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บทคัดย่อ 
 องค์การการค้าโลกมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การค้าระหว่างประเทศด าเนินไปบนพ้ืนฐานการค้าเสรี จึงมีนโยบายให้แต่
ละประเทศลดอัตราภาษีน าเข้า เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ผนวกกับการตระหนักต่อความปลอดภัยด้าน
อาหารที่เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ประเทศผู้น าเข้ามีการก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษีในการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส าหรับการค้า
สินค้าเกษตรมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้าถูกน ามาใช้เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังซึ่งถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นล าดับที่ 6 ของประเทศไทย การ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย
ไปยังประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ 5 อันดับแรก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2560 โดยในการวิเคราะห์จะใช้แบบจ าลองแรงโน้มถ่วง ด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบ Two-way Random Effect 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอันดับที่ 1 ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังของประเทศไทย มีการก าหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อ
การค้าเป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่โดยภาพรวมผลกระทบของมาตรการดังกล่ าวเป็นไปในทิศ
ทางบวก แสดงให้เห็นว่าการก าหนดมาตรการดังกล่าวจากประเทศผู้น าเข้าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังของประเทศไทย แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการส่งออกที่เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทยมี
มาตรฐานที่ดี และผ่านกฎเกณฑ์ของมาตรการดังกล่าว เป็นผลท าให้ประเทศผู้น าเข้านิยมท าการค้ากับประเทศไทยมากข้ึน 
 
ค าส าคั  :  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช, มาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้า, ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
 
Abstract 
   The World Trade Organization aims to allow international trade to operate on a free trade basis. 
Therefore, it has a policy for each country to reduce import tariffs to promote fair trade competition 
combined with increased awareness about food safety. As a result, importing countries have increased 
non-tariff measures on international trade. For trading of agricultural products, Sanitary and Phytosanitary 
and Technical Barriers as Trade measures are used a lot in particular. Cassava products, which are 
considered agricultural products has been ranked as the top 6  agricultural exports in Thailand. This 
research aims to analyze the impact of such measures on the export of Thailand’s cassava products to 
the country’s top 5 most important trading partners from year 2001 - 2017 , in which the analysis uses 
gravity model with Two-way Random Effect analysis method. 
 The research shows that China is considered as the No. 1 trading partner for the export of 
cassava products in Thailand. There are prescribing Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to 
Trade measures. But overall, the impact of such measures is positive as the formulation of such measures 
____________________________________________________________________________________________ 
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from the importing country does not hinder the export of cassava products in Thailand, but instead 
promoting higher exports as cassava products in Thailand have good standards and passed the rules of 
measures. As a result, importing countries increasingly trade with Thailand. 
 
Keywords: Sanitary and Phytosanitary,  Technical Barriers to Trade, Cassava Products 
 
บทน า 
 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO) ได้มีการก าหนดกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น 
นโยบายให้ประเทศสมาชิกลดอัตราภาษีน าเข้าศุลกากร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้เกิดการค้าท่ีมีความเป็นธรรมและเป็น
เสรีมากย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตามการค้าแบบเสรีก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านราคาและคุณภาพ เป็นผลให้มีการ
ส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดความเสียหายและ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในประเทศผู้น าเข้า ดังน้ันประเทศผู้
น าเข้าจึงมีการก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 
Measures) เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้า โดยมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศชนิดหน่ึงที่เริ่มมีบทบาทส าคัญต่อการค้า
ระหว่างประเทศมากข้ึนในปัจจุบัน การก าหนดมาตรการที่
เข้มงวดจนเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านปริมาณการค้าระหว่างประเทศ หรือราคาการส่งออก
และน าเข้า หรือทั้งปริมาณการค้าระหว่างประเทศและราคา
การส่งออกน าเข้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้จ ากัดอยู่ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) แต่ยังมีผล
บังคับใช้ในประเทศก าลังพัฒนา (Developing Countries) 
และประเทศพัฒนาน้อย (Least Developing Countries) 
อีกด้วย 

 การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยส่วน
ใหญ่จะอยู่ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary: SPS) และมาตรการอุปสรรค
ทางด้านเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: 
TBT) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซึ่ ง
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังเป็นอันดับที่ 3 ของโลก 
และในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
อันดับที่ 1 ของโลก โดยนโยบายการลดอัตราภาษีน าเข้า
ศุลกากรขององค์การการค้าโลกเป็นตัวส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยมีต้นทุนในการส่งออกที่ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่
ส าคัญ ต่อการขยายปริมาณการส่งออกผลิตภัณ ฑ์มัน
ส าปะหลังของประเทศไทยในอนาคต อย่างไรก็ตามประเทศ
คู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรการ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนซึ่ง
ถือว่าเป็นประเทศคู่ค้ าอันดับที่  1 ของประเทศไทย  มี
นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดข้ึน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่

ส าคัญต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศ
ไทย เน่ืองจากพบฝุ่นละอองเป็นจ านวนมากจาการขนส่ง 
หรือมีข้ันตอนทางศุลกากรที่ไม่เป็นธรรม โดยมีข้อก าหนดให้
สินค้าต้องผ่านข้ันตอนการตรวจสอบกับทางภาครัฐเท่าน้ัน 
ซึ่งจะไม่ยอมรับการตรวจสอบกับทางบริษัทนานาชาติ 
ประกอบกับการตรวจสอบของภาครัฐมีความล่าช้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าท่ีลดลง เป็นต้น 
 ผลกระทบของมาตรการสุ ข อนามั ยและ
สุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อ
การค้า ยังมีความไม่ชัดเจนต่อการค้าระหว่างประเทศใน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ของประเทศไทย เน่ืองจากในกรณีที่
การค้าระหว่างประเทศมีข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์  มาตรการ
ดังกล่าวจะสามารถเป็นตัวส่งสัญญาณเตือนให้ผู้บริโภค
ค านึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร หรือเป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจท าการค้าระหว่างประเทศได้ แต่ในกรณีที่ประเทศผู้
น าเข้ามีการก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในลักษณะการปกป้อง
ทางการค้า หรือช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศ จะส่งผล
กระทบโดยเป็นการขัดขวางการค้าระหว่างประเทศให้ไม่
เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
การค้าโลก 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาในครั้งน้ีถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
การค้าระหว่างประเทศในผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังประเภท
ต่าง ๆ ของประเทศ ไทย กับมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรก โดยท าการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวว่ามีผลต่อการค้าระหว่าง
ประเทศในผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทยใน
ทิศทางใด ทั้งในด้านของประโยชน์และความสูญเสียที่
อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลและความรู้เก่ียวกับผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของ
ประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า โดยใช้วิธีการจ าแนกของ International 
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Classification of Non-Tariff Measures Version 2012 
เพ่ือจ าแนกประเภทของมาตรการที่ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปยัง
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 – 
2560 โดยจะท าการศึกษารูปแบบ โครงสร้างการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการดังกล่าว
ต่อส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย ซึ่ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์มันส าปะหลังที่ ใช้ ใน การศึ กษ าครั้ง น้ี  คื อ  
1) ผลิ ตภัณ ฑ์มั นส าปะหลั งแบบสด (พิ กั ดศุ ลกากร 
07.14.10) มีประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ ประเทศจีน ประเทศ
ญ่ีปุ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสเปน และประเทศ
อินโดนีเซีย 2) ผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลัง (พิกัดศุลกากร 
11.08.14) มีประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ ประเทศจีน ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ญ่ีปุ่น และ 3) ผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปร (พิกัด
ศุลกากร 35.05.10) มีประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลีใต้ 
และประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการลดลงของระดับ
อัตราภ าษี น า เข้ าศุ ลกากรเป็ น ไปอ ย่างต่อ เน่ื อง อั น
เน่ืองมาจากการเจรจาและท าข้อตกลงทั้งในระดับพหุภาคี 
ภูมิภาค และทวิภาคี จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญ
ให้ประเทศผู้น าเข้าได้น ามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้ในการค้า
ระหว่างประเทศ (Fugazza 2013; Kareem 2014; Moise 
and Le Bris 2013)  ประกอบกับประเทศผู้น าเข้ามุ่งเน้นใน
เรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มการน ามาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชมาใช้ในการน าเข้าสินค้าเกษตรมากย่ิงข้ึน 
โดยผลกระทบของประเทศก าลังพัฒนาจะมีความอ่อนไหว
มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว (Chemnitz et al. 2007; 
Otsukietal.2001) และงานวิจัยของ Disdier et al. (2008) 
แสดงให้เห็นว่ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเป็น
ส่วนส าคัญในการลดปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรจาก
ประเทศก าลังพัฒนาไปยังองค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ  Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) เมื่ อ ตลาดเกิ ด
ความล้มเหลวในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้า ภาครัฐของประเทศผู้น าเข้าจึงมีการใช้นโยบาย
ทางเลือกเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคภายในประเทศที่
มีการศึกษาสูง (Roberts et al. 1999) 
 

 งานวิจัยส่วนใหญ่ได้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติ เพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนของมาตรการที่
มิใช่ภาษีต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเปรียบเทียบ
มาตรการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของอัตราเทียบเท่าภาษี และ
พิจารณาถึงสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่มิใช่ภาษีส่งผล
ต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยมาตรการ
ดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นอุปสรรคทางด้านการค้า และเป็นการ
เพ่ิมต้นทุนให้กับประเทศผู้ส่งออก ซึ่ง Dean et al., (2009) 
แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่มิใช่ภาษีมีนัยส าคัญต่อการชะลอ
การค้าระหว่างประเทศ จากงานวิจัยของ Maskus et al. 
(2005) แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งออกต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิม
สูงข้ึน เพ่ือปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรการ
และกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนแสดง
ให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและทาง
วิทยาศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานใน
ต่างประเทศ 
 มาตรการที่มิใช่ภาษีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อการค้าในหลาย ๆ ประเทศ ตัวอย่างเช่น การลดลงของ
การค้าสินค้าเกษตรในเขต Euro-Med (Trabelsi, 2013) 
การค้าสินค้าเกษตรของประเทศในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก (Chevassus-Lozza et al., 2008) มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศจ านวน 8 ประเทศในเอเชียลดลงอย่างมี
นั ย ส า คั ญ อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก ม า ต ร ก า ร ที่ มิ ใ ช่ ภ า ษี 
(Bellanawithana et al., 2009 ; Mehta, 2005 ; Saini, 
2009; Saqib and Taneja, 2005) ความหลากหลายของ
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศอินเดียมีนัยส าคัญต่อการค้า
สินค้าเกษตรกับสหรัฐอเมริกา (Serletis et al., 2009) การ
ส่งออกถ่ัวพาสตาชิโอของประเทศอิหร่าน (Alaeibakhsh 
and Ardakani, 2012) หรือแม้แต่การค้าระหว่างประเทศที่
มีมูลค่าน้อย ก็ยังพบว่ามีการก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษีเป็น
จ านวนมาก (Hanif and Alavi, 2011) 
 อย่างไรก็ตามมาตรการที่มิใช่ภาษียังก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในประเทศผู้น าเข้าและประเทศผู้ส่งออก 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Ganslandt and Markusen 
2001 ; Van der Meer (2014) หากสินค้ ามี ใบรับรอง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ จะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศผู้น าเข้า ซึ่งจะก่อให้เกิดก าไรที่
เพ่ิมข้ึนแทนการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน งานวิจัยของ Jaffee 
(2003), Maertens and Swinnen (2009) and Henson 
and Humphrey (2010) เน่ืองจากประเทศน าเข้าต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพมากข้ึน ผู้ผลิตในประเทศผู้ส่งออกจึงเกิด 
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การลงทุนในการผลิต เป็นผลให้เกิดการขยายตลาดของ
สินค้าที่มากข้ึน จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้ผลิตต้องเผชิญกับต้นทุน
ในระยะยาวจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบบางอย่าง แต่ผู้
ส่งออกจะท าการรักษาเสถียรภาพด้านต้นทุน และปรับปรุง
ระดับของการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ในขณะ
ที่การลดลงของมาตรการที่มิใช่ภาษีเป็นส่วนส าคัญในการ
เพ่ิมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติก (Theie, 2014) 
 ในขณะที่บางงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่
มิใช่ภาษีมีผลกระทบที่ไม่ชัดเจนต่อการค้าระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น Almeida et al., (2012) แสดงให้ เห็นว่า
มาตรการที่มิใช่ภาษีไม่มีอิทธิพลต่อการค้ากาปของโลก หรือ
กฎระเบียบเก่ียวกับสาตกค้างสูงสุดของอะฟลาทอกซินไม่มี
ผลต่อการส่งออกถ่ัวลิสงของแอฟริกา (Xiong, 2012) และ 
Yue et al., (2005) แสดงให้เห็นว่า การค้าระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ที่มิใช่ภาษี 
 ในอดีตที่ ผ่านมามีการพัฒนาการวิเคราะห์
ผลกระทบของมาตรการการที่มิใช่ภาษีอย่างต่อเน่ือง โดย
งาน วิจั ย ชิ้ น น้ี ไ ด้ ใช้ วิ ธี ก า ร แบ บ ด้ั ง เดิ ม  ( Inventory 
Approach) คือ ดัชนีความถ่ี (Frequency Index: FI) ซึ่ง
จะแสดงถึงอัตราส่วนร้อยละของการก าหนดมาตรการที่มิใช่
ภาษีต่อผลิตภัณฑ์ส่งออกของประเทศน้ัน ๆ ร่วมกับการ
วิเคราะห์โดยใช้เศรษฐมิติเพ่ือแยกแยะผลกระทบดังกล่าว 
โดยใช้การวิเคราะห์ตามแรงโน้มถ่วง (Gravity-Based 
Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Two-Way Random 
Effect ในทางเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ผลกระทบของ
มาตรการทางด้านเทคนิค (Technical Measures) สามารถ
อธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนที่ของเส้นอุป
สงค์และอุปทาน (Shifts of Supply and Demand) ใน
สินค้าใดสินค้าหน่ึง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
และมาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้าก่อให้เกิด

ต้นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึน เช่น ในการผลิตสินค้าเกษตรต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพ่ือให้สารก าจัดศัตรูพืช หรือสาร
ตกค้างอยู่ในระดับสูงสุดที่รับได้ ก่อให้เกิดการผลิตที่มีราคา
สูงกว่าปกติ โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค 
แต่ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการส่งผ่านราคา และลักษณะ
ของตลาดสินค้า 
 ในกรณีที่ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า
หรือเท่ากับจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ผู้ผลิตจะท าการ
ผลิตสินค้าเพ่ือขายสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ สามารถจ าแนกผู้ผลิตสินค้าออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) ผู้ผลิตที่ออกจากตลาดโดยไม่ท าการผลิตสินค้า
เน่ืองจากไม่สามารถท าก าไรจากการค้าได้ 2) ผู้ผลิตที่ท าการ
ผลิตสินค้าเพ่ือท าการขายภายในประ เทศเท่าน้ัน และ  
3) ผู้ผลิตที่ท าการผลิตสินค้าเพ่ือท าการขายภายในประเทศ
และส่งออกไป ยังต่างประเทศ  ถ้าประเทศผู้น าเข้าใช้
มาตรการที่ส่งผลต่อการเพ่ิมต้นทุนในการผลิตของสินค้า
น าเข้า ราคาสินค้าของประเทศผู้น าเข้าจะเพ่ิมสูงข้ึน หาก
มาตรการดังกล่าวถูกใช้โดยที่ไม่เลือกปฏิบั ติตามข้อตกลง
ขององค์การการค้าโลก ในขณะเดียวกันราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะ
ลดปริมาณความต้องการน าเข้าของสินค้า ดังน้ันการดูผล
ของความต้องการที่ลดลงสามารถสังเกตได้ 2 ทาง คือ แบบ
ราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และแบบปริมาณปริมาณท่ีลดลง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเปลี่ยนแปลงของมาตรการที่มิใช่ภาษีเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลาในทุก ๆ ประเทศ ดังน้ันการประเมินผล
กระทบต่อการค้าจึงเป็นงานที่ยาก เพ่ือให้วิธีการประเมินมี
ประสิทธิภาพงานวิจัยส่วนใหญ่ได้ใช้ ดัชนีความถ่ีในการวัด
ข้อจ ากัดหรือความรุนแรงของมาตรการที่มิใช่ภาษีแทนการ
ใช้มาตรการหรือข้อบังคับเฉพาะ และน ามาใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ โดยแบบจ าลองแรงโน้มถ่วงสามารถ
อธิบายได้ดังน้ี 

  
ln(𝑄𝑖𝑗𝑡

𝑘 )  =  𝛽0 + 𝛽1ln(𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 ) + 𝛽2ln(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡)  + 𝛽3ln(𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 )  

+ 𝛽3𝑡𝑖𝑗𝑡
𝑘  +  𝛽4𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡

𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑡
𝑘   

 เมื่อ ln แสดงถึง ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithms), i แสดงถึง ประเทศผู้สง่ออก, j แสดงถึง ประเทศ
ผู้น าเข้า, k แสดงถึง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก และ t แสดงถึง ปี พ.ศ. ดังน้ัน ค าอธิบายของตัวแปร
และแหล่งข้อมูลของแบบจ าลองสามารถแสดงได้ดังน้ี 

  หมายถึง ปริมาณการส่งออกสินค้า  จากประเทศ  ไปยังประเทศ  ณ ปีที่  (International 

Trade Centre: ITC) 
  หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงิน (Nominal Gross Domestic Product) 

ของประเทศ  ณ ปีที่  (World Bank, National Statistics Republic of China (Taiwan) 
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  หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงิน (Nominal Gross Domestic Product) 
ของประเทศ  ณ ปีที่  (World Bank) 

 หมายถึง ระยะห่างระหว่างประเทศของเมืองหลวงประเทศ  กับประเทศ  (Centre d'Etudes 
Prospectives et d'Informations Internationales: CEPII) 

   หมายถึง อัตราภาษีน าเข้าของสินค้า  ระหว่างประเทศ  และประเทศ  ณ ปีที ่  (World Trade 

Organization: WTO) 
  หมายถึง ดัชนีความถ่ีของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หรือ มาตรการอุปสรรคทางด้าน

เทคนิคต่อการค้าของสินค้า  ระหว่างประเทศ  และประเทศ  ณ ปีที่  (United Nations Conference on Trade and 
Development: UNCTAD, TRAINS NTMs: The Global Database on Non-Tariff Measures) 
 
 ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจะเริ่ม ต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2544 – 2560 โดยจะจ าแนกแบบจ าลองตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และจะท าการศึกษาเฉพาะ
ประเทศคู่ค้า 5 อันดับแรก เป็นผลท าให้แบบจ าลองใช้การ
วิเคราะห์ ข้อมูลแบบ Panel Data และใช้ วิธี Hausman 
test ในการพิจารณาถึงแบบจ าลองที่ เหมาะสมระหว่าง 
Fixed Effect Model กับ Random Effect Model 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์จะจ าแนกแบบจ าลองออกเป็น 3 
แบบตามประ เภทของผลิตภัณ ฑ์มันส าปะหลั ง  คื อ  
1) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบสด (พิกัดศุลกากร 07.14.10) 
2) ผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลัง (พิกัดศุลกากร 11.08.14) 
และ 3) ผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปร (พิกัดศุลกากร 
35.05.10) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลองโดย
ใช้วิธี Hausman test พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง 3 
แบบจ าลอง เป็นผลให้แบบจ าลองที่เหมาะสม คือ Random 
Effect Model สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ของแบบจ าลองแรงโน้มถ่วง 
Dep. Variable: ln(Export Quantity) 

Model: (1) (2) (3) 
ln(GDP Importer) 4.79*** 1.47*** 0.41*** 

(1.38) (0.66) (4.76) 

ln(GDP Exporter) -9.91*** -0.39* 0.41*** 

(5.12) (-1.89) (3.07) 

ln(Distance) 2.61* -3.66* -0.99 

(-4.18) (-1.72) (-0.87) 

Tax -0.30*** 0.00 0.00*** 

(1.79) (0.06) (3.21) 

SPS 0.14*** 0.02 0.00 

(-3.87) (1.20) (-0.50) 

TBT -0.07* 0.00 0.00 

(-1.90) (-0.32) (-0.07) 
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Dep. Variable: ln(Export Quantity) 
Model: (1) (2) (3) 

85 85 85 

Nb. Obs. 0.54 0.71 0.53 
R-squared 0.50 0.69 0.49 

Adj. R-squared    
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ *** หมายถึง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การอภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของประเทศไทย จะ
แสดงให้เห็นถึงอ านาจในการซื้อสินค้า ถ้าขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทั้ง 
3 ประเภทของประเทศไทยร้อยละ 0.41 ถึง 4.79 ตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงินใน
ประเทศผู้น าเข้าเพ่ิมข้ึน จะเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจาก
อ านาจในการซื้อสินค้าของประเทศผู้น าเข้าเพ่ิมข้ึน โดย
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทยถือว่าเป็นสินค้า
จ าเป็นและสินค้าปกติส าหรับประเทศผู้น าเข้า 

 ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
แสดงให้เห็นถึงอ านาจในการขายสินค้า ถ้าขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบ
สด และผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังของประเทศไทยร้อยละ 
9.91 และ 0.39 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.10 ตามละดับ แต่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลัง
ดัดแปรของประเทศไทยร้อยละ 0.41 ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าใน
การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบสด และผลิตภัณฑ์
แป้งมันส าปะหลัง ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่
เป็ น ตัวเงิน ในประเทศผู้ ส่ งออกเพ่ิ ม ข้ึน จะส่ งผล ต่อ
ความสามารถในการผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากการเพ่ิมการ
ลงทุนในระดับหน่วยธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการส่งออก แต่จะ
ตรงกันข้ามในการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปร 

 ระยะห่ างระหว่างประเทศของเมื องหลว ง
ระหว่างประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น าเข้า จะแสดงให้
เห็นถึงระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า ถ้าหาก

ระยะห่างระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มั น
ส าปะหลังแบบสดของประเทศไทยร้อยละ 2.61 ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 เป็นผลมา
จากประเทศจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบ
สดเป็นจ านวนมาก จึงเป็นประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย ซึ่ งในปัจจุบันครอบคลุมปริมาณส่งออก
ประมาณร้อยละ 99.99 ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังแบบสดของประเทศไทยทั้งหมด ในขณะที่จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้ง
มันส าปะหลังของประเทศไทยร้อยละ 3.66 ในทิศทาง
ตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากระยะห่างระหว่างประเทศ
จะเป็นส่วนที่ท าให้ต้นทุนในการส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน เป็นผลให้
ราคาในการส่งออกเพ่ิมข้ึน และประเทศผู้น าเข้าจะลด
ปริมาณการน าเข้าสินค้าลง ส าหรับผลิตภัณฑ์แป้งมัน
ส าปะหลังดัดแปรจะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นโยบายอัตราภาษีน าเข้าศุลกากรเป็นส่วน
ส าคัญในการเพ่ิมต้นทุนในการส่งออก ซึ่งจะส่งผลต่อราคา
การส่ งออกที่ เพ่ิ ม ข้ึน  ถ้ าอั ตราภ าษี น า เข้ าศุ ล ก ากร
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบสดของ
ประเทศไทยร้อยละ 0.30 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ในขณะที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปรของประเทศไทย 
และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลัง 

 ดัช นีความ ถ่ีของมาตรการสุขอนามั ยและ
สุขอนามัยพืช จะใช้เป็นตัววัดความเข้มข้นของมาตรการ
ดังกล่าวต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศ
ไทย ถ้าดัชนีความถ่ีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
แบบสดของประเทศไทยร้อยละ 0.14 ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้ เห็นว่า
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มาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของ
ประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนเสริมให้ประเทศไทยมีปริมาณ
การส่งออกที่เพ่ิมข้ึน อันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
แบบสดของประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดี และผ่านกฎเกณฑ์
ของมาตรการดังกล่าว เป็นผลท าให้ประเทศผู้น าเข้านิยมท า
การค้ากับประเทศไทยมากข้ึน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติใน
ผลิตภัณ ฑ์แป้ งมันส าปะหลัง และผลิตภัณ ฑ์แป้ งมัน
ส าปะหลังดัดแปร 

 ดัชนีความถ่ีของมาตรการอุปสรรคทางด้าน
เทคนิคต่อการค้า จะใช้เป็นตัววัดความเข้มข้นของมาตรการ
ดังกล่าวต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศ
ไทย ถ้าดัชนีความถ่ีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
แบบสดของประเทศไทยร้อยละ 0.07 ในทิศทางตรงกันข้าม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้ เห็นว่า
มาตรการดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศจีน ซึ่งมี การก าหนด
มาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้าหลากหลาย
รูปแบบ ในขณะเดียวกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในผลิตภัณฑ์
แป้งมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปร 

  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันนโยบายอัตรา
ภาษีน าเข้าศุลกากรมีบทบาทลดลงมากข้ึน ในขณะเดียวกัน
มาตรการที่มิใช่ภาษีเริ่มมีบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศ
มากข้ึน การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบจ าลองแรงโน้มถ่วงและตัว
แปรที่เหมาะสมซึ่งได้จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบ Two-way Random Effect ในการวิเคราะห์
ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ
มาตรการอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้า ต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทั้ง 3 ประเภทของประเทศไทยไปยัง
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรก โดยมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบสด ส่วนมาตรการอุปสรรค
ทางด้านเทคนิคต่อการค้ามีผลกระทบในเชิงลบ ต่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศแบบสด ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความสมารถในการรับมือของการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแบบสดของประเทศไทย โดย 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะเป็นตัวส่งเสริมให้
เกิดการส่งออกที่ เพ่ิมข้ึน ส่วนมาตรการอุปสรรคทางด้าน
เทคนิคต่อการค้าจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ในขณะที่ทั้ง 
2 มาตรการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
แป้งมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดัดแปร 
ซึ่ งผลกระทบได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง คือ 

มาตรการที่มิใช่ภาษีอาจจะมีผลกระทบในเชิงบวก หรือเชิงลบ 
หรือไม่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ 
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