วิชา 100-106:
อาเซียนในโลกยุคใหม่
การบรรยาย ครั้งที่ ๑ แก่นักศึกษา
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กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมภิ าค
(Regional Economic Integration)
และการจัดตัง้ เขตการค้าเสรี
(Free Trade Area: FTA):
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีประชาคมยุโรป

๑. การเปิ ดเสรี
ในกรอบของ
การจัดตั้งเขตการค้าเสรี

UN
191 nations

WTO
146 nations

44
20.26
15.25
8.08
4.41
5.07

45
19.60
14.53
8.06
5.16
5.37

18.Italy 1.21
19.France 1.29
20.KHM 0.50
21.Canada 1.13
22. ARE 0.84

6. MYS 4.08 4.19
7. NLD 3.27 3.12
8. Taiwan 3.47 2.95
9. UK 3.43 3.58
10.IND 1.94 2.10
11.AUS 2.35 2.09
12.DEU 2.38 2.41
13.Korea 1.84 1.89
14. PHL 1.57 1.78
15. BEL 1.64 2.18
16. Vietn 1.22 1.23
17. CHE 0.81 1.00

4.12
2.75
2.88
3.47
2.44
2.38
2.23
2.03
1.85
1.97
1.37
0.81

23.Spain 0.81
24.Israel 0.67
25.India 0.71
26.Laos 0.56
27.ZAF 0.53
28. Mexico 0.64
29. MMR 0.73
30. SAU 0.43
30. Russia 0.11
32.Ireland 0.29
33.Pakist 0.29
34.BGD 0.32

1. US
2. Japan
3. SGP
4. China
5. HKG

43
21.38
14.68
8.74
4.09
5.05

43

1.04
1.28
0.72
1.21
0.98

44

1
1
0
1
1

0.81 0.
0.70 0.
0.74 0.
0.63 0.5
0.49 0.
0.66 0.
0.55 0.
0.54 0.5
0.12 0.
0.37 0.3
0.27 0.3
0.36 0.3

คู่ภาคีการจัดทา FTA ของไทย
• ความตกลงระดับทวิภาคี
ความตกลงระดับภูมิภาค
• ASEAN
– บาห์เรน (ลงนามแล้ว)
– สหรัฐฯ (ลงนาม TIFA)
จีน + ญี่ปุ่น + เกาหลีใต้ +
อินเดีย +
– จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย
ANZCER + สหรัฐฯ
• ระหว่ างการทาบทาม/การศึกษา:
เปรู แอฟริ กาใต้ นิวซีแลนด์ ชิลี • BIMST-EC
เม็กซิโก เกาหลีใต้ รัสเซีย และ
• MERCOSUR
อิสราเอล

ปัจจุบนั มีการนาความตกลง RTA แจ้ง WTO แล้ว 250 ฉบับ

“Fitting all together”
• การดาเนินนโยบายการค้ า / เปิ ดเสรีพร้ อมกันในทุกระดับ (multitrack)
– unilateral
– regional / sub-regional / bilateral
– multilateral (WTO)
• การจัดทาเขตการค้าเสรี ท้ งั ในระดับภูมิภาค / อนุภูมิภาค / ทวิภาคี
ส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน และมีส่วนเสริ มการเปิ ดเสรี ในระดับพหุภาคี
โดยไทยได้ดาเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปิ ดเสรี การค้า ทั้งในกรอบ WTO และ AFTA

การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ยกเลิกภาษี ระบบภาษี ตลาดเดียว สกุลเงิน
ศุลกากร ร่ วม
ร่ วม

FTA
CUSTOM
UNION
SINGLE
MARKET
MONTARY
UNION

คาจากัดความ
The term integration in economics was used first in industrial organization to
refer to combinations of firm. Horizontal integration refers to linkages of
competitors, while vertical integration refers to the unification of suppliers and
b
u
y
e
r
s
.
T i n b e r g e n
(1954)
• NEGATIVE INTERGRATION: the removal of discriminatory and
restrictive institutions and the introduction of freedom for economic
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n;
• POSITIVE INTERGRATION:
the adjustment of existing, and the
establishment of new, policies and institution endowed with coercive power

คาจากัดความ
Professor Balassa’s definition of

economic integration

• As a process (dynamic concept), EI means the removal of discrimination
b e t w e e n
d i f f e r e n t
s t a t e s ;
• As a state of affairs (static concept), EI means the absent of different forms of
d i s c r i m i n a t i o n .

Professor Maksimova’s definition of economic integration
• EI is the process of development of deep and stable relationships of
the division of labour between national economies.

คาจากัดความในบริ บทของ factor-price equalization

• Prof. Holzman: prices of all similar goods and similar factors in two
regions are equalized. (the realization of factor-price equalization).

• Prof. Mennis: boundaries between nation-states become less
discontinuous, leading to the formation of more comprehensive system.

• Prof. Pelkmans: a demarcation across which the mobility of goods,
service and factors is relatively low.
• Prof. Robson: freedom of movement for goods and factors of
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
• Prof. Marer : internationalization of market for capital, labour,
technology and entrepreneurship, in addition to goods and services.

การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ยกเลิกภาษี ระบบภาษี ตลาดเดียว สกุลเงิน
ศุลกากร ร่ วม
ร่ วม

FTA
CUSTOM
UNION
SINGLE
MARKET
MONTARY
UNION

ปัจจัยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มทางการค้า
• ความล่าช้าและปัญหาข้อขัดแย้งภายใต้กรอบ WTO ทั้งรอบอุรุกวัยและโดฮา
• การแข่งขันทางเศรษฐกิจส่ งผลให้มีความจาเป็ นในการแสวงหาพันธมิตร
• จานวนที่เพิม่ ขึ้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ/เขตการค้าเสรี ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและทวิภาคี (demonstration effect)
– ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีความตกลงเปิ ดเสรี ทางการค้า (Regional Trade Agreements) อยู่
มากมาย เชื่อมโยงข้ามกันไปมา (spaghetti effect)
– ตามข้อมูลแจ้งแก่ WTO เมื่อเดือนมิ.ย. 45
• 22 ความตกลงแบบ Customs Union
• 175 ความตกลงแบบ Free Trade Areas
• 46 ความตกลงในลักษณะ partial scope

แนวโน้มของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั
Comprehensive/Closer Economic Parnership (CEP) / Closer
Economic Relations (CER) มีขอบเขตครอบคลุมการค้าสิ นค้า
บริ การ การลงทุน และหลากหลายสาขาความร่ วมมือ รวมถึง
new issues อาทิ มาตรการที่มิใช่ภาษีต่างๆ นโยบายการแข่งขัน
ICT พาณิ ชย์อิเลกทรอนิคส์ เป็ นต้น
CEP = PTA or FTA + arrangements for trade & economic facilitation
Preferential agreement
on border barrier

+

Trade in services + harmonizing regulations +
standards & SPS + competition policy + IPR
+ business travel + new issues + …

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทาความตกลง FTAs
Trade Creation versus Trade Diversion
• ผลกระทบเชิงบวก (welfare-enhancing)
– Trade creation: ปริ มาณการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิ ดเสรี ระหว่าง
ภาคี FTA
– ตลาดที่ใหญ่ข้ ึน เพิม่ โอกาสในการส่ งออก สร้างการแข่งขันที่
เพิ่มขึ้น นาไปสู่ การบริ หารทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากราคาสิ นค้าและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดต่าลง (economies of
scale)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทาความตกลง FTAs
• ผลกระทบเชิงลบ
– trade diversion เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้าโดยไม่มีประสิ ทธิภาพ
กล่าวคือ เพิ่มปริ มาณการค้าระหว่างประเทศคู่สญ
ั ญา ซึ่งอาจมีตน้ ทุน
การผลิตสู งกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็ นภาคีความตกลง FTAs
– ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ซบั ซ้อน มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความ
ขัดแย้ง ระหว่างกลุ่ม / ประเทศ คู่คา้ (Can PTAs be linked? Are they “fit
together”?)
– ลดความเชื่อมัน่ / การผูกพัน / การปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้กรอบ
WTO (Are PTAs “building blocks” or “stumbling blocks” to
multilateral liberalization?)

การค้ าระหว่ างประเทศภายใต้ กรอบของ WTO
Free Trade

Tariff

Fair Trade

*การทุ่มตลาด
(Dumping)
• การปิ ดตลาด
*การอุดหนุน
• การจากัดปริมาณ
(Subsidy)
การนาเข้ า (Quota)

NTB

• มาตรการความ
ปลอดภัยและ
สุ ขอนามัย

การค้ าทีไ่ ม่ เลือกปฎิบัติ
Non-Discrimination

*การจากัดการ
MFN
นาเข้ าโดยสมัครใจ Exemption
(VER)

Regional trade
Agreement

PTA
Custom
Union

Common
Market

MFN/
NT
Generalized
System of
Preferences

Economic Community

WTO Provisions on RTAs
• Main principles
• GATT Article XXIV (Territorial Application - Frontier Traffic - Customs
Union and - Free-trade Areas) and the 1994 Understanding
• The Enabling Clause (Differential and More Favourable Treatment
Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, Decision of
28 November 1979)
• GATS Article V (Economic Integration)

Main Principles
• WTO Principles
– MFN
– NT

• RTAs concluded by WTO Members should aim at facilitating trade
between parties.
• They should not aim at raising trade barriers vis-à-vis non-party Members.
• Any interim agreement, leading to a formation of a custom union or FTA,
shall include a plan and schedule for that formation within a reasonable
length of time.

Article XXIV and the 1994 Understading
(MFN exemption)
Any WTO Member is allowed to depart from the MFN clause:
• if these are found necessary
• to its forming a custom union, a free-trade area, or an interim
agreement leading to a custom union, or a free-trade area, with one
or more other Members,
• in accordance with substantive criteria and subject to procedures
set in the rules.

Requirements for a custom union
under Article XXIV and the 1994 Understanding
• “Deep integration” criterion: Tariffs and other trade measures should be
– eliminated on substantially all (originating) trade among the parties;
– substantially harmonized among the parties.
• “Neutrality” criterion: Its formation should not imply an increase in average
tariffs and other trade measures applied to other non-party WTO members
• Any increase in MFN tariff bindings resulting from the establishment of a
common external tariff should be negotiated with interested Members.

Requirements for a free trade area
under Article XXIV and the 1994 Understanding
• “Deep integration” criterion: Tariffs and other trade
measures should be eliminated on substantially all
originating trade among the parties.
• “Neutrality” criterion: Its formation should not imply an
increase in average tariffs and other trade measures applied
to other non-party WTO members

“Enabling Clause”
• WTO developing country Members are authorized to
– depart from the MFN clause (Article I),
– to enter into reciprocal regional or global arrangements with other
developing country Members, establishing tariff and (subject to
WTO approval, in principle) non-tariff preferences in their mutual
goods trade.
• Notification of the RTA to the WTO by Members participating in it.
• Submission of information by the parties to WTO Members.
• Consultations with other Members, upon request.

GATS Article V
• if these are found necessary
• to its entering into an economic integration agreement liberalizing
trade in services, with one or more other Members,
• in accordance with substantive criteria and subject to procedures
set in the rules.

Requirements for an economic integration agreement
under GATS Article V (Trade in Services)
• Substantial sectoral coverage; without a priori exclusion of a mode of supply:
yet with flexibility granted to developing countries
• in the sectors covered, absence/elimination of substantially all discrimination
among the parties.
• Its conclusion should NOT raise overall trade barriers (to other Members)
compared to prior levels.
• If, when entering the agreement, a Member’s WTO specific commitments are
made more restrictive, negotiations should take place with interested Members.

Other Provisions
under GATT Article XXIV and GATS Article V
• Notification of the RTA to the WTO by Members participating in it.
• Submission of information by the parties to the WTO Members.
• Automatic review (examination) of the RTA by WTO Members, to
assess whether it is in line with the requirements.
• Dispute settlement provisions may be invoked on any matters arising
from the application of Article XXIV provisions on RTAs.* (*under
GATT Article XXIV only)

๒. กระแสการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
ในภูมิภาคเอเชีย

U.S. - Singapore

Japanese
Economic

Financial
Crisis

Recession

Japan - Singapore
Aus/NZ - Singapore
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AFTA

EFTA - Singapore
GLOBALIZATION

SARs

CHINA in
WTO

ASEAN + 3

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าสิ นค้า (แก้ปัญหา Rule of Origin)
• สอดคล้ องกับ Article XXIV ของความตกลง GATT (1994) โดยในช่วงแรก
จะเป็ นการลดและเลิกภาษีศลุ กากรสาหรับสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมที่มี
ความพร้ อม ในระดับที่มากกว่าและเร็วกว่าที่ไทยได้ ผกู พันเปิ ดตลาดไว้
ภายใต้ ความตกลง GATT (GATT Plus)
• สาหรับการเจรจาลด NTB ควรเน้ นแก้ ปัญหา SPS และ TBT โดยควรเจรจา
ให้ มีการจัดทาข้ อตกลงการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน (Mutual Recognition
arrangements: MRA) และพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้ างขีด
ความสามารถสาหรับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและภาคเอกชน
• เจรจาจัดทาระบบการเตือนภัยล่วงหน้ าและการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท เพื่อลด
ผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (AD) และการอุดหนุน (CVD)

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
๑. การเปิ ดเสรี การค้ าบริการทังในกรอบ
้
WTO & FTA มีนยั สาคัญและต้ องรอบ
ครอบ เพราะนอกจากการเจรจาการค้ าบริการดังกล่าวจะครอบคลุม 12 สาขา
บริการแล้ ว การค้ าบริการยังมีนยั สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในยุค Knowledge
Economy ซึง่ ประเทศอุตสาหกรรมมีศกั ยภาพและความได้ เปรี ยบมากกว่า ด้ วย
เหตุนี ้ การพิจารณากาหนดท่าทีของไทยในการเจรจาระดับรัฐมนตรี ที่เมืองแคน
คูน ประเทศเม็กซิโก ปลายปี นี ้ ควรเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ และควรใช้
แนวทางในการเจรจาที่แตกต่างจากการค้ าสินค้ า (Trade in Goods) ซึง่ ประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพและความได้ เปรี ยบมากกว่า

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
๒. โดยที่การค้ าบริการ เป็ นการเปิ ดเสรี ให้ ประเทศสมาชิก FTA เข้ ามาตังธุ
้ รกิจ
ในประเทศ (หมวด 2) และสามารถเคลื่อนย้ ายแรงงานระดับสูงเข้ ามา
ประกอบการในประเทศได้ (หมวด 4) ด้ วยเหตุนี ้ การค้ าบริการจึงมี
ความสัมพันธ์ควบคูไ่ ปกับการเปิ ดเสรี การลงทุนเพื่อธุรกิจบริการ และสร้ าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในมากกว่าการเปิ ดเสรี การนาเข้ าสินค้ า และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงในกรณีที่เป็ น sector ด้ านการเงิน
โทรคมนาคม การวิจยั และพัฒนา (R&D) การศึกษา เป็ นต้ น

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
๓. โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีความพร้ อมในการเจรจาการค้ าบริการ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว ด้ วยเหตุนี ้ เป็ นเรื่ องยากที่รัฐบาลไทยจะ
สามารถจัดเตรี ยมท่าทีในการเจรจาท่าทีได้ ทกุ สาขา จึงเห็นว่าในชันแรก
้
ไทย
อาจจะพิจารณากาหนดท่าทีการเจรจาเฉพาะใน sector ที่ภาคเอกชนไทยมี
ความได้ เปรี ยบ โดยเฉพาะการบริการที่อาศัยภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อลักษณะ
เด่นของวัฒนธรรมไทย อาทิ สถานพยาบาล ภัตตาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โรงแรมและสปา ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ควรจัดเตรี ยมท่าทีใน
sector ที่มีความเสียเปรี ยบและอาจได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากมีการเปิ ด
เสรี มากเกินไป อาทิ การเงินการธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ การวิจยั
และการพัฒนา การศึกษา เป็ นต้ น

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
๔. เมื่อพิจารณาจากความแตกต่างของ nature ในการเปิ ดเสรี การค้ าบริการ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเปิ ดเสรี ตวั สินค้ า ด้ วยเหตุนี ้การกาหนดท่าทีของการค้ า
บริการจึงไม่ควรพิจารณาจากข้ อกฎหมายที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อใช้ มาตรฐานที่
เปิ ดเสรี ในกรอบสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ เป็ นกรอบในการเจรจา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยต้ องระมัดระวังในการเสนอ binding การเปิ ดเสรี การค้ า
บริการใด ๆ แม้ กฎหมายภายในจะอนุญาตให้ เปิ ดก็ตาม เพราะเมื่อ binding
ภายใต้ FTA แล้ ว จะกลายเป็ นพันธะกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตาม ในขณะที่ การเปิ ด
เสรี ภายใต้ กฎหมายภายในจะมีความยืดหยุน่ กว่า เพราะไม่ binding จึงสามารถ
แก้ ไขปรับเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ ประกอบกับในปั จจุบนั การเปิ ดเสรี การค้ าบริการยัง
มิได้ กาหนดรายละเอียดของ Emergency SAFEGUARD จึงทาให้ ประเทศ
กาลังพัฒนาขาดเครื่ องมือในการคุ้มครองอุตสาหกรรมของตนที่อ่อนแอกว่า

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
• เน้ นการลดและเลิกมาตรการทางกฎหมายภายในที่เป็ นข้ อจากัดการเข้ าสู่
ตลาด (market access) และการให้ การประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ (national
treatment) ในลักษณะของการเปิ ดเสรี แบบก้ าวหน้ าโดยลาดับ (Progressive
Liberalization) ในระดับที่มากกว่าและเร็วกว่าที่ประเทศคูเ่ จรจาได้ ผกู พันเปิ ด
ตลาดไว้ ภายใต้ ความตกลง GATS (GATS plus) โดยคานึงถึงความพร้ อม
ของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
• แนวทางการเปิ ดตลาด ควรใช้ positive list approach โดยคานึงถึงความ
พร้ อมและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศ
ประกอบกับผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
• การเจรจาจัดทา FTA ควรมีความแตกต่างระหว่างความตกลงกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการค้าที่เท่าเทียม
กัน และให้ความยืดหยุน่ กับประเทศกาลังพัฒนาที่จะเปิ ดตลาดใน
ระดับที่นอ้ ยกว่า หรื อช้ากว่า และมีสิทธิในการกาหนดเงื่อนไขและ
ข้อจากัดในการเปิ ดตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
• ควรมีบทบัญญัติเรื่ องการค้ากับนโยบายการแข่งขัน โดยร่ วมมือ
พัฒนากฎหมายแข่งขันทางการค้าให้เข้มแข็ง รักษาสภาพตลาดให้มี
ความเสรี และเป็ นธรรม ป้องกันแก้ไขการผูกขาดโดย MNCs

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การลงทุน
• ควรใช้ แนวทางและวิธีการเจรจาเปิ ดเสรี การลงทุนตามหลักการที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ า 22 ของปฏิญญาโดฮา โดยไทยควรเรี ยกร้ องสิทธิในการตังเงื
้ ่อนไขการ
อนุญาตให้ ผ้ ลู งทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนประกอบธุรกิจ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ เช่น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึ กอบรมบุคลากร การผลิตเพื่อ
การส่งออก การใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เป็ นต้ น
• ควรมีขอ้ บทในเรื่ องการดาเนินมาตรการปกป้องฉุกเฉิน/ดุลการชาระเงิน เพื่อ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดเสรี ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและ
บริ การภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดทาเขตการค้าเสรี ของไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี การลงทุน
• พิจารณาใช้หลักการและแนวทางเจรจาในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในการ
เจรจาความตกลงทวิภาคีคุม้ ครองและส่ งเสริ มการลงทุนกับประเทศต่างๆ
กล่าวคือ
– คานิยาม “ผูล้ งทุน” และ “การลงทุน” กาหนดให้ครอบคลุมทั้งในเรื่ องของ
สัดส่ วนการถือหุ น้ และอานาจในการบริ หารจัดการ
– post-establishment national treatment
– การชดเชยค่าเสี ยหายต่อการลงทุนจากการดาเนินมาตรการของรัฐ
– ยินยอมให้มีการโอนเงินทุนและผลกาไรกลับออกไป โดยไม่มีขอ้ จากัด

