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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)  
ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)” 

 

การศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อดังกล่าว ได้มีการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา เวียดนาม และไทย) การจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จากการศึกษาพบว่า ความตกลงว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สอดคล้องกัน และมีความโปร่งใส ซึ่งมีเป้าหมายใน
การขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการลดต้นทุนทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 

เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT พบว่า 
ยังคงมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งความเหลื่อมล้ าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน และก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าในดา้น
ต้นทุนและระยะเวลาที่ไม่จ าเป็นในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน การใช้การอ านวยความสะดวกทาง
การค้าเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และโอกาสด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันภายในกลุ่ม
ประเทศ CLMVT จ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้แต่ละประเทศสามารถปฏิบัติตามมาตราตาม
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าใน Category A1 ไดอ้ย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการ และท าให้ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกกลายเป็นกลไกที่ส าคัญในการยกระดับประสิทธิภาพทางการค้าและ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในอนุภูมิภาคอย่างแท้จริง การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกประเทศในกลุ่มประเทศ CLMVT ในการร่วมกันวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า โดยประเทศไทยควรจะมีบทบาทในฐานะการเป็นผู้น า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าได้มากท่ีสุด และมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีในหลายมาตราผ่านการสนับสนุนด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคให้กับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ใน
กลุ่มประเทศ CLMVT เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                                                           

1 Category A หมายถึง มาตราที่ประเทศสมาชิกสามารถปฏิบัติตามได้ทันที นับตั้งแต่ความตกลง WTO TFA มีผลบังคับใช้ (ประเทศ 
LDCs ได้รับสิทธิในการผ่อนผันการในการปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ความตกลง WTO TFA มีผลบังคับใช้) 

Category B หมายถึง มาตราที่ประเทศสมาชิกต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัว จึงจะสามารถปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวได้ 
Category C หมายถึง มาตราที่ประเทศสมาชิกต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวและจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและ

การพัฒนาขีดความสามารถ (TACB) รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุน จึงจะสามารถปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวได้ 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดโอกาสและการพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้  

 หากพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและ
ความสามารถในการด าเนินการดังกล่าวมากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาองค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) การลงทุนในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และมิติด้านที่จับต้องมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนา
กระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 

 จากสภาวะแวดล้อมและปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเกื้อหนุนให้ประเทศไทยสามารถมีบทบาทในการ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งในฐานะการเป็น
ต้นแบบและการเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO TFA) ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการน าแนวทางปฏิบัติในมาตราที่
ประเทศไทยด าเนินการได้ดีและมีประสิทธิภาพมาใช้เป็นแนวทางให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน การสนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิค หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนเงินทุนส าหรับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เฉกเช่นเดียวกับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากผู้ร่วมพัฒนาอ่ืน ๆ  

 แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่มประเทศ CLMVT ไปด้วยกันและเป็นการ
พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันภายในอนุภูมิภาค การด าเนินการดังกล่าว
ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เท่านั้น แต่ในระยะยาวประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าของประเทศเพ่ือนบ้านที่จะมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลา ต้นทุนการค้า รวมทั้งเพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการค้าข้ามพรมแดนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม
ประเทศ CLMVT รวมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการค้าภายในอนุภูมิภาคอีกด้วย 

 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมและบทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT ดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือภายใน
อนุภูมิภาคเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นไปในแนวทางและทิศทาง
เดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต โดยสามารถ
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สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่ม
ประเทศ CLMVT ได้ดังนี ้

 การจัดตั้งคณะกรรมการในระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Sub-
regional Committee on Trade Facilitation) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ า 
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการร่วมกันก าหนดทิศทางและวางแผนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาค โดยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการผลักดัน สนับสนุน และติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ 
CLMVT ในการพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายในอนุภูมิภาคบนพ้ืนฐานของการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ 

 นอกจากนี้ การพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายในกลุ่มประเทศ CLMVT พบว่า ใน
หลายประเทศมีการตีความในค านิยามและขอบเขตในแต่ละ Category ที่แตกต่างกัน ซึ่งมักพบว่าหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางการค้ายังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการจัดหมวดหมู่มาตรา
ต่าง ๆ ลงในแต่ละ Category ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานะและความสามารถในการปฏิบัติตามมาตราต่าง ๆ 
ตามสภาวการณ์ท่ีแท้จริง ความสับสนที่เห็นชัดเจน ได้แก่ การก าหนดหมวดหมู่ของมาตราลงใน Category A 
นั้น จะต้องสามารถปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวได้โดยสมบูรณ์หรือไม่ จึงจะสามารถก าหนดว่าเป็น Category A 
หรือเพียงแค่สามารถปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น จึงจะสามารถก าหนดว่าเป็น Category A ความแตกต่าง
ในการตีความเหล่านี้ก่อให้เกิดความสับสนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อแนวทางการ
วางแผนการด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Category B และ C ค่อนข้างมีความชัดเจนในระดับ
หนึ่งส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่ของมาตราต่าง  ๆ ดังนั้น กลุ่มประเทศ CLMVT ควร
จะต้องมีการปรึกษาหารือกันในการก าหนดค านิยามและขอบเขตดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือ
ก าหนดหมวดหมู่ของแต่ละมาตราได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้มี
การก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่มมีการเตรียมความพร้อมและจัดท า
แผนการด าเนินการในการพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ประเทศในกลุ่ม CLMVT ยังมีความพร้อมไม่มากนักใน
การปฏิบัติมาตราต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเห็นได้การแจ้งบทบัญญัติแต่ละมาตราจะเป็นมาตราใน Category B 
และ C เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ จากการที่ความตกลงดังกล่าวเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ ท าให้อาจกล่าวได้ว่า
ประเทศในกลุ่ม CLMVT แทบไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานดังกล่าว รวมทั้งไม่มีตัวอย่างการด าเนินการ
ด้านความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่เป็นเลิศภายในอนุภูมิภาค มาใช้เป็นแนวทาง
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เทียบเคียง ท าให้ลักษณะการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
doing) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้น ในการด าเนินการดังกล่าว ประเทศสมาชิกใน
กลุ่มประเทศ CLMVT ภายใต้บทบาทการน าของประเทศไทย ควรมีการร่วมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสม
ในการด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาค และจัดท าคู่มือแนะน าการปฏิบัติตาม
ความตกลงว่ าด้ วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้า โลก ( WTO TFA 
Implementation Guidelines) ส าหรับกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศ
ในกลุ่ม CLMVT สามารถน ามาใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติและปรับให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ภายในประเทศของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศในกลุ่ม CLMVT มีการด าเนินงานด้านการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และท าให้การด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าของแต่ละประเทศไปถึง
เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น 

 การปฏิบัติตามมาตราต่าง ๆ ตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้
องค์การการค้าโลกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการด าเนินการที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ศุลกากร ดังนั้น ศุลกากรจึงมีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในยกระดับประสิทธิภาพด้านการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ซึ่งในการปฏิบัติงาน ศุลกากรจะมีการด าเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภายใต้
องค์การศุลกากรโลก (WCO) ซ่ึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพิธีการและระบบงานศุลกากร
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันภายใต้อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto Convention: 
RKC) และแนวปฏิบัติของอนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง (Guidelines to RKC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงพิธีการและวิธีปฏิบัติทางศุลกากรของประเทศต่าง  ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าและ
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้มีความเรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของการค้าระหว่างประเทศและศุลกากรในการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้
มีมาตรฐานที่เหมาะสมในการควบคุมทางศุลกากร โดยมีการน าเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า อาทิ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมโดยการตรวจสอบและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องเป็นอย่างมากกับการปฏิบัติตามมาตราต่าง ๆ ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก ดังนั้น กลุ่มประเทศ CLMVT ที่
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto Convention: RKC) ควรมีการ
น าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามมาตราต่าง  ๆ ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับประเทศ
ของตนเอง 
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