อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)
ต่อสิ นค้าเกษตร
1. NTB คืออะไร
อุปสรรคทางการค้าทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) คือ มาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีนาเข้ารูปแบบต่างๆ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มกี ารกาหนด
อย่างเป็นทางการว่า มาตรการใดเป็น NTB อย่างชัดเจน แต่จากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
ทีผ่ ่านมา สามารถจาแนกมาตรการ NTB ได้ 8 กลุ่มคือ
1.1 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)
ประเทศผูน้ าเข้าเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิม่ เติมจากภาษีนาเข้าปกติ โดยอ้างว่า
มีการทุ่มตลาดจากบริษทั ผูส้ ่งออกมายังประเทศผูน้ าเข้า
1.2 มาตรการตอบโต้การอุดหนุ น (Counter-Vailing Duty : CVD)
ประเทศผูน้ าเข้าเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุ นเพิม่ เติมจากภาษีนาเข้าปกติ โดยอ้างว่า
สินค้านาเข้าได้รบั การอุดหนุ นจากรัฐบาลประเทศทีผ่ ลิตสินค้านัน้ ๆ
1.3 มาตรการปกป้องจากการนาเข้าทีเ่ พิม่ ขึน้ (Safeguard)
ประเทศผูน้ าเข้าเก็บอากรปกป้องเพิม่ เติมจากภาษีนาเข้าปกติได้ โดยอ้างว่ามีการ
นาเข้าทีผ่ ดิ ปกติ ทัง้ ในรูปของการนาเข้ามาของสินค้าในปริมาณทีม่ ากกว่าปกติ
หรือมีการนาเข้ามาในราคาทีต่ ่ากว่าปกติ
1.4 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)
การใช้มาตรฐานเรือ่ ง SPS ทีส่ งู มาก จนเป็นอุปสรรคต่อสินค้านาเข้าในเชิงพาณิชย์
1.5 มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade : TBT)
กาหนดมาตรฐานทางการค้า อาทิ การกาหนดการติดฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีส่ งู มาก
จนเป็ นอุปสรรคต่อสินค้านาเข้าในเชิงพาณิชย์
1.6 มาตรการด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ นาเรือ่ ง ปญั หาโลกร้อน การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาเป็ นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า
1.7 มาตรการด้านแรงงาน ตัวอย่างเช่น สินค้านาเข้า ต้องไม่ได้ผลิตโดยเด็กหรือนักโทษ
เป็นต้น
1.8 NTB รูปแบบอื่นๆ อาทิ การจัดซือ้ โดยรัฐ การผูกขาดการนาเข้า การกาหนดแหล่งกาเนิด
สินค้า เป็นต้น
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2. สิ นค้าเกษตรไทยที่ได้รบั กระทบจาก NTB
สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ดังนี้
2.1 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)
ถึงแม้ว่ามาตรการ SPS นี้ องค์การการค้าโลก (WTO) จะอนุญาตให้ทาได้โดยให้
อ้างอิงการกาหนดมาตรฐาน SPS ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ Codex, IPPC, และ OIE
แต่ในทางปฏิบตั ิ ประเทศผูน้ าเข้าบางประเทศมักกาหนดมาตรฐานทีส่ งู กว่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศเพื่อผลในการกีดกันทางการค้า
ผลของการใช้มาตรการ SPS ทาให้ผสู้ ่งออกของไทยต้องมีภาระในการเพิม่ ต้นทุน
ในการส่งออก ยิง่ ไปกว่านัน้ หากมาตรการ SPS นัน้ เป็นการกาหนดมาตรฐานทีส่ งู เกินไปจนไม่
สามารถทาได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ก็ถอื ว่าเป็นมาตรการ ประเทศต่างๆ สามารถทีเ่ ทียบเท่ากับ
การห้ามนาเข้า ตัวอย่างสาคัญกรณีน้คี อื การกาหนดมาตรฐานไก่ต้มสุกนาเข้าของออสเตรเลีย
การใช้มาตรการ SPS ของประเทศคู่ค้าต่อสิ นค้าเกษตรไทยที่สาคัญ
สินค้า
ไก่ตม้ สุก

ประเทศทีใ่ ช้
ออสเตรเลีย,
นิวซีแลนด์

เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง
เนื้อหมูและเนื้อวัวแช่
เย็นแช่แข็ง
ผักและผลไม้สด
ปลาทูนากระป๋อง

ทุกประเทศ
ทุกประเทศ
ประเทศพัฒนาแล้ว
ญีป่ นุ่

รายละเอียด
ต้องต้มทีอ่ ุณหภูม ิ 75 องศา เวลา 165 นาที เพื่อ
ป้องกันเชือ้ IBD (ภาคเอกชนไทยแย้งว่าไม่
สามารถทาได้ในเชิงพาณิชย์)
ไทยยังไม่ปลอดเชือ้ ไข้หวัดนก
ไทยยังไม่ปลอดเชือ้ ปากและเท้าเปื่อย
คุมเข้มเรือ่ งจุลนิ ทรียแ์ ละสารปนเปื้อน
กฎแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้กรอบหุน้ ส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้มงวด ทาให้ไทยไม่
สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ในการลดภาษี จาก
ข้อตกลงอย่างเต็มที่

2.2 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)
ขณะนี้ สินค้าเกษตรไทยถูกประเทศคู่คา้ ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ 3 สินค้า
จาก 3 ประเทศคือ
1) กุง้ แช่แข็ง จากสหรัฐอเมริกา
2) ข้าวโพดหวานกระป๋อง จากสหภาพยุโรป
3) สับปะรดกระป๋อง จากออสเตรเลีย
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ผลของการใช้มาตรการ AD นี้ ทาให้สนิ ค้าทีถ่ ูกใช้ AD จะมีราคาสูงขึน้ ในประเทศผู้
นาเข้า จนส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณการส่งออกไปยังประเทศนัน้ ๆ
2.3 NTB รูปแบบอืน่ ๆ ได้แก่ การจัดซื้อโดยรัฐ การผูกขาดการนาเข้า การเก็บ
ภาษี มลู ค่าเพิ ม่ เพิ ม่ เติ ม
มาตรการการจัดซือ้ โดยรัฐ การผูกขาดการนาเข้า ส่วนใหญ่เป็ นมาตรการทีป่ ระเทศ
กาลังพัฒนาเป็นผูใ้ ช้และเป็นสินค้าหลักทีม่ ผี ลต่อความมันคงด้
่ านอาหาร สินค้าเหล่านี้ได้แก่ ข้าว
และน้าตาล ประเทศทีใ่ ช้ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ จีน และไต้หวัน ซึง่ มาตรการที่
ถือเป็ นอุปสรรคทางการค้าได้แก่ การกาหนดสเป็ คสินค้า การกาหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกไทยคือ ทาให้ในบางครัง้ ไทยไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากสินค้ า
ไม่ตรงสเป็คทีก่ าหนด และทาให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาทีส่ งู ขึน้ ในตลาดประเทศเหล่านี้
มาตรการการเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ เติม เป็ นมาตรการทีจ่ นี ใช้กบั สินค้านาเข้า ซึง่
อาจจะขัดกับหลักการการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ (National Treatment: NT) ของ WTO กล่าวคือจีนได้
ยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) กับสินค้าเกษตรทีผ่ ลิตภายในประเทศ แต่ยงั เก็บสินค้า
เกษตรนาเข้าในอัตราร้อยละ 13
3. มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ที่ไทยใช้กบั ประเทศคู่ค้า (สิ นค้าเกษตร)
นโยบายการปกป้องการนาเข้ามาของสินค้าเกษตรของไทย ส่ วนใหญ่ไทยจะใช้
มาตรการด้านภาษีทงั ้ การใช้ระบบภาษีปกติและระบบโควตาภาษีเป็ นมาตรการปกป้องหลัก
แต่จากการที่ไทยได้มกี ารเปิ ดเสรีทางการค้ากับคู่ค้าผ่านการเจรจาเขตการค้าเสรี
และองค์การการค้าโลก ไทยได้มกี ารใช้มาตรการทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี 2 มาตรการหลักคือ
1) การบริ ห ารโควตา ส าหรับ สิน ค้า กลุ่ ม สิน ค้า โควตาภาษี 1 ไทยได้ ม ีก ารใช้
มาตรการบริหารโควตาบางอย่าง เพื่อควบคุมการนาเข้า อาทิ การกาหนดอุตสาหกรรมทีม่ สี ทิ ธิ
นาเข้า การให้นาเข้าเฉพาะฤดูกาลทีข่ าดแคลน เป็นต้น
2) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)
ที่ผ่ านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผลการหารือเรื่องกรอบ
แนวทางปฏิบตั กิ ารตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 มีนาคม 2546
ซึง่ มี รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) เป็นประธาน โดยมีวตั ถุประสงค์การหารือ ดังนี้
1

1. น้านมดิบ/พร้อมดื่ม 2. นมผงขาดมันเนย 3. มันฝรัง่ 4. หอมหัวใหญ่ 5. เมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ 6. กระเทียม 7. ลาไยแห้ง 8. ชา 9. เมล็ดกาแฟ 10. กาแฟสาเร็จรูป 11. น้าตาล
ทราย 12. เส้นไหมดิบ 13. ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ 14. ข้าว 15. เนื้อมะพร้าวแห้ง 16. มะพร้าวผล
17. น้ ามันมะพร้าว 18. เมล็ดถัวเหลื
่ อง 19. น้ามันถัวเหลื
่ อง 20. กากถัวเหลื
่ อง 21. น้ามันปาล์ม
22. พริกไทย 23. ใบยาสูบ
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(1) เพื่อให้การดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพสินค้าเกษตร
และอาหาร (Food Safety) เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบตั ิ ระบบงานด้านมาตรฐานและ
ความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ในช่วงระยะเฉพาะหน้า ประมาณ 1 ปี (Transition
Period) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
(2) สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไปให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดตัง้ สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในลักษณะ Single agency ตามที่ได้เคยมีมติ
คณะรัฐมนตรีไปแล้ว
ผลการหารือ สรุปได้ดงั นี้ ระบบงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารและ
สินค้าเกษตร
(1) หลักการ
(1.1) เน้นความสาคัญในด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคภายในประเทศและ
ต่างประเทศทีเ่ ท่าเทียมกัน
(1.2) สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ต้องเป็นทีย่ อมรับและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
(1.3) การกาหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) จะต้องอยู่
บนพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์เท่านัน้ เพื่อปกป้องและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการผลิตทางการเกษตร
(1.4) ประเทศไทยจะต้องมีระบบการควบคุมมาตรฐานและการกักกันพืชและ
สัตว์ท่เี ท่าเทียมกับต่างประเทศ (From Farm to Table) เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในระบบ
การค้าระหว่างประเทศและผูบ้ ริโภคในประเทศ
ระบบควบคุมการนาเข้าสิ นค้าเกษตร และอาหาร
1) การควบคุมการนาเข้ายา เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ อาหารสาเร็จรูป วัตถุดบิ ในการผลิต
อาหาร (ยกเว้นเนื้อสัตว์ ปลาทูน่า และกุง้ ) ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
2) การกักกันพืชและสัตว์ท่มี ชี วี ิต เนื้อสัตว์ ปลาทูน่า กุ้ง อาหารสัตว์ สารเคมี และ
วัตถุมพี ษิ ทางการเกษตร ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบหลักโดย
บูรณาการและปรับปรุงด่านตรวจพืช ประมง และปศุสตั ว์
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4. แนวโน้ มการใช้มาตรการ NTB
คาดว่าจะมีแนวโน้มในการใช้มาตรการ NTB เพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
4.1 ผลจากเปิดเสรีทางการค้า ผ่านกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ก่อให้เกิด
การทีต่ อ้ งผูกพันลด/เลิก ภาษีนาเข้า (Tariff) ทาให้ประเทศต่างๆ พยายามใช้ NTB มาใช้เป็น
เครือ่ งมือปกป้องผูผ้ ลิตภายในประเทศแทนภาษีนาเข้า
4.2 ผลจากเศรษฐกิจโลกตกต่า อาจทาให้ประเทศต่างๆ ต้องใช้มาตรการปกป้องมากขึน้
กว่าปกติ
----------------------------

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2552
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สิ นค้าเกษตรที่ญี่ปนก
ุ่ าหนดให้ มีการกักกันเพื่อตรวจสอบก่อนอนุญาตนาเข้า
1. ไก่และผลิตภัณฑ์
2. กุง้ เพาะเลีย้ ง
3. ผักคื่นฉ่าย (Chinese celery)
4. ผักคะน้า (Kale)
5. ผักชีฝรัง่ (Stinking)
6. ผักชีลาว (Dill)
7. ผักชี (Coriander)
8. ผักคะแยง (Ka-yaeng)
9. ยีห่ ร่า (Perilla)
10. ใบแมงลัก (Hairy basil)
11. ใบสาระแหน่ (Peppermint)
12. ผักแพร้ว (Puk-preaw)
13. ใบบัวบก (Cantella)
14. ถัวลั
่ นเตาดิบ (Peas)
15. ปุเล่ (Collard)
16. ส้มป๋อย/ชะอม (Acacia)
17. ใบมะกรูด (Leechime leaf)
18. มะม่วง
19. ใบเตยสด (Pandanus Palm Leaves)
20. พริกไทยอ่อน (Young Black Pepper)
21. ปลาปกั เป้า (blow fish)
22. ถัวและผลิ
่
ตภัณฑ์
23. เครือ่ งเทศ
24. มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น แป้งมัน)
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สินค้า
ข้าว

ปลาทูนากระป๋อง

ผักและผลไม้สด
สินค้าปศุสตั ว์
สินค้าประมง

ดอกไม้สด

น้าตาล
กุง้ แช่แข็ง
ข้าวโพดหวาน
กระป๋อง
สับปะรดกระป๋อง

ประเทศทีใ่ ช้ NTB
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์ จีน
ไต้หวัน
ญีป่ นุ่

สหรัฐอเมริกา
ไต้หวัน เกาหลีใต้
ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย
สหภาพยุโรป
นิวซีแลนด์
มาเลเซีย ฯลฯ
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
ญีป่ นุ่ ฯลฯ
อินโดนีเซีย ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย

ประเภทของ NTB
ผูกขาดนาเข้า โดยหน่วยงานของรัฐ

กฎแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้กรอบหุน้ ส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้มงวด ทาให้ไทยไม่
สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ในการลดภาษี จาก
ข้อตกลงอย่างเต็มที่
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ต้อง
ปราศจากเพลีย้ ไฟ
ผูกขาดนาเข้า โดยหน่วยงานของรัฐ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)

7

