี ปุ่น (ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership ; AJCEP) ไดมี้การก าหนดรูปแบบในการลดภาษี โดยแบ่งเป็น
กลุ่มสินคา้ดงัน้ี (1) สินคา้ลดภาษีปกติ จะตอ้งลดภาษีลงเป็น 0 (2) สินคา้อ่อนไหว ก าหนดให้ลดภาษี
ลงเหลือร้อยละ 0-5 (3) สินคา้อ่อนไหวสูง เป็นกลุ่มสินคา้ท่ียงัตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง จึงก าหนดให้ลด
ภาษีลงเหลือไม่เกินร้อยละ 50 (4) สินคา้ยกเวน้ เป็นสินคา้ท่ีจะไม่น ามาลด/ยกเลิกภาษี (กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ, 2551) 

4.1.7 ประเทศเกาหลใีต้ 

ประเทศเกาหลีใตมี้พื้นท่ี 99,392 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 51.03 ลา้นคน (ปี 2556) มีการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ในปี 2555 มีมูลค่าการคา้รวม 1.067 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นการส่งออก มีมูลค่า 548,200 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
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การน าเขา้ 519,500 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สินคา้ส่งออกส าคญัของเกาหลีใต ้ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์จาก
น ้ ามนั ช้ินส่วนประกอบ เคร่ืองจกัร ยานยนต์และปิโตรเลียม ตลาดส่งออกส าคญัได้แก่ จีนอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น สินค้าน าเข้าส าคัญของเกาหลีใต้ ได้แก่น น ้ ามันเช้ือเพลิง 
ช้ินส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนัและถ่านหิน ตลาดน าเขา้ส าคญัไดแ้ก่  จีน ญ่ีปุ่น 
อาเซียนและสหภาพยโุรป 

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัอนัดบั 10 ของไทย ในปี 2555 มีมูลค่าการคา้รวม 13,748.53 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นการส่งออกไปยงัเกาหลีใต ้มูลค่า 4,778.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
และน าเขา้จากเกาหลีใต้มีมูลค่า 4,200.83 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทย
ไดแ้ก่ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า น ้ าตาลทราบ เคมีภณัฑ์ น ้ ามนัปิโตรเลียม สินคา้ท่ีน าเขา้ส าคญัไดแ้ก่ 
เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
แผลวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบความตกลงการค้าอาเซียน -เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade 
Agreement ; AKFTA) มีการก าหนดรูปแบบการลด/ยกเลิกภาษีเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มสินคา้ปกติ 
เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจะตอ้งลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 (2) กลุ่มสินคา้อ่อนไหว ส าหรับกลุ่มสินคา้อ่อนไหว
ส าหรับอาเซียน 6 และเกาหลี ของสินคา้กลุ่มน้ีลงเหลือร้อยละ 0-5 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) 

4.1.8 ประเทศ สปป.ลาว 

ประเทศ สปป.ลาว มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 6.6 ล้านคน (พ.ศ. 2556) มีการ
ปกครองระบอบสังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวติัลาว อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 8.3 (พ.ศ. 2555) ทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศ ไดแ้ก่ ไม ้ดีบุก ยิป
ซัม่ ตะกัว่ เหล็ก ถ่านหินลิดไนต์ สังกะสี ทองค า อญัมณี หินอ่อน น ้ ามนัและแหล่งผลิตไฟฟ้า สินคา้
ส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ เส้ือผา้ส าเร็จรูป ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป ผลิตภณัฑ์ไม ้สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน หนงั
ดิบและหนงัฟอก ขา้วโพด ใบยาสูบและกาแฟ ตลาดส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ ไทย จีนและเวยีดนาม สินคา้
น าเขา้ ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน อาหาร 
ผา้ผืน สารเคมีและเคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไทย จีนและเวียดนาม สปป.ลาว 
ใชร้ะบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ตั้งแต่ปี 2518 และเร่ิมปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เม่ือ พ.ศ. 2529 โดยใช ้
นโยบายจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism) เน้นระบบราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัต่างประเทศมากข้ึน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ 
สปป.ลาว ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2554-2558) เพื่อน า สปป.ลาว ไปสู่การพฒันาและเปล่ียนแปลงประเทศเขา้สู่
สังคมอุตสาหกรรมและออกจากสถานะประเทศท่ีด้อยพัฒนา (Least developed country ; LDC) 
ภายใน พ.ศ. 2563  
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ปี 2555 ไทยเป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 1 ของ สปป.ลาว ขณะท่ี สปป.ลาว เป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 26 ของไทย มีมูลค่า
การคา้รวม 150,135 ลา้นบาท สินคา้ส่งออกไปลาวท่ีส าคญั ไดแ้ก่  น ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์เคร่ืองจกัร 
เหล็ก เคมีภณัฑ์ ผา้ผืน ยานพาหนะ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองด่ืม ปูนซิเมนต์ สินคา้น าเขา้จาก สปป.ลาวท่ี
ส าคญัได้แก่ สินแร่โลหะ เช้ือเพลิง ไมแ้ปรรูป พืช ผกัและผลไม้ ถ่านหิน ปุ๋ย ลอดแลพสายเคเบิล 
เคร่ืองจกัรไฟฟ้า ส่ิงพิมพ ์ประเทศไทยมีนบายสนบัสนุนการน าเขา้สินคา้เกษตรจากประเทศเพื่อนบา้น 
รวมทั้งลาว ทั้งในกรอบอาเซียนและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจา้พระยา-แม่โขง 
(ACMECS) โดยการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและยกเวน้อาการขาเขา้สินคา้ในลกัษณะ One Way 
Free Trade  (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) 

4.1.9 ประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียมีพื้นท่ี 329,750 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 29.62 ลา้นคน (พ.ศ. 2556) มีอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.2 (พ.ศ. 2555) สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของมาเลเซีย ไดแ้ก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซเหลว ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม ้น ้ ามนัปาล์ม ยาง ส่ิงทอและเคมีภณัฑ ์
ตลาดส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น ไทย ฮ่องกง อินเดีย สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจกัร ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก พาหนะ เหล็กและเหล็กกลา้  
เคมีภณัฑ์ ตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย ไทย เกาหลี
ใตรั้ฐบาลมาเลเซียมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นท่ีการพฒันาประเทศให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว
ภายในปี 2563 (Vision 2020) โดยเน้นการสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และยงัได้วางเป้าหมายนโยบายเศรษฐกิจต่อจาก Vision 2020 คือนโยบาย
วิสัยทศัน์แห่งชาติ (National Vision Policy ; NVP) ซ่ึงมีเป้าหมายให้มาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีความ
ยืดหยุ่นคงทนและมีความสามารถในการแข่งขัน โดยจะเน้นการลงทุนท่ีมีการค้นควา้วิจยัและ
เทคโนโลยีสูง นอกจากน้ียงัเปิดรับการคา้ การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตะวนัตกเพื่อการ
พฒันาประเทศตาม Vision 2020 และขยายการค้ากับประเทศก าลังพฒันาเพื่อลดการพึ่ งพาตลาด
สหรัฐอเมริกาและยโุรป  

มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับท่ี 4 ของของไทย (พ.ศ. 2554) มีการค้ารวมมูลค่า 24,724.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นการคา้ชายระหว่างแดนร้อยละ 74 ของการคา้รวมทั้งหมด มีโดยแบ่งเป็นมูลค่า
การส่งออก 12,398.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และการน าเข้ามีมูลค่า 12,326.06 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ น ้ ามนัส าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยาง เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ
ของเคร่ืองจกัรกล เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ สินคา้ไทยน าเขา้จากมาเลเซีย ได้แก่ 
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น ้ามนัดิบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
ส่ือบนัทึกขอ้มูล ภาพ เสียง แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น 
น ้ามนัส าเร็จ สินแร่และโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์(กระทรวงการต่างประเทศ, 2555) 

4.1.10 ประเทศสหภาพพม่า 

ประเทศพม่ามีพื้นท่ี 678,500 ตาราตากิโลเมตร มีประชากร 55.16 ล้านคน (พ.ศ. 2556) ก่อนปี พ.ศ. 
2554 พม่ามีการปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตส้ภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ(State Peace and 
Development Council; SPDC) แต่อย่างไรก็ตามประเทศพม่าไดพ้ยายามให้ประเทศกา้วไปสู่ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย จึงไดมี้การจดัการเลือกตั้งในวนัท่ี 7 พ.ย. 2553 ซ่ึงไดมี้การด าเนินการ
ตามระบอบประชาธิปไตยทัว่ไป แต่ประเทศพม่ายงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ เน่ืองจาก
คณะรัฐบาลทหารของประเทศพม่ายงัคงมีอ านาจแต่เปล่ียนแปลงสถานภาพจากรัฐบาลทหารมาเป็น
รัฐบาลพลเรือนโดยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงยงัคงเป็นนายทหารนอกราชการ ประเทศพม่ามีอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.2 (พ.ศ. 2555)  สินคา้ส่งออกหลกัของพม่า ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ 
ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้อาหารประเภทสัตวน์ ้ า เส้ือผา้ ธัญพืชและพืชไร่ โลหะและแร่ธาตุ ไมส้ัก 
ตลาดส่งออกหลกัของพม่า ไดแ้ก่ ไทย อินเดีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น สินคา้น าเขา้หลกัของพม่า
ได้แก่  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขนส่งท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอ น ้ ามนัเพื่อการบริโภค ธาตุ
โลหะผละผลิตภณัฑ์โลหะ ตลาดน าเขา้หลกั ไดแ้ก่ สิงคโปร์ จีน ไทย ญ่ีปุ่น อินเดีย มาเลเซีย รัฐบาล
พม่าไดด้ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต การจดัการ และไดเ้ปิด
ประเทศใหมี้การคา้เพิ่มข้ึน โดยนโยบายดา้นการคา้ดงัน้ี (1)ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดย
การเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก แต่นโยบายน้ียงัไม่สามารถด าเนินการได้เต็มท่ีเน่ืองจากรัฐบาลพม่ามีการ
ควบคุมราคาพืชเศรษฐกิจหลกั เช่น ขา้วและออ้ย (2)ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ เพื่อลด
การขาดดุลการคา้และรักษาปริมาณเงินทุนส ารองต่างประเทศ (3)ขยายภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้
หลากหลาย โดยรัฐบาลจะให้การส่งเสริมในการผลิต เคร่ืองจักรยานพาหนะและอุปกรณ์ ยาง 
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า และผลิตภณัฑจ์ากไม ้แก่รัฐวสิาหกิจของพม่า  

มาตรการด้านภาษีการคา้ ธุรกิจประเภทผลิตสินคา้เพื่อขายจดัเก็บในอตัราร้อยละ 5-20 ของรายได ้
ธุรกิจบริการเฉพาะธุรกิจขนส่งทางน ้ า ทางอากาศ รถยนต ์รถไฟ ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจการคา้ จดัเก็บใน
อตัราร้อยละ ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารจดัเก็บอตัราร้อยละ 10 ของรายได้ ส่วนด้านภาษีน าเข้า 
รัฐบาลพม่าไดป้ระกาศเก็บภาษีสินคา้น าเขา้หลายชนิดเป็นอตัราเดียวกนัท่ีร้อยละ 25 (ยกเวน้ สินคา้
คอมพิวเตอร์ ปุ๋ยและเวชภณัฑ์ ฯลฯ) ส่ิงทอจดัเก็บในอตัราร้อยละ 5-300 ของมูลค่าน าเขา้ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ จดัเก็บในอตัราร้อยละ 15-200 ของมูลค่าน าเขา้ อุปกรณ์ในการขนส่ง จดัเก็บในอตัราร้อย



 

59 

ละ 5-300 ของมูลค่าน าเข้า และสินคา้อุปโภคบริโภคจดัเก็บในอตัราร้อยละ 50-200 ของมูลค่าการ
น าเขา้ ภาษีส่งออก แยกออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (1) แป้ง แป้งขา้วจา้ว จดัเก็บในอตัรา 10 จ๊าตต่อ
เมตริกตนั (2) ร าขา้ว จดัเก็บในอตัรา 10 จ๊าตต่อเมตริกตนั (3)กากน ้ ามนัพืชจดัเก็บในอตัราร้อยละ 5 
ของมูลค่าส่งออก (4) ธัญพืช จดัเก็บในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออก (5) ไม้ไผ่ หนังสัตว ์
จดัเก็บในอตัราร้อยละ 5 และ 10 ของมูลค่าการส่งออก (กรมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554) 

พม่าเป็นประเทศคู่คา้อนัดบัท่ี 6 ของไทย ในปี 2556 มูลค่าการคา้รวมระหว่างไทยและพม่ามีมูลค่า 
7,821.56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 3,788.64 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
มูลค่าการน าเขา้ 4,032.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สินคา้ส่งออกส าคญัท่ีไทยส่งไปพม่าไดแ้ก่ น ้ามนั
ส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืม เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต ์เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ รถยนต ์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภณัฑ์ ผา้ผืน เคร่ืองส าอาง สบู่ ผลิตภณัฑ์รักษาผิวและผลิตภณัฑ์ขา้ว
สาลีและอาหารส าเร็จรูป  สินคา้น าเขา้ส าคญัท่ีไทยน าเขา้จากพม่า ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ไมซุ้ง ไมแ้ปร
รูปและผลิตภณัฑ์ น ้ ามนัดิบ พืชและผลิตภณัฑ์จากพืช สัตวมี์ชีวิต สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและ
ผลิตภณัฑ์ ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งจากผกั ผลไม ้เน้ือสัตวส์ าหรับการบริโภค กล้อง เลนส์และ
อุปกรณ์การถ่ายรูป กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2557)  

4.1.11 ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นท่ี 300,0000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 105.72 ลา้นคน (พ.ศ. 2556) มีอตัรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.6 (พ.ศ. 2555) ประเทศฟิ ลิปปินส์ มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข โครงสร้างทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ 
ประกอบดว้ย ภาคบริการ ไดแ้ก่ กิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การขนส่ง การ
ท่องเท่ียวและโรงแรม  รองลงมาภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผา้
ส าเร็จรูปรองเทา้ อาหารแปรรูป และภาคเกษตรกรรม  ไดแ้ก่ การประมง การเพาะปลูก มะพร้าว ขา้ว 
ข้าวโพด กล้วยหอม สัปปะรด และมะม่วง สินค้าส่งออกส าคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้โรงงาน งานไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ดา้นการขนส่ง 
ชุดสายไฟเคร่ืองยนต์ ตลาดส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เยอรมนั 
เกาหลีใต ้ไทย ไตห้วนั สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แร่เช่ือเพลิง เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์การขนส่ง เหล็กและเหล็กกล้า ส่ิงทอ ธัญพืช เคมีภณัฑ์ พลาสติก ตลาดน าเขา้สินคา้ท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ไตห้วนั สิงคโปร์ จีน เกาหลีใต ้ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นโยบาย
การคา้ท่ีส าคญัของฟิลิปปินส์ไดแ้ก่ (1) มุ่งเน้นการบริการจดัการดา้นเจรจาการคา้ตามนโยบายการคา้
เสรีและพฒันาประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการคา้เสรี (2) เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการคา้การ
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ลงทุนระกบัทวิภาคีให้เข็มแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะกับจีนและอินเดีย (3) ส่งเสริมให้มีการขยายการ
ส่งออกด้านการบริการรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริการมากข้ึน (4) เร่ง
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภค เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน  

ฟิลิปปินส์เป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 6 ของไทย ในอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
และพม่า ในปี 2556 การคา้รวมของไทยและฟิลิปปินส์มีมูลค่า 7,669.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
แบ่งเป็นการส่งออก 5,042.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และน าเข้ามีมูลค่า 2,627.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทยไปฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
น ้ ามนัส าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์ขา้ว
สาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ สินคา้น าเขา้ของไทยจากฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สินแร่โลหะ 
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ สัตวน์ ้ าสด แช่เยน็ แช่แข็ง แปรรูปและก่ึง ประเทศไทยและฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกเขต
การคา้เสรีอาเซียน ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียนจึงมีการลดภาษีสินคา้ระหวา่งกนัอยู่
ระหวา่งร้อยละ 0-5 (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ,2557) 

4.1.12  ประเทศเวยีดนาม 

ประเทศเวียดนามมีพื้นท่ี 329,560 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92.47 ลา้นคน (พ.ศ. 2556) เวียดนามมี
การปกครองระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเวียดนาม (ปี 2554-2563) ให้ความส าคญักบั
การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
พฒันาสวสัดิการทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้เวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั (Modern 
industrialized country) ภายในปี 2563 รัฐบาลจึงเนน้ส่งเสริมภาคธุรกิจ การลงทุนจากต่างประเทศ การ
พฒันาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งภาคการเกษตร และการลงทุนในโรงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของเวยีดนาม ไดแ้ก่ เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
รองเทา้ ขา้ว น ้ ามนัดิบ ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้อาหารทะเล โทรศพัท์และอะไหล่โทรศพัท์  ตลาด
ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยโูร และกลุ่มประเทศอาเซียน สินคา้น าเขา้ส าคญั 
ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เส้นยิ่งทอ คอมพิวเตอร์ สินคา้อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์โทรศพัท์และ
อะไหล่โทรศพัท์ เหล็กและน ้ ามนัส าเร็จรูป ตลาดน าเข้าท่ีส าคญั ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศเกาหลี 
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เวียดนามได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศท่ีพฒันาแล้ว (Most Favor Nation; MFN) กับ 89 
ประเทศ รวมทั้งได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเท่ากันส าหรับเขตการค้า
อาเซียน ซ่ึงอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5  นอกจากน้ีเวียดนามยงัได้รับสิทธิพิเศษทางการคา้ (Generalized 
System of Preference; GSP) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่นและออสเตรเลียอีกดว้ย 
ในปี 2556 ไทยและเวียดนามมีมูลค่าการคา้รวม 10,451.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็นการ
ส่งออก 7,182.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และน าเขา้ 3,269 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สินคา้ส าคญัท่ี
ไทยส่งออกไปยงัเวียดนามได้แก่ น ้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าส าคัญท่ีไทยน าเข้าจากเวียดนามได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เหล็ก 
เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สัตวน์ ้ าสด 
แช่เยน็ แช่แข็ง แปรรูปและก่ึง (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวง
พาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) 

4.2 การวเิคราะห์การส่งออกสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของไทยไปยงัประเทศอาเซียนบวกสาม 

4.2.1 การวเิคราะห์ RCA ของสินค้าเกษตรส าคัญ  

จากการศึกษาสินคา้เกษตรท่ีส าคญั 9 รายการของไทยส่งออกไปยงัประเทศอาเซียนบวกสาม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 พบวา่ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้ทั้งหมด 9 รายการ
สินคา้ ได้แก่ สินคา้กลุ่มปลาและสัตวน์ ้ า มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 5.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายปีพบว่า 
สินคา้กลุ่มปลาและสัตวน์ ้ ามีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปีและในปี พ.ศ. 2554 มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเท่ากับ 2.71 เม่ือเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ถือว่ามีค่าลดลง เน่ืองจาก
ผลกระทบของอุทกภยั ส่งผลให้พื้นท่ีบางส่วนในภาคการประมงไดรั้บความเสียหาย และยงัส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัการประมง เช่น โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้ า จึงท าให้การส่งออกลดลงตามไป
ดว้ย 

สินคา้กลุ่มพืชเพื่อบริโภค มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 7.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายปี พบว่าสินคา้กลุ่มน้ีมีค่า
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเท่ากบั 
8.47 สินคา้กลุ่มขา้วและธัญพืช มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 16.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายปีพบว่าสินคา้กลุ่ม
ขา้วและธญัพืชมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบเท่ากบั 25.44 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาถือว่าค่า RCA ของสินคา้กลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนมาก 
เน่ืองจากปี พ.ศ. 2554 มีความตอ้งการขา้วในตลาดสูงข้ึน สาเหตุมาจากคู่แข่งของไทยหลายประเทศ
ประสบภยัธรรมชาติส่งผลให้มีความตอ้งการน าเขา้ขา้วจากประเทศไทยเพิ่มข้ึน ในดา้นคู่แข่งท่ีส าคญั
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ของไทยอย่างเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2554 มีสัญญาซ้ือข้าวจากต่างประเทศเป็นจา้วท่ีมีคุณภาพดี แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเวยีดนามปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพต ่าถึงร้อยละ 50-70 ของพื้นท่ีปลูกขา้ว อีก
ทั้งประเทศอินเดียและปากีสถานไดร้ะบายขา้วคุณภาพต ่าในราคาท่ีต ่ากวา่เวียดนาม จึงท าให้ประเทศ
เวียดนามจึงไม่สามารถแข่งขนักบัไทยได้ (ส านักงานส่งเสริมการคา้ในฮานอย ประเทศเวียดนาม, 
2555) 

จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้กลุ่มไขมนัและน ้ ามนัจากพืช พบว่ามี
ค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 1.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายปีพบวา่สินคา้กลุ่มน้ีมีความไดเ้ปรียบในทุกปี และในปี 
พ.ศ. 2554 มีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเท่ากบั 1.12 สินคา้กลุ่มน ้ าตาลและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล มี
ค่าเฉล่ีย RCA เท่ากับ 345.43 และเม่ือพิจารณาเป็นรายปีพบว่า สินค้ากลุ่มน้ีมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเท่ากบั 477.56 ซ่ึงมีค่า 
RCA สูงสุดเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีท าการศึกษา เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของ
เอเชียและเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถผลิตน ้ าตาลไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ จึงตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ 
ส่วนประเทศไทยนอกจากจะสามารถผลิตน ้าตาลไดอ้ยา่งเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศแลว้ยงั
สามารถผลิตเพื่อการส่งออกไดถึ้งร้อยละ 70 ของปริมาณผลผลิตทั้งอีกดว้ย 

สินคา้กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 6.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายปี พบว่าสินคา้
กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืชมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเท่ากบั 7.54 สินคา้กลุ่มซอส ซุป น ้ าปลาและเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย RCA 
เท่ากบั 11.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายปีพบวา่ สินคา้กลุ่มน้ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเท่ากบั 10.69 
สินค้ากลุ่มเคร่ืองด่ืม สุรา น ้ าส้มสายชู มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 17.08  เม่ือพิจารณาเป็นรายปี พบว่า
สินคา้กลุ่มน้ีมีความได้เปรียบโดยเปรียบทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
เท่ากบั 20.93 และสินคา้กลุ่มยางและของท่ีท าดว้ยยาง มีค่าเฉล่ีย RCA เท่ากบั 51.11 เม่ือพิจารณาเป็น
รายปี พบวา่สินคา้กลุ่มน้ีมีความเปรียบโดยเปรียบเทียบทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 มีค่าความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบเท่ากบั 65.54 ประเทศไทยนั้นเป็นหน่ึงในประเทศท่ีผลิตยางรายใหญ่ของโลก เม่ือใน
ปี พ.ศ. 2553 ค่า RCA มีค่าต ่ากวา่ปีอ่ืนๆ แต่ยงัคงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากมา ในปี 
พ.ศ. 2552 เกิดสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลก ส่งผลต่อความต้องการรถยนต์ และปริมาณความ
ตอ้งการยางเพื่อน าไปผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ โดยเฉพาะยางลอ้รถและช้ินส่วนลดลงตามไป
ดว้ย 
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จากผลการค านวณดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าสินคา้เกษตรส่งออกท่ีส าคญัของไทย ท่ีส่งไปยงัประเทศ
อาเซียนบวกสามนั้น ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบมากกว่าทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบวก
สาม 

ตารางที ่4.1 ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกลุ่มสินคา้เกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 

(โดยเรียงตามพิกดัศุลกากร) 

ล าดบั พกิดัสินค้า 

ค่าดชันี RCA 

พ.ศ. 

2550 

พ.ศ. 

2551 

พ.ศ. 

2552 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ. 

2554 

1 
03 

(สินคา้กลุ่มปลาและสตัวน์ ้ า) 5.54 5.89 5.71 5.59 2.71 

2 
07 

(สินคา้กลุ่มพืชเพ่ือบริโภค) 6.00 5.83 8.24 7.87 8.47 

3 
10 

(สินคา้กลุ่มขา้วและธญัพืช) 10.63 16.65 15.82 14.82 25.44 

4 
15 

(สินคา้กลุ่มไขมนัและน ้ ามนัจากพืช
และสตัว)์ 

1.60 1.68 0.98 1.03 1.12 

5 
17 

(สินคา้กลุ่มน ้ าตาลและขนมท่ีท าจาก
น ้ าตาล) 

261.28 327.14 307.01 354.16 477.56 

6 
19 

(สินคา้กลุ่มของปรุงแตง่จากธญัพืช) 5.84 8.67 7.28 5.63 7.54 

7 
21 

(สินคา้กลุ่มซอส ซุป น ้ าปลา และ
เคร่ืองปรุงอ่ืนๆ) 

9.95 11.47 12.19 11.51 10.69 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ล าดบั พกิดัสินค้า 

ค่าดชันี RCA 

พ.ศ. 

2550 

พ.ศ. 

2551 

พ.ศ. 

2552 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ. 

2554 

8 
22 

(สินคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืม สุรา 
น ้ าสม้สายชู) 

12.57 17.03 17.61 17.26 20.93 

9 
40 

(สินคา้กลุ่มยางและของท่ีท าดว้ยยาง) 49.02 59.62 59.09 22.28 65.55 

ท่ีมา: ค านวณจากขอ้มูลของ GTA (Global Trade Atlas) 

 


