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ผลกระทบจากนโยบายผลกระทบจากนโยบาย
การนําเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรีการนําเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรี
• วิเคราะหโดย      ศักรินทร  นนทพจน
• ควบคมุโดย       อ.ดร. กมล  งามสมสุข
• นําเสนอโดย      รศ.ดร. อารี   วิบูลยพงศ

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

ทางเลือกเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงทางการคาโลก
12 มกราคม 2550

ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว คาอาหารสัตว ถือเปนตนทุนสําคัญในการผลิต
โดยเฉพาะในกลุมสัตวปกที่มีตนทุนคาอาหารสัตวคิดเปนสัดสวนรอยละ80 ของ
ตนทุนทั้งหมด

กากถั่วเหลือง เปนวัตถุดิบที่ใหโปรตีนสูง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส จึงมีความ
ตองการในกลุมผูเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อไกไข และสุกร

ผลผลิตกากถั่วเหลือง มีไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศใน
ตางประเทศมีตนทุนการผลิตต่ํากวาภายในประเทศมาก ผูผลิตจึงมีการพึ่งพาการ
นําเขากากถั่วเหลืองจากตางประเทศเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรีผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรี

ความสําคัญของกากถั่วเหลือง
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ปริมาณการใชกากถั่วเหลืองในอาหารสตัวปริมาณการใชกากถั่วเหลืองในอาหารสตัว  ปป  25462546

54.09 %

17.33 % 14.82 %

13.76 % อื่นๆ

การใชกากถั่วเหลืองใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว
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ผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลอืงภายใตกรอบการคาเสรีผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลอืงภายใตกรอบการคาเสรี

2,551,9281,752,850799,0782545
2,230,7821,560,258670,5242544
2,006,5721,299,476707,0962543
2,097,5291,331,099766,4302542
1,563,407957,486605,9212541
1,777,8071,109,125668,6822540
รวมนําเขาผลผลิตป

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546

บัญชสีมดุลกากถั่วเหลืองของไทยบัญชสีมดุลกากถั่วเหลืองของไทย  ปป  25402540 -- 25452545

 ไมมีการสงออก
อุปทานรวมใชในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
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ภายหลังไทยไดดําเนินการภายใตขอตกลงองคการการคาโลก (WTO) ในป 2538 ทําใหตองยกเลิก
มาตรการการกีดกันทางการคา รวมถึงการเปดตลาดการนําเขากากถั่วเหลือง ภายใตระบบโควตา
ภาษีศุลกากร (Tariff Rate Quotas : TRQs)

ภายใตกรอบการคาโลก ไทยไดเปดตลาดขั้นต่ําและกําหนดอัตราภาษีศุลกากรการนําเขา
กากถั่วเหลือง

ในป 2538 กําหนดอัตราภาษีการนําเขากากถั่วเหลืองในโควตาอัตรารอยละ 10 กําหนด
ปริมาณนําเขา 219,580 ตัน แตในทางปฏิบัติไดลดอัตราภาษีในโควตาเหลือรอยละ 15

การกาวสูกรอบการคาเสรีการกาวสูกรอบการคาเสรี

ในป 2540 ผูนําเขาสามารถนําเขากากถั่วเหลืองจากประเทศสมาชิก WTO โดยไมจํากัด
ปริมาณการนําเขา โดยเสียภาษีรอยละ 10

หลังจากป 2541 เปนตนมา รัฐบาลก็กําหนดอัตราภาษีการนําเขากากถั่วเหลืองไวที่รอยละ 5 
สงผลใหการนําเขากากถั่วเหลืองมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ทกุป
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ปริมาณและอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองตามพันธกรณีกับองคการการคาโลกของไทย

นอกโควตา

ปริมาณ
นําเขาจริง

(ตนั)
ป

2547
2546

2545

2538
2539
2540
2541

2542

2543

2544

เปดตลาดตามพันธกรณี

ปริมาณ
(ตนั)

เปดตลาดจริง
อัตราภาษี  (%)

ในโควตา
ปริมาณ

(ตนั) ในโควตา นอกโควตา
อัตราภาษี  (%)

ใน WTO นอก WTO

คาธรรม 
เนียมพิเศษ
(บาท/ตัน)

230,559
229,339

228,119

219,580
220,799
222,020
223,240

224,460

225,679

226,899

20
20

20

20
20
20
20

20

20

20

133.00
134.50

136.00

146.50
145.00
143.50
142.00

140.50

139.00

137.50

119
119

119

119
119
119
119

119

119

119

ไมจํากัด
ไมจํากัด

ไมจํากัด

650,000
830,000
ไมจํากัด
ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด

5
5

5

15
15
10
5

5

5

5

6
6

6

6
6
6
6

6

6

6

2,519
2,519

2,519

2,519
2,519
2,519
2,519

2,519

2,519

2,519

1,262,262
1,856,591

1,752,825

688,516
790,148

1,109,125
957,487

1,331,099

1,299,476

1,560,257

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายการนําเขากากถั่วเหลือง

ขอมูลขอมูล  พพ..ศศ.. 25252525 –– 25452545  ของความสัมพันธของตลาดกากถั่วเหลืองของความสัมพันธของตลาดกากถั่วเหลือง  ซึ่งเปนตลาดวัตถุดิบซึ่งเปนตลาดวัตถุดิบ  ตลอดจนตลอดจน
พิจารณาผลกระทบตอตลาดตลาดเนือ้สัตวที่มีการใชกากถั่วเหลืองเปนพิจารณาผลกระทบตอตลาดตลาดเนือ้สัตวที่มีการใชกากถั่วเหลืองเปนวัตถุดิบในการผลิตวัตถุดิบในการผลิต

ใชแบบจาํลองหลายตลาด (Multiple market model) ไดแบบจําลองรวม 41 สมการ ประกอบดวย
ตลาดตางๆ ดงันี ้(สมการอุปสงค และอปุทาน)

- ตลาดกากถั่วเหลือง (รวมผลผลิตถั่วเหลืองเปนตัวแปรอธิบาย)
- ตลาดไกเนื้อในประเทศ
- ตลาดไขไกในประเทศ
- ตลาดสุกรในประเทศ

ตัวแปรการคาที่สําคัญ

การนําเขากากถั่วเหลืองจากตางประเทศ และราคา ปริมาณโควตานําเขา ราคาไกสดแชแขง็
สงออก ตัวแปรหุน เมื่อใชนโยบายโควตา และยกเลิกโควตา

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคาํปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข
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สมการอุปทาน อุปสงคกากถั่วเหลืองภายในประเทศ
QSSM = -345.46+29.00PSSM+8.12PSOB+0.35QSST  (1.1)
QDSM = 22.53 -130.55PSSM -39.13PSMA+25.81PSFH + 0.01PCKFOB +3.66 PEGG + 97.33T (1.2)

รูปแบบสมการการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลอืงรูปแบบสมการการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลอืง

สมการนาํเขากากถั่วเหลืองจากตางประเทศ
QDSM = QSSM + QDSMM (1.3)

สมการราคากากถั่วเหลืองภายในประเทศ

QDSMM*(DUM) = 0.99(QUO)(DUM) (1.4)

สมการอุปทาน อุปสงค สมการราคาไกเนื้อภายในประเทศ

PSSM = 1.98 + 0.3[PSBM(1+TSM) + (SUR)] (1.5)

QSCK = 387.86 + 5.35PBCK – 2.79 PSSM + 1.47 QDCKX (1.6)
QDCK = 458.57 + 4.42PBCK + 1.17PBPK + 0.01PEGG + 0.00007INCO (1.7)
PBCK = 12.80 + 0.0001PCKFOB + 0.42T (1.8)
QSCK = QDCK + QSCKX (1.9)



9

สมการอุปทาน อุปสงค สมการราคาสุกรภายในประเทศ

สมการอุปทาน อุปสงค สมการไขไกภายในประเทศ

QSPK = 6367.33 + 15.27PBPK + 1.83PSSM 3 6.10PSFH + 157.52T (1.10)
QDPK = 4765.22 – 1.49PBPK + 127.21PBCK – 1.09PEGG + 0.0004INCO (1.11)
QSPK = QDPK (1.12)

QSEG = 1741.09 + 21.97 PEGG + 48.54PSSM – 439.69PSMA + 266.55T (1.13)
QDEG = 2018.31 – 1.38PEGG – 3.98PBPK + 3506.64DUEG + 16.53WP (1.14)
QSEG = QDEG (1.15)

รูปแบบสมการการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการนาํเขากากถั่วเหลืองรูปแบบสมการการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการนาํเขากากถั่วเหลือง  ((ตอตอ))
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จากสมการขางตนจะนําไปวิเคราะหดวยวิธี 3SLS โดยใชโปรแกรม Eviews 3.1 ไดระบบสมการ
แสดงความสัมพันธของตลาดกากถั่วเหลือง ตลาดไกเนื้อ ตลาดสุกร และตลาดไกไข ซึ่งจะนําไป
วิเคราะหใน 3 ประเด็นหลัก คือ    

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด

ผลกระทบตอรายรับรายจายของผูผลิตและผูบริโภค ณ อัตราภาษีศุลกากรการ
นําเขากากถั่วเหลืองที่แตกตางกนั

ผลกระทบดานสวัสดิการทางสังคม

การศกึษาผลกระทบของนโยบายการนําเขากากถัว่เหลืองการศกึษาผลกระทบของนโยบายการนําเขากากถัว่เหลือง  ((ตอตอ))
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ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิต
และรายจายของผูบริโภคในแตละตลาดและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด
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เฉลี่ย25452544254325422541

2.162.162.621.601.812.61ภาษีนําเขา
10.8210.7913.128.039.0813.09- นําเขา

8.049.478.357.587.117.67
ผูใช
- ซื้อภายใน
ประเทศ

8.049.478.357.587.117.67ผูผลิต

ตลาดกากถั่ว
เหลือง

ราย
จาย

รายรับราย
จาย

รายรับราย
จาย

รายรับราย
จาย

รายรับราย
จาย

รายรับราย
จาย

รายรับ
ตลาด

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค ณ อัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ 20
 ชวงที ่1 ป 2541 – 2545 หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบรโิภคในแตละตลผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบรโิภคในแตละตลาดาด
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เฉลี่ย25452544254325422541

33.1334.4533.0129.3732.3435.87ผูบริโภค
33.1334.4533.0129.3732.3435.87ผูผลิต

ตลาดสุกร1/

18.9220.0519.8418.3717.9718.34ผูบริโภค

24.2530.1731.2119.8418.3121.73- สงออก

18.9220.0519.8418.3717.9718.34ผูผลิต
- ขายภายใน 
ประเทศ

ตลาดไกเนื้อ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ตลาด

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค ณ อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ 20
 ชวงที ่1 ป 2541 – 2545 (ตอ) หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาดาด  ((ตอตอ))
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เฉลี่ย25452544254325422541

13.4319.3818.0911.829.248.65เงินตรา
ตางประเทศ 2/

91.2494.7699.2076.2885.59100.3ผูบริโภค
102.5111.9114.686.5093.01106.4ผูผลิต

รวมทุกตลาด
18.1817.8521.6511.3317.2822.80ผูบริโภค

18.1817.8521.6511.3317.2822.80ผูผลิต
ตลาดไขไก

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ตลาด

หมายเหตุ: 1/ มูลคาเนื้อสุกรคาํนวณจากสุกร 1 ตัว คิดเปนเนื้อสุกรตัวละ 100 กก. 2/ คือ มูลคาการสงออกไกเนื้อ - มูลคาการนําเขากากถั่วเหลือง

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค ณ อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ 20
 ชวงที ่1 ป 2541 – 2545 (ตอ) หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด (ตอ)
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เฉลี่ย25452544254325422541

3.043.823.373.022.662.34ภาษีนําเขา
15.2119.0916.8415.1013.3211.69-  นําเขา

11.7914.3113.1411.6210.469.41
ผูใช
- ซื้อภายใน
ประเทศ

11.7914.3113.1411.6210.469.41ผูผลิต

ตลาดกากถั่ว
เหลือง

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ตลาด

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภคมูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค  ณณ  อัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละอัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ  2020
  ชวงที่ชวงที่  22  ปป  2546 2546 -- 25502550 หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาดาด  ((ตอตอ))
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เฉลี่ย25452544254325422541

29.4328.0328.1328.8230.1232.07ผูบริโภค
29.4328.0328.1328.8230.1232.07ผูผลิต

ตลาดสุกร1/

22.3424.3723.2722.2621.3220.47ผูบริโภค
36.1142.2539.7936.0932.7329.69- สงออก

22.3424.3723.2722.2621.3220.47ผูผลิต
- ขายภายใน
ประเทศ

ตลาดไกเนื้อ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ตลาด

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภคมูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค  ณณ  อัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละอัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ  2020
  ชวงที่ชวงที่  22  ปป  2546 2546 –– 25502550 ((ตอตอ)) หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาดาด  ((ตอตอ))
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เฉลี่ย25452544254325422541

20.9023.1522.9520.9919.4218.01เงินตราตางประเทศ 2/

104.0118.0109.8102.896.9892.43ผูบรโิภค
121.9137.3129.4120.8113.7108.1ผูผลิต

รวมทุกตลาด
22.2128.3825.0922.0219.1016.46ผูบรโิภค

22.2128.3825.0922.0219.1016.46ผูผลิต
ตลาดไขไก

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ราย
จาย

ราย
รับ

ตลาด

หมายเหตุ: 1/ มูลคาเนื้อสุกรคํานวณจากสุกร 1 ตัว คิดเปนเนื้อสุกรตัวละ 100 กก. 2/ คือ มูลคาการสงออกไกเนื้อ - มูลคาการนําเขากากถั่วเหลือง

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

มูลคารายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค ณ อัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองรอยละ 20
 ชวงที ่2 ป 2546 – 2550 (ตอ) หนวย : พันลานบาท

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด (ตอ)
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ในชวงที่ 1 ป 2541 – 2545 และชวงที่ 2 ป 2546 - 2550

ตลาดกากถั่วเหลือง
การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 และไมมีการเก็บ

ภาษีศุกลากร จะสงผลใหรายรับของผูผลิตลดลงเรื่อยๆ และรายจายของผูบริโภคลดลงดวยเชนกัน ซึ่งทํา
ใหผูใชกากถั่วเหลืองไดรับผลประโยชนโดยสามารถลดรายจายในการใชกากถั่วเหลืองไดมากขึ้น

ตลาดไกเนื้อ
การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 และไมมีการ

เก็บภาษีศุกลากร จะสงผลใหปริมาณการสงออกไกเนื้อเพิ่มขึ้น และนํามาซึ่งรายรับของผูผลิตไกเนื้อ
สงออกมากขึ้น แตเพิ่มขึ้นในปริมาณไมมากทั้ง 2 ชวง

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด

สรุปสรุป
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ตลาดสุกร

การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 และไมมีการเก็บ
ภาษีศุกลากร จะสงผลใหรายรับของผูผลิตเพิ่มขึ้น และรายจายของผูบริโภคเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน

ตลาดไกไข
การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 และรอยละ 10 จะสงผล

ใหรายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคเพิ่มขึ้น และหากกําหนดอัตราภาษีศุลกากรต่ํากวานี้ จะทําให
รายรับของผูผลิต และรายจายของผูบริโภคลดลง

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในแตละตลาด

สรุปสรุป  ((ตอตอ))
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ผลกระทบตอรายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภคผลกระทบตอรายรับรายจายของผูผลิตและผูบรโิภค
  ณณ  อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองที่แตกตางกันอัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองที่แตกตางกัน
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มูลคารายรับของ ผูผลิตโดยรวม ของทกุตลาด ณ อัตราภาษีศุลกากรการนาํเขากากถั่วเหลือง
ระดับตางๆ หนวย : พันลานบาท

รายรับของผูผลิตรายรับของผูผลิต

102.07102.19102.32102.44102.51คาเฉลี่ย
111.53111.67111.81111.94111.982545
113.77113.89114.02114.15114.662544
86.3486.4586.5786.6986.492543
92.9593.0493.1493.2493.012542
105.77105.90106.04106.17106.422541

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)

ป
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121.19121.36121.53121.71121.88คาเฉลี่ย
136.51136.71136.92137.13137.342550
128.66128.85129.04129.23129.422549
120.13120.30120.47120.64120.812548
113.12113.27113.42113.58113.732547
107.54107.68107.82107.96108.102546

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)

ป

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

รายรับของผูผลติรายรับของผูผลติ  ((ตอตอ))
มูลคารายรับของมูลคารายรับของ  ผูผลิตโดยรวมผูผลิตโดยรวม  ของของทุกตลาดทุกตลาด  ณณ  อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองอัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลือง
ระดับตางๆระดับตางๆ  ((ตอตอ)) หนวย : พันลานบาท
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89.0389.5590.0690.5591.24คาเฉลี่ย
92.4592.9893.5094.0194.762545
96.6797.3197.9598.5799.202544
74.4274.7975.1575.4976.282543
83.7484.2084.6485.0885.592542
97.8698.4699.0599.61100.392541

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)

ป

มูลคารายจายของ ผูบริโภคโดยรวม ของทุกตลาด ณ อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลือง
ระดับตางๆ หนวย : พันลานบาท

รายจายของผูบริโภครายจายของผูบริโภค
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101.12101.87102.61103.33104.02คาเฉลี่ย
114.36115.31116.23117.13118.012550
106.62107.46108.27109.07109.842549
99.96100.71101.44102.15102.842548
94.4595.1195.7596.3796.982547
90.2190.7991.3591.9092.432546

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)

ป

มูลคารายจายของมูลคารายจายของ  ผูบริโภคโดยรวมผูบริโภคโดยรวม  ของของทุกตลาดทุกตลาด  ณณ  อัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองอัตราภาษีศุลกากรการนําเขากากถั่วเหลือง
ระดับตางๆระดับตางๆ  ((ตอตอ)) หนวย : พันลานบาท

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

รายจายของผูบริโภครายจายของผูบริโภค  ((ตอตอ))
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สรุป

ในชวงที่ 1 ป 2541 – 2545 และชวงที่ 2 ป 2546 - 2550

มูลคารายรับรวมของผูผลติ
การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 และไมมีการเก็บ

ภาษีศุกลากร  ผลกระทบเมื่อพิจารณารวมทุกตลาด สงผลใหมูลคารายรับรวมของผูผลิตเฉลี่ยจะลดลงใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองที่ลดลง

มูลคารายจายรวมของผูบริโภค
การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 และไมมีการเก็บ

ภาษีศุกลากร ผลกระทบเมื่อพิจารณารวมทุกตลาด สงผลใหมูลคารายจายรวมของผูบริโภคเฉลี่ยจะลดลงใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองที่ลดลงทั้ง 2 ชวงเวลา

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในโดยรวม
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รายไดที่เปนเงนิตราตางประเทศ

102.07102.19102.32102.44102.51คาเฉลี่ย
111.53111.67111.81111.94111.982545
113.77113.89114.02114.15114.662544
86.3486.4586.5786.6986.492543
92.9593.0493.1493.2493.012542
105.77105.90106.04106.17106.422541

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)ป

มูลคารายไดที่เปนมูลคารายไดที่เปนเงนิตราตางประเทศเงนิตราตางประเทศ  ณณ  อัตราภาษีศุลกากรการนาํเขากากอัตราภาษีศุลกากรการนาํเขากากถั่วเหลืองระดับถั่วเหลืองระดับตางๆตางๆ
หนวย : พันลานบาท

ลดลง
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121.19121.36121.53121.71121.88คาเฉลี่ย
136.51136.71136.92137.13137.342550
128.66128.85129.04129.23129.422549
120.13120.30120.47120.64120.812548
113.119113.27113.42113.58113.732547
107.54107.68107.82107.96108.102546

05101520
อัตราภาษี(รอยละ)ป

ที่มา : ศักรินทร, 2548 วิทยานิพนธปริญญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

มูลคารายไดที่เปนมูลคารายไดที่เปนเงินตราตางประเทศเงินตราตางประเทศ  ณณ  อัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากอัตราภาษศีุลกากรการนําเขากากถั่วเหลืองระดับถั่วเหลืองระดับตางๆตางๆ  
((ตอตอ)) หนวย : พันลานบาท

รายไดที่เปนเงนิตราตางประเทศ (ตอ)

ลดลง
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สรุปสรุป
ในชวงที่ 1 ป 2541 – 2545 และชวงที่ 2 ป 2546 - 2550

มูลคาเงินตราตางประเทศ

การลดอัตราภาษีศุกลากรการนําเขากากถั่วเหลืองลงจากรอยละ 20 15 10 5 สงผลให
มูลคาการสงออกไกเนื้อเพิ่มขึ้นในปริมาณไมมากนัก ขณะเดียวกันก็ทําใหการนําเขากากถั่ว
เหลืองเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมูลคาเงินตราตางประเทศ
ลดลง

ผลกระทบดานมูลคารายรับของผูผลิตและรายจายของผูบริโภคในโดยรวม
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ผลกระทบดานสวสัดิการสังคมผลกระทบดานสวสัดิการสังคม
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ผลกระทบตอสวัสดิการทางสงัคมผลกระทบตอสวัสดิการทางสงัคม

+ 1.32+ 0.99+ 0.65+ 0.3353,625.88รวมสวัสดิการ
0.000.000.000.0014,236.42สวนเกนิผูบริโภค

+ 1.32+ 0.99+ 0.65+ 0.3339,416.46สวนเกนิผูผลิต

ตลาดไกเนื้อ
- 2,069.46- 1,525.59- 999.39- 490.8737,998.72รวมสวัสดิการ
- 3,041.67- 2,249.93- 1,479.07- 729.103,041.67รายรบัรัฐบาล
1,490.251,113.74739.87368.6125,697.32สวนเกนิผูบริโภค
- 518.40- 389.40- 260.19- 130.389,259.74สวนเกนิผูผลิต

ตลาดกากถั่วเหลือง
0%5%10%15%คาสวัสดิการพื้นฐาน

อัตราภาษีศุลกากรนําเขาถั่วเหลืองตลาด

การเปลี่ยนแปลงของคาเฉลีย่มูลคาสวัสดิการทางสงัคมในแตละตลาด เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีศุกลากรนําเขากากถั่วเหลืองในระดับตางๆ หนวย : ลานบาท
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ผลกระทบตอสวัสดิการทางสังคมผลกระทบตอสวัสดิการทางสังคม  ((ตอตอ))

- 0.05- 0.04- 0.030.0032,902.86รวมสวัสดิการ
+ 0.17+ 0.13+ 0.090.0030,667.82สวนเกินผูบริโภค
- 0.23- 0.17- 0.110.002,235.04สวนเกินผูผลิต

ตลาดไกไข
+ 3.28+ 2.46+ 1.64+ 0.8240,079.16รวมสวัสดิการ
- 0.37- 0.28- 0.18- 0.0937,210.96สวนเกินผูบริโภค
+ 1.32+ 2.74+ 1.82+ 0.912,868.20สวนเกินผูผลิต

ตลาดสุกร
0%5%10%15%คาสวัสดิการพื้นฐาน

อัตราภาษีศุลกากรนําเขาถั่วเหลืองตลาด

การเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยมลูคาสวัสดกิารทางสงัคมในแตละตลาด เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุกลากร
นําเขากากถั่วเหลืองในระดับตางๆ (ตอ) หนวย : ลานบาท
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ผลกระทบตอสวัสดกิารทางสังคมผลกระทบตอสวัสดกิารทางสังคม  ((ตอตอ))

-2,064.91-1,522.18- 997.13- 489.72164,633.63รวมสวสัดกิารทัง้หมด
- 3,041.67- 2,249.93- 1,479.07- 729.103,041.67รายรับของรัฐบาล
+ 1,490.05+ 1,113.60+ 739.77+ 368.52107,812.52รวมสวนเกินผูบริโภค
- 513.30- 385.85- 257.83- 129.1453,779.44รวมสวนเกินผูผลิตทุกตลาด

รวมทุกตลาด

0%5%10%15%คาสวัสดิการ
พื้นฐาน

อัตราภาษีศุลกากรนําเขาถั่วเหลืองตลาด

การเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยมลูคาสวัสดกิารทางสงัคมในแตละตลาด เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุกลากร
นําเขากากถั่วเหลืองในระดับตางๆ (ตอ) หนวย : ลานบาท

ที่มา : ศักรนิทร, 2548 วิทยานิพนธปรญิญาโทภายใตคําปรึกษาของ ดร. กมล งามสมสุข

หมายเหตุ : กําหนดอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถัว่เหลืองที่รอยละ 20 เปนฐานในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
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สรุปสรุป

ในชวงที่ 1 ป 2541 – 2545 และชวงที่ 2 ป 2546 – 2550
ผลกระทบดานสวัสดิการทางสังคมในแตละตลาด

ตลาดกากถั่วเหลือง
การลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองจะสงผลใหสงเกินผูผลิตลดลงเรื่อยๆ ซึ่ง

ตรงขามกับสวนเกินผูบริโภคที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน เมื่อพิจารณาสวัสดิการโดยรวม การลดภาษี
ศุลกากรทําใหสวัสดิการโดยรวมในตลาดกากถั่วเหลืองลดลง เนื่องจากรายไดจากการเก็บภาษี
ศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองลดลง

ตลาดไกเนื้อ
การลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองจะสงผลใหตนทุนการผลิตไกเนื้อลดลง ใน

ขณะเดียวกันราคาไกเนื้อภายในประเทศและราคาจากตางประเทศไมเปลี่ยนแปลง แตปริมาณการ
ผลิตไกเนื้อจะเพิ่มมากขึ้น ทําใหสวนเกินผูผลิตไกเนื้อ และสวัสดิการโดยรวมในตลาดไกเนื้อเพิ่มขึ้น

ผลกระทบดานสวัสดิการสังคมผลกระทบดานสวัสดิการสังคม
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ผลกระทบจากนโยบายการนาํเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรีผลกระทบจากนโยบายการนาํเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรี

ในชวงที่ 1 ป 2541 – 2545 และชวงที่ 2 ป 2546 – 2550

ตลาดสุกร
การลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองจะสงผลใหสงเกินผูผลิตในตลาดสุกรเพิ่มขึ้น

เล็กนอย แตสวนเกินผูบริโภคจะลดลงเล็กนอยเชนกัน ในขณะที่สวัสดิการโดยรวมจะเพิ่มขึ้นตาม
ทิศทางอัตราภาษีศุลกากรที่ลดลง

ตลาดไขไก
การลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองจะสงผลทําใหสวนเกินผูผลิตลดลง แต

สวนเกินผูบริโภคจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่สวัสดิการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอยจากการลด
ภาษีศุลกากร

ผลกระทบดานสวัสดิการสังคม (ตอ)
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เมื่อพิจารณาสวัสดกิารทางสงัคมโดยรวมพบวา อัตราภาษีศุลกากรนําเขากากถั่วเหลืองที่รอยละ 
20 กอใหเกิดมูลคาสวสัดิการทางสงัคมโดยรวมมากที่สุด

การเปลีย่นแปลงสวัสดิการทางสังคมของผูทีเกี่ยวของในแตละตลาดและโดยรวม

สรุปสรุป  ((ตอตอ))

สวสัดิการผูผลิตหรือสวนเกนิผูผลิตที่เกิดขึ้นทัง้หมดทุกตลาด หากมีการลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขา
กากถึ่วเหลืองจะทําใหสวัสดิการของผูผลิตมีอัตราคอนขางต่ํา หรือการลดภาษีนําเขาศุลกากรจะทํา
ใหผูผลิตเปนฝายเสยีประโยชน

รายรับของรัฐบาลจะมีอัตราทีส่งูในทศิทางเดียวกันกับอตัราภาษีศุลกากรที่จัดเกบ็

ผลกระทบดานสวัสดิการสังคม 
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รัฐบาลควรดํารงอัตราภาษีนําเขาที่รอยละ 20 ตามพันธกรณี เพื่อกอใหเกิดมูลคา
สวัสดิการทางสังคม (Social Welfare) สูงสุด การลดภาษีนําเขาจะทําใหสวัสดิการสังคม
ลดลง
รัฐบาลควรพิจารณาสวัสดิการในแตละหนวยและสวนเกินผูผลิตติดลบสูงสุดในตลาด
กากถั่วเหลือง ซื้อหมายถึง เกษตรกร เปนหลัก

ควรที่รัฐบาลจะไดวิเคราะหอยางถองแท แมวาจะทําประโยชนจากการสงออกไดมา
คํานวณ เกษตรกร ผูผลิตถั่วเหลืองจะไมมีสวัสดิการที่ดีขึ้น จึงควรหามาตรการชวยเหลือ
หรือกระจายประโยชน

บทสรุปบทสรุป
จากผลกระทบจากนโยบายการนําเขากากถั่วเหลืองภายใตกรอบการคาเสรีที่มีตอทั้ง

ผูผลิต ผูบริโภค และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ 
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บทสรุปบทสรุป

ตัวอยางของการวิเคราะหในเรื่องนี้ควรไดรับการวิเคราะหสําหรับสินคา
ชนิดตางๆ กอนที่จะมีการดําเนินนโยบายการคาเสรี 


