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งานวิจัย มธบ.
ข้ อดีและข้ อเสียของความร่ วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย :
ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีอาเซียนต่ อการค้ าสินค้ า
The advantages and disadvantages of tax law co-ordination between Thailand and other countries in Asia region :
the case study of reduction in tariffs under Agreement on ASEAN Free Trade Area affecting goods trade
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Analysis) ถึงผลกระทบของการลดอัตราอากรขาเข้าตาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยนต่อการค้าสิ นค้า การวิจยั พบว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและทางด้านกฎหมาย
ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริ มให้มีการค้าขายสิ นค้าภายในภูมิภาคอาเซียนอย่างเสรี มากขึ้น โดยการลดอัตราอากรขาเข้า
ระหว่างกัน การวิจยั พบว่า การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยนส่ งผลกระทบด้านบวกที่สาคัญ คือ ลดแรงจูงใจของผูน้ าเข้า
ในการหลบหลีกและหนี ภาษีศุลกากร ลดการบิดเบื อนของภาษีต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการซื้ อสิ นค้าที่ นาเข้าจากภูมิภาคอาเซี ยน ไม่
ก่อให้เกิ ดกรณี การผลักภาระภาษีที่เก็บจากสิ นค้านาเข้าออกไปสู่ ประเทศที่ ส่งออก ไม่ขดั ขวางต่อการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างประเทศและลด
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลือกลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยน สอดคล้องกับหลักความร่ วมมือทางกฎหมายภาษีอากรระหว่าง
ประเทศช่วยให้กฎหมายภาษีศุลกากรก้าวทันต่อสภาพการทางเศรษฐกิ จและการค้าของโลกที่ตอ้ งการเปิ ดเสรี ทางการค้า ลดผลกระทบในเชิ ง
ปรปั กษ์ดา้ นการบริ โภคที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากร ลดแรงจูงใจของผูน้ าเข้าในการกระทาความผิดทางศุลกากร เพิ่มบทบาทหน้าที่ของกรม
ศุลกากรในการสนับสนุนและส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศลดการทุจริ ตคอร์ รัปชันของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
การวิจยั พบว่า การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียนไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะด้านบวกต่อประเทศสมาชิกที่เข้าทา
ข้อตกลง แต่ยงั ส่ งผลกระทบด้านลบอีกด้วย ที่ สาคัญ คือ ไม่สนับสนุ นหลักความพอเพียงหรื อหลักอานวยรายได้ให้แก่รัฐบาล ไม่ส่งเสริ มต่อ
หลักการดาเนิ นนโยบายการคลังทางด้านหนี้ สาธารณะของรั ฐบาล ที่ ตอ้ งการให้ประชาชนมีเงิ นออมเพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเพื่อ ก่ อหนี้
สาธารณะได้ ไม่สนับสนุ นหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้งและหลักความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ครั้งใหม่ ไม่ช่วย
แก้ปัญหาเงิ นเฟ้ อที่ ตอ้ งการลดอานาจซื้ อของประชาชน ไม่สามารถถูกใช้เป็ นเครื่ องมื อทางเศรษฐกิ จในการควบคุมการนาเข้าสิ นค้าเพื่อการ
คุม้ ครองอุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าภายในประเทศ ไม่สอดคล้องกับความหมาย ลักษณะและขอบเขตของภาษีศุลกากรและวัตถุประสงค์ บาง
ประการของภาษีศุลกากร ลดบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีจากสิ นค้านาเข้าจากภูมิภาคอาเซี ยน ไม่สอดคล้องกับหลักความมี
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี ที่ ตอ้ งการให้มีตน้ ทุนในการจัดเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายภาษีที่ต่ า ไม่สอดคล้องกับ
หลัก การของระบบภาษี ที่ ดี ที่ ต ้อ งการให้ ก ฎหมายภาษี ถู ก บัญ ญัติ ห รื อ ตราไว้โ ดยรั ฐ สภาซึ่ งถื อ เป็ นกฎหมายภาษี แ ม่ บ ท แต่ ป ระกาศ
กระทรวงการคลังและประกาศกรมศุลกากรที่ออกตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียนถือเป็ นกฎหมายภาษีลาดับรองที่ออกโดยองค์กรฝ่ ายบริ หาร
และประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการลดอัตราภาษีซ่ ึงถือส่วนที่สาคัญของโครงสร้างภาษีที่ควรอยูภ่ ายใต้กระบวนการนิติบญั ญัติของรัฐสภา
ทีม่ า : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร จิรศักดิ์ รอดจันทร์ .คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่ าวประชาสั มพันธ์
ขอเชิ ญผูส้ นใจเข้าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรื่ อง Research Boot Camp ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557
ณ ภูเขางามรี สอร์ท จ.นครนายก ผูส้ นใจสารองที่นงั่ ได้ที่ ศูนย์วิจยั โทร.187 ( รับจานวนจากัด 30 ท่านเท่านั้น)
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สาระหน้ ารู้
ห้ ามผู้ป่วยไตกิน “มะเฟื อง” เสี่ ยงไตวาย สะอึก ซึม ชัก
แพทย์รามาฯ ชี้ “มะเฟื อง” มีกรดออกซาลิค ห้ามผูป้ ่ วยไตกิ นเด็ดขาด ระบุร่างกายขับสารนี้ ไม่ได้ เสี่ ยงไตวายเฉี ยบพลัน
สะอึก ซึ ม ชัก เผยคนทัว่ ไปกินได้แต่ไม่ควรกินมากเกินไป พบงานวิจยั ไต้หวันทาให้เกิดนิ่วในหนู
รศ.นพ.ม.ล.ชาครี ย ์ กิ ติยากร อายุรแพทย์ หน่ วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล กล่าวว่า ช่วงที่ผา่ นมา “มะเฟื อง” เป็ นผลไม้ที่มีความนิ ยมและมีโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถลดน้ าตาลได้ และดี
ต่อผูป้ ่ วยเบาหวาน แต่จากการทบทวนงานวิจยั ยังไม่พบงานวิจยั ที่สนับสนุนเรื่ องดังกล่าวมากนัก และพบว่ามีขอ้ ควรระวังในการกิน
มะเฟื องด้วย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคไต เพราะการกินมะเฟื องสามารถทาให้เกิดอาการไตวาย และส่ งผลกระทบต่อสมองทาให้เกิดภาวะ
ชักได้ เนื่องจากมะเฟื อง โดยเฉพาะมะเฟื องชนิดเปรี้ ยว จะมีสารบางชนิดที่ผปู ้ ่ วยโรคไตไม่สามารถขับออกจากร่ างกายได้
“ผลการศึกษาพบว่า ในมะเฟื องเปรี้ ยวจะมีปริ มาณกรดออกซาลิคมากกว่ามะเฟื องชนิ ดหวาน ซึ่ งในผูป้ ่ วยโรคไต โดยเฉพาะ
ระยะ 4-5 ที่ตอ้ งฟอกไตแล้ว จะไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้ ทาให้แม้แต่การกินเพียงเล็กน้อยก็อาจส่ งผลต่อสมองได้ ทาให้สะอึก ซึ ม
และชัก ส่ วนผูป้ ่ วยไตระยะปานกลาง หากกินมากเกินไปก็ทาให้เกิดอาการได้เช่นกัน และจะทาให้ไตเสื่ อมลง จึงเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งระวัง
ส่ วนคนทัว่ ไปสามารถรับประทานได้ แต่ตอ้ งไม่มากจนเกินไป” รศ.นพ.ม.ล.ชาครี ย ์ กล่าว
รศ.นพ.ม.ล.ชาครี ย ์ กล่าวอีกว่า รพ.รามาธิ บดี เคยพบผูป้ ่ วยที่มีอาการไตวายเฉี ยบพลันจากมะเฟื อง 2-3 ราย โดยพบว่าราย
หนึ่งมีอาการไตอยูก่ ่อน ส่ วนอีกรายอายุประมาณ 20 ปี ได้ดื่มน้ าคั้นสดของมะเฟื องประมาณ 1 ลิตร ทาให้ปัสสาวะไม่ออก เมื่อตรวจ
ได้พบตะกอนออกซาลิ คในไต โดยในประเทศแถบเอเซี ยก็พบเคสลักษณะดังกล่าวเช่ นกัน และมีงานวิจยั จากไต้หวัน ที่ ทาในหนู
ทดลองก็พบว่า ทาให้เกิ ดนิ่ วในไต อย่างไรก็ตาม การรับประทานมะเฟื องในคนทัว่ ไปสามารถทาได้ แต่ควรระวังในผูป้ ่ วยไต และ
ผูส้ ู งอายุ เพราะอาจมีโรคไต หรื อความเสื่ อมของไตมากกว่าคนปกติ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพในรามา
ชาแนล www.ramachannel.tv
แหล่ งที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/17740/
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