โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะหเจรจาภายใต
ความรวมมือหุน สวนเศรษฐกิจที่ใกลชดิ
ระหวางไทย – ญี่ปุน

บทคัดยอ
โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะหเจรจาภายใตความรวมมือหุนสวน
เศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-ญี่ปุน
รายงานการศึกษาวิจัยนี้ จัดทําโดยศูนยศึกษาเอเปคและศึกษาความรวมมือในภูมิภาค
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความตองการของสํานักงานเจรจาเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน
กระทรวงการตางประเทศ เมื่อป 2548
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการทําเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน
โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 สวน คือ
1) การศึกษาภาพรวม โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ซึ่งจะสามารถประเมินถึงผลดี
และผลเสียที่เกิดจากการเปดเสรีการคาระหวางไทย-ญี่ปุน
2) การศึกษาในสวนของการเปดเสรีรายสินคาตางๆ เชน ขาว มันสําปะหลัง ไก น้ําตาล
เหล็ก ชิ้นสวนอะไหลรถยนต รองเทา
3) การศึกษาเพื่อเสนอความเห็นแกคณะผูเจรจาในประเด็นตางๆ เชน กฎระเบียบการ
นําเขาและ Food Sanitation Law ของญี่ปุน และระบบการนําเขาขาวของญี่ปุน
4) การศึกษาการคาบริการ
รายการสินคาที่มีการศึกษาวิเคราะห กรณีไมเปดตลาด สินคาสําคัญ เชน กรณีขาว กรณี
น้ําตาล กรณีขาวและน้ําตาล กรณีเหล็กและผลิตภัณฑ กรณียานยนตและชิ้นสวน กรณีเหล็กและ
ผลิตภัณฑและยานยนตและชิ้นสวน และกรณีขาว น้ําตาลและยานยนตและชิ้นสวน นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาผลประโยชนและผลกระทบเชิงมูลคาการคาในสินคาสําคัญ เชน สับปะรด ไกเนื้อ
กากน้ําตาล กลวย แปงมันสําปะหลัง ปลาทูนา
ผลการศึกษา สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1) ผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-ญี่ปุน กรณีเปดเสรีทุกสาขาสินคา
และบริการ โดยพิจารณาผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากการคํานวณ
ตามแบบจําลอง GTAP พบวาการลดอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 ในทุกสาขาสินคาและบริการ จะทํา
ให GDP ของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 ในขณะที่ GDP ของญี่ปุนเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.14 แสดงวา
การเปดการคาเสรีดังกลาวกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมากกวาญี่ปุนถึง 17 เทา สวน
ผลกระทบตอรายไดครัวเรือน พบวาการลดอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 ในทุกสินคาและบริการ จะทํา
ใหรายไดครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ในขณะที่รายไดครัวเรือนของญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.13
แสดงวาครัวเรือนไทยไดประโยชนจากการคาเสรีมากกวาครัวเรือนญี่ปุน 23 เทา

2) การคํานวณจากแบบจําลอง GTAP ผลกระทบตอ GDP พบวา การลดอัตราภาษี
ศุลกากรเปน 0 ในทุกสาขาสินคาและบริการยกเวนขาว ทําให GDP ของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3
ในขณะที่ GDP ของญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 แสดงวาการคาเสรีดังกลาวมีผลกระตุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยมากกวาญี่ปุนโดยเปรียบเทียบ ซึ่ง GDP ของไทยปจจุบันมีมูลคาประมาณ
5.5 ลานลานบาท ถา GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.3 จะทําใหไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น 1.26 แสนลานบาท สวนผลกระทบตอรายไดครัวเรือนจากการคํานวณแบบจําลอง GTAP
พบวา การลดอั ตราภาษี ศุลกากรเป น 0 ในทุ กกลุม สิน ค าและบริ การยกเว นข า ว ทําให รายได
ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 2.85 ในขณะที่รายไดครัวเรือนของญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.13
แสดงวาครัวเรือนไทยไดประโยชนจากการคาเสรีมากกวาครัวเรือนญี่ปุน
3) การคํานวณจากแบบจําลอง GTAP ผลกระทบตอ GDP พบวา การลดอัตราภาษี
ศุลกากรเปน 0 ในทุกสาขาสินคาและบริการ ยกเวนเหล็กและผลิตภัณฑ และยานยนตและชิ้นสวน
ทํ า ให GDP ของไทยเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4.08 ในขณะที่ GDP ของญี่ ปุ น ลดลงร อ ยละ 0.16 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการลดภาษีทุกรายการ GDP ของไทยจะขยายตัวรอยละ 2.43 ซึ่งแสดงวาการลด
อัตราภาษีเป น 0 ในทุก สาขาสิ น คาและบริการยกเว นเหล็ กและผลิ ตภัณฑ และยานยนต และ
ชิ้นสวน จะทําใหไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นสูงกวากรณีลดภาษีทุกรายการ
โดยไมยกเวน
4) การคํานวณ Elasticity of Demand for Import พบวา หากญี่ปุนยอมใหโควตา
สับปะรดลูกเล็กของไทย 100 ตัน ไทยจะไดประโยชนในเชิงมูลคาการคาเพิ่มขึ้น 111,000 เหรียญ
สหรัฐ โดยใหโควตาสับปะรดลูกเล็กของไทยเทากับที่ใหฟลิปปนสคือ 1,000 ตัน ในปแรกและจะ
เพิ่มใหปละ 200 ตัน ทุกปจนถึง 1,800 ตันในปที่ 5 ซึ่งไทยจะไดรับประโยชนมูลคาการคาเพิ่มขึ้น
เปน 1,998,000 เหรียญสหรัฐ
5) ญี่ปุนบริโภคกลวยประมาณปละ 1 ลานตัน โดยนําเขาจากฟลิปปนสประมาณ 8.7
แสนตัน สวนไทยสงออกไปญี่ปุนประมาณ 2,000 ตัน ถาญี่ปุนลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 10 ป และ
จากการคํานวณ Elasticity of Demand ของกลวย พบวา เมื่อภาษีกลวยลดลงราคากลวยก็จะ
ลดลง ถาราคากลวยลดลง 1% จะทําใหการบริโภคกลวยเพิ่มขึ้น 1.25% ถาในป 2547 มีปริมาณ
การสงออกเทากับ 2,225.98 ตัน แลวลดภาษีลง 10% และราคากลวยลดลง 10% ดวย จะมี
ปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นเทากับ 278.49 ตัน
( พิจารณารายละเอียดไดในรายงานผลการศึกษา)
อานโครงการศึกษาวิจัย >>

