ไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก
*

พรายพล คุมทรัพย (ต.อ. 27)

บทนํา
ในปจจุบนั เศรษฐกิจไทยมีความเกีย่ วของกับเศรษฐกิจโลกอยางมาก สาเหตุหนึ่งเปนเพราะ
เราจําเปนตองคาขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาไทยกับสินคาตางประเทศที่เราผลิตไมได (หรือผลิตไดแต
ไมมากพอ) นอกจากนี้ เรายังตองอาศัยเงินทุนและเทคโนโลยีจากประเทศอื่นดวย
ภายใตสถานการณที่กระแสเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไทยจําเปนตองปรับตัว
ใหทันกับกระแสโลก การเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศกลายเปนปรากฏการณหนึ่งทีเ่ กิดขึน้
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั่วโลก ประเทศไทยอาศัยรายไดจากการสงออกเปนปจจัยสําคัญในการ
ผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว วิธีหนึ่งในการรักษาตลาดสงออกคือการเจรจาใหประเทศ
คูคาเปดตลาดใหสินคาไทย แตในขณะเดียวกันประเทศอืน่ ๆ ก็เรียกรองใหไทยเปดตลาดใหสินคา
ของเขาเปนการตอบแทน ขอตกลงที่ประเทศจะเปดตลาดใหกันและกันจึงเปนความรวมมือระหวาง
ประเทศชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกวา “การรวมกลุมทางการคา” การรวมกลุมนี้มีทั้งในระดับหลาย
ประเทศรวมตกลงกันหรือ “ระดับพหุภาคี” และในระดับคูประเทศตกลงกันหรือ “ระดับทวิภาคี”
ประเทศไทยไดเจรจาและมีขอตกลงกับประเทศอื่นในทัง้ สองระดับ ขอตกลงทางการคา
ระดับพหุภาคีที่สําคัญที่สุดคือขอตกลงที่ทําผานองคการการคาโลก ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก
องคการนี้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2537 โดยเปนสมาชิกลําดับที่ 59 แตเนื่องจากการเจรจาพหุภาคี
ตองประสานผลประโยชนของกวา 140 ประเทศที่หลากหลายกันไป จึงใชเวลานานหลายปกวาจะ
ตกลงกันได ทําใหหลายประเทศหันมาเจรจากับเฉพาะบางประเทศ บางก็เจรจาตกลงกันระหวาง
ประเทศที่อยูใ นภูมภิ าคเดียวกัน บางก็จับคูกับประเทศคูคา สําคัญเพื่อเจรจากันในระดับทวิภาคี
ประเทศไทยไดเดินตามกระแสโลกในดานนี้ คือมีขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในรูปของเขต
การคาเสรีในกรอบขอตกลง ASEAN (สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต) และในชวงเวลา
4 – 5 ปที่ผานมาไดหันมาตกลงทางการคาในระดับทวิภาคีเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ
บทความนี้ตองการจะอธิบายประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการเจรจาและขอตกลงทางการคาที่
ประเทศไทยเขาไปมีสวนรวม เนื่องจากประเด็นเหลานีย้ ังเปนที่ถกเถียงกันโดยไมมขี อยุติ การ
นําเสนอในบทความจึงมีลักษณะการใหขอ มูลมากกวาความเห็น และชี้ขอดีขอเสียของขอตกลง

*

ผูเขียนขอบคุณ นายณพล สุกใสที่ชวยรวบรวมขอมูลอยางถี่ถวนและรวดเร็ว เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบการ
สัมมนาทางวิชาการ เตรียมอุดมศึกษาฟอรัม ครั้งที่ 1 เรื่อง “ยุทธศาสตรไทย ในกระแสโลก” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเกาเตรียม
อุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันเสารที่ 3 มิถุนายน 2549 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อยางรอบดานและอยางเปนกลางที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดใชดุลพินจิ อยางเต็มทีใ่ น
การไดมาซึ่งขอสรุปของตนเอง

บทบาทของไทยในองคการการคาโลก
องคการการคาโลกคืออะไร
องคการการคาโลก หรือ World Trade Organization (WTO) เปนองคกรระหวางประเทศที่
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 จากผลของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยภายใต
ขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา (The General Agreement on Tariffs and
Trade : GATT) มีสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก 76 ประเทศ
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกคนปจจุบนั คือ นายปาสกาล ลามี (Pascal
Lamy) ซึ่งเริ่มปฏิบัติหนาที่ตอ จาก นายศุภชัย พาณิชภักดิ์ ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 ขณะนี้
WTO มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 150 ประเทศ โดยมีมูลคาการคาระหวางประเทศสมาชิก WTO
ดวยกันคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 90 ของการคาโลก
ไทยใหความสําคัญกับการเจรจาการคาพหุภาคีในกรอบ WTO เนื่องจากการคาระหวาง
ประเทศเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ โดยไทยมีรายไดจากการสงออกสูงขึ้นเรื่อยๆ จากมูลคา
การสงออก 3,325 พันลานบาท ในป พ.ศ.2546 เพิ่มเปนประมาณ 3,875 พันลานบาท และ 4,437 พัน
บานบาท ในป พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก อาเซียน
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ดังนั้น จึงจําเปนที่ไทยจะตองการใหมีกฎเกณฑการคา
ระหวางประเทศที่ชัดเจนเปนธรรม เนื่องจากการใชมาตรการทางการคาใดๆ ของประเทศคูคา ยอม
สงผลกระทบตอไทยอยางเลี่ยงไมได
การดําเนินงานของ WTO
WTO เปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนดกฎกติกาทางการคาระหวางประเทศ เปนเวทีในการ
เจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคาเพื่อสนับสนุนใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี
มากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรมทั้งตอประเทศเล็กและประเทศใหญ ภายใต
หลักการไมเลือกปฏิบัติ โปรงใส เทาเทียมผานระบบฉันทามติ และเนนการใชภาษีเพียงอยางเดียว
เปนเครื่องมือในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ WTO ยังเปนเวทีใน
กระบวนการยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศเพื่อสรางระบบการแขงขันที่เปนธรรมและ
ปองกันการเอาเปรียบทางการคาระหวางกัน

WTO มีการเจรจาอยางตอเนือ่ ง เพื่อคอยๆ เปดเสรีการคาระหวางประเทศตามความพรอม
และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก โดย WTO ไดกาํ หนดใหมกี ารปฏิบัติอยางเปนพิเศษหรือ
แตมตอแกประเทศกําลังพัฒนา (Special and Differential Treatment) เพื่อใหประเทศสมาชิก
สามารถเขารวมในระบบการคาพหุภาคีได WTO จึงเปนองคกรที่ไมหยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพื่อ
พัฒนาและสรางกฎกติกาใหมๆ เพื่อรองรับวิวัฒนาการของการคาระหวางประเทศและรูปแบบ
การคาโลกที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง
การเปนสมาชิกของ WTO ทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิและขอผูกพัน (Rights and
Obligations) ที่จะตองปฏิบตั ิตามขอตกลงตางๆ ของ WTO กฎระเบียบการคาระหวางประเทศของ
WTO นอกจากชวยสงเสริมใหการแขงขันทางการคาเปนธรรมแลว ยังสรางความมั่นใจใหแกทั้งผูคา
และผูลงทุน ผูผลิตและผูสงออกสามารถคาดการณและวางแผนการคาระหวางประเทศลวงหนาได
ความตกลงภายใต WTO และพันธกรณีที่สมาชิกตองปฏิบัติ
WTO กํากับดูแลความตกลงในหลายประเด็น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาอานไดที่
http://www.wto.org) สรุปความตกลงสําคัญได ดังนี้
ความตกลงวาดวยสินคาเกษตร กําหนดใหเปลี่ยนมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร เชน การ
กําหนดปริมาณ หรือการหามการนําเขา เปนมาตรการภาษีศุลกากรทั้งหมด (tariffication) โดย
ประเทศพัฒนาแลวจะตองลดภาษีลงรอยละ 36 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดภาษี
ลงรอยละ 24 ภายใน 10 ป และแตละรายการสินคาจะตองลดลงอยางนอยรอยละ 10 นอกจากนี้
สมาชิกที่เปนประเทศพัฒนาแลวจะตองลดมาตรการอุดหนุนภายในทีบ่ ิดเบือนการคาลงรอยละ 20
ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดลงรอยละ 13 ภายใน 10 ป สวนการอุดหนุนการ
สงออก ใหประเทศพัฒนาแลวลดปริมาณสินคาที่ไดรับการอุดหนุนสงออกลงรอยละ 21 และลดเงิน
อุดหนุนสงออกลงรอยละ 36 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาลดปริมาณสินคาที่ไดรับการ
อุดหนุนสงออกลงรอยละ 14 และลดการใหเงินอุดหนุนสงออกรอยละ 24 ภายใน 10 ป เปนตน
ความตกลงสิ่งทอและเสื้อผา ประเทศผูนําเขาจะตองปรับตัว โดยคอยๆ ยกเลิกมาตรการ
จํากัดการนําเขาหรือโควตานําเขาใหหมดไปภายใน 10 ป นับจากป พ.ศ.2538 และในชวง 10 ป
รายการใดที่ถกู จํากัดโควตาก็จะตองขยายโควตาใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ใหลดจํานวนรายการ
สินคาที่มีการจํากัดโควตาดวย
ความตกลงวาดวยการคาบริการ ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการมีหลักการสําคัญๆ
ทํานองเดียวกับ GATT แตเนื่องจากเปนความตกลงใหมที่เพิ่งเกิดขึน้ จากการเจรจารอบอุรุกวัย จึงมี
หลักการสําคัญๆ ไมกี่ประการ เชน Most Favored-Nation (MFN) ความโปรงใส และการเปดเสรี
การคาบริการ เปนตน

ความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา กําหนดขอบเขตและมาตรฐานการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทที่สําคัญๆ ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การ
ออกแบบวงจรรวม ชื่อทางภูมิศาสตร และความลับทางการคา
ความเขาใจวาดวยกระบวนการระงับขอพิพาท เปดโอกาสใหประเทศสมาชิก WTO
ดําเนินการรองเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใตความตกลงการคาฉบับใดฉบับหนึ่งที่อยูภายใตการ
ดูแลของ WTO โดยกําหนดบทบัญญัติใหประเทศที่ถูกฟองตองดําเนินการตามผลการตัดสินของ
คณะลูกขุน อยางไรก็ตาม ประเทศดังกลาวสามารถขออุทธรณได หากไมพอใจผลการพิจารณา แต
จะตองเปนการอุทธรณในเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเทานั้น และเมื่อคณะอุทธรณไดตัดสินออก
มาแลว ไมวาจะเปนอยางไรประเทศที่ถูกฟองและคูกรณีจะตองปฏิบัติตามคําตัดสินนั้นๆ โดยไมมี
เงื่อนไข
การใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา มีบทบัญญัติใหประเทศพัฒนา
แลวใหแตมตอ รวมทั้งใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา โดยปรากฏอยูในความ
ตกลงตางๆ เชน ความตกลงเกษตร ความตกลงวาดวยการอุดหนุน เปนตน
ความตกลงวาดวยสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement :
ITA) เปนความตกลงภายหลังการเจรจารอบอุรุกวัย โดยสมาชิก WTO 47 ประเทศ มีการคาสินคา IT
รวมกันประมาณรอยละ 93 ของการคา IT โลก ตกลงจะลดภาษีศุลกากรสินคา IT ลงเหลือศูนย
ภายในป พ.ศ.2543 (ประเทศกําลังพัฒนาขยายเวลาไดถงึ ป พ.ศ.2548 เฉพาะบางรายการสินคา)
ความคืบหนาลาสุดของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา
การประชุมการคาพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) เกิดจากผลของการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ของ WTO ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตารในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 โดยไดเริม่
การประชุมตั้งแตวนั ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2545 และกําหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548
การประชุมมีวตั ถุประสงคเพื่อใหสมาชิกเจรจาเปดเสรีทางการคาในดานตางๆ เพิ่มขึน้ เชน
การคาสินคาเกษตร การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม การเปดตลาดการคาบริการ เปนตน ตลอดจน
ใหมีการเจรจาเพื่อแกไขปญหาการปฏิบัตติ ามพันธกรณีของขอตกลงรอบอุรุกวัยซึ่งเปนรอบกอน
หนานี้ อยางไรก็ตามการประชุมดังกลาวยังคงไมมีทีทาวาจะไดขอสรุป จนกระทั่งเขาสูการประชุม
ระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ของ WTO ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ในเดือนกันยายน พ.ศ.2546 แต
ก็ยังประสบความลมเหลวจากการที่ประเทศมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและกลุม
สหภาพยุโรปมีความพยายามจะบรรจุประเด็นการเจรจาใหมที่เรียกวา Singapore Issues โดย
หลีกเลี่ยงการดําเนินการตามขอตกลงในการเจรจาการคารอบอุรุกวัยในประเด็นเกีย่ วกับสินคา

เกษตร ขณะทีป่ ระเทศโลกทีส่ ามนําโดยกลุม G20+ ยืนยันที่จะไมยอมรับ Singapore Issues และ
เรียกรองใหสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามระเบียบการคาเกษตรที่เปนธรรมและเปนทีย่ อมรับของกลุม
ภายหลังจากความลมเหลวทีเ่ มืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ประเทศสมาชิก WTO หลาย
ประเทศไดรว มกันผลักดันใหเกิดขอตกลงเบื้องตนระดับหนึ่งในการจัดระเบียบการคาสินคาเกษตร
หรือที่เรียกวา July 2004 Package และพยายามขับเคลื่อนการประชุมการคารอบโดฮาใหบรรลุผลใน
การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 6 ณ ประเทศฮองกง ระหวางวันที่ 13-18 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่ง
แมวาจะยังไมสามารถสรางขอสรุปที่เปนที่พอใจของทุกฝายได แตอยางนอยที่สุดก็ยังคงสามารถ
สรุปขอตกลงเบื้องตนได 2 ประการ คือประการแรก ภาคี WTO ตกลงที่จะยกเลิกการอุดหนุนการ
สงออกทุกรูปแบบภายในป พ.ศ.2556 และประการที่สอง ภาคี WTO ตกลงที่จะจัดระเบียบการคา
เพื่อเกื้อกูลกลุม ประเทศที่พฒ
ั นานอยที่สุด (The Least-Developed Countries) เพื่อใหสอดคลองกับ
ความมุงมั่นทีจ่ ะใหการเจรจารอบโดฮาเปนการเจรจาเพือ่ การพัฒนา (Doha Development Round)
อยางแทจริง โดยการเปดตลาดรับสินคาจากประเทศที่พฒ
ั นานอยที่สุด โดยไดรับการยกเวนภาษี
นําเขา และไมมีการกําหนดโควตา รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางการคา (Aid for Trade)
บทบาทของไทยใน WTO
จากความสําคัญของ WTO ดังที่กลาวขางตน ทําใหไทยตองแสดงบทบาทใน WTO เพื่อ
ปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ทัง้ ในฐานะผูสงออก และในฐานะที่จะตองใหการคุมครอง
ปกปองสินคาและบริการที่มคี วามออนไหวภายในประเทศ รวมถึงในฐานะประเทศกําลังพัฒนา
ขนาดกลางในเวทีการคาโลก
นอกจากไทยจะไดเขารวมการประชุมตางๆ และเจรจาในนามของประเทศไทยแลว ไทยยัง
ไดเขารวมประชุมกับกลุมประเทศสมาชิกที่มีทาทีที่สอดคลองกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่อง
สถานการณการเจรจา เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมประเทศ ตลอดจนเพื่อใหการผลักดันประเด็น
ตางๆ ของไทยมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นดวย เชน รวมกับกลุมเครนสและกลุม G20 ในการเจรจาเกษตร
กลุม AD Friends ในการเจรจากฎระเบียบ กลุมอาเซียนในการเจรจาเพือ่ จัดทํากลไกปกปองฉุกเฉิน
สําหรับการคาบริการ และกลุม GI Friends เพื่อผลักดันเรือ่ งการขยายสินคาที่จะไดรบั ความคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และรวมกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อผลักดันเรื่องการแกไขปญหา
ยาจําเปน เปนตน
• กลุมเครนส ไทยเปนพันธมิตรกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา เพื่อ
ผลักดันการเปดตลาดสินคาเกษตร
• กลุม AD Friends ไทยเปนพันธมิตรกับญี่ปุน แคนาดา นอรเว และประเทศกําลัง
พัฒนา เชน เกาหลี ชิลี ฮองกง สิงคโปร เปนตน เพื่อรวมกันผลักดันการปรับปรุง

แกไขความตกลง AD ใหลดการใชดุลพินจิ ของผูไตสวน และมีความชัดเจน เปน
ธรรมมากขึ้น
• กลุม GI Friends ไทยเปนพันธมิตรกับสหภาพยุโรป อินเดีย เพื่อผลักดันใหมกี าร
ขยายความคุมครองสินคาที่จะไดรับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
• กลุม G20 ไทยไดเขารวมกับประเทศกําลังพัฒนา เชน บราซิล จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย เปนตน เพื่อสรางพลังตอรองกับประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ใหเปดตลาด เลิกการอุดหนุนสงออกและผลิตสินคาเกษตร ซึ่งหาก
ไมไดเขารวมกับกลุมพันธมิตรเหลานี้คงจะเปนเรื่องลําบากที่จะตอรองกับประเทศ
ขนาดใหญใหเปดเสรีเกษตร
ไทยไดประโยชนอะไรจาก WTO
การที่ไทยเปนสมาชิก WTO ทําใหไทยไดรบั ประโยชนจากการที่สมาชิกจํานวน 150
ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา จะตองปฏิบัติ
ตามหลักการคาเสรี และเปนธรรมของ WTO นอกจากนี้ ยังไดรับประโยชนจากหลักการทั่วไปของ
WTO เชน หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Most Favored-Nation : MFN และ National Treatment)
หลักการเรื่องความโปรงใส หลักการคุมครองผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากรเทานัน้ เปนตน รวมทั้ง
ประโยชนจากพันธกรณีที่สมาชิกผูกพันไวในความตกลงยอยตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการลดภาษี
ศุลกากร การอุดหนุน และอุปสรรคทางการคาตางๆ การเปดเสรีสินคาเกษตร การเปดเสรีสินคาสิ่ง
ทอ การใชมาตรการสุขอนามัยตางๆ ตองเปนไปดวยความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบตั ิ เปนตน จึง
เปนสวนสําคัญของการสรางความมั่นใจใหแกทั้งผูคาและผูลงทุนซึ่งสามารถคาดการณและวางแผน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศลวงหนาได สวนผูบ ริโภคก็มีชองทางในการเลือกสินคาและ
บริการสําหรับการบริโภคไดมากขึ้น และไดรับสินคาและบริการที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ้น และราคาถูกลง
จากผลของการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ
ที่สําคัญไทยมีเวทีในการรองเรียนขอพิพาททางการคา และมีแนวรวมในการตอสูกับ
ประเทศใหญในกรณีที่ประเทศเหลานั้นมีการใชมาตรการที่บิดเบือนการคา ทําใหไทยไดรับ
ประโยชน และชนะคดีที่ประเทศอื่นๆ กีดกันการคาในหลายกรณี เชน
• กรณีกําหนดราคาอางอิงนําเขาขาวของสหภาพยุโรป ไทยขอหารือ และเจรจาตกลง
ไดโดยสหภาพยุโรปเพิ่มโควตาแปงมันสําปะหลัง และลดภาษีนําเขาขาวใหเปน
การชดเชย
• กรณีที่สหรัฐอเมริกา นําเรื่องการอนุรักษเตาทะเลมาเปนขออางในการกีดกันการ
นําเขากุง ซึ่งไทยยกเรื่องขึ้นฟองใน WTO และสามารถแกไขปญหาได

• กรณีที่อียิปตหา มนําเขาปลาทูนากระปองของไทย โดยอางวาผลิตจากน้ํามันถั่ว
เหลือง GMOs ซึ่งไทยไดขอหารือกับอียิปตภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทของ
WTO และสามารถผลักดันใหอียิปตยกเลิกมาตรการได
• กรณีพิพาทเรื่องน้ําตาล ไทยไดรวมกับออสเตรเลีย และบราซิล ฟองสหภาพยุโรป
ที่ใหการอุดหนุนสงออกน้ําตาล
• กรณีพิพาทเรื่องไกหมักเกลือ ไทยไดขอให WTO จัดตั้งคณะผูพิจารณาเพื่อตัดสิน
กรณีสหภาพยุโรปปรับพิกัดภาษีศุลกากรไกหมักเกลือ
• กรณีกฎหมาย Byrd Amendment ของสหรัฐอเมริกา ไทยไดรว มกับสมาชิก WTO
เชน สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ฟอง
สหรัฐอเมริกา เรื่องกฎหมาย Byrd Amendment ที่ใหสหรัฐอเมริกา นําเงินที่เก็บได
จากการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด มาตั้งเปนกองทุนเพื่อชวยเหลือ
อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งองคกรระงับขอพิพาทของ WTO ตัดสินใหสหรัฐอเมริกา
แพคดี และตองปรับแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับความตกลง
• การมีตลาดที่เปดกวางขึน้ ซึ่งเปนผลจากการลดภาษีของประเทศสมาชิกตางๆ
โดยเฉพาะตลาดสงออกสําคัญของไทย เชน สหรัฐอเมริกาลดภาษีสินคา
อุตสาหกรรมและประมงโดยเฉลี่ยลงจากรอยละ 5.5 เหลือรอยละ 3.5 สหภาพ
ยุโรปลดภาษีลงจากรอยละ 5.7 เหลือรอยละ 4.3 ญี่ปุนลดภาษีลงรอยละ 3.7 เหลือ
รอยละ 1.4 เปนตน ทําใหการสงออกของไทยขยายตัวอยางมากในชวงที่ผานมา
เชน ในป พ.ศ.2538 ไทยสามารถสงขาวไปขายในตลาดญีป่ ุน สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริการวมกันประมาณ 414,738 ตัน เพิ่มเปน 617,200 ตัน ในป พ.ศ.2542
นอกจากนี้ จากที่ป พ.ศ.2538 ไทยสามารถสงออกเนื้อไกแชเย็นแชแข็งไปยังทั้ง
สามตลาดรวมกัน 135,129 ตัน เพิ่มเปน 197,911 ตัน ในป พ.ศ.2542
ในดานการรักษาผลประโยชน ไทยไดใช WTO เปนเวทีเจรจารักษาผลประโยชนตางๆ เชน
• เจรจากับจีนภายใตกระบวนการเขาเปนสมาชิก WTO สงผลใหจีนเขาเปนสมาชิก
WTO ในป พ.ศ.2544 แตจีนก็จะตองปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ภายในประเทศให
สอดคลองกับกฎเกณฑของ WTO เชน การยกเลิกระบบ dual price การปรับปรุง
กฎระเบียบเรื่องแรงงาน ที่ทําใหจนี มีความไดเปรียบในทางการคามานานเพราะ
สามารถขายสินคาไดไมตองคํานึงถึงตนทุน การปรับลดภาษีศุลกากรทั้งในสวน
สินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม เปนตน ขณะเดียวกันสมาชิกยังสามารถถือวา
จีนเปนประเทศที่ไมใชกลไกตลาด (non market economy) ในการไตสวน

มาตรการ AD กับจีน เปนตน การเจรจากับจีนภายใตกระบวนการเขาเปนสมาชิก
WTO เปนผลใหจีนยอมเปดตลาดขาว และน้ําตาลใหไทย โดยปรับมาตรการนําเขา
ขาว และน้ําตาลจากระบบโควตามาใชโควตาภาษี เชน เปดตลาดขาวใหไทยในป
พ.ศ.2547 ถึง 5.32 ลานตัน โดยเรียกเก็บภาษีนําเขาขาว รอยละ 1 เปนตน และจีน
ตกลงที่จะลดอัตราภาษีนําเขายางพาราไทยจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20
• เจรจากับซาอุดิอาระเบียภายใตกระบวนการเขาเปนสมาชิก WTO ของซาอุดิอาร
เบีย ซึ่งไทยสามารถตกลงสองฝาย และทําบันทึกความเขาใจกับซาอุดิอาระเบีย
เรื่องการเขาเปนสมาชิก WTO ไดเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2547 โดย
ซาอุดิอาระเบียจะตองปรับมาตรการและนโยบายการคาใหสอดคลองกับความตก
ลง WTO ตลอดจนจะตองลดภาษีเพิม่ เติมใหกับสินคาออกสําคัญของไทย เชน
แปงขาวเจา น้าํ สับปะรด และเครื่องปรับอากาศ เปนตน ตลอดจนตองยอมเปด
ตลาดการคาบริการ เชน ในสาขากอสราง โรงพยาบาล การศึกษา และภัตตาคาร
เปนตน
• เจรจากับรัสเซียภายใตกระบวนการเขาเปนสมาชิก WTO ของรัสเซีย ไทยไดขอให
รัสเซียแกไขปญหาเรื่องการควบคุม และจัดสรรโควตาไก ปรับปรุงขอเสนอดาน
การคาบริการ โดยเฉพาะการเขาไปทํางานของคนไทยในรัสเซีย เปนตน
• กรณีการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ไทยไดรว มกับสมาชิกอื่น เชน ฮองกง
ออสเตรเลีย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป
ตลอดจนหยิบยกขอกังวลของไทยในประเด็นตางๆ ขึ้นสอบถามสหภาพยุโรปใน
เวทีการประชุมตางๆ ของ WTO เชน การใชมาตรการ AD และการกําหนดโควตา
สิ่งทอ เปนตน
ประเด็นความเสี่ยงตอการสูญเสียผลประโยชนของไทยในเวที WTO
ผลการเจรจาการคารอบโดฮาที่เริ่มตนตั้งแต พ.ศ.2544 ยังไมมีความคืบหนามากนัก เพราะ
ประเทศสมาชิกยังไมสามารถตกลงสูตรและตัวเลขการลดอัตราภาษีสนิ คา การแบงลําดับการ
อุดหนุนและตัวเลขที่อุดหนุนสินคาเกษตร รวมถึงความคืบหนาการเปดเสรีการคาบริการ ดังนั้น
ในขณะนีจ้ ึงเปนเพียงการรับรองรางปฏิญญาของที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งคณะมนตรีทั่วไป
WTO ไดรับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2548 รางปฏิญญาดังกลาวเปนรายงานความคืบหนาของ
การเจรจาในประเด็นตางๆ ทีเ่ สนอใหที่ประชุมระดับรัฐมนตรีตัดสินใจเรื่องการกําหนดระยะเวลาที่
จะขยายการเจรจาออกไป อยางไรก็ตาม แมวารางปฏิญญาฉบับนี้จะเปนเพียงรายงานความคืบหนา

ในการเจรจาในประเด็นตางๆ เทานั้น แตรา งดังกลาวถูกวิพากษทั้งในเรื่องกระบวนการจัดทําและใน
เรื่องเนื้อหา
กระบวนการจัดทําความตกลงของ WTO อาศัยหลักฉันทมติ แตการตัดสินใจในประเด็น
การเจรจาตางๆ นั้น กลับเปนการตัดสินใจในเบื้องตนจากประเทศมหาอํานาจเพียงบางประเทศ และ
การจัดทํารายงานของประธานกลุมการประชุมก็มิไดแสดงขอเสนอตางๆ ของประเทศสมาชิกอยาง
ครบถวน เชน ภาคผนวกในสวนของการคาบริการกลับไมมีประเด็นเรื่องมาตรการปกปองฉุกเฉิน
(Emergency Safeguard Measure) ตามที่ประเทศกําลังพัฒนาเสนอ
สวนในทางดานเนื้อหาของรางปฏิญญา แมวารางปฏิญญาจะเสนอประเด็นเกีย่ วกับการ
พัฒนา แตกลับไมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รางปฏิญญามุงไปยังเรือ่ งการเกษตร การเขาถึงตลาด
ที่มิใชสินคาเกษตร และการเปดเสรีการคาบริการเปนหลัก โดยมีเนื้อหาเอื้อประโยชนแกประเทศ
พัฒนาแลวในประเด็นตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงประเภทมาตรการอุดหนุนภายในประเทศ (Box
Shifting) การเสนอใหใชสูตรการลดภาษีแบบสวิตเซอรแลนดสําหรับการลดอัตราภาษีสินคาที่ไมใช
สินคาเกษตร และการเจรจาเปดเสรีการคาบริการโดยการเจรจารายสาขา (Sectoral Initiative) และ
การเจรจาหลายฝาย (Plurilateral Negotiation) ซึ่งหากประเทศสมาชิกรับรองรางปฏิญญาดังกลาวจะ
เปนการสรางภาระแกประเทศกําลังพัฒนามากเกินไป ขณะทีก่ ารลดอัตราภาษีสินคาที่มิใชสินคา
เกษตรอยางมากจะเปนการตัดชองทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศกําลังพัฒนา และ
จะผูกพันใหเกิดขอจํากัดของการเจรจาการคาระหวางประเทศในอนาคต จนกลายเปนขอจํากัด
สําหรับการพัฒนาประเทศในประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย
ประเทศมหาอํานาจทั้งสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปทราบถึงความขัดแยงในเปาหมาย
การเจรจาระหวางประเทศตนกับประเทศกําลังพัฒนากลุมตางๆ และกําลังเผชิญกับการรวมมือกัน
ของประเทศกําลังพัฒนากลุมตางๆ ซึ่งประกอบดวยหลายกลุมประเทศ เชน G20 G33 G90 G110
ACP และกลุมประเทศผูผลิตฝายในอัฟริกาตะวันตก ดังนัน้ ในการเจรจาตอรอง แนวทางที่
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป กําลังดําเนินการอยู คือ อาศัยความขาดเอกภาพของประเทศกําลัง
พัฒนาในการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับประเทศกําลังพัฒนากลุมตางๆ ซึ่งประเด็นนี้เปนประเด็น
ที่จะทําใหความรวมมือกันระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันถูกบัน่ ทอนลงไป
ไทยในฐานะสมาชิก WTO ที่กําลังเผชิญกับปญหาความลาชาในการเจรจา จึงอยูใ นภาวะที่
เสี่ยงตอการสูญเสียผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศ ภายใตสถานการณนี้ หากไทยยัง
ตองการเปนสวนหนึ่งของบริบทการคาโลก เวทีการเปดเสรีทางการคายังคงมีความจําเปนที่ไทย
จะตองเขาไปมีบทบาท เนื่องจากแมวาความตกลงของ WTO จะไมเอื้อผลประโยชนตอประเทศ
กําลังพัฒนาอยางที่คาดหวัง แตเวที WTO ก็ยังเปนเวทีทไี่ ทยสามารถเขาไปมีบทบาทรวมกับ
ประเทศตางๆ เชน กลุม G20 เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองในการเจรจากับประเทศพัฒนาแลว เชน

ประเด็นการลดการอุดหนุนสินคาเกษตร นอกจากนี้ WTO ยังมีกระบวนการระงับขอพิพาทที่อํานวย
โอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาฟองรองประเทศพัฒนาแลวได

ประเทศไทยกับขอตกลงเขตการคาเสรี
เขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) คืออะไร
เขตการคาเสรี หรือ FTA คือ การรวมตัวของกลุมประเทศเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกัน
ภายในกลุมลงเปนรอยละ 0 และครอบคลุมรายการสินคาที่คาขายระหวางกันใหมากพอ นอกจากนี้
ยังมีการใชอัตราภาษีปกติทสี่ ูงกวากับประเทศนอกกลุมสมาชิก โดยในอดีตนั้น การทําขอตกลงเขต
การคาเสรีเนนการเปดเสรีดานการคาสินคา โดยการลดเลิกภาษีและอุปสรรคที่ไมใชภาษีเปนสําคัญ
ตัวอยางขอตกลงดังกลาวเชน ขอตกลงที่ประเทศไทยทํากับกลุมประเทศอาเซียน จีน และ
ออสเตรเลีย เปนตน
อยางไรก็ตาม การทําขอตกลงเขตการคาเสรีในระยะหลังครอบคลุมธุรกรรมหลายดานมาก
ขึ้น โดยรวมไปถึงการเปดเสรีดานบริการ ดานการลงทุน ดานทรัพยสินทางปญญา และพาณิชยอิเลค
โทรนิคส (E-commerce) เปนตน โดยขอตกลงดังกลาวอาจจะกวางขวางกวาขอผูกพันที่มีตอ
องคการคาโลกเสียอีก ตัวอยางเชน ขอตกลงที่สหรัฐอเมริกาทํากับประเทศสิงคโปร และชีลี และ
ขอตกลงที่จะทํากับประเทศไทย เปนตน
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast
Asian Nations – ASEAN) กอตั้งในป พ.ศ. 2510 และเปนการรวมตัวกันเพื่อเรงรัดความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยอาศัยความรวมมือระหวางกันใน
ดานตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร การศึกษา การขนสงและ
คมนาคม และดานอืน่ ๆ
ในป พ.ศ.2520 รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยสิทธิพิเศษทาง
การคาอาเซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements : PTA) ซึ่งเปนการใหสิทธิ
พิเศษโดยสมัครใจในการลดภาษีศุลกากรขาเขาสําหรับสินคาที่คาขายกันในกลุม อาเซียนไดพยายาม
ศึกษาหาแนวทางที่จะขยายการคาระหวางกันใหมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการคาระหวาง
กัน และในเดือนมกราคม พ.ศ.2535 ที่ประชุมผูนําอาเซียนไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของไทยให

เริ่มจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนซึง่
ไดรวมกอตัง้ AFTA ขึ้นในขณะนัน้ มีเพียง 6 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส
สิงคโปร และไทย ตอมาภายหลังอาเซียนไดขยายจํานวนสมาชิกเปน 10 ประเทศ โดยเวียดนาม ลาว
พมา และกัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม อาเซียนจึงเปนกลุมเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญกลุม
หนึ่งของโลก มีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน
หลังจากการจัดตั้ง AFTA ในป พ.ศ.2536 ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนได
ขยายตัวทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง เชน
• ในป พ.ศ.2537 ไดเรงรัดการลดภาษีตามเปาหมายของ AFTA จากภายในเวลา 15 ป
เปน 10 ป นําสินคาซึ่งเดิมยกเวนลดภาษีชั่วคราวเขามาลดภาษี ขยายขอบเขตสินคาที่
ตองลดภาษีใหครอบคลุมสินคาเกษตรไมแปรรูป ขยายขอบเขตความรวมมืออาเซียน
ไปสูดานการขนสงและสื่อสาร สาธารณูปโภค บริการ และทรัพยสินทางปญญา
• ในป พ.ศ.2538 เรงรัด AFTA โดยขยายรายการสินคาที่จะลดภาษีเหลือรอยละ 0-5 ในป
พ.ศ.2543 และใหมีรายการที่ลดภาษีเหลือรอยละ 0 ใหมากที่สุด และใหเริ่มเปดการ
เจรจาเพื่อเปดเสรีบริการ ใหพิจารณาการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน และใหมี
โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
เปนพื้นฐานและสรางมูลคาเพิ่มโดยเนนการใหสทิ ธิประโยชนสวนลดภาษีเหลือรอยละ
0-5
• ในป พ.ศ.2542 ประกาศให AFTA เปนเขตการคาเสรีที่แทจริง โดยจะลดภาษีสินคาทุก
รายการลงเหลือรอยละ 0 ภายในป พ.ศ.2553 สําหรับสมาชิกเดิม และภายในป พ.ศ.
2558 สําหรับสมาชิกใหม
การประเมินโดยรวมสรุปไดวา ไทยไดรับประโยชนจาก AFTA โดยสามารถขยายตลาดไป
ยังประเทศเพือ่ นบานไดมากขึ้น เขตการคาเสรีทําใหตลาดอาเซียนโดยรวมมีขนาดใหญขึ้น มีผลให
ดึงดูดเงินจากประเทศนอกกลุมเขามาลงทุนในไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ เพื่อผลิตขายสินคาใน
ตลาดอาเซียนมากขึ้น
ความคืบหนาของการทําขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย
ภายหลังการเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไทยไดรีบเรง
ดําเนินการเพื่อเปาหมายของการเปนผูนําดานการคาเสรีภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
แมวาในสมัยที่ 1 ของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี การดําเนินการดังกลาวจะชะลอตัวลงไปใน
ระยะหลังเนื่องจากกระแสการตอตานและคัดคานจากภาคประชาชน แตเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 กลับพบวาไดเริ่มดําเนินการจัดทําความตกลงการคา
เสรีกับประเทศตางๆ มากยิ่งขึ้น
โดยในปจจุบนั ประเทศไทยมีการทําความตกลงการคาเสรีในระดับทวิภาคีรวมทั้งสิน้ 10
ฉบับ กับ 8 ประเทศ และ 2 กลุมประเทศ โดยแบงตามระดับความคืบหนาของการเจรจา ดังนี้

1. ความตกลงฉบับสมบูรณ
ประเทศคูเจรจาที่ไทยบรรลุขอตกลงฉบับสมบูรณและไดลงนามในความตกลงรวมกันแลว
มี 2 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade
Agreement : TAFTA)
ภายหลังการลงนามในความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับออสเตรเลียเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ.2547 ความตกลงดังกลาวไดเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 เปน
ตนมา โดยในระหวางที่ทงั้ สองฝายไดบรรลุวัตถุประสงคของการเจรจาแลว และอยูระหวางการ
เตรียมการเพื่อการลงนามในความตกลงฯ นั้น หลายฝายไดแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาหลังจากความตกลงฯ ในประเด็นของผลกระทบตอเกษตรกรโคเนื้อและโคนม เนื่องจาก
ประเทศไทยนําเขานมและผลิตภัณฑนมจากออสเตรเลีย เปนจํานวนรอยละ 60 ของปริมาณการ
นําเขานมผงทัง้ หมด คิดเปนเงินประมาณ 10,000 ลานบาท/ป อัตราภาษีเดิมที่ใชเรียกเก็บกดดัน
รายไดของผูเลี้ยงโคนมไทยมากอยูแลว หากจะเปดการคาเสรีก็จะทําใหเกษตรกรไทยผูผลิตน้ํานม
ดิบจํานวน 150,000 คนไดรบั ผลกระทบอยางรุนแรง เนือ่ งจากในขณะนี้การผลิตน้ํานมดิบ
ภายในประเทศ ยังไมเพียงพอกับความตองการในประเทศ โดยผลิตได 2,100 ตัน/วัน ในขณะที่
ความตองการมีถึงวันละ 4,000 ตัน และเมือ่ เปรียบเทียบตนทุนการผลิตแลวพบวาไทยไมสามารถ
แขงขันกับออสเตรเลียได ในปจจุบัน ผลกระทบดังกลาวยังไมเกิดขึน้ อยางชัดเจน ซึ่งอาจเปนเพราะ
การลดภาษีคอยเปนคอยไป ดังนั้น การศึกษาประเด็นนี้จงึ ตองเปนการพิจารณาในระยะยาว ซึ่งนาจะ
แสดงผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม พบวาเพียงระยะเวลา 2 เดือนแรกหลังจากความตกลงฯ เริ่มมีผลบังคับใช
ไทยขาดดุลออสเตรเลียสูงถึง 6.6 พันลานบาท โดยมีสาเหตุจากการนําเขาทองคําเพื่อการเก็งกําไร
จากสถานการณราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึน้ โดยการนําเขาทองคํา
ในชวงดังกลาวคิดเปนรอยละ 50 ของการนําเขาจากออสเตรเลียทั้งหมด

ขณะที่การสงออกของไทยไปออสเตรเลีย พบวา มีมูลคาสูงขึ้นกวาชวงเวลาเดียวกันของป
กอน แตสินคาหลักที่มีการสงออกยังเปนสินคาอุตสาหกรรม เชน รถบรรทุกขนาดเล็กชนิดแวน
และปคอัพ คิดเปนรอยละ 28 ของการสงออกทั้งหมด สวนสินคาเกษตรรวมทั้งผลไมกลับไม
สามารถสงออกไดเพิม่ มากขึน้ ตามที่คาดการณเอาไว ทั้งนีเ้ นื่องจากออสเตรเลียยังคงมีมาตรการที่
เขมงวดในการนําเขา แมจะลดภาษีเปนรอยละ 0 แลวก็ตาม

• ความตกลงหุน สวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด (ThailandNew Zealand Closer Economic Partnership Agreement)
ไทยกับนิวซีแลนดเริ่มตนเจรจาเพื่อทําความตกลงการคาเสรีระหวางกันตั้งแตเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2547 แลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 กอนที่ผูนํารัฐบาลของทั้งสองฝายจะ
ประกาศสรุปผลการเจรจาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ระหวางการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอมา นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของไทย และนาย Jim Sutton
รัฐมนตรีกระทรวงการคานิวซีแลนดรว มลงนามในความตกลงฯ รวมถึงขอตกลงวาดวยแรงงานและ
สิ่งแวดลอม (Arrangement on Labour and Environment) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2548 โดยความ
ตกลงดังกลาวไดเริ่มตนมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เปนตนมา คาดกันวา
ความตกลงนี้จะสงผลลบตอเกษตรกรโคนมของไทยเชนเดียวกับกรณีของออสเตรเลีย เพราะ
นิวซีแลนดมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑนมไดไมแพออสเตรเลีย
2. กรอบความตกลงและการตกลงเบื้องตน
ประเทศคูเจรจาที่ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเบื้องตนแลว ไดแก บาหเรน จีน อินเดีย
เปรู และกลุม BIMST-EC โดยมีการลงนามในกรอบความตกลง (Framework Agreement) เพื่อใช
เปนพื้นฐานในการเจรจาตอไป รวมถึงอาจมีการลงนามในความตกลงการเรงลดภาษีเบื้องตนกอน
จํานวนหนึ่ง เชน ในกรณีของความตกลงที่จัดทํากับบาหเรน จีน และอินเดีย อยางไรก็ตามกรม
เจรจาการคาไดใหขอมูลวา ไทยจะไมเจรจาความตกลงในลักษณะดังกลาวอีก เพราะทําใหเกิด
ปญหาและความลาชา โดยจะเนนเจรจาเพือ่ ใหไดความตกลงที่สมบูรณทั้งการเปดเสรีการคา การ
บริการ และการลงทุนไปพรอมๆ กัน
• กรอบความตกลงวาดวยการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ไทย-บาหเรน (Thailand
– Bahrain Framework Economic Partnership Agreement)

กรอบความตกลงฯ ดังกลาวเปนความตกลงการคาระดับทวิภาคีฉบับแรกของไทยทีท่ ํากับ
ประเทศในตะวันออกกลาง โดยไทยมุงหวังที่จะใชเขตการคาเสรี ไทย - บาหเรนเพื่อเปนประตูสู
การคาและการลงทุนในกลุม ประเทศคณะมนตรีความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf Cooperation
Council : GCC) ซึ่งประกอบดวย บาหเรน กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน ซาอุดิอาระเบีย
และคูเวต
ทั้งสองฝายรวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย – บาหเรน เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ.2545
กอนที่จะมีการลงนามในกรอบความตกลงเพื่อเรงลดภาษีสินคาจํานวน 626 รายการตามแผนงานเรง
ลดภาษี (Early Harvest Program) และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2545 เปนตนมา
แมวาทั้งสองฝายมีแผนการที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีโดยสมบูรณ แตความคืบหนาในการเจรจามีไม
มากนัก
• ความตกลงการเรงลดภาษีสนิ คาไทย – จีน
ความตกลงการเรงลดภาษีระหวางไทยกับจีนเริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2546 เปนความตกลงภายใตกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน – จีน (Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN – China) โดยสินคาที่ทํา
การเรงลดภาษีดังกลาวนัน้ จํากัดอยูเพียงสินคาในพิกดั ภาษี 07 – 08 ไดแก สินคาผักและผลไม
ภาครัฐเชื่อวาการจัดทําความตกลงดังกลาวเพื่อเปนการนํารองการเปดเสรีลวงหนานัน้ จะ
เปนการขยายตลาดสินคาเกษตรของไทยไปสูผูบริโภคจํานวนมาก เนือ่ งจากจํานวนประชากรของ
จีนมีมากกวาไทยหลายเทาตัว การเรงลดภาษีดังกลาวจึงนาจะเปนประโยชนตอผูผลิตและผูสงออก
ของไทย แตหลังจากความตกลงดังกลาวเริม่ มีผลบังคับใช พบวา แมวาจีนจะลดภาษีสินคาเกษตรที่
นําเขาจากไทย แตมีการนํามาตรการที่มิใชภาษี (Non – Tariff Barriers: NTB) มาใชมากขึ้น
โดยเฉพาะการตรวจสอบดานสุขอนามัยที่เขมงวด รวมไปถึงปญหาดานมาตรการทางการคาของแต
ละมณฑลที่แตกตางกัน เชน การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มระหวางมณฑล นอกจากนี้ ผูสงออกของไทยยัง
ตองเผชิญปญหาดานการขนสงและระบบกระจายสินคาในจีนอีกดวย ดังนั้น การสงออกผักและ
ผลไมในพิกัด 07 – 08 ของไทยไปยังจีนจึงมิไดเพิ่มมากขึ้นอยางที่คาดการณไว
ในทางตรงกันขาม การเรงลดภาษีระหวางกันของทั้งสองฝายทําใหสินคาจากจีนไหลทะลัก
เขาสูไทยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะผักและผลไมเมืองหนาวทีจ่ ีนไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรที่สงผล
ถึงตนทุนการผลิต เมื่อผนวกความไดเปรียบดังกลาวของจีนกับมาตรการรองรับที่ไมเพียงพอของ
รัฐบาลไทย จึงสงผลลบอยางมากตอภาคเกษตรกรรมของไทย ตั้งแตเกษตรกรผูผลิต พอคารายยอย
ตลอดจนโครงการหลวง
ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ ที่แมจะมีกลาวอางวา
สินคาไทยมีคณ
ุ ภาพสูงกวาและมีรสชาติดกี วา แตเนื่องจากสินคาจากจีนมีราคาต่ํากวามากจึง

สามารถตีตลาดไดโดยงาย ทําใหผูผลิตสินคาทั้ง 3 รายการดังกลาวประสบปญหาอยางมาก ขณะที่
มาตรการแกไขปญหามีความยากลําบากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรสามารถปรับตัวไดยาก
โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงความชํานาญในการผลิตสินคาเฉพาะอยาง
อยางไรก็ตาม มิใชวาจะมีแตสินคาที่ไดรับผลกระทบดานลบจากความตกลงดังกลาว
สินคาออกบางชนิดของไทยก็สามารถสงออกไดมากขึน้ หลังจากความตกลงฯ เริ่มมีผลบังคับใช เชน
ลําไย แตกลายเปนวาผูที่ไดรับประโยชนทแี่ ทจริงมิใชเกษตรกรผูผลิต แตเปนพอคาคนกลาง
ตลอดจนบริษทั เอกชนผูดําเนินการสงออกมากกวา
ขอมูลการคาชี้ใหเห็นวา ไทยสงออกสินคาในพิกัด 07 – 08 เพิ่มขึ้นรอยละ 66 คือจาก 1,869
ลานบาทในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ.2546 กอนมีความตกลงจะเริม่ มีผลบังคับใช เปน 3,110 ลาน
บาทในชวงเดียวกันของป พ.ศ.2548 ในขณะทีน่ ําเขาสินคาดังกลาวเพิม่ ขึ้นจาก 496 ลานบาทในชวง
ไตรมาสแรกของป พ.ศ.2546 เปน 999 ลานบาท ในชวงเดียวกันของป พ.ศ.2548 หรือเพิ่มขึ้นถึง
เทาตัว จากอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดังกลาว จึงมีความเปนไปไดวา ดุลการคาของไทยในสินคา
กลุมดังกลาวอาจลดลงในอนาคต
นอกจากนี้ ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีระหวางอาเซียนกับจีน ที่เริม่ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เปนตนมา จะสงผลใหประเทศสมาชิกทุกประเทศตองเริ่มลดภาษีสินคา
ปกติระหวางกันตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ทําใหหลายฝายคาดการณวา อาจจะสงผล
กระทบกระเทือนตอทั้งภาคการผลิตและดุลการคาของประเทศไทยยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเปนทีย่ อมรับ
กันทั่วไปวาจีนมีตนทุนการผลิตที่คอนขางต่ํา
• กรอบความตกลงการคาเสรีไทย – อินเดีย (Thailand – India Framework Free
Trade Agreement)
ไทยและอินเดียรวมมือจัดตั้งคณะทํางานรวมเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขต
การคาเสรีไทย – อินเดียจะเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย และไดจัดตั้งคณะเจรจารวมเพื่อเจรจากรอบ
ความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย – อินเดีย โดยภายหลังการเจรจาของคณะเจรจา
ดังกลาวรวม 6 ครั้ง ทั้งสองฝายจึงไดลงนามในกรอบความตกลงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2546
และเริ่มตนการเรงลดภาษีสนิ คา 82 รายการตามแผนงานเรงลดภาษี (Early Harvest Scheme) ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2547 เปนตนมา และจะดําเนินการเจรจาในรายการสินคาที่เหลืออีกหาพันกวา
รายการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2553 ทั้งนี้ จะมีสินคาจํานวนหนึ่งทีท่ ั้งสองฝายสงวนการลดภาษี
ไว เนื่องจากเปนรายการสินคาออนไหวและยังไมพรอมที่จะเปดตลาดใหแกกนั โดยอินเดียมี
แนวโนมที่จะสงวนการลดภาษีในรายการสินคาออนไหวจํานวนมาก

เนื่องจากอินเดีย มีอัตราภาษีเฉลี่ยประมาณรอยละ 42 (ป พ.ศ.2548) ซึ่งสูงกวาอัตราภาษี
เฉลี่ยของไทยประมาณรอยละ 19 (ป พ.ศ.2548) ประกอบกับอินเดียมีทาทีไมยอมลดภาษีในรายการ
สินคาทั่วไปลงเหลือรอยละ 0 ทั้งหมด แตตองการใหมีสนิ คาจํานวนหนึ่งคงอัตราภาษีไว ซึ่งแตกตาง
จากการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยที่ผานมา โดยไทยและประเทศคูคาตกลงใหรายการ
สินคาทั่วไปจะตองลดภาษีเหลือรอยละ 0 โดยมีระยะเวลาที่ลดตางกัน
นอกจากนี้มีรายงานขาวถึงความเห็นจากนักเศรษฐศาสตรชาวอินเดียบางคนวาการจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีระหวางอินเดียกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมมีความคุมคา
เพียงพอ และอินเดียจะเปนฝายเสียผลประโยชนมากกวา ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวา การเจรจา
ความตกลงการคาเสรีดังกลาวอาจมีความยากลําบากกวาที่คาดการณไวก็เปนได
• ความตกลงการคาเสรีไทย – เปรู (Thailand – Peru Free Trade Agreement)
ไทยและเปรูเริม่ ตนการเจรจาเพื่อจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกันเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2547 ภายหลังการลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจทีใ่ กลชิดยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2546 โดยลาสุดยังคงยืดเยื้อออกไป เนื่องจากการเจรจาเรื่องสินคาออนไหว
ของทั้งสองฝาย ไดแก ขาว ไก และน้ําตาลของเปรู กับปลาปน ทองแดง และสังกะสีของไทย รวมถึง
การเจรจาเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origin) นอกจากนี้เปรูยังเตรียมใชมาตรการ
ที่เรียกวา Price Ban เพื่อปองกันมิใหราคาสินคาเกษตรนําเขาต่ํากวาสินคาภายในประเทศ โดยเก็บ
อากรเพื่อใหราคาสูงขึ้นและใชราคาในตลาดโลกเปนเกณฑอางอิง ทําใหไทยขูที่จะลมเลิกการเจรจา
หากการเปดเสรีไมทําใหไดสิทธิมากกวาที่เปรูผูกพันไวกบั WTO
แมวาคณะผูแทนเจรจาของไทยจะตองการใหการเจรจาลุลวงไปโดยเร็วที่สุด เพื่อเขาถึง
ตลาดเปรูไดกอ นสิงคโปรที่เพิ่งเริ่มเจรจาความตกลงในลักษณะดังกลาวกับเปรู แตในอีกดานหนึ่ง
ไทยเองก็ตองรอดูทาทีการเจรจาความตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมแอนเดียน (Andean
Community) อันประกอบดวย โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร เปรู และเวเนซุเอลาเพื่อใชในการเจรจา
ตอรองวา สินคาที่เปรูเปดตลาดใหแกสหรัฐอเมริกาก็ควรเปดใหไทยดวย
• ความรวมมือทางเศรษฐกิจ BIMST – EC (Bangladesh – India – Myanmar –
Sri Lanka – Thailand Economic Cooperation)
เกิดขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยเริ่มตนมีสมาชิก 4
ประเทศ ไดแก บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย และไทย ภายใตชื่อ BIST – EC ตอมาจึงรับสหภาพพมา
เขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2540 และเปลี่ยนชื่อเปน BIMST – EC
ขณะที่เนปาลและภูฐานไดเขาเปนสมาชิกสมบูรณในเวลาตอมา

ประเทศสมาชิกทั้งหมดยกเวนบังคลาเทศ ไดรวมลงนามในกรอบความตกลงเขตการคาเสรี
BIMST – EC เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ระหวางการประชุมรัฐมนตรีการคาและเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 5 ที่ภูเก็ต สาระสําคัญของกรอบความตกลงจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ไดแก การคาสินคา การ
เจรจาลด/ยกเวนภาษีศุลกากรระหวางสมาชิก โดยแบงเปน Fast Track, Normal Track และ Negative
List ซึ่งจะเจรจาใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 สําหรับการคาบริการ และการลงทุน
ใหเริ่มเจรจาในป พ.ศ.2548 แลวเสร็จในป พ.ศ.2550 โดยสมาชิกดอยพัฒนาจะไดรับสิทธิพิเศษใน
ดานตางๆ เชน ไดรับประโยชนจากการลดภาษีที่เร็วกวา และลดภาษีใหสมาชิกกําลังพัฒนาอื่นๆ ชา
กวา เปนตน
3. ความตกลงที่อยูระหวางการดําเนินการเจรจา
นอกเหนือไปจากประเทศตางๆ ที่ไทยไดบรรลุการเจรจาดังกลาวขางตนแลว ไทยยังมีการ
เจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศมหาอํานาจ 2 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการเจรจากับกลุมประเทศสมาคมการคาเสรียุโรป (European Free Trade
Association: EFTA) โดยความคืบหนาของการเจรจากับแตละประเทศมีดังนี้
• ความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจญี่ปุน – ไทย (Japan – Thailand Economic
Parnership Agreement: JTEP)
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดในการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับ
ญี่ปุน โดยยืน่ ขอเสนอใหนายจุนอิชิโร โคอิซึมิ เปนครั้งแรกราวปลายป พ.ศ.2544 การเจรจาเพื่อ
จัดทําความตกลงมีความคืบหนามากขึน้ ในประเด็นการเขาถึงตลาดญี่ปุนของสินคาเกษตรไทย แตยัง
ประสบปญหาเกี่ยวกับขอเรียกรองของญี่ปุนเรื่องการเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรมของไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมเหล็ก
การเจรจาในรอบที่ผานมานั้น ญี่ปุนพยายามผลักดันสินคากวา 130 รายการ เขาไปใน
รายการสินคาออนไหว (Sensitive List) โดยเฉพาะขาว มันสําปะหลัง ไก และน้ําตาล และประสบ
ความสําเร็จในการดึงเรื่องขาวออกจากการเจรจาแลว อยางไรก็ตาม ในการเจรจารอบลาสุดใน
ประเด็นสินคาเกษตรของไทยมีความคืบหนาหลังจากทีญ
่ ี่ปุนมีทาทีเปดกวางมากขึ้นในสินคาหลาย
รายการ ไดแก ไก แปงแปรรูป น้ํามันรําขาว อาหารกระปอง ผลไมไทย กากน้ําตาล และกลวย รวม
ไปถึงยอมตกลงเรื่องความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS) และมาตรฐานอาหารซึ่งทางญี่ปุนยืนยันวาไมเคยใหประเทศใดมา
กอนแมแตฟลปิ ปนสที่ไดเจรจามากอนหนานี้ อยางไรก็ตาม หลายฝายยังคงกังวลในประเด็นกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา เชน กรณีปลาทูนากระปอง ซึ่งกําหนดวาจะตองใชแรงงานประมงไทยรอย
ละ 75 หรือมีการกําหนดนานน้ําของการทําประมง

ตรงกันขามกับการเจรจาการคาสินคาอุตสาหกรรมที่ไมคืบหนามากนัก โดยญี่ปนุ ตองการ
ใหไทยเปดเสรีรถยนต ชิ้นสวนรถยนต และเหล็ก ประเด็นสําคัญอยูที่การเปดเสรีเหล็ก โดยคณะ
เจรจาฝายไทยยังคงทาทีเดิมจากการเจรจารอบที่ผานมา คือ ยังไมพรอมในการเปดเสรีทันที โดยขอ
คงภาษีไวที่อัตราฐาน (ประมาณรอยละ 7 – 9.5) เปนเวลา 10 ปภายหลังความตกลงเริม่ มีผลบังคับใช
โดยยืน่ ขอเสนอวา หากทางญี่ปุนยังคงยืนยันตามความตองการเดิม ไทยก็จําเปนที่จะตองเจรจาเปด
ตลาดสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลการเจรจาดังกลาวทําใหทางฝงญี่ปุนมีการวิ่งเตนเพื่อเปดเสรีเหล็กมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เปดการเจรจาบนเวทีการเมืองและการวิง่ เตนจากภาคเอกชนของญี่ปุน โดยไดหยิบยกเรื่องเงินลงทุน
ดานอุตสาหกรรมรถยนต 4 หมื่นลานบาท มาเปนเครื่องมือตอรองวาจะโยกยายเงินลงทุนไปยัง
ประเทศอื่น หากการเจรจาความตกลงการคาเสรีไมเปนผลสําเร็จ และอาจทําใหการกาวไปสูการเปน
“ดีทรอยต ออฟ เอเชีย” ของไทยไมเปนผลสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ยังมีขอถกเถียงถึงการเปดเสรีเหล็ก โดยฝายที่เห็นดวยกับการเปดเสรีให
เหตุผลวา การเปดเสรีเหล็กนอกจากจะทําใหการเจรจาความตกลงสามารถลุลวงไปไดแลว ยังสงผล
ดีตออุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศจากการที่มีตนทุนวัตถุดิบในการผลิตที่ต่ําลงอีกดวย
นอกจากนี้ การคุมครองอุตสาหกรรมเหล็ก และการลงทุนสรางโรงถลุงเหล็กภายในประเทศอาจไม
คุมคาในระยะยาว ขณะที่ฝายที่ไมเห็นดวยแสดงความเห็นวา อุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรม
พื้นฐานที่ตองการการปกปอง โดยเฉพาะเมื่อบริษัทในอุตสาหกรรมดังกลาวของไทยเพิ่งพนจาก
ระยะการปรับโครงสรางหนี้และมีแผนการเปดโรงงานถลุงเหล็กและขยายกําลังการผลิตเหล็กรีด
รอน อันจะชวยลดการขาดดุลการนําเขาเหล็ก หากเปดเสรีจะเปนการทําลายอุตสาหกรรมตนน้ําของ
ไทยลงโดยสิ้นเชิง
ในขั้นนี้ ยังไมสามารถสรุปไดแนชดั วา ไทยจะเปดเสรีเหล็กมากขึ้นหรือไม หากไทยยอม
เปดเสรีสินคาดังกลาวมากขึ้น มีความเปนไปไดวา จะทยอยลดภาษีลงแทนที่จะลดภาษีลงเหลือรอย
ละ 0 ทันที และอาจดึงนักลงทุนญี่ปุนเขามาเพื่อชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงการ
สรางโรงงานถลุงเหล็กภายในประเทศ อยางไรก็ตามการเจรจาในประเด็นดังกลาวนาจะยืดเยื้อตอไป
จนถึงการเจรจารอบถัดไป
• ความตกลงกาคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา (Thailand – United States Free Trade
Agreement: TUSFTA)
นาย George W. Bush ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีของไทย ได
ประกาศความรวมกันในการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2546 และเริ่มตนการเจรจารอบแรกตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 และรอบที่ 2
ในเดือนตุลาคม ปเดียวกัน

การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา ไดหารือประเด็นตางๆ รวม 19 เรื่อง
คือ การเปดตลาดสินคาเกษตร การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม การเปดตลาดสินคาสิ่งทอและ
เสื้อผาสําเร็จรูป มาตรการเยียวยาทางการคา มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว อุปสรรคทางเทคนิค
ตอการคา กฎแหลงกําเนิดสินคา การเปดเสรีภาคบริการ การเปดเสรีภาคการลงทุน แรงงาน
สิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิคส โทรคมนาคม การแขงขันทางการคา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางขีดความสามารถทางการคาและวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอม การระงับขอพิพาท และความโปรงใส
ประเด็นการเจรจาที่อยูในความสนใจของสาธารณชนและเปนขอถกเถียงกันในวงกวาง
ไดแก การเปดเสรีภาคบริการและการลงทุน โดยเฉพาะการเปดเสรีภาคการเงินและการเปดเสรี
โทรคมนาคม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตรยา โดยลาสุดในการ
เจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางทั้งสองฝาย รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 9 – 13 มกราคม พ.ศ.2549 ที่
จังหวัดเชียงใหม ไดผลการเจรจาในประเด็นตางๆ โดยสรุป ดังนี้
การเจรจาการเปดเสรีสินคา สหรัฐอเมริกาจะลดภาษีสินคาเปนรอยละ 0 ทันทีเมื่อขอตกลง
บังคับใชประมาณรอยละ 74 ของมูลคาสินคานําเขาทั้งหมด เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องแกว เซรามิค
พลาสติก และผลิตภัณฑจากยาง ลดภาษีเปนรอยละ 0 ใน 5 ปหลังจากขอตกลงบังคับใชประมาณ
รอยละ 11 เชน เครื่องประดับ อัญมณี เงิน ทอง เครื่องนุงหม และรองเทา ลดภาษีเปนรอยละ 0 ใน
10 ปอีกรอยละ 12 เชน เครือ่ งนุงหมบางรายการ ปลาทูนากระปอง และยานยนตและชิ้นสวน สวน
อีกรอยละ 3 เปนสินคาออนไหวที่รอตกลงในรายละเอียด สําหรับไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันที
เมื่อขอตกลงมีผลบังคับใชประมาณรอยละ 71 ของมูลคาสินคานําเขาทั้งหมด เชน เครื่องใชไฟฟา
เคมีภัณฑและปุย และเหล็กและเหล็กกลา ลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายใน 5 ป อีกรอยละ 11 เชน
เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑพลาสติก และขาวสาลี ลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายใน 10 ป อีกรอยละ 15
เชน เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑเหล็ก และผลิตภัณฑพลาสติกบางรายการ สวนที่เหลืออีกรอยละ 3
เปนรายการสินคาออนไหว เชน นมและผลิตภัณฑนม ถั่วเหลือง มันฝรั่ง และขาวโพด ที่ตองรอตก
ลงในรายละเอียด
การเจรจาเปดเสรีภาคบริการและการลงทุน การเจรจาในดานการเปดเสรีภาคบริการและ
การลงทุนเปนประเด็นสําคัญที่สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญและพยายามบรรจุไวในการเจรจาความ
ตกลงการคาเสรีทุกฉบับ โดยประเด็นที่สหรัฐอเมริกาเสนอ ไดแก การเขาถึงตลาดและการ
กําหนดใหมีสํานักงานทองถิน่ (Local Presence) ในภาคบริการ การใชหลักปฏิบัติเยีย่ งคนชาติ
(National Treatment) และหลักการใชหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most –
Favoured Nations) การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน (Performance Requirements) และการคุมครอง
การลงทุน อยางไรก็ตาม คณะผูเจรจาฝายไทยยังไมไดตกลงยอมรับขอเสนอของสหรัฐอเมริกาใน
ประเด็นตางๆ ทั้งสิ้น

การเจรจาประเด็นทรัพยสินทางปญญา ขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาประกอบดวย 4
ประเด็น คือ ประเด็นแรก การยกระดับการคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา สหรัฐอเมริกา
ตองการใหไทยขยายความคุม ครองลิขสิทธิ์จาก 50 ป เปน 70 ป ใหความคุมครองเครื่องหมายการคา
กลิ่น เสียง และคุมครองสัญญาณดาวเทียมเพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ประเด็นที่สอง การเพิ่ม
ความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญามากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่สาม คือ การคุมครองพืช สัตว และพันธุพืช สหรัฐอเมริกามีขอเรียกรอง 2 ขอ
ไดแก ใหความคุมครองสิทธิบัตรพืชและสัตว และใหความคุมครองพันธุพืชใหมทกุ ชนิด ภายใต
อนุสัญญายูปอฟ 1991 (UPOV Convention 1991) และประเด็นสุดทายการคุมครองยา
สหรัฐอเมริกาเรียกรองใหไทยชดเชยระยะเวลาคุมครองสิทธิบัตรยา กรณีความลาชาในการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร และการขึ้นทะเบียนตําหรับยา ใหความคุมครองสิทธิบัตรการวินิจฉัยและการ
รักษาโรคในมนุษยและสัตว จํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ และการคุมครองขอมูลยาเปนเวลา
5 ป
ขณะที่การเจรจาประเด็นทรัพยสินทางปญญาสําหรับฝายไทย ประกอบดวยการขยายความ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indicator) โดยเฉพาะกับขาวหอมมะลิและผาไหม
ไทย และการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรชีวภาพ
อยางไรก็ตามแมวาในขณะนี้การเจรจาความตกลงฯ ระหวางไทยและสหรัฐอเมริกาจะยังไม
มีขอตกลงผูกมัดใดๆ แตองคกรภาคประชาชนภายในประเทศไดมกี ารเคลื่อนไหวเพื่อตอตานและ
คัดคานเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ประเด็นความกังวลขององคกรภาคประชาชนตอการเปดเสรีทางการคาของ
ไทยกับสหรัฐอเมริกา ไดแก
ประเด็นแรก การเปดเสรีสินคาเกษตร หลายฝายกังวลวาการเปดเสรีสินคาเกษตรประเภท
เดียวกับที่ไทยเปนผูผลิตใหแกสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะขาวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง และผลไมเมือง
หนาว ลวนเปนสินคาที่สหรัฐอเมริกามีศักยภาพการผลิตสูงกวา ดังนัน้ การเปดการคาเสรีในสินคา
เกษตรจึงมีแนวโนมใหเกษตรกรไทยในประเทศจํานวนมากประสบปญหาการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ในความเปนจริงยังพบวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการอุดหนุนการสงออกใหแก
เกษตรกรของตนในแตละปเปนเงินจํานวนมหาศาล การเปดเสรีในสินคาเกษตรจะทําใหบริษัท
อเมริกันสามารถนําพืชที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมหรือ GMO เขามาในตลาดประเทศไทย โดยผาน
ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการผลักดันใหเกิดการยอมรับพืช GMO ซึ่งหากความ
พยายามดังกลาวสําเร็จภาคเกษตรของไทยจะอยูใ นมือของบริษัทขามชาติทั้งหมด เพราะเมล็ดพันธุ
พืช GMO รอยละ 90 ของโลกปจจุบันอยูในมือของบริษัทมอนซานโตบริษัทเดียว การควบคุมเมล็ด
พันธุจะทําใหควบคุมตลาดสารเคมีเกษตรไดดว ย เพราะวารอยละ 75 ของพันธุพืช GMO เปนพันธุ
พืชที่ตัดตอพันธุกรรมใหตอ งฉีดสารเคมีปราบวัชพืชของบริษัทผลิตพืชจีเอ็มโอไปพรอมๆ กันดวย

ประเด็นที่สอง เรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญา สหรัฐอเมริกาตองการใหคูเจรจาคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตหลักการทริปสผนวก (TRIPs-Plus) โดยคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาของคนชาติสหรัฐฯ ในระดับที่สูงกวามาตรฐานขัน้ ต่ําในขอตกลงวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights)
หรือขอตกลงทริปส (TRIPs) ภายใตองคการการคาโลก อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญในประเด็น
ดังกลาวมีความเห็นวา ขอเรียกรองของสหรัฐอเมริการวมถึงตัวอยางจากการจัดทําความตกลงการคา
เสรีฉบับที่ผานมาของสหรัฐอเมริกานั้น มีมาตรฐานเกินกวากฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาเอง
จนอาจกลาวไดวา เปนหลักการ US – Plus เชน ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นผูผลิตยาชื่อ
สามัญ (Generic Drug) สามารถใชสิทธิบัตรของผูผลิตยาตนแบบ (Original Drug) ในการจัดทํา
ขอมูลเพื่อขออนุญาตนํายาออกวางตลาด หรือใชในการทําวิจัยและพัฒนายาที่อาจยืน่ ขออนุญาต
วางตลาดได แตในความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกาจัดทํากับประเทศตางๆ นั้นผูผลิตยาชื่อ
สามัญสามารถใชสิทธิบัตรยาผลิตขอมูลทดสอบไดเฉพาะการขออนุญาตวางตลาดเทานั้นแตไม
สามารถใชสิทธิบัตรยาในการวิจัยและพัฒนายาได ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มสิทธิของเจาของของ
สิทธิบัตรและตัดสิทธิการวิจยั และพัฒนาของผูอื่น ดังนั้น การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องยาที่เขมงวดเกินกวามาตรฐานสากลและขัดแยงกับปฏิญญาโดฮา (Doha
Declaration) นี้ จะสงผลกระทบกระเทือนตอการเขาถึงยาและระบบสาธารณสุขของไทยอยาง
แนนอน
นอกจากนี้ ในเรื่องการคุมครองพันธุพืชนั้น สหรัฐอเมริกาตองการใหประเทศคูเจรจาเขา
รวมในอนุสัญญายูปอฟ 1991 (UPOV Convention) หากไทยเขารวมในอนุสัญญาดังกลาวจะเปน
การปดกั้นโอกาสของประเทศไทยในการสรางระบบกฎหมายที่เอื้อตอการคุมครองพันธุพืช และ
ปกปองทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
และจะสงผลใหไทยเปนฝายเสียเปรียบจากการผูกขาดเมล็ดพันธุพืชจากบริษัทขามชาติอเมริกัน
ทั้งนี้แมจะมีการคัดคานและตอตานจากภาคประชาชนในประเด็นทรัพยสินทางปญญามาโดยตลอด
แตเปนไปไดยากวา สหรัฐอเมริกาจะยกประเด็นดังกลาวออกจากการเจรจา
ประเด็นตอมาคือ การเปดเสรีภาคบริการและการลงทุน สหรัฐอเมริกาตองการใหไทยเปด
เสรีภาคบริการในวงกวางและครอบคลุมแทบทุกสาขา หากไทยยอมเปดเสรีตามขอเรียกรองของ
สหรัฐฯยอมเกิดผลเสียมากมายตามมา โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยยังไมมคี วามพรอมเพียงพอและไม
สามารถแขงขันกับบริษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกาได เชน ในภาคการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย การ
ประกันภัย ทั้งนี้ในการเปดเสรีภาคการเงินนั้น หลายฝายใหความเห็นวา ไทยควรจะเปดเสรีอยาง
คอยเปนคอยไปเพื่อรักษาเสถีรภาพทางการเงินภายในประเทศ อันรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการเกิด
วิกฤตการณการเงินดังเชนในป พ.ศ.2540

ในขณะที่ขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาในเรื่องการลงทุนนั้นสหรัฐอเมริกาตองการตอยอด
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) และ
ใหมีการนําหลักปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ (National Treatment) มาใช โดยใหสิทธินักลงทุนสหรัฐอเมริกา
เทาเทียมกับนักลงทุนในประเทศ
ประเด็นสุดทาย คือ เรื่องอํานาจอธิปไตยของรัฐ เนื่องจากการเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย – สหรัฐอเมริกายึดถือกรอบการเจรจาของสหรัฐอเมริกาเปนสําคัญ และสหรัฐอเมริกา
ยืนยันวา จะเจรจาโดยยึดหลักกฎหมายของตนโดยไมมกี ารแกไขกฎหมายแตอยางใด ขณะที่ทางฝาย
ไทยมีแนวโนมที่จะตองแกไขกฎหมายบางขอเพื่อใหเปนไปตามความตกลงการคาเสรีที่กําลังจะ
เกิดขึ้น
ผลกระทบดังกลาวอาจพิจารณาไดเปน 2 กรณี กรณีแรกคือ รัฐบาลจะตองนําความตกลงกับ
สหรัฐฯเขาสูกระบวนการรัฐสภาหรือไม หากตองมีการอนุวัตรกฎหมายตามความตกลง ทั้งนี้
กฎหมายบางสวนอาจถูกเปลี่ยนแปลง แกไข หรือออกเพิม่ เติมกอนจะมีการลงนามในความตกลง
นอกจากนี้ ผูนาํ รัฐบาลไทยยืนยันมาโดยตลอดวา ไมมีความจําเปนที่จะตองนําความตกลงดังกลาว
เขาขอสัตยาบันตอรัฐสภา กรณีที่สอง คือ การบังคับใชความตกลงซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาเทากับเปนการนํากฎหมายของสหรัฐอเมริกามาใชหรือไม แมแตในตัวความตกลงเอง
ก็อาจทําใหไทยสูญเสียอํานาจอธิปไตย เชน การใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ใน
การระงับขอพิพาท ดังเชนในกรณีขอพิพาทระหวางเม็กซิโกกับบริษัท Metalclad ของสหรัฐอเมริกา
ภายหลังการบังคับใชความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement:
NAFTA)
นอกจากนี้ยังมีผูวิเคราะหการสูญเสียอํานาจอธิปไตยจากเนื้อหาความตกลงในประเด็น
แรงงานสิ่งแวดลอม โดยในประเด็นดังกลาว สหรัฐอเมริกายื่นขอเสนอวา จะใหมกี ารตั้งคณะ
ตรวจสอบมาตรฐานดานแรงงานและสิ่งแวดลอมของประเทศภาคี หากมาตรฐานดังกลาวไม
เขมงวดเพียงพอหรือบังคับใชไมมีประสิทธิภาพ ประเทศภาคีจะตองชําระคาปรับเพือ่ นําไปปรับปรุง
มาตรฐานใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น แมวาการปรับปรุงมาตรฐานทั้งทางดานแรงงานและสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องดี แตการยินยอมใหมีหนวยงานอืน่ นอกจากรัฐบาลทําหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุม
การใชกฎหมายภายในประเทศ อาจมีความหมายเทากับการสูญเสียอํานาจอธิปไตยโดยออม
นอกจากประเด็นความกังวลตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังมีความกังวลวาการทําความตกลง
การคาเสรีของไทยกับสหรัฐอเมริกา จะทําใหไทยสูญเสียผลประโยชนอยางมหาศาลเชนเดียวกับที่
เม็กซิโกเคยประสบมา จากการที่เม็กซิโกลงนามในเขตการคาเสรี NAFTA รวมกับสหรัฐอเมริกา
และแคนาดาตัง้ แตป พ.ศ.2537 ปจจุบันชาวไรขาวโพดเม็กซิกันตองลมละลายอพยพไปหาอาชีพอื่น
เพราะขาวโพดราคาถูกซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไหลทะลักเขามาใน
เม็กซิโก จากขอตกลงที่บังคับใหรัฐบาลเม็กซิโกตองทยอยลดภาษีนําเขาขาวโพดใหเหลือรอยละ 0

ภายในป พ.ศ.2551 ทําใหรัฐบาลเม็กซิโกขาดเครื่องมือในการคุมครองเกษตรกรผูปลูกขาวโพดใน
ประเทศ
ผูคัดคานการทํา FTA ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาชี้วา เม็กซิโกเหมือนกับประเทศไทย
ตรงที่ดินแดนของเม็กซิโกมีความหลากหลายและเปนแหลงกําเนิดของพันธุขาวโพด เชนเดียวกับที่
ประเทศไทยเปนแหลงกําเนิดและมีความหลากหลายของพันธุขาว ชาวเม็กซิโกคุนเคยกับการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงตัวเองมาไดโดยตัวเองมาตลอด แตปจจุบันเม็กซิโกตองนําเขาขาวโพดจาก
สหรัฐอเมริกามากกวา 6.4 ลานตัน/ป และมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหชาวนาเม็กซิกันมากกวา
ลานครอบครัวตองอพยพออกจากภาคเกษตรกรรม
นอกจากตองนําเขาขาวโพดในปริมาณมหาศาลแลว เม็กซิโกยังนําเขาถั่วเหลืองจากสหรัฐ
เพิ่มขึ้นรอยละ 50 นําเขาขาวสาลีเพิ่มขึ้นรอยละ 73 เนื้อวัวแปรรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 233 และนําเขาขาว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 135 การนําเขาสินคาอาหารจากสหรัฐอเมริกาไมไดทําใหผูบริโภคเม็กซิกันดีขนึ้
แตประการใด เนื่องจากราคาอาหารหลักทีช่ าวเม็กซิกนั รับประทานมีราคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 300 เมือ่
เปรียบเทียบกับกอนการลงนามใน NAFTA เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต
หากไทยยังคงทํา FTA กับสหรัฐอเมริกาโดยขาดการพิจารณาในประเด็นตางๆ อยางรอบคอบ
• ความตกลงการคาเสรีไทย – สมาคมการคาเสรียุโรป (Thailand – EFTA Free
Trade Agreement)
ไทยกับสมาคมการคาเสรียุโรป ซึ่งประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ไอซแลนด ลิกเตนสไตน
นอรเวย และสวิตเซอรแลนด กําลังจะเริ่มตนการเจรจาเพือ่ จัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน
รอบแรกกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 ทั้งสองฝายไดหารือขอมูลทางการคาระหวางกันเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ.2548 ที่ผานมา รูปแบบการเจรจาครอบคลุมทั้งดานการคาเสรีในสินคาและบริการ
โดยมีประเด็น การลดภาษีสนิ คาอุตสาหกรรม การเปดตลาดสินคาเกษตร การลดมาตรการที่ใชภาษี
(Non – Tariff Barriers) โดยคาดวาการเจรจารอบสองที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในกลางป พ.ศ.
2549 นี้จะมีความชัดเจนขึน้ ทัง้ ในดานรายละเอียดของสินคาและกระบวนการผลิตรายสินคา
นอกจากความคืบหนาเหลานีแ้ ลว ในขณะนีย้ ังมีประเทศอืน่ ๆ ที่อยูในแผนของการ
ตัดสินใจและการเตรียมความพรอมในการเจรจา ไดแก สหภาพยุโรป แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก
แอฟริกาใต ชิลี เม็กซิโก เกาหลีใต และกลุมประเทศ Mercosur
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