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บทที่ 1

บทนำ
ภายหลังที่การเจรจาการค้าแบบพหุภาคีขององค์การการค้าโลก
หยุดชะงัก กระแสการแข่งขันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว1 กล่าวเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ประเทศสิงคโปร์ได้เดินนำ
หน้าในการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีอย่างรวดเร็ว2 รัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร จึงได้เร่งรัดการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับหลาย
ประเทศพร้อมๆ กันไป และได้มกี ารลงนามในความตกลงเขตการค้าเสรีกบั
บางประเทศ ดังนี้
•

กรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการเป็ น พั น ธมิ ต รทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย - บาห์เรน (ลงนามเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2545)

•

เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ไทย - จีน เริ่มลดภาษี
นำเข้าผักและผลไม้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 สำหรับ
อาเซียน - จีน เริม่ ลดภาษีนำเข้าสินค้า 01-08 และสินค้า
เฉพาะอีก 2 รายการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 และเริม่
ลดภาษีสนิ ค้าทัว่ ไปตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2548)

•

กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย (ลงนาม
เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2546)
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•

ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (ลงนามเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2548)

•

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ (ลงนามเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2548 และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2548)

•

ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย - ญีป่ นุ่ (ลงนามเมือ่
วันที่ 3 เมษายน 2550)

•

กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (ลงนามในปี
2547 ประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฏาณ อินเดีย พม่า
ศรีลงั กา เนปาล และไทย)

•

เขตการค้าเสรีไทย - เปรู (อยูร่ ะหว่างการเจรจา)

•

เขตการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบัน สหรัฐ
อเมริกาขอหยุดการเจรจา)

กล่าวได้ว่า รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ความสำคัญกับ
การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade)
มากกว่ า การเจรจาการค้ า พหุ ภ าคี ร อบใหม่ ข ององค์ ก ารการค้ า โลก
การเลือกเส้นทางทวิภาคีนิยม (Bilateralism) เช่นนี้ ได้มีคำถามตามมา
อย่างน้อยสองประการ ได้แก่ คำถามแรก ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเหล่านี้
จะก่อประโยชน์สุทธิแก่สังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม่ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุม่ เป็นเขตการค้าเสรีหรือสหภาพ
ศุลกากรนั้นจะทำให้มีการค้าสรรค์ (Trade Creation) ซึ่งเป็นผลดีต่อ
สวัสดิการของสังคมและการค้าผัน (Trade Diversion) ซึ่งมีผลเสียต่อ
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สวัสดิการสังคม เมื่อคำนึงถึงผลสุทธิแล้ว เขตการค้าเสรีอาจเพิ่มหรือลด
สวัสดิการของประเทศก็ได้ (Viner, 1953) นอกจากนี้ ข้อตกลงเขตการค้า
เสรีมักจะครอบคลุมถึงการเปิดเสรีด้านบริการและการลงทุน ซึ่งมีผล
กระทบที่ซับซ้อนมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า ความ
ตกลงเปิดเสรีการค้าแบบพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกจะมีผลดีต่อ
เศรษฐกิจโลกมากกว่าความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี เนื่องจาก
ความตกลงแบบทวิภาคีจะมีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งจะกีดขวาง
การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำจากประเทศที่อยู่นอกความตกลงดังกล่าว
ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ การเจรจาเพื่อทำความ
ตกลงแบบทวิภาคีนน้ั ประเทศใหญ่จะมีอำนาจต่อรองมากกว่าประเทศเล็ก
จึงสามารถบีบประเทศเล็กเพื่อเอาเปรียบประเทศเล็กได้ (Richard E.
Baldwin et al., 2007)
คำถามที่สอง ทำไมรัฐบาลทักษิณจึงเร่งรีบเลือกเส้นทางทวิภาคี
นิยมและภูมภิ าคนิยม รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2548ข, หน้า 60-71) เห็นว่า
การที่รัฐบาลทักษิณเกรงว่า สังคมเศรษฐกิจไทยจะตกขบวนรถไฟของ
กระแสข้อตกลงการค้าเสรี หรือเกรงว่าจะมีการสูญเสียประโยชน์อนั พึงได้
จากการทำข้อตกลงการค้าเสรี (Cost of Non-participation) เป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้รัฐบาลทักษิณเลือกเส้นทางทวิภาคีนิยมและภูมิภาคนิยม
และระบุวา่ การทีส่ งิ คโปร์เริม่ เดินเส้นทางทวิภาคีนยิ มก่อนเป็นปัจจัยสำคัญ
ทีท่ ำให้รฐั บาลทักษิณเลือกเดินเส้นทางนี้ ซึง่ ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีโดมิโนของภูมิภาคนิยม3
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงสาเหตุที่รัฐบาลทักษิณ
เลือกเส้นทางภูมิภาคนิยมและทวิภาคีนิยมนั้น จำเป็นต้องเข้าใจกระบวน
การกำหนดนโยบายการค้าและการเจรจาทางการค้า ปัจจัยด้านอุปทาน
และอุ ป สงค์ ข องนโยบายการค้ า และโดยเฉพาะบทบาทของกลุ ่ ม
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ผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีต่อการเจรจาทางการค้าของรัฐบาลไทย ตลอดจน
บทบาทของบรรษัทข้ามชาติและปัจจัยแวดล้อมในเวทีการค้าโลก

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ทส่ี ำคัญ ดังนี้
1.

ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการจัดทำความ
ตกลงเขตการค้าเสรีของรัฐบาลไทย และเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

2.

ศึกษาเหตุผลที่รัฐบาลเลือกดำเนินนโยบายตามแนว
ภูม ิภาคนิยมและทวิภาคีนิยมเหนือกว่าการดำเนิน
นโยบายตามแนวพาหุภาคีนิยมหรือศึกษาว่าทำไม
รั ฐ บาลจึ ง เลื อ กการทำข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี แ บบ
ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ

3.

ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีต่อการ
เจรจาเขตการค้าเสรีของรัฐบาลไทย และเหตุผลที่กลุ่ม
เหล่านี้ได้มีบทบาทดังกล่าว

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้
1.

4

จะเน้นศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจา
และจั ด ทำความตกลงเขตการค้ า เสรี น ั บ แต่ พ รรค
ไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2544 จนถึงปี 2549
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2.

การศึกษานี้จะเน้นศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย
การเจรจาทางการค้ า การพิ จ ารณาผลกระทบของ
ข้อตกลงการค้าเสรีนน้ั จะอาศัยงานวิจยั ทีม่ อี ยูเ่ ป็นหลัก4
ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรี
เฉพาะบางประเด็นที่ต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์

3.

งานวิจัยนี้ได้เลือกความตกลงเขตการค้าเสรีที่สำคัญ 3
ฉบับเป็นกรณีศกึ ษาซึง่ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และ
ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากความ
ตกลง 3 ฉบับนี้ได้ลงนามแล้วและมีผลหรือคาดว่าจะ
มี ผ ลต่ อ การค้ า และเศรษฐกิ จ ไทยอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ
ขณะเดียวกัน ในแต่ละความตกลงนั้นจะเน้นศึกษา
อุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตที่ได้รับผลดีและ/หรือผล
กระทบมาก และกลุม่ ผลประโยชน์ทม่ี บี ทบาทต่อการจัด
ทำเขตการค้าเสรีดงั กล่าว
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เชิงอรรถ
โปรดดูรายละเอียดของกระแสการแข่งขันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีใน Dent
(2006) และ R.V. Fiorentino, L. Verdeja and C. Toqueboeuf (2007)
1)

สิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลง New Zealand-Singapore Closer Economic Partnership ในเดือนพฤศจิกายน 2543 ข้อตกลง Japan-Singapore Economic Partnership
Agreement ในเดือนมกราคม 2545 ข้อตกลง Singapore - Australia FTA ในเดือนกุมภาพันธ์
2545 และข้อตกลง US - Singapore ในเดือนพฤษภาคม 2546
2)

โปรดอ่านรายละเอียดทฤษฎีโดมิโนของภูมภิ าคนิยมใน Richard E. Baldwin
(1995 และ 1997)
3)

ตัวอย่างงานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี ได้แก่ โครงการ
วิจัยของกระทรวงต่างๆ เช่น โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย ของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2547) และงานวิทยานิพนธ์ต่างๆ
4)
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บทที่ 2

บทสำรวจงานวิชาการ
กรอบการวิเคราะห์และวิธวี จิ ยั
บทนี้จะสำรวจงานวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองว่า
ด้วยนโยบายการค้า ทัง้ งานด้านทฤษฎีและงานวิจยั เชิงประจักษ์ โดยเน้น
ส่วนที่เป็นประโยชน์กับงานศึกษานี้ ขณะเดียวกัน บทนี้จะนำเสนอกรอบ
การวิเคราะห์และวิธวี จิ ยั ของการศึกษานี้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 งานวิชาการต่างประเทศ
งานวิ ช าการที ่ เ กี ่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งของนโยบาย
การค้า (Political Economy of Trade Policy) เป็นงานทีศ่ กึ ษากระบวนการ
กำหนดนโยบายการค้าและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
การกำหนดนโยบายทางการค้า ตลอดจนสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำหนด
นโยบายการค้า ในระยะแรก งานวิชาการได้เน้นประเด็นเกีย่ วกับลักษณะ
ด้านเศรษฐกิจสังคมของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อระดับการปกป้องคุ้มครอง
(import protection) ของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีแบบจำลองทีเ่ ป็นแนวคิด
แบบง่ายๆในการอธิบายประเด็นดังกล่าว และมีการวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อ
ทดสอบแนวคิดดังกล่าว ต่อมาได้มีการเสนอแบบจำลองทางทฤษฎีที่มี
คณิตศาสตร์และแนวคิดเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคเป็นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์
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เศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายการค้าอย่างเป็นระบบหลายแบบจำลอง
ซึง่ มีรายละเอียดทีส่ ำคัญดังนี้
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการค้า: ทฤษฎีแบบง่าย
ในระยะแรกได้มีทฤษฎีแบบง่ายที่พยายามอธิบายปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกำหนดนโยบายการค้า หรือสาเหตุ
ที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับการคุ้มครองในระดับที่แตกต่างกัน
ในบรรดาทฤษฎีแบบง่ายเหล่านี้ Robert Baldwin (1985) เห็นว่า มีสอง
แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองกลุ่มผลประโยชน์ (The interest group
model) และแบบจำลองเครือ่ งบวกเลข (The adding machine model)
ที่พัฒนาจากทฤษฎีการเลือกของสาธารณะ (Public choice) ซึ่งมีข้อ
สมมติวา่ ปัจเจกบุคคลต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์ของตนให้มากทีส่ ดุ
โดยทีอ่ รรถประโยชน์นจ้ี ะขึน้ กับสินค้าทีต่ นบริโภคเท่านัน้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า ในกระบวนการกำหนดนโยบายการค้า นักการเมือง ข้าราชการ
ประจำ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกับนโยบายการค้าล้วนแต่คำนึงถึงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจทีต่ นจะได้จากนโยบายดังกล่าวเป็นสำคัญ แนวการวิเคราะห์
นี้ Robert Baldwin (1989) เรียกว่า "กรอบการวิเคราะห์ผลประโยชน์
ส่วนตัว" (The Economic Self-Interest Approach) แบบจำลองทัง้ สอง
มีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้
•

แบบจำลองกลุม่ ผลประโยชน์ (The Interest group
model)

แนวคิดนี้เห็นว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการกีดกัน
ทางการค้าจะรวมตัวกันเป็นกลุม่ ผลประโยชน์เพือ่ ผลักดันนโยบายการกีดกัน
ทางการค้าหรือการคุม้ ครองอุตสาหกรรมของตน Mancur Olson (1965)
เห็นว่า การคุ้มครองอุตสาหกรรมโดยใช้ภาษีนำเข้าเป็นผลประโยชน์

8

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

ร่ ว มกั น ของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม โดยประโยชน์ จ ะตกแก่ ผ ู ้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวทุกราย ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการรวมกลุ่มและ
ผลักดันให้มกี ารใช้นโยบายคุม้ ครองอุตสาหกรรมนัน้ จะได้จากการบริจาค
ด้วยความสมัครใจ ซึง่ จะมีปญ
ั หา "ตีตว๋ั ฟรี" (Free rider) หรือการร่วมรับ
ประโยชน์โดยไม่ยอมรับภาระรายจ่ายเกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นอุตสาหกรรมที่มี
ผู้ผลิตน้อยรายสามารถรวมตัวกันได้ดี และล็อบบี้ให้มีระดับการคุ้มครอง
ที่สูงขึ้น
•

แบบจำลองเครือ่ งบวกเลข (The Adding Machine
Model)

แนวคิดนี้เชื่อว่า รัฐบาลหรือนักการเมืองต้องการชนะการ
เลือกตั้ง จึงให้ความสำคัญต่อจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
Caves (1976) เห็นว่า อุตสาหกรรมทีม่ ผี มู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือ
คนงานจำนวนมาก จะมีโอกาสได้รับการคุ้มครองสูง
ขณะเดียวกัน Robert Baldwin (1985) เห็นว่า มีแบบจำลอง
จำนวนหนึง่ ทีส่ มมุตวิ า่ ผูก้ ำหนดนโยบายจะคำนึงถึงปัจจัยคุณค่าทางสังคม
และความเห็นใจต่อผูอ้ น่ื (altruism) ในขณะกำหนดนโยบายการค้า หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ในกระบวนการกำหนดนโยบายการค้า นักการเมือง
ข้าราชการประจำ และผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการค้าจะคำนึงถึงผล
ประโยชน์สว่ นรวมของประเทศเป็นสำคัญ ซึง่ อาจเป็นผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวการวิเคราะห์
นี้ Robert Baldwin (1989) เรียกว่า "กรอบการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของ
สังคม" (The Social Concern Approach) ตัวอย่างแบบจำลองดังกล่าว
ได้แก่
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•

แบบจำลองสถานภาพเดิม (The Status Quo Model)

แนวคิดนีเ้ ชือ่ ว่า อัตราภาษีนำเข้าสินค้าในปัจจุบนั ขึน้ กับอัตรา
ภาษีนำเข้าในอดีต ซึ่ง Lavergne (1983) ให้เหตุผลว่า ประการแรก
เจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดต้นทุนการปรับตัวของภาคการผลิต
อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้า ประการที่สอง กระแส
อนุรักษ์นิยมซึ่งอาจเป็นผลมาจากระบบกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เป็นอยู่
หรืออาจเนือ่ งมาจากความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายทางการค้า ทำให้มีความระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการค้า
•

แบบจำลองความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
(The Equity-concern Model)

แบบจำลองนี้เน้นบทบาทของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้คนงาน
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การคุ ้ ม ครองอุ ต สาหกรรมหรื อ การกี ด กั น ทางการค้ า ก็ จ ะเน้ น การให้
ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานไร้ฝีมือจำนวนมากหรือ
อุตสาหกรรมที่มีค่าจ้างต่ำ
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการค้า: การวิจัยเชิงประจักษ์
งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมหรือการกีดกันการนำเข้าสินค้า ได้อาศัยกลุ่มแนวคิดทาง
ทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ และงานวิจัยเหล่านี้มี
ข้อสรุปที่สำคัญบางประการดังนี้
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น หรือมีอัตราค่าจ้างต่ำ
จะมีระดับการคุม้ ครองทีส่ งู ตัวอย่างเช่น Ray (1991) ได้ศกึ ษาข้อมูลปี 1986
ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้เทคนิค OLS พบว่า อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
•

10

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

เข้ ม ข้ น ได้ ร ั บ การปกป้ อ งด้ ว ยอั ต ราภาษี น ำเข้ า ที ่ ส ู ง เนื ่ อ งจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกามีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
อุตสาหกรรมที่มีการค้าภายในอุตสาหกรรม (Intra-industry Trade) มากจะได้รบั การคุม้ ครองน้อย ตัวอย่างเช่น Ray (1991)
อาศั ย ข้ อ มู ล ปี 1986 ของสหรั ฐ อเมริ ก า และเทคนิ ค OLS พบว่ า
อุตสาหกรรมที่มีการค้าภายในอุตสาหกรรมมากจะได้รับการคุ้มครอง
ด้วยภาษีนำเข้าและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีน้อย โดยมีคำอธิบายว่า ใน
อุตสาหกรรมที่มีการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมาก ซึ่งมีทั้งการ
ส่งออกและการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวเกรงจะมี
การตอบโต้จากประเทศอื่น (ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกามีการกีดกันการนำ
เข้าสินค้าดังกล่าว) ก็จะล็อบบีใ้ ห้เปิดเสรีการค้าสินค้าดังกล่าว
•

อุ ต สาหกรรมที ่ ม ี ส ั ด ส่ ว นการเจาะตลาดของสิ น ค้ า
นำเข้าทีส่ งู จะมีระดับการคุม้ ครองทีส่ งู ตัวอย่างเช่น Trefler (1993) ได้ศกึ ษา
ข้อมูลปี 1983 ของสหรัฐอเมริกา โดยให้การนำเข้ากับมาตรการกีดกัน
ทีไ่ ม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barrier) มีผลกระทบซึง่ กันและกัน (Simultaneity) และพบว่า อุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วนการเจาะตลาดของสินค้านำเข้าทีส่ งู
ได้รบั การคุม้ ครองด้วยมาตรการการกีดกันทีไ่ ม่ใช่ภาษี (NTB) มาก
•

3) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการค้า: แบบจำลองเชิงทฤษฎี
แบบจำลองเชิงทฤษฎีที่นำเสนอด้วยรูปแบบคณิตศาสตร์อย่าง
เป็นระบบในการอธิบายเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายการค้านัน้ สามารถ
แบ่งเป็นสองแนวทาง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีผู้ลงคะแนนเสียงกลางๆ (Median Voter Approach) และแนวคิดทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Interest
Group Theory) ในปัจจุบนั แนวคิดหลังเป็นแนวคิดกระแสหลัก (Gawande
and Krishna, 2003)
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สำหรับแนวคิดทฤษฎีผลู้ งคะแนนเสียงกลางๆ นัน้ มีขอ้ สมมติวา่
รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติล้วนแต่คำนึงผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะการได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ฉะนั้นการกำหนดนโยบายหรือออก
กฎหมายจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงคะแนนเสียงกลางๆ (Median
Voter) เพือ่ ให้ตนมีโอกาสได้รบั เลือกตัง้ อีกครัง้ แต่อย่างไรก็ตาม (Gawande
and Krishna, 2003) เห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ได้สนับสนุนแบบจำลองนี้
กล่าวคือ ในประเทศต่างๆ ผูล้ งคะแนนเสียงกลางๆ มักเป็นเจ้าของปัจจัย
ทุนในระดับต่ำกว่าค่าเฉลีย่ ของทุนต่อคน (mean ownership) แบบจำลองนี้
จึงพยากรณ์วา่ นโยบายการค้าจะเอือ้ ประโยชน์แก่แรงงานมากกว่าเจ้าของ
ทุน และพยากรณ์ว่าประเทศที่มีปัจจัยทุนมากจะกีดกันการนำเข้า และ
ประเทศทีม่ ปี จั จัยทุนน้อยจะอุดหนุนการนำเข้า คำพยากรณ์นต้ี รงข้ามกับ
ข้อเท็จจริงที่ว่า ในปัจจุบันทุกประเทศมีการกีดการการนำเข้า
สำหรับแนวคิดทฤษฎีกลุม่ ผลประโยชน์ (Interest Group Theory)
ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลัก มีตัวอย่างแบบจำลองที่สำคัญดังนี้
•

แบบจำลองการกำหนดภาษีนำเข้า
(Tariff-formation function approach)

แบบจำลองรุน่ แรกของ Findlay and Wellisz (1982) นัน้ อัตรา
ภาษีนำเข้าถูกกำหนดโดยการแข่งขันล็อบบีข้ องกลุม่ ผลประโยชน์สองฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายทีล่ อ็ บบีเ้ พือ่ การกีดกันการนำเข้า และฝ่ายทีค่ ดั ค้านการกีดกัน
การนำเข้า รัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจะพิจารณาน้ำหนัก
ของการล็อบบี้ของฝ่ายที่ต้องการกีดกันการนำเข้าและฝ่ายที่คัดค้าน โดย
นำเสนอเป็นฟังก์ชน่ั การกำหนดภาษีนำเข้า (Tariff-formation function)
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•

แบบจำลองการสนับสนุนทางการเมือง
(Political support function approach)

ในแบบจำลองรุ่นแรกของ Hillman (1989) นั้น รัฐบาลหรือ
ผูก้ ำหนดนโยบายจะคำนึงถึงการสนับสนุนทางการเมืองของกลุม่ ผลประโยชน์
ทีเ่ ป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ ต้องการการกีดกันการนำเข้า และ
คำนึงถึงผลเสียที่เกิดจากการกีดกันทางการค้าซึ่งเป็นภาระแก่ประชาชน
ทั่วไป การดำเนินนโยบายทางการค้าจะเป็นไปเพื่อแสวงหาการสนับสนุน
ทางการเมืองมากที่สุดซึ่งทำให้ตนได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง
•

แบบจำลองเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง
(Campaign Contributions approach)

แบบจำลองสองแบบที่กล่าวข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงการให้เงิน
สนับสนุนแก่นักการเมืองอย่างชัดเจน แต่ในแบบจำลองของ Magee,
Brock and Young (1989) จะกล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจน ในแบบ
จำลองนีจ้ ะมีพรรคการเมือง 2 พรรคทีเ่ สนอนโยบายทางการค้าทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยมีกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ให้เงินสนับสนุนหาเสียงเลือกตัง้ แก่พรรค
ที่เสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตน เพื่อหวังให้พรรคที่ตนสนับสนุน
ได้ชนะการเลือกตัง้
•

แบบจำลองเงินสนับสนุนทางการเมือง
(Political Contribution Approach)

แบบจำลองของ Grossman and Helpman (1994) ซึง่ มีชอ่ื
บทความว่า "Protection for Sale" นับเป็นแบบจำลองทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ค่อนข้างมาก ในแบบจำลองนี้ได้กล่าวถึงการที่กลุ่มผลประโยชน์ให้เงิน
สนับสนุนทางการเมืองเช่นเดียวกับ Magee, Brock and Young (1989)
แต่เป็นการให้เงินสนับสนุนทางการเมืองแก่รฐั บาลทีด่ ำรงตำแหน่งอยูแ่ ล้ว
รัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการนำเข้าและการส่งออกมีฟังก์ชั่น
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อรรถประโยชน์ทเ่ี ป็นผลรวมแบบถ่วงน้ำหนักของสวัสดิการของสังคมโดยรวม
และเงินสนับสนุนทางการเมืองที่ตนได้รับจากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผล
ประโยชน์ทใ่ี ห้เงินสนับสนุนทางการเมืองแก่รฐั บาลหวังล็อบบีเ้ พือ่ ให้รฐั บาล
กำหนดนโยบายการค้าทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ตน โดยทีไ่ ม่เกีย่ วกับผลของการ
เลือกตัง้ และแต่ละกลุม่ ผลประโยชน์สามารถกำหนดจำนวนเงินสนับสนุน
ทางการเมืองที่แน่นอนสำหรับแต่ละนโยบายที่ตนเองต้องการล็อบบี้
ส่วนรัฐบาลจะกำหนดนโยบายการส่งออกและการนำเข้าโดยคำนึงถึงเงิน
สนับสนุนทางการเมืองที่กลุ่มผลประโยชน์เสนอให้และสวัสดิการโดยรวม
ของสังคม ตลอดจนโอกาสทีต่ นจะได้รบั เลือกตัง้ อีก
อนึ่ง Richard Baldwin (1995) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองนี้
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแพร่หลายของภูมิภาคนิยม ซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป
4) แบบจำลองเศรษฐศาสตร์การเมือง: องค์ประกอบสำคัญ
สำหรับแบบจำลองเชิงทฤษฎีที่อธิบายเศรษฐศาสตร์การเมือง
นโยบายการค้านัน้ Dani Rodrik (1995) เห็นว่า แต่ละแบบจำลองต้องมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน โดยเป็นองค์ประกอบด้านอุปสงค์ 2 ส่วน และด้าน
อุปทาน 2 ส่วน (แผนภาพที่ 2.1)
ในด้านอุปสงค์ตอ่ นโยบายการค้า แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
มักจะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
(1) อรรถประโยชน์ของปัจเจกบุคคลที่ได้รับจากนโยบาย
การค้าต่างๆ ซึง่ อาจขึน้ กับผลกระทบของนโยบายการค้าต่อรายได้ของเขา
ส่วนนีจ้ ะมีการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าทีม่ ตี อ่ รายได้ของกลุม่
ต่างๆ เช่น แรงงานและเจ้าของทุน ซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์โดยใช้กรอบ
ทฤษฎีเฮกเชอร์โอลินหรือทฤษฎีปัจจัยเฉพาะ
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(2) การรวมอรรถประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจเป็น
การรวมบุคคลให้เป็นกลุม่ ผลประโยชน์ (pressure groups) พรรคการเมือง
หรือขบวนการรากหญ้า (grass-root movements) กลุม่ เหล่านีม้ บี ทบาท
ที่สำคัญในด้านอุปสงค์ต่อนโยบายการค้า ส่วนนี้อาจมีการอธิบายวิธีการ
รณรงค์ทางการเมืองของกลุม่ เหล่านี้ เช่น การล็อบบี้ การลงคะแนนเสียง
การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง เป็นต้น
ในด้านอุปทานของนโยบายการค้า แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มกั จะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
(1) อรรถประโยชน์ของผู้กำหนดนโยบายการค้า ตัวอย่าง
ของอรรถประโยชน์ ข องผู ้ ก ำหนดนโยบายหรื อ นั ก การเมื อ ง ได้ แ ก่
ความต้องการให้ได้รับการเลือกตั้ง ความต้องการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่ม
ผลประโยชน์บางกลุม่ หรือความต้องการสร้างประโยชน์แก่ประเทศโดยรวม
(2) โครงสร้ า งทางสถาบั น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การกำหนด
นโยบายทางการค้า ซึง่ จะเป็นการอธิบายเกีย่ วกับหน่วยงานทีม่ อี ำนาจใน
การกำหนดนโยบายการค้าประเภทต่างๆ โดยการกำหนดนโยบายการค้า
ต้องคำนึงถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
5) แบบจำลองเศรษฐศาสตร์การเมือง: การแพร่หลาย
ของภูมิภาคนิยมและเส้นทางการไปสู่การค้าเสรีทั้งโลก
ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองของการแพร่หลายของ
ภูมิภาคนิยม (A Domino Theory of Regionalism) Richard Baldwin
(1995) ได้ยกตัวอย่างการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุม่ ประชาคมยุโรป (EC)
และแบ่งการวิเคราะห์เป็นสองด้าน ได้แก่ ด้านประเทศที่ต้องการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก (demand for membership) และด้านกลุ่มประเทศ
ประชาคมยุโรปทีจ่ ะรับสมาชิก (supply of membership)
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ในด้านประเทศทีต่ อ้ งการสมัครเข้าเป็นสมาชิก Richard Baldwin
(1995) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองเงินสนับสนุนทางการเมือง (Political
Contribution Approach หรือ "Protection for Sale") ของ Grossman
and Helpman (1994) โดยรัฐบาลของประเทศที่ต้องการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกมีฟงั ก์ชน่ั อรรถประโยชน์ทเ่ี ป็นผลรวมแบบถ่วงน้ำหนักของสวัสดิการ
ของสังคมและเงินสนับสนุนทางการเมืองที่ตนได้รับจากกลุ่มผลประโยชน์
กล่าวคือ ในการกำหนดนโยบายว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวหรือไม่ รัฐบาลดังกล่าวจะคำนึงทัง้ เงินสนับสนุนทางการเมืองและ
สวัสดิการของสังคม
ในด้านกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปที่จะรับสมาชิก (supply of
membership) แบบจำลองนีส้ มมติวา่ ประชาคมยุโรปเป็นกลุม่ ทีเ่ ปิดกว้าง
(open club) พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ เพียงแต่ประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศมีระดับการต่อต้านการรับสมาชิกใหม่อนั เนือ่ งจากปัจจัยอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันซึง่ มีผลต่อการสนับสนุนทางการเมืองของ
รั ฐ บาลประเทศนั ้ น ๆ ในดุ ล ยภาพ จำนวนประเทศสมาชิ ก ของกลุ ่ ม
ประเทศนี้จะถูกกำหนดโดยด้านอุปสงค์และอุปทานร่วมกัน
Richard Baldwin (1995) เห็นว่า บริษทั ผูส้ ง่ ออกไปตลาดกลุม่
ประเทศยุโรปจะสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป
และเมื่อกลุ่มประชาคมยุโรปมีสมาชิกเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ต้นทุนของการไม่เป็นสมาชิก (Cost of nonmembers) ของประเทศทีอ่ ยู่
นอกกลุ่มจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้มีความต้องการเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
และกลุ่มประชาคมยุโรปก็จะใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะการแพร่หลายของ
ภูมิภาคนิยม
ต่อมา Richard Baldwin (2006) ได้เสนอแนวคิดว่าด้วยกลไก
สามประการ ได้แก่ พลังที่ไม่อาจต้านทานได้ของการเปิดเสรีทางการค้า
แบบพหุภาคี (Juggernaut effect for multilateral trade liberalization)
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การแพร่หลายของการเปิดเสรีการค้าแบบภูมิภาค (Domino effect for
regional trade liberalization) และการแข่งขันกันเปิดเสรีการค้าแบบ
ฝ่ายเดียว (Race to the bottom unilateralism) จะทำให้โลกซึง่ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าหลายแบบผสมกันจนเป็น "Spaghetti Bowl" นัน้ ค่อยๆ พัฒนา
ไปสูก่ ารค้าเสรีระดับโลกมากขึน้ (multilaterisation of regionalism)

2.2 งานวิจยั ของไทย
ในที่นี้ จะกล่าวเฉพาะประเด็นสำคัญของกระบวนการกำหนด
นโยบายเศรษฐกิจไทยและการค้าของไทยบางประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษานี้ ดังนี้
1) กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2532) อธิบายกระบวนการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475-2530 โดยถือว่านโยบายเศรษฐกิจเป็น
สินค้าชนิดหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods) และเป็น
สินค้าทีส่ ามารถให้อรรถประโยชน์เชิงบวกแก่ประชาชนบางกลุม่ และอรรถ
ประโยชน์เชิงลบแก่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ขณะเดียวกัน นโยบายเศรษฐกิจ
มีตน้ ทุนของการผลิต และการผลิตนโยบายเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้
เกิดการผูกขาดในตลาดนโยบาย ทำให้มกี ารแย่งชิงค่าเช่าจากการผูกขาด
(Rent seeking)
งานวิจัยนี้ได้ตั้งข้อสมมติว่า การผลิตนโยบายเศรษฐกิจของไทย
นั้นมีกลุ่มเหตุปัจจัยที่สำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ ระบบทุนนิยมโลก โครงสร้าง
ส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ อุปทานของนโยบาย และอุปสงค์ของนโยบาย
โดยมีขอ้ สรุปสำคัญบางประการ ดังนี้
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•

กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ของไทย
เปลี ่ ย นแปลงตามการเปลี ่ ย นแปลงของโครงสร้ า ง
ส่วนบนของระบบเศรษฐกิจไทยและระบบทุนนิยมโลก

•

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในสังคมไทยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้มีการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ได้จาก
การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

•

ระบบทุนนิยมโลกมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจไทยอยูต่ ลอดเวลาในช่วงปี 22475-2531

•

ในตลาดนโยบายเศรษฐกิ จ ของไทย มี ก ารผู ก ขาด
สารสนเทศโดยพลังอำมาตยาธิปไตยทำให้สภาผู้แทน
ราษฎรไม่สามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรั ฐ บาลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประชาชนไม่
สามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ

2) ปัจจัยกำหนดนโยบายการค้าของไทย
ในการศึกษาปัจจัยที่กำหนดนโยบายการค้าของไทยในปี พ.ศ.
2518, 2525, 2528 และ 2533 T. Terdudomtham (1994) ได้ใช้แบบจำลอง
2 แบบได้แก่ แบบจำลองนโยบายแห่งชาติ (The National Policy Model)
และแบบจำลองกลุ ่ ม ผลประโยชน์ (The Interest Group Model)
เพื่อการศึกษา
ในแบบจำลองนโยบายแห่งชาติ มีสมมติฐานว่า รัฐบาลหรือ
ผู้กำหนดนโยบายคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนในระยะยาวหรือคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ จึงเน้นการคุ้มครองอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานอย่างเข้มข้น อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก และ
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อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มในประเทศมากตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยการใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติ ผูศ้ กึ ษาพบว่า
แบบจำลองนี้สามารถอธิบายสมการภาษีนำเข้า (Tariff) ได้ดีกว่าสมการ
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แบบจำลองนี้
อธิบายได้ดีสำหรับนโยบายการกำหนดภาษีนำเข้า ซึ่งอาจเนื่องจาก
กระทรวงการคลังผูก้ ำหนดนโยบายภาษีนำเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เป็นอิสระ (Autonomous) ระดับหนึ่ง โดยที่กลุ่มผลประโยชน์สามารถมี
อิทธิพลต่อนโยบายภาษีนำเข้าได้น้อย
ในแบบจำลองกลุ ่ ม ผลประโยชน์ มี ส มมติ ฐ านว่ า กลุ ่ ม ผลประโยชน์สามารถกดดันให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเอง รัฐบาลหรือข้าราชการทีก่ ำหนดนโยบายเป็นเพียงตัวกลาง (Intermediaries) ประสานผลประโยชน์ของกลุม่ ต่างๆ ในการศึกษาสมการภาษี
นำเข้าและสมการมาตรการกีดกันทีไ่ ม่ใช่ภาษี (NTB) ได้เพิม่ ตัวแปรสัดส่วน
ส่วนแบ่งตลาดของผูผ้ ลิตรายใหญ่ 3 ราย (Concentration ratio) ซึง่ เป็น
ตัวแปรแสดงความยากง่ายของการรวมกลุม่ ของผูผ้ ลิต และจำนวนคนงาน
ของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแปรแสดงเสียงสนับสนุนทางการเมืองพบว่า
แบบจำลองนี้สามารถอธิบายสมการมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (NTB)
ได้ดกี ว่าสมการภาษีนำเข้า ซึง่ อาจเนือ่ งจากในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวง
พาณิชย์ซง่ึ เป็นผูก้ ำหนดมาตรการการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศลุ กากร
(NTB) มักจะเป็นตัวกลาง (Intermediaries) ประสานผลประโยชน์ของ
กลุ่มต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์อาจสามารถผลักดันนโยบายการค้าที่เป็น
ประโยชน์แก่กลุ่มตนได้
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3) การกำหนดนโยบายการค้าของรัฐบาลทักษิณ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2548ข, หน้า 53-78) เห็นว่า รัฐบาลทักษิณ
ให้ความสำคัญแก่เส้นทางทวิภาคีนิยม (Bilateralism) มากกว่าเส้นทาง
ทวิภาคีนิยม (Multilateralism) และในกระบวนการทำข้อตกลงการค้า
เสรีนน้ั รัฐบาลทักษิณดำเนินการแบบเร่งรีบ โดยทีป่ ระชาชนไม่มสี ว่ นร่วม
และขาดความโปร่งใส โดยเฉพาะความโปร่งใสเกีย่ วกับการเลือกประเทศ
คู่สัญญา การกำหนดประเด็นเจรจา จุดยืนของการเจรจากระบวนการ
ยื่นหมูยื่นแมวในการเจรจา ใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์
4) การตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี
ในการศึกษาทางเลือกการออกกฎหมายรองรับการทำความ
ตกลงการค้าเสรีนน้ั จันทจิรา เอีย่ มมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน (2549)
มีข้อเสนอดังนี้
ประการแรก
เนื่องจากมีการตีความตามมาตรา 224 แห่ง
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตกต่างกันเป็นหลายแนว
ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อ
กำหนดให้การทำสนธิสัญญาทางการค้าต้องมีการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนการแสดงเจตนาผูกพัน
ประการที่สอง ให้ ม ี ก ฎหมายกำหนดกระบวนการในการ
ปรึกษาหารือในการทำความตกลงว่าด้วยการค้าเสรี ซึ่งกำหนดให้รัฐบาล
ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการทำความตกลงการค้าเสรี และรัฐบาลต้อง
ดำเนินกระบวนการรับฟังคำปรึกษา/ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดก่อน และ/หรือระหว่างการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี
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ประการที่สาม ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญ และคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เชี่ยวชาญด้าน
การทำสนธิสัญญาการค้า
และประการสุดท้าย ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญาการค้า

2.3 กรอบการวิเคราะห์ของงานศึกษานี้
สำหรั บ การศึ ก ษาว่ า ทำไมจึ ง ได้ ม ี ก ารกำหนดนโยบายเขต
การค้าเสรี และมีกระบวนการกำหนดอย่างไรนัน้ งานวิจยั นีจ้ ะยึดแนวคิด
ทีส่ ำคัญ ดังนี้
1.

นโยบายเขตการค้าเสรีเป็นสินค้าชนิดหนึ่งมีลักษณะ
เป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) และเป็นสินค้าที่
สามารถให้อรรถประโยชน์เชิงบวกแก่ประชาชนบาง
กลุ่ม และอรรถประโยชน์เชิงลบแก่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ
(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2532 หน้า 4)

2.

งานวิจัยนี้จะยึดถือ แนวคิดของ Robert E. Baldwin
(1985, 1989) ที่ว่า ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
การเมืองของนโยบายการค้า จะต้องผสมผสานกรอบ
การวิเคราะห์ผลประโยชน์สว่ นตัว (The Economic SelfInterest Approach) ทีพ่ ฒ
ั นาจากทฤษฎีการเลือกของ
สาธารณะ (Public choice) ซึ่งมีข้อสมมติว่า ปัจเจก
บุคคลต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์ของตนเองให้
มากที่สุด โดยที่อรรถประโยชน์นั้นจะขึ้นกับสินค้าที่ตน
บริโภคเท่านั้น และกรอบการวิเคราะห์ผลประโยชน์
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ของสังคม (The Social Concern Approach) ทีเ่ ห็นว่า
อรรถประโยชน์ของปัจเจกบุคคลนั้นนอกจากขึ้นกับ
สินค้าที่ตนบริโภคแล้ว ยังขึ้นกับการคำนึงถึงประโยชน์
ของผูอ้ น่ื (altruism)
3.

กลุ่มเหตุปัจจัยที่มีบทบาทกำหนดนโยบายเขตการค้า
เสรีนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปทานของนโยบาย
และอุปสงค์ของนโยบาย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

ก)

อุปทานของนโยบาย

ในด้ า นอุ ป ทานของนโยบาย จะศึ ก ษาตั ว ละครที ่ ม ี
บทบาทสำคัญในการนำเสนอนโยบายเขตการค้าเสรี ซึ่งได้แก่ คณะ
รัฐมนตรีและผู้ทรงอำนาจทางการเมือง กลุ่มข้าราชการประจำระดับสูง
และระดับกลาง และรัฐสภา ขณะเดียวกัน จะศึกษาโครงสร้างทางสถาบัน
(Institutional structure)1 ของรัฐบาลทีก่ ำหนดนโยบายเขตการค้าเสรี
ข)

อุปสงค์ของนโยบาย

ในด้านอุปสงค์ของนโยบาย จะศึกษากลุม่ ผลประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มเกษตรกร องค์กรพัฒนา
เอกชน ตลอดจนพรรคการเมือง
4. ในการศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วน
ในการสนับสนุนและคัดค้านข้อตกลงเขตการค้าเสรีนั้น ผู้วิจัยจะติดตาม
กิจกรรมที่สำคัญของกลุ่ม ได้แก่ การล็อบบี้ผู้มีอำนาจในการกำหนด
นโยบาย การจัดทำรายงานการศึกษาวิจยั ต่างๆ การเดินขบวนประท้วงและ
การร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น
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ในการวิ เ คราะห์ บ ทบาทของกลุ ่ ม ผลประโยชน์ ท ี ่ ม ี ต ่ อ การ
เจรจาเขตการค้าเสรีนน้ั จะคำนึงถึงคุณสมบัตทิ ส่ี ำคัญของกลุม่ ต่างๆ 2 ดังนี้
•

ขนาดของกลุ่ม

•

ความชัดเจนของขอบข่ายผลประโยชน์

•

ฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม

•

พลังต่อรองทางการเมือง

•

ผู้นำที่เข้มแข็งและชาญฉลาด

5.

เนื ่ อ งจากระบบการเมื อ งการปกครองของไทยได้
พัฒนาไปสูร่ ะบอบทักษิณาธิปไตย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์
2548ก) โดยทีพ่ รรคไทยรักไทยเป็นพรรคทีค่ รอบงำหรือ
มีอำนาจผูกขาดทางการเมืองของไทย กลุม่ ทุนในพรรค
ไทยรั ก ไทยจึ ง มี บ ทบาทที ่ ส ำคั ญ ในกระบวนการ
กำหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี

แต่อย่างไรก็ตาม อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2539, หน้า 211) เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจในปัจจุบนั (ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี
2540 และรัฐบาลทักษิณ) มีลกั ษณะเป็นความสัมพันธ์แบบภาคีรฐั -สังคม
แบบเสรี มากกว่าภาคีรฐั -สังคมแบบอำนาจนิยม จึงคาดได้วา่ กลุม่ ทุนทีอ่ ยู่
นอกพรรคไทยรักไทยย่อมมีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจา
การค้าเสรีในระดับหนึ่ง
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2.4 วิธกี ารวิจยั และการรวบรวมข้อมูล
การศึกษานีจ้ ะแบ่งเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับทีห่ นึง่ จะเป็น
การวิจัยกระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจาการค้าในระดับภาพรวม
และในระดับที่สองจะเป็นกรณีศึกษา โดยคัดเลือกอุตสาหกรรมหรือ
ประเด็นทีส่ ำคัญของการเจรจาการค้าเสรีของไทย ตัวอย่างของกรณีศกึ ษา
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
(สำหรับการเจรจาการค้าไทย-ออสเตรเลีย)
ในการศึกษาเพื่อตอบประเด็นที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะมีวิธีวิจัยดังนี้
•

การวิจัยเอกสาร (documentary research) ผู้วิจัยจะ
คันคว้าศึกษาจากงานวิจัย หนังสือพิมพ์ หนังสือและ
เอกสารของราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจาก
Internet

•

ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

•

การศึกษาสถิตขิ อ้ มูล ผูว้ จิ ยั จะอาศัยสถิตติ า่ งๆ ประกอบ
การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ

เชิงอรรถ
Dani Rodrik (1995) ถือว่า โครงสร้างทางสถาบันเป็นส่วนประกอบทีส่ ำคัญของ
ด้านอุปทานของนโยบายการค้า
1)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2532, หน้า 120-123) เห็นว่า คุณสมบัตเิ หล่านีข้ องกลุม่
ผลประโยชน์ทำให้กลุ่มมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ แต่ความ
สำเร็จหรือความล้มเหลวของการผลักดันนโยบายยังขึน้ กับต้นทุนทางการเมืองของรัฐบาลและ
ต้นทุนทางสังคมของนโยบาย
2)
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แผนภาพที่ 2.1
แบบจํา ลองเศรษฐศาสตร การเมือ งของนโยบายการคา
อรรถประโยชนข อง
ปจเจกบุ คคล
(Individual preferences)

กลุมผลประโยชน
(Interest groups)

ด านอุ ปสงค
ของนโยบายการคา

นโยบายการคา

อรรถประโยชนข อง
ผูกํา หนดนโยบาย
(Policy-maker preferences)

โครงสรา งทางสถาบั น
ของรัฐบาล
(Institutional structure
of government)

ดา นอุปทาน
ของนโยบายการคา

ที่ม า: Dani Rodrik (1995).
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บทที่ 3

ภาพรวม
3.1 พัฒนาการของนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย
ประเทศไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรกในปี 2535
ซึง่ ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน และต่อมาได้มกี ารจัดตัง้ องค์การการค้าโลก
ในปี 2538 อันเป็นผลมาจากความตกลงแกตต์รอบอุรุกวัย แต่ต่อมา
การเจรจาการค้าแบบพหุภาคีขององค์การการค้าโลกที่เมืองซีเอตเติล
(2542) ล้มเหลว และการเจรจารอบโดฮาซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2545 ก็หยุดชะงัก
ขณะเดียวกัน กระแสการแข่งขันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีได้ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว สำหรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก สิงคโปร์ได้เดินนำหน้าในการ
จัดตัง้ เขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี มีผลทำให้รฐั บาลทักษิณเร่งรัดการเจรจา
ความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศพร้อมๆ กันไป
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 รัฐบาลสุรยุทธ์
ได้ชะลอการเจรจาการค้าเสรี และได้ลงนามข้อตกลงเอฟทีเอเพิ่มขึ้น
อีกฉบับในปี 2550 ซึง่ ได้แก่ ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่
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1) ความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรกของไทย: อาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA: ASEAN Free Trade Area) นับเป็น
ความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรกของไทย ซึ่งมีการลงนามในเดือน
มกราคม 2535 และเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2536 เหตุผลสำคัญ
ทีท่ ำให้มกี ารจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (หรืออาฟต้า) ได้แก่ ประการแรก
ในช่วงเวลาดังกล่าว การเจรจาข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัย (2529-2537)
ซึ่งเป็นการเจรจาแบบพหุภาคีตกอยู่ในภาวะหยุดชะงัก และสหภาพยุโรป
ได้มกี ารรวมตัวกันแน่นแฟ้นมากขึน้ เป็นตลาดเดียว (Single market) ขณะ
เดียวกัน ในเดือนมิถุนายน 2534 สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) ทำให้ประเทศอาเซียนต้องจัดตัง้ อาฟต้า เพือ่ เพิม่ การค้าภายใน
กลุ่มและเพิ่มอำนาจต่อรองของกลุ่มในเวทีการเจรจาทางการค้า และ
ประการที่สอง ประเทศอาเซียนเห็นว่า การจัดตั้งอาฟต้าจะช่วยกระตุ้น
ให้มีการลงทุนในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 การเปิด
เสรีทางการค้าตามข้อตกลงอาฟต้ามีปญ
ั หาและอุปสรรคมากขึน้ ประเทศ
อาเซียนบางประเทศ เช่น อินโดนีเซียได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมของเจ้าหน้าทีข่ อง
ประเทศอาเซียนระดับอาวุโสทีบ่ รูไนเมือ่ เดือนมีนาคม 2541 ว่า เนือ่ งจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อินโดนีเซียไม่สามารถเปิดเสรีทางการค้าตาม
ตารางเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอาฟต้า1 ต่อมาในที่ประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจของอาเซียนในเดือนกันยายน 2542 มาเลเซียขอเลื่อนการลด
ภาษีนำเข้ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่กำหนดไว้ในปี 2546 ออกไปเป็นปี
2548 เพือ่ คุม้ ครองอุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย ซึง่ ในทีป่ ระชุมผูน้ ำ
อาเซียนในปี 2543 ได้ยอมรับข้อเรียกร้องนี้ 2
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2) การเริ่มเตรียมการเจรจาเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี:
สมัยรัฐบาลชวน3
รัฐบาลไทยเริ่มมีแนวคิดที่จะมีการเจรจาเขตการค้าเสรีแบบ
ทวิภาคีตั้งแต่ปี 25424 และในปี 2543 บุญทิพา สิมะสกุล อธิบดีกรม
เศรษฐกิจการพาณิชย์ (The Nation, November 28, 2000) เปิดเผยว่า
รัฐบาลมีแนวคิดทีจ่ ะเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั เกาหลีใต้ สาธารณรัฐ
เชกและโครเอเชีย และให้เหตุผลสนับสนุนการเจรจาแบบทวิภาคี ดังนี้
ประการแรก
การเจรจาแบบพหุภาคีขององค์การการค้า
โลกทีเ่ มืองซีเอตเติล (สหรัฐอเมริกา) ในปี 2542 ล้มเหลว
ประการที่สอง เอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation)
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2542 นัน้ ไม่สามารถผลักดันการเปิดเสรีการค้าได้
และประการที่สาม
ประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเริ่มมีการจัด
ตัง้ เขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีมากขึน้ เช่น ประเทศสิงคโปร์ได้ตกลงจัดตัง้
เขตการค้าเสรีกบั ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้ว และกำลังเจรจาเพือ่ จัดตัง้
เขตการค้าเสรีกบั เกาหลีไต้ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน
คาดว่าเกาหลีไต้จะมีขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรีกบั ชิลใี นปี 2544
แต่อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัฐบาลชวน รองนายกรัฐมนตรี นาย
ศุภชัย พาณิชภักดิ์ ได้แต่เพียงริเริ่มให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคี แต่ไม่ได้มกี ารตัดสินใจเกีย่ วกับการเจรจา
การค้าเสรีแบบทวิภาคี
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3) รัฐบาลทักษิณเริ่มการเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาค
อย่างเร่งรัด
หลังจากที่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในปี 2544 ในการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลทักษิณเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544
นัน้ รัฐบาลทักษิณยังไม่ได้กล่าวถึงนโยบายเขตการค้าเสรีเอฟทีเอ แต่ตอ่ มา
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครัง้ ที่
1/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ได้เสนอ
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแบบภูมิภาคอาเซียน
บวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแบบ
ทวิภาคีกบั ออสเตรเลีย อินเดีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ รัสเซีย และอัฟริกาใต้
รวม 6 ประเทศ และทีป่ ระชุมได้มมี ติให้กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ทาบทาม
6 ประเทศดังกล่าว เพือ่ ทำการศึกษาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ของการทำ
ความตกลงเขตการค้าเสรี
กล่าวได้ว่า ในระยะแรกรัฐบาลทักษิณไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การเจรจาเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี แต่เนือ่ งจากข้าราชการประจำซึง่ ดูแล
เรื่องนี้โดยเฉพาะกรมเศรษฐกิจพาณิชย์ได้ศึกษาและเสนอให้มีการเจรจา
การค้าเสรีแบบทวิภาคี รัฐบาลทักษิณจึงตัดสินใจดำเนินการเจรจาเพื่อ
จัดตัง้ เขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั ประเทศต่างๆ โดยมีลำดับการลงนาม
ความตกลงการค้าเสรีดงั นี้
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไทยและ
บาห์เรนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาห์เรน ซึ่งประกอบด้วย การลดภาษีสินค้า
บางส่วนทันที (Early Harvest) จำนวน 626 รายการ โดยให้เริม่ ลดตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2548 แต่อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้
โดยบาร์เรนให้เหตุผลว่า เนื่องจากบาร์เรนเป็นสมาชิกคณะมนตรีความ
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ร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ซึ่งได้กำหนดไม่ให้
ประเทศสมาชิกจัดทำเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศอื่น
ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 รัฐบาลไทยและจีนได้ลงนาม
ความตกลงการลดภาษีบางส่วนทันที (Early Harvest Programming)
ในสินค้าผักและผลไม้ (พิกดั ศุลกากรตอนที่ 07-08) ให้เหลือ 0% ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2546 ซึ่งเป็นการลดภาษีตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
แต่ให้มีผลบังคับใช้ก่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เป็นเวลา 3 เดือน
สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เริม่ มีการลดภาษีในสินค้าพิกดั ศุลกากร
01-08 และสินค้าเฉพาะอีก 2 รายการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 และ
ลดภาษีสนิ ค้าทัว่ ไปตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2548
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2546 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไทยและ
อินเดียได้ลงนามความตกลงการลดภาษีสนิ ค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Scheme) จำนวน 84 รายการ เช่น เงาะ ลำไย มังคุด ส่วนประกอบ
เครื่องยนต์ เป็นต้น โดยให้ทยอยลดอัตราภาษีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2547
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได้
ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2548 ความตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรี
การค้าสินค้าและบริการ และกระตุ้นให้มีการค้าและการลงทุนระหว่าง
สองประเทศให้มากขึ้น นับเป็นความตกลงที่มีขอบเขตครอบคลุมหลาย
ด้านฉบับแรก ต่อมาในวันที่ 19 เมษายน 2548 รัฐบาลไทยและรัฐบาล
นิวซีแลนด์ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ
ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ โดยมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548
นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณยังได้มีการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยญีป่ นุ่ เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา เขตการค้าเสรีไทย-เปรู เขตการค้า
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เสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) และเขตการค้าเสรีไทยกับ
BIMSTEC (ซึ่งประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฏาณ อินเดีย พม่า ศรีลังกา
เนปาล และไทย) และขณะเดียวกัน ไทยยังได้เข้าร่วมเจรจาเขตการค้าเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เขตการค้า
เสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น และเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้
4) รัฐบาลสุรยุทธ์: ชะลอการเจรจาการค้าเสรี
ในช่วงแรกของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นั้น รัฐบาลได้
ชะลอการเจรจาการค้าเสรีทด่ี ำเนินอยู่ แต่ภายหลังทีม่ กี ารผลักดันจากภาค
เอกชนและญี่ปุ่น รัฐบาลได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ร่างความตกลง
หุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ (JTEPA) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยไม่มี
การเปิดเผยเนื้อหาข้อตกลงต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วน ซึ่งกล่าวได้ว่า
การจัดประชุมนีไ้ ม่ตรงตามหลักการประชาพิจารณ์ และหัวหน้าคณะเจรจา
ฝ่ายไทย (นายพิศาล มาณวพัฒน์) ยอมรับว่าการประชุมนี้ไม่ใช่การจัด
ประชาพิจารณ์ 5
ต่อมารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ได้นำร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณารับทราบโดย
ไม่มกี ารลงมติเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ในทีส่ ดุ รัฐบาลพลเอก
สุรยุทธ์และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญีป่ นุ่ ในวันที่ 3 เมษายน 2550 นับเป็นข้อตกลงเอฟทีเอฉบับเดียวทีร่ ฐั บาล
สุรยุทธ์ได้ลงนาม
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3.2 โครงสร้างทางสถาบันของรัฐบาลในการกำหนด
นโยบายเขตการค้าเสรี
โครงสร้างทางสถาบันของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายเขต
การค้าเสรี เป็นสิง่ ทีก่ ำหนดกติกาและพฤติกรรมของตัวละครต่างๆ ทีร่ ว่ ม
อยู่ในกระบวนการกำหนดนโยบาย ในการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรี
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เป็นคณะกรรม
การที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรี ในการเจรจา
คณะเจรจาการค้าจะรับนโยบายจากกนศ. และในขัน้ สุดท้ายคณะรัฐมนตรี
จะมีอำนาจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในนโยบายการค้าเสรี โดยทีไ่ ม่มกี ารขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา (ดูแผนภาพที่ 3.1 ประกอบ)
1) คณะรัฐมนตรี: ผูต้ ดั สินใจนโยบาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 7
ว่าด้วย คณะรัฐมนตรี มาตรา 224 บัญญัตใิ ห้ พระมหากษัตริยเ์ ป็นผูท้ รง
อำนาจในการทำสนธิสญ
ั ญาซึง่ รวมทัง้ ความตกลงการค้าเสรี แต่เนือ่ งจาก
พระมหากษัตริยท์ รงดำรงฐานะอยูเ่ หนือการเมือง ในทางปฏิบตั ิ องค์กรทีม่ ี
อำนาจริเริ่มและตัดสินใจทำสนธิสัญญาจึงได้แก่ คณะรัฐมนตรี และ
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทำสนธิสัญญาโดยผ่านคณะรัฐมนตรี 6
กล่ า วในแง่ ก ารขอความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาในการทำสนธิ
สัญญาของไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แบ่ง
สนธิสัญญาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนธิสัญญาประเภทที่คณะ
รัฐมนตรีทำได้โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนการแสดงเจตนา
เข้าผูกพัน เช่น หนังสือสัญญาสงบศึก 2) สนธิสัญญาประเภทที่ต้องขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนทีฝ่ า่ ยบริหารจะแสดงเจตนาเข้าผูกพันตาม
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สนธิสัญญา เช่น หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติ
การให้เป็นไปตามสัญญา7
ในการทำความตกลงเขตการค้าเสรีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เช่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีไม่ได้ขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการแสดงเจตนาผูกพัน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
ของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้นำความตกลงการค้าเสรีไทย-ญีป่ นุ่ ให้สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาโดยไม่มกี ารลงมติกอ่ นการลงนามความตกลง
2) คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) จัดตัง้
ขึน้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2535 เพื่อดูแลเรื่องการกำหนดและการประสาน
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ต่อมาในปี 2538 ได้ออกระเบียบใหม่
ให้ กนศ. ดูแลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี ภูมภิ าค อนุภมู ภิ าค และพหุภาคี
องค์ประกอบของ กนศ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
เป็นรองประธาน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น
กรรมการ และมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์เป็นเลขานุการ เนือ่ งจาก
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของ กนศ. ดังกล่าว กนศ. จึงมี
บทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย
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ในช่วงปี 2544-2546 กนศ. ได้มบี ทบาททีส่ ำคัญในการพิจารณา
เกี่ยวกับนโยบายเขตการค้าเสรีของรัฐบาลทักษิณ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์
2547 รัฐบาลได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอสำหรับแต่ละประเทศ
การดำเนินการเจรจาผลักดันโดยหัวหน้าคณะเจรจาตามกรอบที่ กนศ.
วางไว้ และในเดือนพฤศจิกายน 2547 เพือ่ ให้การเจรจาเอฟทีเอมีทศิ ทาง
เดียวกัน นายกรัฐมนตรีทกั ษิณได้แต่งตัง้ "คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี" โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะมีลักษณะ
กะทัดรัด มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการประชุมย่อยของ
แต่ละเอฟทีเอบ่อยๆ (Pawin Talerngsri and Pimchanok Vonkhorporn,
2005) ต่อมา กนศ. ถูกลดบทบาทลงโดยไม่มกี ารเรียกประชุม8
ในช่วงปี 2547-2549 ภายใต้ กนศ. มีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
(1) คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจัดทำเขต
การค้าเสรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์เป็นประธาน (2)
คณะเจรจาของแต่ละเอฟทีเอ ได้แก่ คณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
มีนายการุณ กิตติสถาพรเป็นหัวหน้า คณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ มีนาย
พิศาล มาณวพัฒน์เป็นหัวหน้า คณะเจรจาเอฟทีเอไทย-จีนมีนายสมพล
เกียรติไพบูลย์เป็นหัวหน้า คณะเจรจาเอฟทีเอไทย-อินเดีย และเอฟทีเอ
ไทย-BIMSTEC มีนายประจวบ ไชยสาสน์เป็นหัวหน้า คณะเจรจาเอฟทีเอ
ไทย-บาห์เรน และเอฟทีเอไทย-เปรูมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นหัวหน้า
และคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-EFTA มีนายเกริกไกร จีระแพทย์เป็นหัวหน้า
เป็นต้น และ (3) คณะอนุกรรมการประเมินผลและกำหนดแนวทาง
ขยายผลการเจรจาเอฟทีเอ โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์เป็นประธาน
(อัญชนา วิทยาธรรมธัช, 2549)
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3) รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เนื่องจากรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยืดถือแนวคิดการตี
ความมาตรา 224 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่า
การทำความตกลงเขตการค้าเสรีกบั ต่างประเทศนัน้ เป็นการทำสนธิสญ
ั ญา
ที่รัฐบาลไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน รัฐบาลทักษิณ
จึงไม่ได้นำเสนอข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาเลย
ต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มีการนำร่าง
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เพื่อ
พิจารณารับทราบโดยไม่มกี ารลงมติเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550

3.3 อุปทานของนโยบายเขตการค้าเสรี
นโยบายเอฟทีเอมีลักษณะเสมือนหนึ่งสินค้าหรือบริการชนิด
หนึ่งจึงมีทั้งอุปทานของนโยบายและอุปสงค์ของนโยบาย ในด้านอุปทาน
ของนโยบายเอฟทีเอนั้น ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตนโยบาย
เอฟทีเอ ได้แก่ (1) คณะรัฐมนตรีและผูท้ รงอำนาจทางการเมือง (2) กลุม่
ข้าราชการประจำระดับสูงและกลาง และ (3) รัฐสภาหรือสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
1) คณะรัฐมนตรีและผู้ทรงอำนาจทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี
เป็นองค์กรทีม่ อี ำนาจริเริม่ และตัดสินใจทำข้อตกลงเอฟทีเอ ในยุครัฐบาล
ทักษิณ (2544-2549) คณะรัฐมนตรีได้รเิ ริม่ และตัดสินใจทำข้อตกลงเอฟทีเอ
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กับหลายประเทศ การดำเนินนโยบายเอฟทีเอของคณะรัฐมนตรีและผูท้ รง
อำนาจทางการเมืองภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีลกั ษณะ
สำคัญดังนี้
ประการแรก
นายกทั ก ษิ ณ ใช้ อ ำนาจตั ด สิ น ใจแบบรวม
ศู น ย์ อ ยู ่ ท ี ่ ต นเองเป็ น สำคั ญ ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากโครงสร้ า งและกลไกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เอือ้ อำนวยให้นายกทักษิณ
เป็นนายกรัฐมนตรีผทู้ รงอำนาจ (Strong Prime Minister)9
ขณะเดียวกัน นายกทักษิณได้มีบทบาทในการเจรจาทางการค้า
เช่น ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์
กับผู้นำจีนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546
พ.ต.ท. ทักษิณได้เสนอต่อนายจู หรง จี นายกรัฐมนตรีของจีน ขอให้จีน
ยกเว้นภาษีให้สนิ ค้าไทยสักประเภทหนึง่ เพือ่ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือ
การค้าไทย-จีน ซึ่งนายกรัฐมนตรีของจีนได้ตกลงยกเว้นภาษีให้สินค้า
ประเภทผักและผลไม้จากไทย (ข่าวสด, 19 กุมภาพันธ์ 2546)
ประการที่สอง รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มี ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ เ ป็ น
ผู้สนับสนุน ขณะเดียวกัน รัฐบาลทักษิณมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านี้ 10
2) กลุ่มข้าราชการประจำระดับสูงและกลาง
กลุ่มข้าราชการประจำโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงและกลาง
และโดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ
ได้มบี ทบาททีส่ ำคัญต่อการดำเนินนโยบายเอฟทีเอของไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งในระดับการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และการเจรจาทาง
การค้า
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ในระดับการกำหนดนโยบายการจัดทำเขตการค้าเสรี ปลัด
กระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) โดยมีอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (หรือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) เป็น
เลขานุการ กนศ.
ในระดั บ การเจรจา คณะเจรจาเอฟที เ อมั ก ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการระดับสูงและกลาง และผู้บริหารของสถาบันที่อยู่ภายใต้การ
กำกับของกระทรวงต่างๆ (เช่น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สถาบันยานยนต์ และสถาบันอาหาร) หัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอมักจะ
เป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการชั้นสูง ตัวอย่างเช่น
•

หัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย ได้แก่
นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

•

หั ว หน้ า คณะเจรจาอาเซี ย น-จี น ได้ แ ก่ นายสมพล
เกียรติไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

•

หัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ได้แก่ นายพิศาล
มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม ตามระบบการบริหารแผ่นดินและกฎหมาย
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของนโยบายเอฟทีเอย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง ข้าราชการ
ย่อมต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจดังกล่าว ในอีกด้านหนึ่งนั้น ข้าราชการ
ซึง่ เป็นปุถชุ นทีต่ อ้ งการแสวงหาอรรถประโยชน์ของตนเองให้ได้สงู สุด (utility maximization) เช่นเดียวกับคนทั่วไป และหวังไต่เต้าตำแหน่งทาง
ราชการ ย่อมต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและความปรารถนาของผูท้ รงอำนาจ
ทางการเมือง
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3) รัฐสภา
ในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549) ฝ่ายบริหารยึดถือแนวคิดทีว่ า่
ข้อตกลงเอฟทีเอเป็นสนธิสญ
ั ญาทีไ่ ม่ตอ้ งขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อนการลงนามผูกพัน จึงไม่เคยนำข้อตกลงเอฟทีเอเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
รัฐสภา
ในช่วง พ.ศ. 2544-2549 สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีบทบาทใน
การตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ฝ่ า ยรั ฐ บาลในการจั ด ทำข้ อ ตกลงเอฟที เ อ
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรค่อนข้างมาก (ตารางที่ 3.1) ขณะเดียวกัน พรรคไทยรักไทยมี
ลักษณะเป็นพรรค "วีรชนเอกชน" (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ ผูจ้ ดั การรายวัน,
8 กุมภาพันธ์ 2544) หรือเป็นพรรคทีม่ อี ำนาจรวมศูนย์อยูท่ ห่ี วั หน้าพรรค
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
สำหรับวุ ฒิ ส ภานั ้น แม้ว่ารัฐ บาลทักษิณไม่ เ คยนำข้อตกลง
เอฟทีเอเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภา คณะกรรมาธิการของวุฒสิ ภาหลาย
ชุดได้มีบาทในการติดตามตรวจสอบการเจรจาเอฟทีเอ ตัวอย่างเช่น เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2546 คณะกรรมาธิการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมา
ธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
และคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒสิ ภาได้
ร่วมประชุมพิจารณานโยบายเอฟทีเอของรัฐบาลทักษิณและมีแถลงการณ์
ร่วมกันว่า การดำเนินงานของรัฐบาลทักษิณในการจัดทำเขตการค้าเสรี
มีลกั ษณะ (1) กระบวนการเจรจาเป็นไปด้วยความเร่งรีบ (2) ขาดการศึกษา
ผลกระทบด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิง่ แวดล้อม (3) ขาดกระบวน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง เฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจ
เอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการกำหนดจุดยืนของไทย และ (4) ขาดการเตรียม
การรองรับผลกระทบอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่า การจัดทำข้อตกลง
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เขตการค้าเสรีจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนไปทำความ
ตกลง (พีระพจน์ รัตนมาลี, 2549) แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทักษิณไม่ได้
นำเสนอข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

3.4 อุปสงค์ของนโยบายเขตการค้าเสรี
ตามแนวคิ ด ของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งของ
นโยบายการค้า (Dani Rodrik, 1995) อุปสงค์ต่อนโยบายการค้าจะ
ประกอบด้วยอรรถประโยชน์ของปัจเจกบุคคลที่ได้รับจากนโยบายการค้า
และการรวมอรรถประโยชน์ของปัจเจกบุคคลให้เป็นกลุ่มผลประโยชน์
พรรคการเมือง ตลอดจนองค์กรการพัฒนาเอกชน ในที่นี้จะกล่าวถึงกลุ่ม
ผลประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน และพรรคการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะกับ
การจัดทำเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย เอฟทีเออาเซียน-จีน และเอฟทีเอไทยญีป่ นุ่ ดังนี้
1) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบ
ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม WTO ในปี 2542
เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าขององค์การการค้าโลก
(Pawin Telerngsri and Pinchanok Vonkhorporn, 2005) ตลอดจนเสนอ
ข้อคิดเห็นในการเจรจาการค้าเอฟทีเอด้วย
ในบรรดาสามสถาบันนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีบทบาท
ในกระบวนการเจรจาเอฟทีเอมากทีส่ ดุ สภาหอการค้าฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรม
การเอฟทีเอ โดยมี ดร. อาชว์ เตาลานนท์ เป็นประธาน และจัดตั้งคณะ
ทำงานเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ โดยมีคณ
ุ พรพินจิ พรประภา เป็นประธาน
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เนื่องจากผู้บริหารและกรรมการของสามสถาบันนี้ส่วนใหญ่
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการหรือกลุ่มทุนรายใหญ่ ฉะนั้น สามสถาบัน
นี้จึงมีแนวโน้มท่าทีที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่
เป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น ประธานคณะกรรมการเอฟทีเอของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารกลุม่ เจริญ
โภคภัณฑ์
เมื่อกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการต่างประเทศต้องการ
หารือกับภาคเอกชนเรือ่ งการจัดทำเอฟทีเอ ก็จะเน้นติดต่อเชิญสามสถาบัน
นีเ้ ป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน เมือ่ คณะกรรมการเอฟทีเอของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยติดตามความคืบหน้าของการเจรจาเอฟทีเอ เจ้าหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา
ก็มักจะไปให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น11 กับคณะกรรมการ
เอฟทีเอดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเจรจา
เขตการค้าเสรีได้ปรึกษากับสถาบันเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง ฉะนัน้
ในการเจรจาการค้าเสรี คณะเจรจาย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่ม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในประเทศ
2) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกมักจะได้ประโยชน์จาก
ความตกลงเขตการค้าเสรีจงึ มักมีทา่ ทีสนับสนุนและเรียกร้องให้มกี ารเจรจา
การค้าเสรีแบบทวิภาคี แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพือ่ การ
ส่งออกที่ได้ประโยชน์จากแต่ละความตกลงเขตการค้าเสรีจะแตกต่างกัน
ในบรรดาความตกลงเขตการค้าเสรีทไ่ี ด้มกี ารลงนามแล้วความตกลงหุน้ ส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ นับเป็นความตกลงทีก่ ลุม่ อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพือ่ การ
ส่งออกจำนวนมากที่สุดที่ได้คาดว่าตนเองจะได้ประโยชน์จึงมีภาคเอกชน
16 สมาคม ซึ่งได้แก่ สมาคมค้ามันสำปะหลัง สมาคมผู้เลี้ยงปลาไทย
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สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ การส่งออกไทย สมาคมกุง้ ไทย สมาคมน้ำตาล สมาคม
ยางพาราไทย สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผักผลไม้สด สมาคมผู้ผลิต
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมสิ่งทอ สมาคมรองเท้าไทย สมาคมพ่อค้า
ผ้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิง่ ทอไทย สมาคมผูค้ า้
อัญมณีและเครื่องประดับไทย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใย
สังเคราะห์เรียกร้องให้รฐั บาลไทยลงนามความตกลงนีโ้ ดยเร็วทีส่ ดุ (มติชน,
15 กุมภาพันธ์ 2550)
อนึง่ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมของไทยมักจะมีความสามารถในการ
แข่งขันน้อยกว่าอุตสาหกรรมของจีน จึงไม่ปรากฏว่า กลุม่ อุตสาหกรรมของ
ไทยทีผ่ ลิตเพือ่ การส่งออกได้เรียกร้องหรือผลักดันให้มคี วามตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-จีนอย่างชัดเจน
3) กลุ่มเกษตรกร
เนื่องจาก ประการแรก ความตกลงเขตการค้าเสรีแต่ละความ
ตกลงให้ ป ระโยชน์ ห รื อ ให้ ผ ลกระทบด้ า นลบแก่ เ กษตรกรแต่ ล ะกลุ ่ ม
แตกต่างกัน กลุม่ เกษตรกรแต่ละกลุม่ จึงมีทา่ ทีตอ่ ความตกลงเขตการค้าเสรี
แต่ละความตกลงแตกต่างกัน และประการทีส่ อง กลุม่ เกษตรกรแต่ละกลุม่ มี
การรวมกลุ่มที่ไม่เหนียวแน่น เนื่องจากเกษตรกรมีจำนวนมากและมักมี
ฐานะยากจน ทำให้กลุม่ เกษตรกรมีบทบาทไม่มากในกระบวนการกำหนด
นโยบายการเจรจาและการจัดทำเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี
สำหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย กลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งโคนมและโคเนือ้ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านลบจากความตกลงนี้
จึงมีบทบาทในการคัดค้านความตกลงนี้อย่างแข็งขัน
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สำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน แม้ว่าชาวสวนผลไม้
ควรจะได้ประโยชน์จากความตกลงนี้ แต่เนือ่ งจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ไม่ได้รบั ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับข้อตกลงอย่างเพียงพอ และจีนยังมีการ
กีดขวางทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศลุ กากร (Non-tariff barriers) จึงมีสมาคม
ชาวสวนผลไม้ต่างๆ เรียกร้องสิทธิในการรับรู้นโยบายเขตการค้าเสรีและ
ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ (คณะกรรมาธิการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา, 31 พฤษภาคม 2547) ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูก
พืชผัก เช่น หอมหัวใหญ่ กระเทียม และหอมแดง ซึง่ เป็นเกษตรกรทีเ่ ห็นว่า
ตนเองได้รับผลกระทบด้านลบจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
กลับไม่ได้มีโอกาสรับรู้และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
เขตการค้าเสรี
4) องค์กรพัฒนาเอกชน (หรือเอ็นจีโอ)
ในเดือนตุลาคม 2546 องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอจำนวน
17 องค์กร เช่น กลุม่ ศึกษาปัญหายา มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เครือข่ายเกษตรกร
ทางเลือก คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น ได้รวมกลุม่
ก่อตัง้ กลุม่ เอฟทีเอว็อทซ์ (FTA Watch) หรือกลุม่ ศึกษาข้อตกลงเขตการค้า
เสรีภาคประชาชนเพื่อผลักดันให้กระบวนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี
ได้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยไม่นำพาประเทศไปเป็นอาณานิคม
ของต่างชาติ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, 2547)
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์นับเป็นเอ็นจีโอที่มีบทบาทที่โดดเด่นในการ
คัดค้านหรือท้วงติงการทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น และความตกลงเอฟทีเอแบบทวิภาคี
ฉบับอื่นๆ ของประเทศไทย
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5) พรรคการเมือง
ในช่วงปี 2544-2549 แม้วา่ พรรคฝ่ายรัฐบาล ซึง่ ได้แก่ พรรคไทย
รักไทยจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างมาก (ตารางที่ 3.1)
แต่เนือ่ งจากพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคทีม่ กี ารรวมศูนย์อำนาจไว้ทห่ี วั หน้า
พรรค พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทยจึงไม่ได้แสดงบทบาทใน
ฐานะพรรคการเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจาและจัดทำ
ความตกลงเขตการค้าเสรี
พรรคฝ่ายค้านที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การเจรจาและการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ผ่านสื่อ
ต่างๆ เป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่
รัฐบาลทักษิณได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียนั้น นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรคได้กล่าวในรายการประชาธิปตั ย์ออนไลน์
ว่า รัฐบาลทักษิณมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำเอฟทีเอไทยออสเตรเลีย เนือ่ งจากบริษทั ไอพีสตาร์จำกัดซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของธุรกิจ
ของครอบครัวของนายกทักษิณได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ขณะเดียวกัน
ได้วิจารณ์การทำเอฟทีเอของรัฐบาลทักษิณว่ามีลักษณะที่เร่งรีบจน
เกินไปและการตระเตรียมการเจรจาขาดความรอบคอบรัดกุม (มติชน, 5
กรกฎาคม 2547)
สำหรับแนวความคิดเชิงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นั้น
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในงาน
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ผลกระทบต่อสังคม
ไทย" ว่า การทำเอฟทีเอเป็นสิง่ ทีด่ หี ากมีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
จากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และเกีย่ วข้อง และมีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ี
ชัดเจนก่อนไปเจรจาเอฟทีเอเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้
เสนอวิธีการดำเนินงานดังนี้
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1) ให้มีการกำหนดกรอบการเจรจาและแก้ไขกฎหมาย
เพือ่ ให้มกี ารทำประชาพิจารณ์เพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นรับรูแ้ ละไม่ให้เสีย
ผลประโยชน์มากเกินไป
2)

ให้ ม ี ก ารศึ ก ษาผลกระทบจากการจั ด ทำเอฟที เ อใน

หลายด้าน
3) รัฐบาลควรหางบประมาณชดเชยความเสียหายให้กับ
ผูเ้ สียผลประโยชน์จากเอฟทีเอ (ข่าวสด, 23 มีนาคม 2547)

3.5 ตลาดนโยบาย: เขตการค้าเสรี
ตลาดนโยบายเขตการค้าเสรีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
อุปทานกับฝ่ายอุปสงค์ของนโยบายทีจ่ ดั ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ตลาด
นโยบายเขตการค้าเสรีในช่วงรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ. 2544-2549) มีลกั ษณะ
สำคัญดังนี้ 12
1) การรวมศูนย์อำนาจตัดสินใจของนายกทักษิณ
นายกทักษิณได้ใช้อำนาจตัดสินใจแบบรวมศูนย์ไว้ที่ตนเองใน
ประเด็นสำคัญเช่น การเลือกประเทศทีจ่ ะเจรจาเขตการค้าเสรี โดยเมือ่ วันที่
15 ธันวาคม 2546 นายกทักษิณได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดำเนินการเจรจาการค้าเสรีกับ 4 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และอินเดียในปี 2547 (สำนักข่าวไทย,
15 ธันวาคม 2546)
ในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นไม่
ยอมให้มีการเจรจาในสินค้าเกษตร 4 รายการ ได้แก่ ข้าว น้ำตาลทราย
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และมันสำปะหลัง ในขณะที่ฝ่ายไทยมีศักยภาพใน
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การส่งออกสินค้าเหล่านี้ และฝ่ายไทยก็ต้องการให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดสินค้า
เหล่านี้โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นอุปสรรคของการเปิดการเจรจา แต่อย่างไร
ก็ตาม ก่อนที่นายกทักษิณจะเยือนญี่ปุ่นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2546
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น-อาเซียน และเริ่มต้นการเจรจาเขต
การค้าเสรีไทย-ญีป่ นุ่ นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(กนศ.) ว่า นายกทักษิณได้สง่ั การในทีป่ ระชุมให้ดงึ สินค้าข้าวออกจากบัญชี
ที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีกับญี่ปุ่น โดยเห็นว่าข้าวที่ญี่ปุ่นบริโภคเป็น
ประเภททีแ่ ตกต่างจากข้าวส่งออกของไทย (คมชัดลึก, 4 ธันวาคม 2546)
การที่นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจตัดสินใจแบบรวมศูนย์
อยู่ที่ตนเองเช่นนี้เนื่องจากโครงสร้างและกลไกในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เอือ้ อำนวยให้นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี
ผูท้ รงอำนาจ (วรเจตน์ ภาคีรตั น์, 2547)
2) ความโปร่งใสมีอย่างจำกัด
แม้ว่ารัฐบาลได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลง
เอฟทีเอของไทยบางส่วนผ่านทางเว็ปไซด์และพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
แต่รัฐบาลมักจะใช้ข้ออ้างว่า เอกสารร่างความตกลงเอฟทีเอ หรือข้อมูล
รายละเอียดของการเจรจาเป็นเรื่อง "ลับ" ทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งที่ได้
ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบไม่ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาเริม่ การเจรจาจนถึงขัน้ ตอนการลงนามความตกลงเอฟทีเอ ทำให้
ประชาชนไม่มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น ก่อนทีร่ ฐั บาลจะลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเพียง 4 วัน นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัน ประธานกรรมาธิการ
ต่างประเทศ วุฒสิ ภา เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการต่างประเทศได้พยายาม
ขอข้อมูลรายละเอียดของความตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย แต่รฐั บาล
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ไม่ให้ความร่วมมือโดยอ้างว่าเป็นเรื่อง "ลับ" หากเปิดเผยจะมีผลกระทบ
ต่อการเจรจา (ประชาชาติธรุ กิจ, 5 กรกฎาคม 2547) ในการเจรจาและจัด
ทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น ก็มีการปกปิดข้อมูลรายละเอียดของการเจรจาโดยถือว่าเป็น
เรือ่ ง "ลับ" เช่นกัน
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2532) ชีว้ า่ ความไร้สมมาตรของสารสนเทศ
(Asymmetric Information) ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ กล่าวคือ คนส่วน
น้อยในสังคมได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างค่อนข้าง
สมบูรณ์ ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นการ
เอือ้ อำนวยให้มกี ารแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจโดยคนส่วนน้อยทีไ่ ด้เปรียบ
ในสังคม แนวคิดนี้ย่อมสามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์กรณีการดำเนิน
นโยบายเขตการค้าเสรีเช่นกัน
3) ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติ
ในช่วงรัฐบาลทักษิณ (2544-2549) ฝ่ายบริหารมีแนวคิดว่า ความ
ตกลงเอฟทีเอเป็นสนธิสญ
ั ญาทีไ่ ม่ตอ้ งขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
การลงนามผูกพัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลไม่ได้รายงานข้อมูลรายละเอียด
ของความตกลงเอฟทีเอต่อรัฐสภา ทำให้รัฐสภาไม่สามารถมีบทบาทใน
การตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินนโยบายเขตการค้าเสรีของฝ่ายบริหาร
ได้
ในรัฐบาลสุรยุทธ์ (2549-2550) แม้วา่ ฝ่ายบริหารได้นำร่างความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 แต่การพิจารณาดังกล่าวก็เป็น
การพิจารณาโดยไม่มกี ารลงมติ และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตสิ ว่ นใหญ่ไม่ได้
รับร่างความตกลงฉบับเต็ม สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงไม่สามารถตรวจ
สอบและถ่วงดุลการดำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง
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4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์มีลักษณะไร้สมมาตร
ในกระบวนการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรี คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) โดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการรายใหญ่ได้มีบทบาทที่สำคัญในการเข้าร่วม
ปรึกษาหารือและรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาอย่าง
ใกล้ชดิ และเสียงเรียกร้องของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทผ่ี า่ นสถาบันเหล่านี้
มักได้รบั การพิจารณาเป็นอย่างดี
แต่ในทางตรงข้าม เกษตรกร เช่น เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมและโคเนือ้
หรือชาวสวนผลไม้กลับไม่ได้ขอ้ มูลรายละเอียดของความตกลงเอฟทีเอต่างๆ
ก่อนการลงนาม เสียงเรียกร้องของเกษตรกรเหล่านี้ ตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเรียกร้องขององค์กรพัฒนาเอกชนมักไม่มีผลต่อการตัดสินใจของ
รัฐบาล
5) การล็อบบี้ของบรรษัทข้ามชาติ
บรรษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีบทบาทในการล็อบบี้ความ
ตกลงเขตการค้าเสรี การล็อบบีข้ องบรรษัทข้ามชาติมที ง้ั ทีผ่ า่ นรัฐบาลไทย
และรัฐบาลของประเทศที่กำลังเจรจากับไทย ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้
ในการเจรจาทำความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ หัวหน้า
คณะเจรจาฝ่ายไทย (นายพิศาล มาณวพัฒน์ เปิดเผยว่า คณะเจรจาฝ่าย
ญี่ปุ่นรับความเห็นจากบริษัท Mitsubishi Nippon Steel และ Toyota
เท่านั้น โดยไม่มีการปรึกษาหารือกับภาคเอกชนอื่นๆ (กระทรวงการต่าง
ประเทศ, 12 ธันวาคม 2549, น.145) และในการจัดทำความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นการเจรจา ประธานบริษทั เจนเนอรัล

48

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

มอเตอร์แห่งประเทศไทย (จีเอ็ม) ก็เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
เพือ่ ให้มกี ารผลักดันเกีย่ วกับแผนการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
(แนวหน้า, 30 เมษายน 2545)

3.6 กระบวนการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรี:
เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรีของ
ประเทศไทยมากขึ้น การศึกษานี้จะเปรียบเทียบกระบวนการทำข้อตกลง
เขตการค้าเสรีของไทยกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐ
อเมริกาและออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้เจรจากับไทยเพื่อจัดทำข้อตกลง
เขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี ทัง้ สองประเทศนีเ้ ป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและมี
การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหลายฉบับ การเปรียบเทียบกับสอง
ประเทศนี้จะช่วยให้มีมุมมองที่มีลักษณะสากลมากขึ้น ในการศึกษา
เปรียบเทียบดังกล่าว การแบ่งขัน้ ตอนของการทำความตกลงเขตการค้าเสรี
จะช่วยให้การศึกษาสะดวกมากขึน้ ซึง่ นักกฎหมาย (จันทจิรา เอีย่ มมยุรา
และชาติชาย เชษฐสุมน, 2549) ได้แบ่งขั้นตอนสำคัญของการทำสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศหรือความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีออกเป็น 10
ขัน้ ตอน ได้แก่
1)

การริเริ่ม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการทำความตกลง

2)

การตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะ
รับคำเสนอเพื่อทำความตกลงระหว่างกันหรือไม่

3)

การเจรจา เป็นขั้นตอนที่ประเทศคู่เจรจาจะต่อรองและ
ตกลงกัน
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4)

การกำหนดโครงร่างเป็นขั้นตอนที่ประเทศคู่สัญญา
ร่างความตกลงกัน

5)

การยอมรับ (Adoption) เป็นขัน้ ตอนทีป่ ระเทศคูส่ ญ
ั ญา
แสดงการยอมรับรูปแบบและเนื้อหาของความตกลง

6)

การรับรองความถูกต้องแท้จริง (Authentication) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐคู่เจรจาจะตรวจสอบร่างความ
ตกลงก่อนการลงนามรับรองความตกลง

7)

การขอความเห็นชอบจากรัฐสภา (Approbation)

8)

การให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามความตกลง

9)

การทำให้ความตกลงมีผลบังคับเป็นกฎหมายภายใน
รัฐ และ

10) การจดทะเบียนสนธิสัญญาหรือความตกลงกับสหประชาชาติ
ในกรณี ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ในปี 2545 ซึ ่ ง เป็ น ช่ ว งสมั ย ของ
ประธานาธิบดีบชุ นายโรเบิรต์ โซลิค (Robert Zoellick) ผูแ้ ทนทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้
ผลักดันให้รฐั สภาออกกฎหมาย "Trade Promotion Act 2002 (TPA 2002)"
เพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหารที่จะเร่งรัดการทำความตกลงเขตการค้าเสรี
และในปี 2546 สหรัฐอเมริกาก็สามารถทำความตกลงเขตการค้าเสรีแบบ
ทวิภาคีกบั ชิลี และสิงคโปร์เป็นผลสำเร็จ (Richard E. Feinberg, 2003)
กฎหมาย TPA 2002 ได้ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีของสหรัฐ
อเมริกาในการใช้อำนาจบริหารในการเจรจาความตกลงการค้า โดยการ
ปรึกษาหารือกับรัฐสภาใน 4 เรือ่ ง ได้แก่
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1) การบอกกล่าวและการปรึกษาหารือก่อนการเจรจา
ประธานาธิบดีต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐสภาก่อนการ
เจรจาอย่างน้อย 90 วัน และต้องขอคำปรึกษาจากคณะกรรมาธิการต่างๆ
ของรัฐสภาก่อนเริ่มเจรจาหรือในระหว่างการเจรจา
2)

การปรึกษาในการเจรจาเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

3)

การปรึกษาพิเศษเกีย่ วกับสิง่ ทอ และ

4) การขอคำปรึ ก ษากั บ รั ฐ สภาก่ อ นที ่ ค วามตกลงทาง
การค้ า จะมี ผ ลบั ง คั บ ซึ ่ ง ประธานาธิ บ ดี ข องสหรั ฐ อเมริ ก าต้ อ งเสนอ
รายละเอียดของความตกลงต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ
(The International Trade Committee) เพื่อประเมินผลกระทบต่างๆ
ซึง่ คณะกรรมาธิการเหล่านีจ้ ะประเมินผลกระทบภายใน 90 วัน และในท้าย
ที่สุด ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องยื่นร่างความตกลงทางการค้าฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมกับร่างกฎหมายที่จะบังคับให้เป็นไปตามความตกลง
ดังกล่าวต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป
สำหรับออสเตรเลียนัน้ ในขัน้ ตอนริเริม่ ทำความตกลง หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการค้าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีสามารถริเริ่มการทำความตกลงเขตการค้าเสรี ต่อมาเมื่อมี
การเจรจาและจัดทำสนธิสญ
ั ญา (Negotiation and Final Text) หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบจะขอคำปรึกษากับหน่วยงานใหญ่ๆ 2 กลุม่ ได้แก่
1)

รัฐบาลของมลรัฐและเขตปกครอง และ

2)

กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ และองค์กร
ภาคประชาชน

หลั ง จากที ่ ม ี ก ารเจรจากั บ ประเทศคู ่ ส ั ญ ญาแล้ ว รั ฐ บาล
ออสเตรเลียจะเสนอความตกลงหรือสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวต่อรัฐสภาเพือ่ ขอ

51

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย

ความเห็นชอบ โดยมีการแนบรายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของชาติ
(National Interest Analysis) เพือ่ ประกอบการพิจารณา ภายหลังทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียจึงจะสามารถแสดง
เจตนาเข้าผูกพันตามความตกลงดังกล่าว (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และ
ชาติชาย เชษฐสุมน, 2549)
กล่าวโดยสรุป เมือ่ เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
ในกระบวนการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยมีความแตกต่าง
ทีส่ ำคัญ ดังนี้
ประการแรก
รัฐบาลไทยไม่มีการบอกกล่าวแก่รัฐสภาก่อน
การเจรจาการค้า และไม่มกี ารปรึกษาหารือกับรัฐสภาทัง้ ก่อนและระหว่าง
การเจรจา ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ฝ่ายบริหารจะบอก
กล่าวแก่รัฐสภาก่อนการเจรจาทำความตกลง และมีการปรึกษาหารือกับ
รัฐสภาทั้งก่อนและระหว่างการเจรจา
ประการที่สอง รั ฐ บาลไทยไม่ ม ี ก ารขอความเห็ น ชอบจาก
รัฐสภาก่อนที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งตรงกันข้ามกับ
กรณีของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาทีฝ่ า่ ยบริหารต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้เปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์เดิม กล่าวคือ มาตรา 190 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ ในการ
ทำหนังสือสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนยั สำคัญกับต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มกี ารรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ขณะเดียวกันต้องมีการเสนอกรอบการ
เจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนการทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ดังรายละเอียดดังนี้
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"มาตรา 190 พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราชอำนาจ
ในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอืน่
กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้
คณะรั ฐ มนตรี เ สนอกรอบการเจรจาต่ อ รั ฐ สภาเพื ่ อ ขอความ
เห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่
จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณี
ที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะ
รัฐมนตรีต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้น
อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม
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ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ
จั ด ทำหนั ง สื อ สั ญ ญาที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ความมั ่ น คงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ
ประชาชนทั่วไป
ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา
155 (1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดย
อนุโลม"

3.7 ทำไมรัฐบาลไทยจึงเลือกนโยบายการค้าเสรี
แบบทวิภาคีนิยม
รั ฐ บาลไทยเริ ่ ม มี แ นวคิ ด ในการเจรจาเขตการค้ า เสรี แ บบ
ทวิภาคีตั้งแต่ปี 2542 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการเจรจาดังกล่าว แต่ไม่มีการดำเนินนโยบายนี้อย่าง
จริงจัง ต่อมารัฐบาลทักษิณได้เริ่มดำเนินนโยบายการค้าเสรีแบบทวิภาคี
นิยมอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545 สาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทักษิณให้ความ
สำคัญต่อนโยบายการค้าแบบทวิภาคีนยิ มเหนือกว่านโยบายแบบพาหุภาคี
นิยมมีดังนี้
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1) ความเชื่องช้าของการเจรจาและการเปิดเสรีทางการค้า
ภายใต้องค์การการค้าโลกและอาฟต้า
การเจรจาการค้าแบบพาหุภาคีรอบโดฮาขององค์การการค้า
โลกซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 มีลักษณะเชื่องช้า ซึ่งต่อมา
การเจรจารอบโดฮาได้หยุดชะงักลง ขณะเดียวกัน การเปิดเสรีทางการค้า
ภายใต้อาฟต้ามีอุปสรรคโดยเฉพาะข้อขัดแย้งการเปิดเสรีการค้าสินค้า
รถยนต์นบั เป็นสาเหตุหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้รฐั บาลไทยเลือกใช้นโยบายการค้าเสรี
แบบทวิภาคี (Nagai, 2003 และ Dent, 2006)13
ในกระทรวงพาณิชย์ อัญชนา วิทยาธรรมธัช (31 กรกฎาคม
2549 ) ระบุว่า สาเหตุที่ไทยต้องทำเอฟทีเอเพราะว่า การเจรจาภายใต้
องค์การการค้าโลกและอาฟต้ามีลักษณะเชื่องช้า อันเนื่องจากประเทศ
สมาชิกมีระดับความพร้อมที่ต่างกัน
14

2) การแข่งขันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
(Competitive Regionalism)
ในปี 2540 จำนวนเอฟทีเอในโลกยังมีไม่มากนัก แต่ในช่วง 25412546 จำนวนเอฟทีเอในโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2546 โลกมี
เอฟทีเอจำนวน 162 ฉบับ (ตารางที่ 3.2) กล่าวสำหรับเอเชียตะวันออก15
เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกทีเ่ ริม่ การเจรจาเอฟทีเอแบบทวิภาคีกบั ชิลี ญีป่ นุ่
และไทยในปลายปี 2541 ซึง่ ต่อมาในปี 2542 สิงคโปร์มขี อ้ ตกลงเอฟทีเอ
กับนิวซีแลนด์ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่เดือนมกราคม 2544
กระแสของการแข่ ง ขั น ในการจั ด ตั ้ ง เขตการค้ า เสรี ใ นโลกมี
อิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทย ในปี 2543 ซึ่งอยู่ในช่วง
รัฐบาลชวน หลีกภัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจพาณิชย์ (คุณบุญทิมา สิมะสกุล
อธิบดีกรมเศรษฐกิจพาณิชย์) อธิบายว่า การทีป่ ระเทศคูแ่ ข่งและคูค่ า้ มีการ
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จัดตั้งเอฟทีเอเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสิงคโปร์ได้ตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับ
นิวซีแลนด์แล้ว และกำลังเจรจาเอฟทีเอกับเกาหลีใต้ สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ไทยจะทำเอฟทีเอแบบทวิภาคี
(The Nation, November 28, 2000) อนึง่ สิงคโปร์ได้มกี ารลงนามเอฟทีเอ
นิวซีแลนด์-สิงคโปร์เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2543 ต่อมามีการลงนามเอฟทีเอ
ออสเตรเลีย-สิงคโปร์เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2546 และมีการลงนามเอฟทีเอ
สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2546 ต่อมารัฐบาลทักษิณได้
ดำเนินนโยบายการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีทแ่ี ข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งได้มกี าร
เจรจาและทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั หลายประเทศพร้อมๆ
กันไป รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (ผูจ้ ดั การรายวัน, 31 มีนาคม 2547) มีความเห็น
ว่า การนำหน้าของสิงคโปร์บนเส้นทางทวิภาคีนิยมเป็นเหตุผลสำคัญที่
ทำให้รัฐบาลทักษิณเลือกเส้นทางทวิภาคีนิยม
แนวความคิดที่จะแข่งขันจัดตั้งเขตการค้าเสรีมีมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ ดังจะเห็นได้จากปาฐกถาของ ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร
เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในการเปิดงานประชาพิจารณ์ความตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ทีว่ า่
"... ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยต่างหันไปทำ FTA กับ
ประเทศคู่แข่งของเรา หากประเทศไทยอยู่นิ่งก็จะสูญเสียตลาด
เราจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้
FTA เป็นกลยุทธ์ในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าที่
จำเป็น"
3) นโยบายและลักษณะการบริหารจัดการของรัฐบาลทักษิณ
ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลทักษิณ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทวิวถิ ี (Dual - Track Development Strategy)16 ซึง่ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ทเ่ี น้นตลาดภายในประเทศ (Inward-looking Strategy) และ

56

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

ยุทธศาสตร์แบบเปิด (Outward-looking Strategy) ในระยะแรก รัฐบาล
ทักษิณให้ความสำคัญแก่ยทุ ธศาสตร์ทเ่ี น้นตลาดภายในประเทศ แต่ตอ่ มา
รัฐบาลทักษิณหันไปเน้นยุทธศาสตร์แบบเปิด เน้นการผลิตเพือ่ การส่งออก
และเร่งทำข้อตกลงเอฟทีเอ เพื่อขยายตลาดส่งออก ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับ
บริหารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศทีร่ บั ผิดชอบการเจรจาเอฟทีเอ
ยอมรับว่า วัตถุประสงค์สำคัญทีส่ ดุ ของการเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอ ได้แก่
การเปิดตลาดเพือ่ การส่งออกสินค้า (Pawin Talerngsri and Pimchanok
Vonkhorporn, 2005)
ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร มีลกั ษณะทีเ่ น้นความรวดเร็ว จึงมีการเปิดการเจรจาแบบ
ทวิภาคีกบั หลายๆ ประเทศพร้อมๆ กันไป และเร่งรัดให้บรรลุขอ้ ตกลงตาม
เงือ่ นเวลาทีก่ ำหนดไว้ ทัง้ ๆ ทีค่ ณะผูแ้ ทนการเจรจาการค้าไทยมีกำลังคนที่
จำกัด (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ ผูจ้ ดั การ, 18 และ 31 มีนาคม 2547)
4) การผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์
การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอฟทีเอย่อมให้ผลประโยชน์
แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกบางกลุ่ม และผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ก็ให้ผลกระทบ
ในด้านลบต่อผู้ผลิตและประชาชนบางกลุ่ม กลุ่มผลประโยชน์ (Interest
groups) ที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้พยายาม
ผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ตัวอย่างเช่น
ในการผลักดันให้มีการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ประธานบริษทั เจนเนอรัลมอเตอร์ประเทศไทย (จีเอ็ม) ได้เข้าพบ คุณสุรยิ ะ
จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเร่งผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์สรุปแผนการจัดทำเขตการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย ก่อนที่นายกรัฐมนตรีทักษิณจะเยือนออสเตรเลีย
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เพือ่ ร่วมประกาศการเริม่ ต้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย (แนวหน้า,
30 เมษายน 2545)
ในการผลักดันให้มีการลงนามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน 16 สมาคม ซึง่ ได้แก่ สมาคมค้า
มันสำปะหลัง สมาคมผูเ้ ลีย้ งปลาไทย สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ การส่งออกไทย
สมาคมกุ้งไทย สมาคมน้ำตาล สมาคมยางพาราไทย สมาคมผู้ประกอบ
การส่งออกผักผลไม้สด สมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคม
ผูผ้ ลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มไทย สมาคมสิง่ ทอ
สมาคมรองเท้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม
และตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และ
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ได้แถลงข่าวเรียกร้องให้รฐั บาล
ลงนามความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (มติชน, 15 กุมภาพันธ์ 2550)

เชิงอรรถ
คำสัมภาษณ์ของนายการุณ กิติสถาพร อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ใน
The Nation, 13 March 1998.
1)

2)

ดูรายละเอียดใน Suzuki (2003)

3)

วาระของรัฐบาลชวน ในช่วงพฤศจิกายน 2540 ถึงมกราคม 2544

Nagai (2003) รายงานว่ากรมเศรษฐกิจการพาณิชย์เริ่มพิจารณาการเจรจา
การค้าเสรีแบบทวิภาคีตั้งแต่ปี 2542 และได้เสนอรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี
ดังกล่าวต่อรัฐบาลชวน
4)

5)

ดูรายละเอียดในกลุ่มศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชน (19 มีนาคม

6)

ดูรายละเอียดใน จันทจิรา เอีย่ มมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน (2549, น.13)

2550)
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7)

ดูรายละเอียดใน เล่มเดียวกัน (น.68-81)

จากการสัมภาษณ์ รศ.ดร.สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องกนศ.
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
8)

ดูรายละเอียดใน วรเจตน์ ภาคีรตั น์ (2547) และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (ผูจ้ ดั การ
รายวัน, 27 กุมภาพันธ์ 2546)
9)

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน อภิชาต สถิตนิรามัยและดวงมณี เลาวกุล "ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทวิวถิ :ี ความสำเร็จและความล้มเหลว" บทความเสนอในการสัมมนาการวิชาการ
ประจำปี 2548 เรือ่ ง การปฏิรปู สังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540: ความ
ก้าวหน้าและความล้มเหลว จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548
ขณะเดียวกัน ดูรายละเอียดการเชื่อมโยงระหว่างทุนกับอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล
ทักษิณในการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียของวรวลัญช์ โรจนพล (2550)
10)

11)

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 4, 5 และ 6

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 4, 5 และ 6 (หัวข้อลักษณะสำคัญของกระบวน
การกำหนดนโยบายเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย, เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน, และเอฟทีเอไทยญี่ปุ่น)
12)

Dent (2006, p.123) รายงานว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนระบุวา่ การทีร่ ฐั บาลไทย
เลือกนโยบายการค้าเสรีแบบทวิภาคีเพราะนายกรัฐมนตรีทกั ษิณมิอาจอดทนต่อความเชือ่ งช้า
ของการเจรจาขององค์การการค้าโลก
13)

อัญชนา วิทยาธรรมธัช นักวิชาการพาณิชย์ 9 ชช กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศบรรยายเรือ่ ง "ความก้าวหน้าในการทำ FTA กับประเทศต่างๆ" วันที่ 31 กรกฎาคม
2549 ณ กรมการค้าต่างประเทศ
14)

เอเชียตะวันออกประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศ และเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ฮ่องกง มาเก๊า ใต้หวัน และมองโกเลีย
(Dent, 2006)
15)

โปรดดูรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทวิวิถีของรัฐบาลทักษิณ
ในรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ "ทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics)" หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การรายวันวันที่ 2
และ 9 ธันวาคม 2547
16)
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ตารางที่ 3.1
จํา นวนสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร: พรรคไทยรักไทย
พรรค
มกราคม 2544
พรรคไทยรั กไทย
พรรคอื่ นๆ
รวม
เมษายน 2545
พรรคไทยรั กไทย
พรรคอื่ นๆ
รวม
กุม ภาพันธ 2548
พรรคไทยรั กไทย
พรรคอื่ นๆ
รวม
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จํานวน ส.ส.

รอ ยละ

หมายเหตุ

248
252
500

49.6
50.4
100.0

เลือกตั้งเมื่อ วันที่ 6 และ 29
มกราคม 2544

291
208
500

58.2
41.8
100.0

พรรคความหวังใหมยุบรวม
กับพรรคไทยรักไทยเมื่อ วันที่
23 เมษายน 2545

377
123
500

75.4
24.6
100.0

เลือกตั้งเมื่อ วันที่ 6
กุมภาพันธ 2548
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ตารางที่ 3.2
เอฟทีเอในโลกจําแนกตามภูมิภ าค
เอฟทีเอจําแนกตามภูมิภาค
ภายในภูมิภาค (รวม)
ยุโรป
แอฟริก าและตะวัน ออกกลาง
ประเทศในทวีปอเมริก า
เอเชีย ตะวันออก
โอเชียนเนีย
เอเชีย กลางและเอเชียใต
ระหวางภูมิภาค (รวม)
ยุโรป - แอฟริกาและตะวัน ออกกลาง
ยุโรป - ทวีปอเมริกา
ยุโรป - เอเชีย ตะวันออก
ยุโรป - เอเชีย กลางและเอเชียใต
เอเชีย กลางและเอเชียใต - แอฟริกาและตะวันออกกลาง
ทวีปอเมริกา - แอฟริก าและตะวันออกกลาง
ทวีปอเมริกา - โอเชียนเนีย
เอเชีย ตะวันออก - เอเชียกลางและเอเชียใต
เอเชีย ตะวันออก - แอฟริกาและตะวันออกกลาง
เอเชีย ตะวันออก- โอเชียนเนีย
เอเชีย ตะวันออก - ทวีปอเมริกา
เอเชีย ตะวันออก- ทวีปอเมริกา - โอเชียนเนีย
รวมทั้งโลก

2533
(12)
7
1
3
0
1
0
(4)
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16

2540
(58)
40
2
9
1**
1
6
(14)
8
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
73**

2546
(103)
65
3
20
5
2
8
(59)
36
4
1
6
0
4
0
1
1
3
3
0
162

2548
(98)
43*
10
24
8
2
11
(55)
17
4
2
6
1
7
1
2
2
4
8
1
153

ที่ม า: ดัดแปลงจาก Christopher M. Dent (2006, p.3)
หมายเหตุ : Christopher M. Dent (2006) อธิ บายวา จํานวนเอฟทีเ อในตารางนี้จะน อยกว าจํานวนเอฟทีเ อที่
องคการการคาโลกรายงาน เนื่อ งจากเอฟทีเ อในตารางนี้จะรวมเฉพาะเอฟทีเ อที่เ ปดเสรีดานการค า
สินคา ในขณะที่ ตัวเลขขององค การการคาโลกจะเปน การรวบรวมตัวเลขตามที่ ประเทศสมาชิกแจงให
ทราบ ซึ่งมีการแจงซ้ําซอน สําหรับเอฟทีเอที่ มีการเปดเสรีทั้ งการคาสินค าและภาคบริการ ตั วเลขของ
องคการการคาโลกก็มี ลักษณะนับซ้ําเชนเดียวกัน
* ตัวเลขเอฟทีเอในยุโรปลดลง เนื่องจากเมื่ออียูมีการเพิ่ มจํานวนสมาชิกจาก 15 ประเทศ เปน 25
ประเทศในป 2547 เอฟทีเอจํานวนหนึ่งก็แปรสภาพเปนขอตกลงของอียู
**Dent (2006) รายงานวา ในป 2540 เอเชียตะวั นออกไมมี เอฟทีเ อ แตค วามจริงอาเซียนมีข อ ตกลง
อาฟตาตั้งแตป 2536
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แผนภาพที่ 3.1
โครงสร างเชิง สถาบันของการตัดสินใจนโยบายเอฟทีเอของไทย

ที่ม า: ดั ดแปลงจาก อัญ ชนา วิทยาธรรมธัช (2549)
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บทที่ 4

ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย
4.1 ความเป็นมาและลำดับเหตุการณ์
ภายหลังที่ออสเตรเลียประกาศการตัดสินใจเจรจาการค้าเสรี
แบบทวิภาคีร่วมกับสิงคโปร์ในที่ประชุมผู้นำเอเปกในเดือนพฤศจิกายน
2543 ออสเตรเลียก็เริ่มติดต่อเพื่อขอเจรจาการค้าเสรีกับหลายประเทศ
สำหรับประเทศไทย นาย Mark Vaile รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของ
ออสเตรเลียได้มหี นังสือแจ้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่า ออสเตรเลียได้เริ่มเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลง
การค้าเสรีกับสิงคโปร์ ขณะเดียวกัน ออสเตรเลียสนใจที่จะทำข้อตกลง
การค้าเสรีกบั ประเทศไทยด้วย (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2 กุมภาพันธ์
2544) ในความเป็นจริง ออสเตรเลียเริม่ ให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้า
เสรีแบบทวิภาคีตง้ั แต่ปี 2540 รัฐบาลโฮวาร์ด (John Howard) ประกาศใน
สมุดปกขาว (ในปี 1997) ว่า ออสเตรเลียจะใช้การเจรจาทุกรูปแบบ
ซึง่ รวมทัง้ การเจรจาแบบพหุภาคีและทวิภาคีเพือ่ ประโยชน์ของชาติทง้ั ในแง่
ของความมั่นคงของชาติ การงานและมาตรฐานชีวิตของชาวออสเตรเลีย
ต่อมารัฐบาลออสเตรเลียอธิบายว่า การหันมาเน้นการเจรจาการค้าแบบ
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ทวิภาคีมากขึน้ นัน้ เป็นการสร้างความสมดุลใหม่ (rebalance) ในนโยบาย
การค้า (Okamoto, 2003)
ในช่วงปลายของรัฐบาลชวน กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์เริ่มมี
การศึกษาเกีย่ วกับเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Nagai, 2003, p.261)
ต่อมาในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(กนศ.) ครัง้ ที่ 1/2544 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2544 ซึง่ เป็นการประชุมของ
กนศ.ครั้งแรกในรัฐบาลทักษิณ ได้มีมติให้กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ทาบทามประเทศออสเตรเลียเพื่อทำการศึกษาร่วมกันถึงความเป็นไปได้
ของการทำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี
ในเดือนกรกฎาคม 2544 ไทยและออสเตรเลียตกลงที่จะดำเนิน
การศึกษาร่วมกัน (Joint Scoping Study) เกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน1 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2544
ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ณ กรุงโดฮา
ประเทศกาตาร์ นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และนาย Mark Vaile รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการค้า
ออสเตรเลียได้รบั รองข้อกำหนดของการศึกษานี้ (Terms of Reference)
ในเดือนพฤษภาคม 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้รบั รองข้อเสนอการเจรจาเขตการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย และในช่วงระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรีทักษิณเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 นายก
รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมประกาศการเริ่มต้นการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ต่อมาหลังจากทีม่ กี ารเจรจาความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย 10 ครัง้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรี
ของไทยมีมติเห็นชอบผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
(มติชน, 12 พฤษภาคม 2547)
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ในอีกด้านหนึง่ เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 กลุม่ ศึกษาข้อตกลง
เขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย
ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีทักษิณ ประธานศาลฎีกา และประธาน
รั ฐ สภา เพื ่ อ เรี ย กร้ อ งให้ ย ุ ต ิ ก ารลงนามข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี ไ ทยออสเตรเลีย และให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ ตกลง (ฉบับภาษาไทย) แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และให้มีการลงประชามติในข้อตกลงดังกล่าว
(ข่าวสด, 14 พฤษภาคม 2547) ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2547 สมาคม
ผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทักษิณ
เรียกร้องให้ตดั รายการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมออกจากความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 25 พฤษภาคม 2547) และ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2547 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาค
ประชาชน กลุม่ เกษตรกร และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนประมาณ 300
คน ชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อคัดค้านการลงนามข้อตกลงดังกล่าว
โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดความโปร่งใส และ
ประชาชนไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ (มติชน, 29 มิถนุ ายน 2547)
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได้มีการ
ลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย2 และบันทึกข้อตกลงอืน่ ๆ
รวม 6 ฉบับ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 โดยให้ความตกลงนี้เริ่มมีผล
บังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548

4.2 สาระสำคัญของข้อตกลง
ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเสรี
การค้าสินค้าและบริการ และกระตุ้นให้มีการค้าและการลงทุนระหว่าง
สองประเทศมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกและ
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สนับสนุนการเปิดเสรีของกลุ่มเอเปก ในที่นี้จะกล่าวถึงข้อตกลงที่มีผล
อย่างสำคัญต่อการค้าและการลงทุนของไทยโดยสังเขป3 ดังนี้
1) การลดภาษีนำเข้าของฝ่ายออสเตรเลีย
ออสเตรเลียลดภาษีนำเข้าของสินค้าจำนวน 5,083 รายการ
(83.21% ของรายการสินค้าทัง้ หมด) ให้เป็น 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2548 ตัวอย่างสินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ ผักสด ผักกระป๋องและแปรรูป ผลไม้
กระป๋องและแปรรูป น้ำผลไม้กระป๋อง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
รถปิกอัพ เครื่องประดับแท้และเทียม เป็นต้น และมีการทยอยลดภาษี
นำเข้าสินค้าอีกจำนวน 786 รายการ (12.86% ของรายการสินค้าทัง้ หมด)
โดยลดลงให้เป็น 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ตัวอย่างสินค้ากลุม่ นี้
ได้แก่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ รองเท้าและชิน้ ส่วน และเครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น
สำหรับสินค้าอ่อนไหวจำนวน 239 รายการ (3.91% ของรายการ
สินค้าทัง้ หมด) จะลดภาษีให้เป็น 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ตัวอย่าง
สินค้ากลุม่ นีไ้ ด้แก่ ผ้าผืน เสือ้ ผ้าสำเร็จรูปเคหะสิง่ ทอ เครือ่ งหนัง ยางและ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียกำหนดให้มมี าตรการปกป้องพิเศษ
(Special Safeguards) ในสินค้านำเข้า 2 รายการได้แก่ ทูนา่ กระป๋อง (ซึง่ ลด
ภาษีเป็น 0% ตัง้ แต่ปี 2550) และสับปะรดแปรรูปและน้ำสับปะรด โดยใช้
มาตรการนีจ้ นถึงปี 2551
2) การลดภาษีนำเข้าของฝ่ายไทย
ไทยลดภาษี น ำเข้ า ของสิ น ค้ า จำนวน 2,724 รายการ (หรื อ
49.48% ของรายการทั้งหมด) ให้เป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548
ตัวอย่างสินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ ธัญพืช โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
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สินแร่ เชื้อเพลิง รถยนต์นั่งขนาดเกิน 3,000 cc และยานยนต์สำหรับ
การขนส่ง เป็นต้น และทยอยลดภาษีนำเข้าสินค้าอีกจำนวน 2,411 รายการ
(หรือ 43.80% ของรายการทัง้ หมด) โดยให้เป็น 0% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2553 ตัวอย่างสินค้ากลุม่ นีไ้ ด้แก่ ผักผลไม้ สิง่ ทอ เสือ้ ผ้า เหล็ก เครือ่ งจักร
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
สินค้าอ่อนไหวจำนวน 313 รายการ (5,69% ของรายการทัง้ หมด)
จะลดให้เป็น 0% ภายในปี 2558 ตัวอย่างสินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ นมข้น
บัตเตอร์มิลค์ ส้ม องุ่น สิ่งทอ เสื้อผ้า และเหล็ก เป็นต้น สินค้าเกษตร
อ่อนไหวอีกจำนวน 53 รายการ (0.96% ของรายการทัง้ หมด) จะลดให้เป็น
0% ภายในปี 2563 ตัวอย่างสินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู หางนม
เนยเหลว เนยแข็ง น้ำตาล กาแฟ ข้าวโพดและชา เป็นต้น และสินค้าเกษตร
อ่อนไหวอีก 4 รายการจะลดภาษีให้เป็น 0% ภายในปี 2568 สินค้ากลุม่ นี้
ได้แก่ นมและครีม
ขณะเดียวกัน ไทยจะยกเลิกโควตาภาษีของมันฝรัง่ สดและมันฝรัง่
แช่แข็ง กาแฟสำเร็จรูป ชา ข้าวโพด น้ำตาล และเมล็ดกาแฟภายในปี 2563
และจะยกเลิกโควตาภาษีของน้ำนม นมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
ภายในปี 2568
แต่อย่างไรก็ตาม ไทยใช้มาตรการปกป้องพิเศษต่อสินค้า 23
รายการ เช่น เนือ้ วัว เนือ้ หมู เครือ่ งในวัว เครือ่ งในหมู เนยเหลว เนยแข็งสด
และเป็นผง เนยแข็งแปรรูป นมผงมีมนั เนย หางนมผง นมข้นอืน่ ๆ นมและ
ครีมข้นไม่หวาน ส้ม และองุ่น เป็นต้น โดยใช้มาตรการนี้จนถึงปี 2558
เป็นบางรายการ และถึงปี 2563 เป็นบางรายการ
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3) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
สินค้าส่งออกที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อตกลง
เอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (หรือ
ออสเตรเลีย) ทัง้ สองประเทศได้ตกลงกฎแหล่งกำเนิดสินค้าแต่ละรายการ
(รวมไว้ในภาคผนวก 4.1 ของความตกลงนี้) โดยมีกฎเกณฑ์หลักสามข้อ
(กรมเจรจาการค้า, สิงหาคม, 2547) ดังนี้
1) การผลิตสินค้าทีอ่ าศัยธรรมชาติ เช่น สินแร่ สินค้าเกษตร
ทีเ่ ก็บเกีย่ วในประเทศ สัตว์เลีย้ งในประเทศ สินค้าประมงทีไ่ ด้จากน่านน้ำ
ภายในประเทศ เป็นต้น ถือว่าเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศนั้นๆ
2) กฎการเปลีย่ นพิกดั (Change of Tariff Classification)
สินค้าทีผ่ ลิตในประเทศไทย (หรือออสเตรเลีย) และมีการแปรสภาพอย่าง
เพียงพอ (Substantial Transformation) จนมีการเปลีย่ นระดับพิกดั ศุลกากร
2 หลัก (CC) หรือ 4 หลัก (CTH) หรือระดับ 6 หลัก (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลง
ของแต่ละรายการสินค้า) ถือว่าเป็นสินค้าทีม่ แี หล่งกำเนิดในประเทศนัน้ ๆ
3) กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ (Regional
Value Content: RVC) สูตรการคำนวณ RVC :
FOB − VNM ⎞
RVC = ⎜⎛
⎟ ×100
⎝ FOB ⎠

โดยที่ FOB
VNM

ราคาเอฟโอบีของสินค้าที่จะส่งออก
ราคาซีไอเอฟของวัตถุดิบที่นำเข้ามา
ใช้ในการผลิตสินค้า
กฎ RVC นีม้ กั ใช้ควบคูก่ บั กฎการเปลีย่ นพิกดั
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ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีแหล่งกำเนิดสินค้าในประเทศ
ไทย ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตในไทยโดยมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระดับ 2
หลัก (CC) และมีสดั ส่วน RVC ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 55 ทัง้ นีใ้ ห้ถอื ว่าวัตถุดบิ ที่
นำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นวัตถุดบิ ของไทยด้วย แต่มลู ค่าวัตถุดบิ
ภายในประเทศของไทย (แท้ๆ) ต้องมีไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 30
4) สาระข้อตกลง: สินค้ากรณีศกึ ษา
เนือ่ งจากข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียมีผลอย่างมีนยั สำคัญ
ต่อการส่งออกรถยนต์และชิน้ ส่วน การนำเข้านมและเนือ้ โค จึงเลือกรถยนต์
และชิ้นส่วน นมและผลิตภัณฑ์นม และเนื้อโคเป็นสินค้ากรณีศึกษา
สาระข้อตกลงที่เกี่ยวกับสินค้ากรณีศึกษาเหล่านี้มีรายละเอียดดังนี้
•

รถยนต์และชิ้นส่วน

ตามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียนั้น ออสเตรเลียได้ลด
ภาษีนำเข้ารถยนต์นง่ั ส่วนบุคคลขนาดเล็ก (HS 870323) และรถปิกอัพ (HS
87042, 870431) ให้เป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 และลดภาษี
ชิน้ ส่วนยานยนต์ (HS 870710, 8708, 871499) จากร้อยละ 15 ให้เหลือ
ร้อยละ 5 ในปี 2548 และเป็นศูนย์ในปี 2553
•

นมและผลิตภัณฑ์นม

ตามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย ในการนำเข้านมผงขาด
มันเนย (HS 040210) นั้น ไทยจะให้โควตาเป็นการเฉพาะแก่ประเทศ
ออสเตรเลียเป็นการเพิ่มเติมจากโควตาที่ได้ผูกพันกับองค์การการค้าโลก4
โดยเริม่ ทีป่ ริมาณ 2,200 ตันต่อปีในปี 2548 และค่อยๆ เพิม่ เป็น 3,523.55
ตันในปี 2562 และจะยกเลิกระบบโควตานี้ในปี 2568 ในปี 2548 ภาษี
นำเข้านมผงขาดมันเนยในโควตามีอตั ราร้อยละ 20 (ในทางปฏิบตั จิ ะเก็บ
ในอัตราร้อยละ 5) ส่วนภาษีการนำเข้านอกโควตามีอตั ราร้อยละ 216 และ
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ไทยจะทยอยลดภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนยในโควตาจากออสเตรเลีย
จนเหลือศูนย์ในปี 2568
สำหรับรายการอืน่ ๆ นัน้ การนำเข้าหางนม (HS 0404101) เนย
และเนยแข็ง ไทยจะทยอยลดภาษีนำเข้าจากอัตราร้อยละ 30 ในปี 2548
ให้เหลือศูนย์ในปี 2563 และสำหรับการนำเข้านมข้นไม่หวาน (HS 040
291) ไทยจะทยอยลดภาษีจากอัตราร้อยละ 30 ในปี 2548 ให้เหลือศูนย์
ในปี 2558 เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ตามข้อตกลงนี้ ไทยได้กำหนดมาตรการปกป้อง
พิเศษ (Special Safeguard Measures) สำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม
เพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัว ซึ่งหมายความว่า หากมีการนำเข้าเกิน
ปริมาณทีก่ ำหนดไว้ (Trigger Volume) ไทยสามารถกลับไปใช้อตั ราภาษี
ก่อนเริม่ ลดหรืออัตราเอ็มเอฟเอ็น (MFN) (โดยใช้อตั ราทีต่ ำ่ กว่า) ไทยจะใช้
มาตรการนีจ้ นถึงปี 2563 ยกเว้น นมข้นไม่หวาน (HS 040291) และโยเกิรต์
แบบเหลว (HS 0403.90) ทีจ่ ะใช้มาตรการนีจ้ นถึงปี 2558
•

เนื้อโค

ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียกำหนดให้เนือ้ โคแช่เย็น (HS
02.01) และเนือ้ โคแช่แข็ง (HS 02.02) เป็นสินค้าอ่อนไหวทีป่ ระเทศไทยจะ
ทยอยลดอัตราภาษีนำเข้าจากร้อยละ 51 จนมีอัตราภาษีเป็นศูนย์ในปี
2563 โดยมีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard) ต่อสินค้านี้
ควบคูก่ นั ไปจนถึงปี 2563 โดยไทยจะไม่สามารถใช้มาตรการปกป้องพิเศษ
ภายหลังปี 2563 รายละเอียดของอัตราภาษีนำเข้าและปริมาณทีก่ ำหนด
(Trigger Volume) ในมาตรการปกป้องพิเศษนั้นแสดงไว้ในตารางที่ 4.1
ข้อตกลงนี้นับเป็นการเปิดตลาดของไทยสำหรับการนำเข้าเนื้อโคจาก
ออสเตรเลียอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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4.3 ข้อมูลการค้าสินค้าไทย-ออสเตรเลีย
1) มูลค่าการส่งออกและการนำเข้า
ในช่วงปี 2545 - 2549 มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
เพิ ่ มขึ ้ น อย่ า งรวดเร็วทำให้ ส ัด ส่ วนของการส่งออกไปออสเตรเลี ยต่อ
การส่งออกของไทยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 2.41 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 3.35
ในปี 2549 (ตารางที่ 4.2) แต่ในช่วงเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าของไทยจาก
ออสเตรเลียมีลกั ษณะผันผวน (ตารางรางที่ 4.3) โดยในปี 2548 การนำเข้า
จากออสเตรเลียมีอัตราเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากมูลค่าการนำเข้า
น้ำมันดิบ ทองคำ นมและผลิตภัณฑ์นมมีอัตราเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
(ตารางที่ 4.5) แต่ในปี 2549 มูลค่าการนำเข้ากลับลดลง สำหรับดุลการค้า
นั้น ไทยมีดุลการค้ากับออสเตรเลียที่เกินดุลบางปีและขาดดุลเป็นบางปี
(ตารางที่ 4.4)
สำหรับรายการสินค้าของการค้าไทย-ออสเตรเลียนัน้ สินค้าสำคัญ
ที่ไทยส่งออกไปออสเตรเลียได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เหล็กกล้า เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครือ่ งประดับ เครือ่ งปรับ
อากาศ น้ำมันดิบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องรับวิทยุ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น (ตารางที่ 4.5) ขณะเดียวกัน สินค้าสำคัญที่ไทย
นำเข้าจากออสเตรเลียได้แก่ สินแร่โลหะอืน่ ๆ น้ำมันดิบ อัญมณีและทองคำ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ตารางที่ 4.6)
2) การส่งออกของไทยที่มีการใช้สิทธิลดภาษีตามข้อตกลง
การส่งออกของไทยไปออสเตรเลียในปี 2548-2549 นัน้ รายการ
สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิลดภาษีตามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
มากที่สุดได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (HS 87) โดยมี
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สัดส่วนการใช้สิทธิประมาณร้อยละ 92 ในปี 2549 (ตารางที่ 4.7) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกรถยนต์นง่ั ส่วนบุคคลและรถปิกอัพ (ตารางที่ 4.8)
สำหรั บ รายการสิ น ค้ า ที ่ ม ี ม ู ล ค่ า การใช้ ส ิ ท ธิ ล ดภาษี ต ามข้ อ
ตกลงฯ อันดับรองลงมาได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ (HS 84)
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า (HS 73) อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป (HS
16) และผลิตภัณฑ์ยาง (HS 40) ตามลำดับ (ตารางที่ 4.7)
3) สินค้านำเข้าทีเ่ ป็นสินค้ากรณีศกึ ษา: นมและผลิตภัณฑ์นม
และเนือ้ โค
•

การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นม

สำหรับข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย การนำเข้านมและ
ผลิตภัณฑ์นมนับเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึง่ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ประการแรก นมผงขาดมันเนยเป็นรายการสำคัญที่สุดของ
การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2549 ไทยมีการนำเข้านมและ
ผลิตภัณฑ์นมโดยรวม 182,281 ตัน เป็นการนำเข้านมผงขาดมันเนย
66,835 ตัน
ในการนำเข้านมผงขาดมันเนย ประเทศไทยมีมาตรการโควตา
ภาษี (Tariff quota) นำเข้า โดยเป็นโควตาตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก
55,000 ตันต่อปี และให้โควตาเฉพาะออสเตรเลียตามข้อตกลงเอฟทีเอ
2,200 ตันในปี 2548 และเพิม่ เป็น 3,523.6 ตันในปี 2563 ภาษีนำเข้าใน
โควตามีอัตราภาษีร้อยละ 20 (ในทางปฏิบัติไทยจะเก็บภาษีในโควตา
ร้อยละ 5 ) แต่สำหรับการนำเข้าจากออสเตรเลียจะลดภาษีในโควตาลง
ร้อยละ 1 ต่อปี และจะเหลือศูนย์ในปี 2568 สำหรับภาษีนอกโควตามีอตั รา
ร้อยละ 216 (สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2, สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, สิงหาคม 2548) ในปี 2549 การนำเข้านมผงขาดมันเนยเป็น
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การนำเข้าภายในโควตา 57,200 ตัน และเป็นการนำเข้านอกโควตาเกือบ
หมื่นตัน
ประการที่สอง ในการนำเข้านมผงมีมันเนย (หรือนมผงเต็ม
มันเนย) ซึง่ สามารถนำมาทดแทนน้ำนมดิบได้ ประเทศไทยไม่มมี าตรการ
โควตาภาษี แต่รัฐบาลได้กำหนดภาษีนำเข้านมผงเต็มมันเนยในอัตรา
ร้อยละ 18 (ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่กรมศุลกากรกำหนดไว้) ตั้งแต่วันที่ 4
เมษายน 2543 (สุณรี ตั น์ เอีย่ มละมัยและคณะ, 2549)
ประการที่สาม ในช่วงปี 2546-2549 การนำเข้านมผงขาด
มันเนยโดยรวมของไทยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่การนำเข้านมผงขาด
มันเนยของไทยจากออสเตรเลียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้สัดส่วนการ
นำเข้าจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.9 ของปริมาณการนำเข้าปี
2546 เป็นร้อยละ 34.1 ของปริมาณนำเข้าปี 2549 โดยทีก่ ารนำเข้านมผง
ขาดมันเนยของไทยจากประเทศยุโรป (เช่น สาธารณรัฐเช็ก เนเธอร์แลนด์
และเยอรมนี) มีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 4.11)
•

การนำเข้าเนื้อโค

ในช่วงทีม่ กี ารเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอนี้ คณะผูว้ จิ ยั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) ได้สรุปภาพรวมว่า ข้อตกลงนีจ้ ะ
ทำให้ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น
และการผลิตผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ในไทยจะลดลง สำหรับเนือ้ โคนัน้ ไทยจะ
นำเข้าเนื้อโค (ประเภทโคที่ขุนด้วยหญ้า) จากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น ต่อมา
ภายหลังทีข่ อ้ ตกลงนีม้ ผี ลบังคับใช้หนึง่ ปี สวัสดิ์ สุรเนาวรัตน์ (2549) ศึกษา
พบว่า ไทยนำเข้าเนื้อโคแช่เย็นจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 105.9 ตัน
ในปี 2547 เป็น 226.8 ตันในปี 2548 แต่มีการนำเข้าเนื้อโคแช่แข็งจาก
ออสเตรเลียลดลงจาก 736.5 ตันในปี 2547 เป็น 643.9 ตันในปี 2548 ทัง้ นี้
เนือ่ งจากไทยใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard) โดยกำหนด
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โควตา Trigger Volume ที่ 776 ตันในปี 2548 การนำเข้าโคเนือ้ แช่เย็นและ
แช่แข็งจากออสเตรเลียรวมเป็น 870.7 ตันในปี 2548 ซึง่ เกินโควตาไปเป็น
จำนวน 94.7 ตัน ส่วนทีเ่ กินต้องเสียอัตราภาษีเดิม (51%) และงานศึกษา
นี้พบว่า ข้อตกลงเอฟทีเอนี้ทำให้สัดส่วนการนำเข้าโคเนื้อแช่เย็นเพิ่มขึ้น
(หรือสัดส่วนการนำเข้าโคเนือ้ แช่แข็งลดลง) (ตารางที่ 4.12)
สำหรับผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการนัน้ สวัสดิ์ สุรเนาวรัตน์ (2549)
สรุปว่า ผู้ประกอบการเนื้อโคขุนคุณภาพสูงของไทยเสียเปรียบในการ
แข่งขันกับเนื้อโคนำเข้าจากออสเตรเลีย และหากมีการยกเลิกมาตรการ
ปกป้องพิเศษในปี 2563 ผูป้ ระกอบการกลุม่ นีจ้ ะได้รบั ผลกระทบอย่างมาก
สำหรับตลาดเนื้อโคทั่วไปซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 98.5 ของตลาดเนื้อโครวม
ของไทยนั้น เนื่องจากผู้บริโภคไทยนิยมบริโภคเนื้อเขียงซึ่งเป็นเนื้อสด
ผูป้ ระกอบการเนือ้ โคทัว่ ไป6 จึงยังไม่ได้รบั ผลกระทบจากข้อตกลงนีม้ ากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม การนำเข้าเครื่องในเนื้อโคจากออสเตรเลียมากขึ้น มีผล
กระทบต่อผูป้ ระกอบการกลุม่ นี้ ในด้านกลับกันผูบ้ ริโภคในไทยได้ประโยชน์
จากการทีเ่ นือ้ โคนำเข้ามีราคาลดลงภายหลังจากทีม่ กี ารลดอัตราภาษีนำเข้า

4.4 บทบาทกลุม่ ผลประโยชน์: เอฟทีเอ
ไทย-ออสเตรเลีย
สำหรั บ บทบาทกลุ ่ ม ผลประโยชน์ ใ นกระบวนการเจรจาและ
จัดทำเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียนั้น ในที่นี้จะกล่าวถึง บทบาทของกลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วนรถยนต์ กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม กลุม่
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ และบทบาทของกลุม่ เอ็นจีโอ7 ดังนี้
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4.4.1 บทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และ
ชิน้ ส่วน
กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนนับเป็นกลุ่มผลประโยชน์
ที่มีการรวมตัวที่ดีมีฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และมีพลังต่อรองทางการเมือง
มากระดับหนึง่ กลุม่ อุตสาหกรรมนีม้ ลี กั ษณะสำคัญดังนี้
ประการแรก
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีการรวมกลุ่มที่ดี โดยมี
การรวมตัวเป็นสมาคมและกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นทางการดังนี้
(1) สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ (Thai Auto-Parts Manufactures Association) ซึ่งก่อตั้งในปี 2521 และมีผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็น
สมาชิกจำนวน 483 บริษทั
(2) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association) ซึ่งก่อตั้งในปี 2524 โดยมีผู้ประกอบ/ผลิต
รถยนต์ จักรยานยนต์ เครือ่ งยนต์ และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเป็นสมาชิกจำนวน 144
บริษัท
(3) กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งในปี 2519 โดยมีผู้ประกอบยานยนต์เป็นสมาชิก
จำนวน 38 บริษทั และ
(4) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งในปี 2519 โดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์เป็นสมาชิกจำนวน 164 บริษทั (Thailand Automotive Industry Directory 2006-2007)
ประการที่สอง บรรษั ท ข้ า มชาติ ม ี บ ทบาทที ่ ส ำคั ญ ในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมนี้ กล่าวคือ ผู้ประกอบ/ผลิตรถยนต์ล้วนแต่เป็นบรรษัท
ข้ามชาติรายใหญ่ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบชิ ิ ฟอร์ด จีเอ็ม เป็นต้น
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ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางส่วนก็เป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ เช่น เดนโซ่ เป็นต้น
เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นของตนเอง
และมีเครือข่ายการตลาดข้ามชาติ จึงสามารถมีบทบาทที่สำคัญใน
อุตสาหกรรมนี้
ประการที่สาม กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง เนื่องจากมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนในจีดีพีของ
เศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก โดยในปี 2548 อุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนใน
จีดพี ขี องไทยร้อยละ 3.36 และในปี 2549 ประเทศไทยมีการส่งออกรถยนต์
และชิ้นส่วน 3.63 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.35 ของการส่งออก
รวมของไทย
กล่าวสำหรับข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
ลดภาษี น ำเข้ า รถยนต์ แ ละชิ ้ น ส่ ว นจากประเทศไทย ทำให้ ผ ู ้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วนต่างได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน สมาคมและ
กลุ่มต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้จึงมีท่าทีสนับสนุนข้อตกลงเอฟทีเอไทยออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมและกลุม่ ต่างๆ มีบทบาทในกระบวน
การจัดทำข้อตกลงเอฟทีเอนี้แบบไม่เด่นชัด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประการ
แรก มูลค่าการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วก่อนที่จะมีข้อตกลงเอฟทีเอนี้ โดยเฉพาะในช่วงปี 2545-2547
(ตารางที่ 4.7) ซึง่ แสดงว่ารัฐบาลออสเตรเลียไม่มนี โยบายกีดกันการนำเข้า
รถยนต์และชิน้ ส่วนอยูแ่ ล้ว ประการที่สอง ในช่วงที่มีการจัดทำข้อตกลงนี้
คุณสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับผูผ้ ลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน อุตสาหกรรมนีจ้ งึ สามารถล็อบบีผ้ า่ น
รัฐบาลทักษิณอย่างไม่เป็นทางการได้
แต่อย่างไรก็ตาม บรรษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมนี้ได้มีการ
ผลักดันข้อตกลงนี้ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ
ตัวอย่างเช่น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีทักษิณจะเยือนออสเตรเลียเพื่อร่วม
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ประกาศการเริม่ ต้นเจรจาเอฟทีเอนัน้ ในปลายเดือนเมษายน 2545 เอกอัคร
ราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับนายวิลเลียม บ็อทสวิค (William Botswick) ประธานบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ประเทศไทย (จีเอ็ม)
เข้าพบ คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดัน
ให้กระทรวงพาณิชย์สรุปแผนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียโดยเร็ว (แนวหน้า, 30 เมษายน 2545)
4.4.2 บทบาทของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งโคนมของไทย มี ล ั ก ษณะสำคั ญ ดั ง นี ้
ประการแรก เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีจำนวนมาก ประมาณ
23,374 ครัวเรือน (สินชัย เรืองไพบูลย์, 2549) ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
หลายจังหวัด การรวมกลุ่มจึงไม่เหนียวแน่น ในปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมไทยมีการรวมกลุม่ เป็นองค์กรอยู่ 3 องค์กร ได้แก่ (1) สมาคมผูเ้ ลีย้ ง
โคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชีย่ น ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2543 เพือ่ พัฒนาการเลีย้ งโคนม
ของไทย โดยมีคณ
ุ อดุลย์ วังตาลเป็นนายกสมาคม (2) ชุมนุมสหกรณ์โคนม
แห่งประเทศไทยจำกัด ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2528 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ผเู้ ลีย้ ง
โคนมจำนวน 117 สหกรณ์ มีหน้าทีร่ ว่ มดูแลนโยบายด้านโคนม ตลอดจน
การกระจายเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสูเ่ กษตรกร (3) สมาคมกลุม่ เกษตรกร
ผูร้ วบรวมน้ำนม ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2544 เพือ่ พัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมและ
จัดส่งน้ำนมดิบให้ศูนย์น้ำนมดิบเอกชน โดยมีศูนย์น้ำนมดิบเป็นสมาชิก
จำนวน 27 ศูนย์ และดูแลเกษตรกร 5,487 ครอบครัว (อดุลย์ วังตาล, 2549)
ในบรรดาองค์กรเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม มีแต่สมาคมผูเ้ ลีย้ งโคนม
ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชีย่ นเท่านัน้ ทีม่ บี ทบาทเป็นแกนนำในการเรียกร้องให้รฐั บาล
ตัดรายการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมออกจากการเจรจาเอฟทีเอไทยออสเตรเลีย (อดุลย์ วังตาล, 2549) โดยสมาคมนีไ้ ด้ทำหนังสือลงวันที่ 23
พฤษภาคม 2547 ถึงนายกรัฐมนตรีทกั ษิณเพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลตัดสินค้า
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นมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มออกจากการเจรจาเอฟที เ อไทย-ออสเตรเลี ย
(ผูจ้ ดั การออนไลน์, 25 พฤษภาคม 2547) และต่อมาสมาคมนีไ้ ด้ลา่ รายชือ่
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ คัดค้าน
การลงนามเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย (ผูจ้ ดั การรายวัน, 24 มิถนุ ายน 2547)
แต่อย่างไรก็ตาม นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รองอธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศเชื่อว่า การยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐ
มนตรีและถวายฎีกานั้นจะไม่ส่งผลในการลงนามข้อตกลงเอฟทีเอไทยออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม 2547 ต้องสะดุดหรือเปลีย่ นแปลงไป (ผูจ้ ดั
การออนไลน์, 29 มิถนุ ายน 2547)
4.4.3 บทบาทของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ในการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีข้อ
สังเกตทีส่ ำคัญบางประการดังนี้
ประการแรก
เนือ่ งจาก ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้
จำนวนมาก โดยในปี 2548 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 1,202,306
ครัวเรือน ขณะเดียวกันมีผเู้ ลีย้ งโคเนือ้ แบบฟาร์มจำนวนมาก โดยในปี 2547
มีฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 23,084 ฟาร์ม (สวัสดิ์ สุรเนาวรัตน์, 2549)
การรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เข้มแข็งจึงเป็นไปได้ยาก
ประการที่สอง ตลาดเนื้อโคสามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
เนื้อโคขุนคุณภาพสูงและเนื้อโคทั่วไป ภายหลังที่มีข้อตกลงเอฟทีเอไทยออสเตรเลีย เนื้อโคนำเข้าจากออสเตรเลียจะแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดเนื้อ
โคขุนคุณภาพสูงในประเทศไทย แต่สำหรับตลาดเนือ้ โคทัว่ ไป คนไทยนิยม
บริโภคเนื้อเขียงซึ่งเป็นเนื้อสดมากกว่าเนื้อแช่เย็นหรือแช่แข็ง จึงได้
รับผลกระทบจากเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียไม่มากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเอฟทีเอไทยออสเตรเลียน้อยกว่าฟาร์มเนื้อโคขุนคุณภาพสูง
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ประการที่สาม องค์กรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ ไทยทีเ่ ป็นทางการได้แก่ (1)
สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งในปี 2534 โดยมีนายสุนทร
นิคมรัตน์ เป็นนายกสมาคม และ (2) สหกรณ์โคเนือ้ แห่งประเทศไทย ซึง่ มี
นายสิทธิพร บูรณนัฏ8 เป็นผูจ้ ดั การ
กล่าวสำหรับข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย สมาคมโคเนื้อ
แห่งประเทศไทยและสหกรณ์โคเนื้อแห่งประเทศไทยมีท่าทีคัดค้านการ
เปิดตลาดเนือ้ โคให้ออสเตรเลีย เช่น นายสิทธิพร บูรณนัฏ ให้สมั ภาษณ์กบั
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และโคเนื้อนับล้านคนต้อง
เสียสละเพือ่ ผลประโยชน์ให้คนไม่กต่ี ระกูล แต่ไม่มกี ารถามความเห็นจาก
เกษตรกรเลย (ไทยรัฐ, 22 มิถนุ ายน 2547)
4.4.4 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน (หรือเอ็นจีโอ):
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ (FTA Watch) หรือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขต
การค้าเสรีภาคประชาชนเป็นเอ็นจีโอ (Non-government organization)
ทีม่ บี ทบาทในการคัดค้านการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย กลุม่ นีม้ ี
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ และวิธกี ารดังนี้
1) กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2546
โดยมีองค์กรสมาชิกจำนวน 17 องค์กร ซึ่งได้แก่ กลุ่มศึกษาปัญหายา
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย โครงการศึกษา
และปฏิบตั กิ ารงานพัฒนา (โฟกัส) มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เครือข่ายเกษตรกร
ทางเลือก คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น (กรรณิการ์
กิจติเวชกุล, 2547)
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2) กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ต้องการผลักดันให้กระบวนการ
จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีต้องมีลักษณะสำคัญดังนี้ ประการแรก ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ประการทีส่ อง ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ประการที่สาม ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต้องไม่นำพาประเทศไปเป็นอาณา
นิคมของต่างชาติ
3) กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การเจรจาเขตการค้าเสรีสู่สาธารณชนโดยผ่านเว็ปไซต์และหนังสือต่างๆ
และสื่อสารกับรัฐสภา รัฐบาล สื่อสารมวลชน และภาคประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ
ในการคัดค้านการจัดทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย กลุ่ม
เอฟทีเอว็อทซ์นำโดย นายจอน อึง้ ภากรณ์ สมาชิกวุฒสิ ภากรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยกลุม่ เกษตรกร กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ กลุม่ ผูบ้ ริโภค องค์กรพัฒนา
เอกชน และผู้ประกอบการรายย่อย รวมจำนวนกว่า 300 คน ได้ชุมนุมที่
หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อคัดค้านการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2547 ซึง่ เป็นช่วงก่อนการลงนามข้อตกลงดังกล่าว
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ระบุในหนังสือแถลงการณ์ว่า การทำเอฟทีเอของ
รัฐบาลไทยมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ปราศจากความโปร่งใส และประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ (เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ) ไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (มติชน, 29 มิถนุ ายน 2547)
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4.5 ลักษณะสำคัญของกระบวนการกำหนดนโยบาย
เอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
ในกรณีขอ้ ตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียนัน้ กระบวนการกำหนด
นโยบายมีลักษณะสำคัญดังนี้
1)

ความโปร่งใสมีอย่างจำกัด

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานกรรมาธิการต่างประเทศ
วุฒสิ ภา กล่าวเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 (ซึง่ เป็นเวลาก่อนทีร่ ฐั บาลจะลง
นามข้อตกลงนี้ 4 วัน) ว่า ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมาธิการต่างประเทศพยายาม
ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงเอฟทีเอ แต่รัฐบาลไม่ให้ความ
ร่วมมือ โดยอ้างว่าเป็นเรือ่ ง "ลับ" หากเปิดเผยจะมีผลกระทบต่อการเจรจา
แต่รฐั บาลออสเตรเลียกลับเป็นฝ่ายเปิดเผยกรอบการเจรจาให้สาธารณชน
ทราบอย่างเต็มที่ (ประชาชาติธรุ กิจ, 5 กรกฎาคม 2547)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลการเจรจาบางส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของตนเองเป็นระยะๆและ
เผยแพร่รา่ งฉบับสุดท้ายของข้อตกลงนีเ้ ป็นภาษาอังกฤษในเดือนมิถนุ ายน
2547 ซึง่ เป็นเวลาก่อนทีร่ ฐั บาลจะลงนามข้อตกลงนีเ้ พียง 1 เดือน (อิสร์กลุ
อุณหเกตุ, 2549) และแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้
ในรูปแบบอื่นด้วยก็ตาม นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย ยอมรับว่า การทำ
เอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ถูกคัดค้านอย่างหนัก เนือ่ งจากการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชนน้อยไป ดังนัน้
ต่อไปต้องปรับปรุงการเผยแพร่ขอ้ มูล และก่อนเจรจาต้องให้สาขาทีค่ าดว่า
จะได้ ร ั บ ผลกระทบมาหารื อ และกำหนดมาตรการรองรั บ ผลกระทบ
(ไทยโพสต์, 19 กรกฎาคม 2547)
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กล่าวได้ว่า ในกระบวนการกำหนดนโยบายและการเจรจา
ข้อตกลงนี้ รัฐบาลมีความโปร่งใสอย่างจำกัด โดยเฉพาะในประเด็น ใครได้
ประโยชน์ และใครเสียประโยชน์ รัฐบาลไม่ได้อธิบายให้สาธารณชน
ทราบว่า ทำไมจึงเลือกที่จะเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม และ
เนื้อโค
2)

การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำข้อตกลงฯ
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มผลประโยชน์
มีลักษณะไร้สมมาตร

ในกระบวนการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
เสียงเรียกร้องของบรรษัทข้ามชาติ และผูป้ ระกอบการรายใหญ่จะมีนำ้ หนัก
มาก แต่เสียงเรียกร้องของเกษตรกรและผูบ้ ริโภคจะไม่ได้รบั การตอบสนอง
สำหรับตัวอย่างบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ ได้แก่ กรณีที่
ประธานบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ประเทศไทย (จีเอ็ม) เข้าพบคุณสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเร่งผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์สรุปแผนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ก่อนที่นายกรัฐมนตรีทักษิณจะเยือน
ออสเตรเลียเพือ่ ร่วมประกาศการเริม่ ต้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
(แนวหน้า, 30 เมษายน 2545)
สำหรับผูป้ ระกอบการรายใหญ่นน้ั เนือ่ งจากกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการต่างประเทศจะปรึกษาหารือเรือ่ งเอฟทีเอกับคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ในบรรดาสามสถาบันนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีบทบาทค่อนข้าง
มาก ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเอฟทีเอ โดยมี ดร. อาชว์ เตาลานนท์
(ผูบ้ ริหารของกลุม่ เจริญโภคภัณฑ์) เป็นประธาน
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นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ ผู้อำนวยการโครงการนโยบาย
ยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า
เมื่อกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการต่างประเทศจะเชิญภาคเอกชน
เพื่อหารือเรื่องเอฟทีเอ ก็จะเชิญเฉพาะ 3 สถาบันหลักได้แก่ สมาคม
ธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เมื่อถามเจ้าหน้าที่กระทรวงว่า ทำไมไม่เชิญผู้บริโภค ได้รับ
คำตอบว่า ไม่รวู้ า่ ผูบ้ ริโภคอยูท่ ไ่ี หน ใครคือผูแ้ ทนผูบ้ ริโภค (ไทยโพสต์, 5
กรกฎาคม 2547)
สำหรับกรณีเกษตรกรนั้นสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์
ฟรีเชี่ยนได้เรียกร้องให้รัฐบาลตัดรายการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมออก
จากการเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย โดยเรียกร้องผ่านนายกรัฐมนตรี
ทักษิณและถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ คัดค้านการลงนาม
เอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย แต่รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เชื่อว่า การยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรีและถวายฎีกานั้นจะ
ไม่ทำให้การลงนามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียต้องสะดุดลงหรือ
เปลีย่ นแปลงไป (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 22 มิถนุ ายน 2547)
3)

วิวาทะประเด็น "ผลประโยชน์ทบั ซ้อน 9"

สมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภา นั ก วิ ช าการองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและสื ่ อ
มวลชนได้ตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลในรัฐบาลทักษิณมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จากความตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียในธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจ
การส่งออกรถยนต์ ตัวอย่างเช่น นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะ
กรรมาธิการต่างประเทศ วุฒสิ ภา ได้กล่าวในงานสัมมนาทีจ่ ดั โดยสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ว่า
รั ฐ มนตรี ก ิ จ การโทรคมนาคมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและศิ ล ปะของ
ออสเตรเลียได้เผยแพร่ข่าวว่าบริษัทไอพีสตาร์ (บริษัทในเครือของบริษัท
ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)) ได้ลงทุนโครงข่ายบรอดแบนด์ผ่าน
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ดาวเทียมในออสเตรเลีย โดยสร้างสถานีรับส่งภาคพื้นดิน 2 จุด ซึ่งเปิด
ทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 และภายหลังการลงนาม
ข้อตกลงเอฟทีเอแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้เอกชนไทย
เข้าไปลงทุนในกิจการโทรคมนาคมของออสเตรเลียอย่างเต็มที่ ซึ่งใน
ขณะนั้น บริษัทชินแซทเทลไลท์จำกัด (มหาชน) ยังเป็นธุรกิจของตระกูล
ของนายกทักษิณ (ประชาชาติธรุ กิจ, 5 กรกฎาคม 2547)
แต่อย่างไรก็ตาม นายดำรง เกษมเศรษฐ์ ประธานกรรมการ
บริหารงาน สายงานธุรกิจดาวเทียมและต่างประเทศ กลุม่ ชินคอร์ปอเรชัน่
ชี้แจงว่า ร่างความตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย (ซึ่งระบุว่า รัฐบาล
ออสเตรเลียจะอนุญาตให้บริษัทไทยเข้าถือหุ้นในบริษัท Optus (โดยมี
บริษทั สิงคโปร์เทเลคอมถือหุน้ ใหญ่อยู)่ และ Vodafone Australia (โดยมี
Vodafone ของสหราชอาณาจักรถือหุน้ ใหญ่อยู)่ ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
เคลือ่ นทีใ่ นออสเตรเลีย) ไม่ได้เอือ้ ประโยชน์แก่โครงการดาวเทียมไอพีสตาร์
และธุรกิจต่างประเทศของกลุ่มชินคอร์ป เนื่องจากกลุ่มชินคอร์ปเริ่มทำ
ธุรกิจดาวเทียมชินแซทเทลไลท์ในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2540 สำหรับเรื่อง
ธุรกิจดาวเทียมนัน้ บริษทั ไอพีสตาร์ (ออสเตรเลีย) ของกลุม่ ชินคอร์ปได้รบั
ใบอนุญาตจาก Australian Communication Authority ครบทุกใบมาเป็น
เวลานานแล้ว ขณะเดียวกัน กลุม่ ชินคอร์ปไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าไป
เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหม่ในออสเตรเลีย และไม่มีแผนไป
ร่วมลงทุนกับ Optus และ Vodafone (ผู้จัดการออนไลน์, 6 กรกฎาคม
2547)
อนึง่ รายงานการศึกษาร่วมการเปิดการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
(Australia - Thailand FTA Joint Scoping Study, April 2002) รายงานว่า
ออสเตรเลียได้เปิดเสรีภาคโทรคมนาคมให้มกี ารแข่งขันอย่างเต็มทีต่ ง้ั แต่ปี
2540 แต่ยงั มีการจำกัดสัดส่วนการถือหุน้ ของต่างชาติใน Telstra Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม
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4)

ความไม่เป็นเอกภาพของนโยบายของรัฐบาล

ในขณะที่รัฐบาลกำลังจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะเปิดตลาดของไทยสำหรับการนำเข้าเนื้อโคจากออสเตรเลีย
อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป และมี ผ ลทำให้ ไ ทยนำเข้ า เนื ้ อ โคแช่ เ ย็ น จาก
ออสเตรเลียเพิม่ ขึน้ นัน้ นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กลับมีโครงการซื้อโคเนื้อล้านตัวแจกเกษตรกร เนื่องจากนายก
ทักษิณได้รบั ปากเกษตรกรภาคอีสานว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือจัดหา
โคเนือ้ มาให้เลีย้ ง (ฐานเศรษฐกิจ, 20-23 มิถนุ ายน 2547)
กล่าวอีกนัยหนึง่ ในขณะทีร่ ฐั บาลมีนโยบายการค้าทีเ่ ปิดตลาด
สำหรับการนำเข้าเนือ้ โคจากออสเตรเลีย รัฐบาลกลับมีนโยบายการเกษตร
ทีต่ อ้ งการเพิม่ ปริมาณซัพพลายของโคเนือ้ ในประเทศ ในระยะยาว การนำ
เข้าเนื้อโคที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มซัพพลายของโคเนื้อในประเทศภายใต้
โครงการการแจกโคเนือ้ ล้านตัว ย่อมมีผลเสียต่อเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้
เชิงอรรถ
ดูคำนำใน Australia-Thailand FTA Joint Scoping Study (2001) การศึกษานี้
ดำเนินการโดย Center for International Economics ที่ตั้งอยู่ในกรุงแคนเบอร์ร่า และมี
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ของทัง้ สองประเทศช่วยเตรียมข้อมูลให้
1)

การศึกษานีจ้ ะใช้คำว่า "ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย" แทน "ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย"
2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกรมเจรจาการค้า (สิงหาคม 2547) และรังสรรค์
ธนะพรพันธุ์ (2549)
3)

ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก ไทยให้โควตาการนำเข้านมผงขาดมันเนย
โดยรวม 55,000 ตันต่อปี และข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียให้โควตานมผงขาดมันเนย
แก่ออสเตรเลียเป็นการเฉพาะ (Specific quota) นอกเหนือจากที่ให้แก่สมาชิกองค์การ
การค้าโลกอีกจำนวน 2,200 ตัน ในปี 2548 และจะเพิม่ เป็น 3,523.55 ตัน ในปี 2563 (สำนัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กันยายน 2550ก.)
4)
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ดูรายละเอียดใน สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, กันยายน 2550ก.
5)

ในปี 2548 ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ จำนวน 1,202,306 ครัวเรือน
โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 7,796,272 ตัว ส่วนใหญ่ของเกษตรกรเหล่านี้เป็นผู้เลี้ยง
โคเนือ้ รายย่อย ในปี 2547 มีผเู้ ลีย้ งโคเนือ้ แบบฟาร์มเพือ่ การค้าจำนวน 23,084 ฟาร์ม (สวัสดิ์
สุรเนาวรัตน์, 2549, บทที่ 4)
6)

อนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปนมนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จาก
การลดภาษีนำเข้านมผงจากออสเตรเลีย ซึง่ เป็นวัตถุดบิ สำคัญของอุตสาหกรรมนี้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ผูป้ ระกอบการแปรรูปนมไม่ได้มบี ทบาทการเคลือ่ นไหวเพือ่ สนับสนุนข้อตกลงนีท้ ช่ี ดั เจน
7)

8)

นายสิทธิพร บูรณนัฏ เป็นกรรมการสมาคมโคเนือ้ ฯ ด้วย

วรวลัญช์ โรจนพล (2550, น.28) อธิบาย "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of
interests) ว่า "สถานการณ์ทบ่ี คุ คลทีด่ ำรงตำแหน่งทีเ่ ป็นทีไ่ ว้ใจ เช่น ทนายความ นักการเมือง
มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยอาชีพ แข่งขัน/ช่วงชิง (competing) กับผลประโยชน์สว่ นบุคคล ซึง่ ผล
ประโยชน์ที่แข่งขัน/ช่วงชิงนี้เป็นสิ่งที่ยากในการทำให้หน้าที่ของตนเองสำเร็จอย่างถูกต้อง
ยุติธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ "ความขัดแย้งกันของบทบาท" ที่บุคคลหนึ่งมีสองบทบาท
(เช่น บุคคลที่มีผลประโยชน์ของตนเองในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำเพื่อผล
ประโยชน์สว่ นรวม) อาจจะมีสถานการณ์ทส่ี องบทบาทนีข้ ดั แย้งกัน โดยมีสองบทบาททีข่ ดั แย้ง
กันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่บทบาทที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจต่อการกระทำที่ไม่
เหมาะสมในบางสถานการณ์"
9)
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ตารางที่ 4.1
อัตราภาษีนําเขาและปริม าณ Trigger Volume ของเนื้อโคแชเย็น แชแข็ ง
ขอ ผูกพันของไทยตามข อตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
ป
กอนตกลง
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

อั ตราภาษีนําเขา (รอยละ)
51.00
40.00
37.33
34.67
32.00
29.33
26.67
24.00
21.33
18.67
16.00
13.33
10.67
8.00
5.33
2.67
0.00

ปริม าณ Trigger Volume (ตัน)
ไม มีการกําหนด
776.00
814.80
855.54
898.32
943.23
990.39
1,039.91
1,091.91
1,146.51
1,203.83
1,264.02
1,327.22
1,393.58
1,463.26
1,536.43
1,613.25

ที่ม า: เอกสารแนบขอตกลงเอฟทีเ อไทย-ออสเตรเลีย กรมเจรจาการคา ระหวา งประเทศ
หมายเหตุ: * เนื้อโคเป นสินค าที่ไทยใชมาตรการปกป องพิ เ ศษ (Special Safeguard) โดยมี การกําหนด Trigger
Volu me ของแต ละป หากปริม าณนําเขาเนื้ อ โคจากออสเตรเลียมีมากกวา Trigger Volume ในปนั้ น สว นที่เ กินจาก
ปริม าณดั งกลาวจะเสียภาษีในอัตราเดิม หรืออัต ราปกติ (MFN rate) ซึง่ ได แก 51%

ตารางที่ 4.2
มูลคาการสง ออกของไทยไปยัง ออสเตรเลีย ป 2545-2549
2545
2546
2547
การสงออกไปออสเตรเลีย (ลานบาท)
70,420.3 89,717.4
99,095.7
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
16.65
27.40
10.45
สัดสวน* (รอยละ)
2.41
2.70
2.56
ที่ม า: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: * คือ สัดสว นของการสงออกไปออสเตรเลียตอ การสงออกรวมของไทย

2548
127,104.4
28.26
2.86

2549
165,317.5
30.06
3.35
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ตารางที่ 4.4
4.3
ดุลาการค
าระหวางไทยกับออสเตรเลี
ย
มูลคาการนํ
เขาของไทยจากออสเตรเลี
ย ป 2545-2549

2545
2546
2547มูลคา : ลานบ
254
การนํา เขาจากออสเตรเลีย (ลานบาท)
64,496
65,573.8
88,823.2
130
ส งออก
นําเขา
ดุ ลการค า
อัตราการขยายตัว (ร2545
อ ยละ)
7.34
1.67
70,420.3
64,496.0 35.46 5,924.3
สัดสวน* (รอยละ) 2546
2.32
2.09
89,717.4
65,573.8 2.3424,143.6
ที่ม า: กระทรวงพาณิช2547
ย
99,095.7
88,823.2
10,272.5
หมายเหตุ: * คือ สัดส2548
ว นของการนํา เขาจากออสเตรเลี
ยตอการนํา130,578.0
เขารวมของไทย -3,473.6
127,104.4
2549
ที่ม า: กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 4.5
มูลคารายการสินคาสงออกของไทยไปยังออสเตรเลีย ป 2546-2549
รายการ
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
อัต ราการขยายตัว (%)
เหล็ก เหล็ กกลาและผลิตภัณ ฑ
อัต ราการขยายตัว (%)
อั ญมณีและเครื่องประดับ
อัต ราการขยายตัว (%)
เครื่องปรั บอากาศและสวนประกอบ
อัต ราการขยายตัว (%)
น้ํามันดิบ
อัต ราการขยายตัว (%)
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
อัต ราการขยายตัว (%)
เครื่องรับวิท ยุโทรทัศนและสวนประกอบ
อัต ราการขยายตัว (%)
ผลิต ภัณ ฑยาง
อัต ราการขยายตัว (%)
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและส วนประกอบ
อัต ราการขยายตัว (%)
เม็ด พลาสติก
อัต ราการขยายตัว (%)
รวม 10 รายการ
อัต ราการขยายตัว (%)
อื่ นๆ
อัต ราการขยายตัว (%)
มูลคารวม
อัต ราการขยายตัว (%)

2546
25,595
(64.73)
3,522
(39.37)
3,468
(-2.86)
6,263
(36.28)
3,251
(-52.02)
4,445
(17.75)
1,008
(-20.69)
1,843
(13.69)
2,501
(15.22)
2,092
(-1.00)
53,989
(22.82)
35,729
(35.01)
89,717
(27.40)

มูลคา: ลานบาท
2547
2548
30,137
49,867
(17.74)
(65.47)
4,139
8,679
(17.49)
(109.72)
3,807
2,216
(9.75)
(-41.77)
9,332
8,160
(49.01)
(-12.56)
3,206
3,199
(-1.37)
(-0.23)
4,914
5,886
(10.55)
(19.78)
894
1,452
(-11.28)
(62.41)
2,070
2,340
(12.33)
(13.04)
2,268
3,233
(-9.34)
(42.59)
2,353
2,303
(12.44)
(-2.13)
63,119
87,335
(16.91)
(38.37)
35,977
39,769
(0.70)
(10.54)
99,096
127,104
(10.45)
(28.26)

2549
57,524
(15.35)
11,894
(37.04)
11,107
(401.14)
10,271
(25.87)
6,849
(114.10)
6,027
(2.40)
4,307
(196.55)
3,518
(50.36)
3,476
(7.51)
3,434
(49.14)
118,406
(35.58)
46,911
(17.96)
165,318
(30.06)

สัดสวน
ป 2549 (%)
34.80
7.19
6.72
6.21
4.14
3.65
2.61
2.13
2.10
2.08
71.62
28.38
100.00

ที่ม า: กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 4.6
มูลคารายการสินคานําเขาของไทยจากออสเตรเลีย ป 2546-254
รายการ
สิน แรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิต ภัณฑ
อัตราการขยายตัว (%)
น้ํามันดิบ
อัตราการขยายตัว (%)
เครื่ องเพชรพลอย อัญมณี เงิ นแทงและทองคํา

2547

2548

254

16,182

21,654

30,742

41,0

(12.52)

(33.82)

(41.97)

(33.3

3,152

7,604

20,753

21,0

(37.36)

(141.24)

(172.92)

(1.2

12,405

20,165

36,986

20,6

(-44.

อัตราการขยายตัว (%)

(-21.31)

(62.56)

(83.42)

เหล็ก เหล็กกล าและผลิต ภัณฑ

5,067

8,622

7,555

8,2

อัตราการขยายตัว (%)

(50.38)

(70.17)

(-12.38)

(9.5

ดายและเสนใย
อัตราการขยายตัว (%)

5,866

6,523

6,197

6,5

(-21.15)

(11.20)

(-4.99)

(6.0

พืชและผลิ ตภัณฑจากพืช

3,956

4,073

6,440

5,35

อัตราการขยายตัว (%)

(21.51)

(2.96)

(58.11)

(-16.

ถานหิน
อัตราการขยายตัว (%)
นมและผลิ ตภัณฑ นม
อัตราการขยายตัว (%)
เครื่ องจักรกลและส วนประกอบ
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มูลคา: ลานบาท
2546

อัตราการขยายตัว (%)
เคมีภัณฑ
อัตราการขยายตัว (%)
รวม 10 รายการ

0.4

0.6

0.6

(-67.33)

(75.79)

(1.20)

3,46

(533,08

1,834

2,055

3,235

3,4

(-40.17)

(12.09)

(57.37)

(5.3

2,132

2,355

2,536

3,14

(82.92)

(10.44)

(7.72)

(23.

2,249

2,779

2,438

2,8

(6.36)

(23.56)

(-12.28)

(15.2

52,842

75,831

116,882

115,
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ตารางที่ 4.7
การสง ออกของไทยที่ใชสิทธิตามข อตกลงเขตการคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย
(ข อมูลการขอใบรับรองแหลง กําเนิดสินคา)
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ, สัดสว นการใชสิท ธิ: รอยละ
รายการ
(พิกดั ศุลกากร)
ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ (87)

2548
มูลคา

2549
สัดสวน

มูลคา

สัดสวน

การใชสิทธิ การใชสิทธิ* การใชสทิ ธิ การใชสทิ ธิ*
1,345.0

100.0

1,389.7

92.0

เครื่ องจักรกลและส วนประกอบ (84)

227.2

52.8

503.6

88.3

ผลิ ตภัณฑเ หล็ก และเหล็ กกล า (73)

84.0

56.0

102.0

38.9

อาหารทะเลกระปองและแปรรู ป (16)

93.4

63.5

100.4

63.3

ผลิ ตภัณฑย าง (40)

35.3

48.2

69.4

61.5

เครื่ องใชไฟฟาและส วนประกอบ (85)

47.5

29.8

66.6

27.0

เม็ดพลาสติกและผลิ ตภัณฑ พลาสติก (39)

42.6

33.0

62.4

35.7

อัญมณีและเครื่อ งประดับ (71)

35.5

63.9

55.8

19.5

กระดาษและผลิต ภัณฑกระดาษ (48)

27.1

60.2

46.5

90.6

เครื่ องสําอางและผลิตภัณ ฑรักษาผิว (33)

24.0

83.5

43.5

88.7

อื่น ๆ

160.2

22.7

306.0

32.9

รวม

2,121.6

66.9

2,745.7

63.1

ตารางที่ 4.8

ที่ม า: สํา นักสงเสริม และพัฒ นาสิทธิป ระโยชนทางการคา กรมการคาต างประเทศ กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: *สัด สวนการใชสิทธิลดภาษีตามขอตกลงคือ สัดสวนมูลคา การใชมูสลิทธิคตาอการส
มูลคางสออกรถยนต
งออกรวมของและชิ้นสวนของไทยไปออสเตรเลีย
รายการดังกลาว อนึ่งสัดสวนการใชสิทธิ สูงสุด เทา กับรอยละ 100
มูลค า (ลานบ าท)
ป
HS 8703 HS 8704 HS 8708
อื่ นๆ
รวม
2542
1,806.9 10,684.8
324.9
82.7 12,899.3
2543
2,236.4 15,331.3
406.2
49.6 18,023.6
2544
2,322.6 10,949.2
486.3
112.7 13,870.8
2545
2,588.0 11,576.7
1,143.9
114.9 15,423.4
2546
3,736.1 19,446.5
2,097.6
136.7 25,416.9
2547
3,498.2 24,419.9
1,879.9
209.0 30,007.0
2548
18,127.4 29,019.9
2,329.2
291.9 49,768.3
2549
28,991.1 24,304.0
3,391.9
617.9 57,304.9
ที่ม า: กระทรวงพาณิช ย
หมายเหตุ: 8703: รถยนตนั่งสวนบุคคลและสวนประกอบ, 8704: รถป กอัพ และสว นประกอบ
และอุปกรณร ถยนต
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ตารางที่ 4.9
ปริมาณการนําเขานมและผลิตภัณฑนมที่ส ําคัญ จากออสเตรเลีย

นมและผลิต ภัณ ฑน ม
(พิ กัด ศุล กากร)
นมผงขาดมันเนย
(040210)
หางนม
(0404101)
นมผงมีมัน เนย
(0402219-290)*
เนยและเนยแข็ ง
(040510, 0405909, 0406)
อื่นๆ

2546
12,436
(-46.22)
2,847
(14,022.13)
3,907
(-54.94)
6,751
(597.95)
2,858
(-78.99)
28,799
(-37.92)

ปริมาณ : ตัน, อัตราการเพิ่ม: รอยละ
ปริ ม าณการนําเขา
2547
2548
2549
9,770
20,564
22,808
(-21.43)
(110.47)
(10.91)
5,942
9,922
9,072
(108.72)
(66.97)
(-8.56)
5,145
4,057
6,822
(31.71)
(-21.16)
(68.17)
6,352
4,847
5,674
(-5.92)
(-23.68)
(17.06)
1,811
1,630
2,341
(-36.63)
(-9.99)
(43.56)
29,021
41,020
46,717
(0.77)
(41.35)
(13.89)

รวม
(0401-06)**
ที่มา: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ : * ประกอบดวยสินค ารหัส 0402219108, 0402219209, 0402219905, 0402290108 และ
0402290209
** ประกอบดว ยสินคา รหั ส 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 และ 0406

ตารางที่ 4.10
ปริมาณการนําเขานมและผลิตภัณฑ นมจากประเทศที่สําคัญ
ประเทศ
นิว ซีแ ลนด

2546

ปริมาณ : ตัน, สัดสวน: รอยละ
ปริมาณการนํา เขา
2547
2548
2549

52,424

51,113

49,205

61,497

(28.33)

(28.45)

(27.38)

(33.74)

ออสเตรเลีย

28,799
(15.56)

29,021
(16.15)

41,020
(22.82)

46,717
(25.63)

เนเธอรแ ลนด

10,858

12,954

13,320

8,347

(5.87)

(7.21)

(7.41)

(4.58)

13,509
(7.30)

8,857
(4.93)

9,621
(5.35)

5,757
(3.16)

สาธารณรัฐ เช็ก
สหราชอาณาจักร
ประเทศอืน่ ๆ
รวม*

6,867

9,661

5,111

292

(3.71)

(5.38)

(2.84)

(0.16)

72,554

68,009

61,385

59,604

(39.20) (37.85) (34.16) (32.70)
185,067 179,671 179,725 182,281
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

ที่ มา: กระทรวงพาณิ ชย
หมายเหตุ: * ประกอบดว ยสินคา รหั ส 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 และ 0406
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ตารางที่ 4.11
ปริ มาณและมูลคาการนําเข านมผงขาดมันเนย
ปริมาณ: ตัน, มูลคา: ลานบาท, อัตราการเพิ่ม : รอ ยละ
ประเทศ

2546

ปริมาณ
73,657
(100.00)
นิวซีแลนด
18,613
(25.27)
ออสเตรเลีย
12,436
(16.88)
สหรัฐอเมริกา
4,864
(6.60)
สาธารณรัฐเช็ก
10,201
(13.85)
เนเธอรแลนด
6,241
(8.47)
อิน เดีย
200
(0.27)
ไอรแลนด
1,985
(2.69)
เยอรมนี
3,409
(4.63)
อื่น ๆ
15,708
(21.33)
โลก

2547
มูลคา
ปริมาณ
5,039
68,020
(100.00) (100.00)
1,276
18,775
(25.32)
(27.60)
824
9,770
(16.35)
(14.36)
263
5,259
(5.22)
(7.73)
706
6,948
(14.01)
(10.21)
454
5,678
(9.01)
(8.35)
13
(0.26)
(0.00)
145
1,336
(2.88)
(1.96)
251
4,653
(4.98)
(6.84)
1,107
15,601
(21.97)
(22.94)

2548

2549

มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
5,445
69,671
6,380
66,835
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
1,450
20,119
1,812
25,277
(26.63)
(28.88)
(28.40)
(37.82)
799
20,564
1,897
22,808
(14.67)
(29.52)
(29.73)
(34.13)
435
7,295
625
6,161
(7.99)
(10.47)
(9.80)
(9.22)
569
7,045
689
4,178
(10.45)
(10.11)
(10.80)
(6.25)
473
7,546
726
3,950
(8.69)
(10.83)
(11.38)
(5.91)
251
20
2,180
(0.00)
(0.36)
(0.31)
(3.26)
115
246
24
1,707
(2.11)
(0.35)
(0.38)
(2.55)
366
750
69
245
(6.72)
(1.08)
(1.08)
(0.37)
1,238
5,855
518
329
(22.74)
(8.40)
(8.12)
(0.49)

มูลคา
5,535
(100.00)
2,009
(36.30)
1,822
(32.92)
502
(9.07)
425
(7.68)
381
(6.88)
170
(3.07)
173
(3.13)
23
(0.42)
30
(0.54)

ที่ม า: สํา นักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ สํานั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร, กันยายน 2550ข.
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ตารางที่ 4.12
ปริมาณ มูลคาการนําเขาเนื้อ โคจากประเทศออสเตรเลีย ป 2545-2

ปริม าณ
ประเภท
เนื้อ โคแช เย็ น

2545
58.18

2546
44.58

2547
105.92

(HS 0201)

มูลคา

13.91

6.28

16.34

เนื้อ โคแช แข็ง

ปริม าณ

626.50

475.28

736.48

(HS 0202)

มูลคา

64.56

52.03

82.00

การนําเขารวมจากออสเตรเลีย

ปริม าณ

684.68

519.86

842.40

มูลคา

78.48

58.32

98.34

การนําเขารวมจากทุก ประ เทศ

ปริม าณ

1,147.71

1,028.65

1,220.37

มูลคา

115.69

105.38

129.00

ที่ม า: กระทรวงพาณิช ย
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ปริม าณ

2

1

บทที่ 5

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
5.1 ความเป็นมาและลำดับเหตุการณ์
ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จีนเป็นฝ่ายริเริ่มก่อน
โดยเสนอให้มกี ารศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีรว่ มกัน
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2543 ต่อมาคณะผูเ้ ชีย่ วชาญอาเซียน-จีนด้านความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจได้สรุปผลการศึกษาและเสนอให้จดั ตัง้ เขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีนภายในเวลา 10 ปี โดยมีการให้สทิ ธิพเิ ศษและความยืดหยุน่ แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ และในที่ประชุมผู้นำอาเซียน-จีน เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2544 ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ดั ง กล่ า ว และให้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ ง คณะเจรจาอาเซี ย น-จี น โดยไทยได้ ร ั บ
มอบหมายให้ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะเจรจาฝ่ า ยอาเซี ย น เพื ่ อ จั ด ทำกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน
ในเดือนพฤศจิกายน 2545 ผู้นำอาเซียน-จีนได้ลงนามในกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ซึ่งเป็นกรอบ
สำหรับการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ การลงทุน และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ในการเปิดเสรีการค้านั้นได้มีข้อตกลงในการลดภาษีสินค้า
ส่วนแรก (Early Harvest Programme) โดยเริม่ ลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร
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ในพิกดั ศุลกากรตอนที่ 01-08 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 และลดภาษี
ดังกล่าวให้เหลือศูนย์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2549
เนื่องจาก รัฐบาลทักษิณเล็งเห็นว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ของไทย
จึงผลักดันให้มีการเร่งลดสินค้าระหว่างไทย-จีนก่อนประเทศอาเซียนอื่นๆ
โดยในขณะที่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เยือนจีนเมื่อวันที่ 18-19
กุมภาพันธ์ 2546 นายกรัฐมนตรีของจีนรับปากทีจ่ ะลดภาษีผกั และผลไม้
(พิกดั ศุลกากร ตอนที่ 07-08) ให้ไทยก่อนประเทศอาเซียนอืน่ ๆ (ข่าวสด,
19 กุมภาพันธ์ 2546) แต่ฝา่ ยจีนได้มกี ารชะลอแผนดังกล่าว (ข่าวสด, 31
มีนาคม 2546) และในที่สุดได้มีการลงนามในข้อตกลงนี้ในวันที่ 18
มิถนุ ายน 2546 เพือ่ เร่งลดภาษีสนิ ค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน และเริม่
บังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 (ก่อนประเทศอาเซียนอืน่ ๆ 3 เดือน)
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทร์ รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนและจีนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น-จี น เพื ่ อ ลดหรื อ เลิ ก ภาษี ศ ุ ล กากรทั ้ ง สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร (นอกเหนือจากสินค้าในพิกัด ตอนที่ 0108) โดยให้มผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2548)

5.2 สาระสำคัญของข้อตกลง
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเสรี
การค้าสินค้าและบริการและการลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนกับจีน
ตลอดจนให้มคี วามร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ แต่ในปัจจุบนั ความ
ตกลงที่สำคัญของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนยังเป็นเรื่องของการลดภาษี
นำเข้าสินค้า ได้แก่
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1.

การลดภาษีสนิ ค้าส่วนแรก (Early Harvest
Programme)

ในกรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
อาเซียน-จีน ทีไ่ ด้มกี ารลงนามเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 นัน้ ได้กำหนด
ให้มกี ารลดภาษีสนิ ค้าส่วนแรก ได้แก่ สินค้าเกษตรในพิกดั ศุลกากรตอนที่
01-08 และสินค้าเฉพาะที่แต่ละประเทศอาเซียนและจีนสามารถตกลง
ลดภาษีให้แก่กัน สำหรับไทยและจีนได้ตกลงที่จะลดภาษีสินค้าเกษตรใน
พิกดั ศุลกากรตอนที่ 01-08 ทุกรายการ และสินค้าเฉพาะอีก 2 รายการได้แก่
ถ่านหินแอนทราไซด์ และถ่านหินโค้ก เซมิโค้ก
ในการลดภาษีสำหรับจีนและอาเซียน 6 ประเทศซึ่งรวมทั้ง
ไทยนัน้ กลุม่ สินค้าทีม่ อี ตั ราภาษีนำเข้าต่ำกว่าร้อยละ 5 จะลดให้เหลือศูนย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 515 จะลดให้เหลือร้อยละ 5 ในปี 2547 และเหลือศูนย์ในปี 2548 ส่วนกลุม่
สินค้าทีม่ อี ตั ราภาษีสงู กว่าร้อยละ 15 จะลดภาษีให้เหลือร้อยละ 10 ในปี
2547 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2548 และเป็นศูนย์ในปี 2549 แต่สำหรับสินค้า
เกษตรที่มีโควตาภาษีตามข้อผูกพัน WTO จำนวน 23 รายการนั้นจะลด
ภาษีเฉพาะส่วนที่อยู่ในโควตาเท่านั้น
2.

การเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่าง
ไทย-จีน

ไทยและจีนได้มีข้อตกลงการเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้
(พิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 โดยลดภาษี
สินค้าเหล่านีใ้ ห้เป็นศูนย์ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 สินค้าสำคัญในกลุม่ นี้
ได้แก่ มันสำปะหลัง (มันเส้น/มันเม็ด) ถัว่ ต่างๆ แครอท กระเทียม เห็ด และ
ผลไม้ตา่ งๆ
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อนึ่ง สินค้าที่ไทยมีโควตาภาษี (Tariff quota) เช่น กระเทียม
หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง มีการลดภาษีให้เป็นศูนย์เฉพาะภาษีในโควตา
โดยในปัจจุบนั กระเทียมมีปริมาณโควตา 65 ตันต่อปี ส่วนภาษีนอกโควตา
ของกระเทียมเท่ากับร้อยละ 57 หอมหัวใหญ่มปี ริมาณโควตา 365 ตันต่อปี
และภาษีนอกโควตาของหอมหัวใหญ่เท่ากับร้อยละ 142 (สำนักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กันยายน 2550
ก.)
3.

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
-จีน ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 นั้น กำหนดให้ลดภาษี
นำเข้าสินค้าปกติ ซึง่ ครอบคลุมสินค้าแทบทุกรายการทีอ่ ยูน่ อกเหนือสินค้า
ทีล่ ดภาษีสว่ นแรก (Early Harvest) โดยเริม่ ลดภาษีตง้ั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2548 และจะลดอัตราภาษีลงเป็นลำดับจนเหลือศูนย์ภายในวันที่ 1
มกราคม 2553 สำหรับจีนและประเทศอาเซียนเดิมซึ่งรวมทั้งไทย และ
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
สำหรับสินค้าอ่อนไหว (Sensitive products) ซึ่งเป็นสินค้าที่
ประเทศสมาชิกยังไม่พร้อมที่จะลดภาษีพร้อมกับสินค้าปกตินั้น อาเซียน
และจีนได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีสินค้าอ่อนไหวให้เหลือร้อยละ 0-5
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 และลดภาษีสนิ ค้าอ่อนไหวสูงให้เหลือร้อยละ
50 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 สำหรับประเทศไทยมีรายการสินค้า
อ่อนไหว 342 รายการ (จำนวนสินค้าตามระบบ HS-6 digit) ส่วนจีนมี
รายการสินค้าอ่อนไหว 261 รายการ
ในความตกลงนี ้ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น-จี น สามารถใช้
มาตรการปกป้อง (Safeguard Measures) เมื่อการนำเข้าสินค้าจาก
ประเทศสมาชิกอื่นเข้ามาในประเทศสมาชิกหนึ่งเป็นจำนวนมากจนก่อให้
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เกิดหรือคุกคามทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง มาตรการนีส้ ามารถใช้
จนถึงระยะเวลา 5 ปี หลังจากการลดภาษีนำเข้าสินค้านั้นๆ ในกรณีที่มี
การใช้มาตรการปกป้องประเทศสมาชิกจะกลับไปเก็บภาษีนำเข้าตามอัตรา
ทีผ่ กู พันกับองค์การการค้าโลก (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2548)

5.3 ข้อมูลการค้าสินค้าไทย-จีน
1)

การส่งออกและการนำเข้า: ภาพรวม

มูลค่าการค้าไทยจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ส่งออกของไทยไปจีนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2543 ทำให้สดั ส่วนของ
การส่งออกไปจีนต่อการส่งออกของไทยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.19 ในปี 2542
เป็นร้อยละ 9.02 ในปี 2549 (ตารางที่ 5.1) ขณะเดียวกัน การนำเข้าของไทย
จากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้สัดส่วนของการนำเข้า
จากจีนต่อการนำเข้ารวมของไทยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 4.96 ในปี 2542 เป็น
ร้อยละ 10.59 ในปี 2549 (ตารางที่ 5.2) สำหรับดุลการค้านั้นไทยมีดุล
การค้ากับจีนทีข่ าดดุลอย่างต่อเนือ่ งหลายปีตดิ ต่อกัน (ตารางที่ 5.3)
สำหรับรายการสินค้าของการไทย-จีนนั้น สินค้าสำคัญที่ไทย
ส่งออกไปจีน ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา
เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น (ตารางที่ 5.4) ขณะ
เดียวกัน สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็กและ
เหล็กกล้า เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น (ตารางที่
5.5)
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2)

การส่งออกของไทยที่มีการใช้สิทธิลดภาษี
ตามข้อตกลง

สำหรับการส่งออกของไทยไปจีนในปี 2548-2549 นัน้ รายการ
สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิลดภาษีตามข้อตกลงเอฟทีเอมากที่สุดได้แก่
สินค้าพิกดั ศุลกากร 07 (ผัก) ในสินค้ากลุม่ นี้ (HS 07) มันสำปะหลังอัดเม็ด
และมันเส้น (HS 0714) เป็นรายการทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกมากทีส่ ดุ 1
ผลิตภัณฑ์ยาง (HS 40) เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(HS 39) และผลไม้ (HS 08) เป็นสินค้าส่งออกทีม่ มี ลู ค่าการใช้สทิ ธิลดภาษี
ตามข้อตกลงฯ เป็นอันดับสอง สามและสีต่ ามลำดับ (ตารางที่ 5.6)
3)

การค้าผักและผลไม้ของไทย-จีน

เนื่องจากไทยและจีนมีข้อตกลงการเร่งลดภาษีสินค้าผักและ
ผลไม้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 การค้าผักและผลไม้ของไทยจีนจึงเป็นประเด็นที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การส่งออกของไทย สำหรับการส่งออกผัก (07) ไปจีน รายการ
ทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกมากทีส่ ดุ ได้แก่ มันสำปะหลังสด/แห้ง (ตารางที่ 5.7)
การส่งออกมันสำปะหลังนีม้ กี ารใช้สทิ ธิลดภาษีนำเข้าตามข้อตกลงฯทัง้ หมด
(ตารางที่ 5.6) แต่อย่างไรก็ตาม ณัฐกิ านต์ วรสง่าศิลป์ (2551) ศึกษาพบว่า
การส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปจีนเป็นผลจากอุปสงค์ทเ่ี ร่งตัวขึน้ ของจีน
ที่ต้องการใช้มันสำปะหลังผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผลิตสุราและเอทานอล
มากกว่าผลกระทบจากเอฟทีเอ สำหรับการส่งออกผลไม้ (08) ไปจีน
รายการที่มีมูลค่าการส่งออกมากได้แก่ ทุเรียนสด ลำไยสดและลำไยแห้ง
การส่งออกผลไม้ไปจีนได้มกี ารใช้สทิ ธิลดภาษีนำเข้าตามข้อตกลงฯทัง้ หมด
เช่นกัน (ตารางที่ 5.6)
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การนำเข้าของไทย สำหรับการนำเข้าผัก (07) จากจีน รายการ
ที่มีมูลค่าการนำเข้ามาก ได้แก่ แคร์รอตและเทอร์นิปสด เห็ดชนิดต่างๆ
บรอกโคลี กระเทียมและหอมหัวใหญ่ (ตารางที่ 5.8) สำหรับกระเทียมและ
หอมหัวใหญ่นน้ั เนือ่ งจากการนำเข้ากระเทียมและหอมหัวใหญ่มปี ริมาณ
การนำเข้ามากกว่าปริมาณโควตาทีไ่ ด้ลดภาษีเป็นจำนวนมาก การนำเข้า
กระเทียมและหอมหัวใหญ่สว่ นใหญ่เป็นผลมาจากการทีร่ าคากระเทียมและ
หอมหัวใหญ่ของจีนมีราคาต่ำกว่าของไทยมากกว่าผลกระทบจากเอฟทีเอ
สำหรับการนำเข้าผลไม้ (08) จากจีน รายการทีม่ มี ลู ค่าการนำเข้ามากได้แก่
แอปเปิล แพร์และควินซ์ ลูกนัตและส้มแมนดาริน (ตารางที่ 5.8)

5.4 บทบาทของกลุม่ ผลประโยชน์:
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ในกระบวนการเจรจาและจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนนั้น
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มีบทบาทดังนี้
5.4.1 บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาที่มีการเจรจาและจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลของการเจรจาและเสนอ
ข้อเรียกร้องหรือข้อคิดเห็นต่อคณะเจรจาฝ่ายไทยอย่างใกล้ชดิ ซึง่ มีตวั อย่าง
ดังนี้
ในการประชุมของคณะกรรมการเอฟทีเอ ของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ผูอ้ ำนวยการสำนักงานคณะ
กรรมการบริหารนโยบายนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ (นายพิษณุ เหรียญ
มหาสาร) ได้รายงานความคืบหน้าและรายละเอียดของผลการเจรจา
การลดภาษีสนิ ค้าปกติภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนต่อทีป่ ระชุม
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ข้อตกลงนี้มีกำหนดการลงนามกันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ขณะ
เดียวกัน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เสนอข้อคิดเห็นต่อ
เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวในประเด็นที่ยังมีการเจรจาต่อเนื่อง
เช่น กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น2
5.4.2 บทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรม
ในการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทน 33 กลุ่มอุตสาหกรรมของ
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยกั บ สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
กระทรวงการคลั ง เกี ่ ย วกั บ การเจรจาเพื ่ อ ลดภาษี ก ารนำเข้ า สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2547 นั้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันกับจีนได้และพร้อมที่จะลด
ภาษีแบบสินค้าปกติ (Normal List) ได้แก่ กลุม่ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
เยือ่ และกระดาษ ปิโตรเคมี และน้ำตาล เป็นต้น ส่วนกลุม่ อุตสาหกรรมที่
ไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ก็ต้องการให้สินค้าของตนเองจัดอยู่ในกลุ่ม
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) หรือสินค้าอ่อนไหวมากที่สุด (Highly
Sensitive List) เพื ่ อ ชะลอการลดภาษี น ำเข้ า สิ น ค้ า จากจี น สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมนีไ้ ด้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า (โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครือ่ งซักผ้า) ผลิตภัณฑ์
ยาง สินค้าแก้วและกระจก เครือ่ งหนังและรองเท้า เครือ่ งนุง่ ห่ม อวนทีท่ ำ
จากพลาสติก เครือ่ งจักรไฟฟ้า และทองแดง เป็นต้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2729 พฤษภาคม 2547)
สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้านั้น นายสุรศักดิ์
พงษ์ทวีรัตน์ นายกสมาคมรองเท้าไทย เห็นว่า การทำเอฟทีเออาเซียนจีนจะทำให้มีการนำเข้าสินค้ารองเท้าจากจีนจำนวนมาก จึงเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยต้องมีกฎระเบียบการนำเข้า เช่น การกำหนดโควตาการนำเข้า
การกำหนดคุณภาพมาตรฐานสินค้าเพื่อลดการนำเข้ารองเท้าจากจีน
(ฐานเศรษฐกิจ, 8-11 สิงหาคม 2547)
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5.4.3 บทบาทของชาวสวนผลไม้
ในกระบวนการเจรจาและจั ด ทำเขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น-จี น
จนกระทั ่ ง มี ข ้ อ ตกลงการลดภาษี ส ิ น ค้ า ส่ ว นแรก (Early Harvest
Progamme) ซึ่งต่อมามีข้อตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่าง
ไทย-จีน ซึง่ เริม่ บังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 เกษตรกรชาวสวนผลไม้
ของไทยไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดของการเจรจา และไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อตกลงดังกล่าว
ในช่วงปลายปี 2546 และต้นปี 2547 ตลาดผลไม้ไทยมีสภาพ
ซบเซาทำให้ราคาผลไม้ไทยตกต่ำ ประกอบกับผู้ส่งออกผลไม้ประสบ
อุปสรรคในการส่งออกอันเนื่องจากกระบวนการตรวจสารพิษตกค้างโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ส่งออก
ผลไม้จงึ ร้องเรียนในเรือ่ งต่างๆ ผ่านประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
วุฒสิ ภา (นายนิวฒ
ั น์ พ้นชัว่ สมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดระยอง) ซึง่ มีตวั อย่าง
ดังนี้
1) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 สมาคมชาวสวนผลไม้
จังหวัดระยอง เรียกร้องสิทธิในการรับรู้นโยบายเขตการค้าเสรีที่มีผลต่อ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยร้องเรียนผ่านประธานกรรมาธิการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒสิ ภา
2) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปภาคตะวันออก สมาคม
ชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อนร้องเรียนเรือ่ งราคาลำไยตกต่ำ
(คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิ ภา, 31 พฤษภาคม 2547)
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5.4.4 บทบาทของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักต่างๆ ไม่ได้รับรู้และไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจาและจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักมีจำนวนมากและส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจึงไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเรียกร้อง
สิทธิของการรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายดังกล่าว
จากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรผู ้ ป ลู ก กระเที ย มในอำเภอไชย
ปราการ อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ นฤมล นิราทร (2550,
น.7-21) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลสำหรับการ
เตรียมตัวเพื่อรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน-จีน

5.5 ลักษณะสำคัญของกระบวนการกำหนดนโยบาย
ในกรณีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนนั้น กระบวนการ
กำหนดนโยบายมีลักษณะสำคัญดังนี้
1)

นายกรัฐมนตรีทักษิณและกระทรวงพาณิชย์
มีบทบาทหลักในการทำข้อตกลง

นับแต่จีนได้เสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (พฤศจิกายน 2543) จนมีการลงนามกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน และข้อตกลง
การลดภาษีสินค้าส่วนแรก (พฤศจิกายน 2545) การลงนามข้อตกลงลด
ภาษีสนิ ค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน (มิถนุ ายน 2546) และการลงนาม
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (พฤศจิกายน 2547) ในกระบวนการเจรจา
และจัดทำข้อตกลงเหล่านี้ กระทรวงพาณิชย์และนายกรัฐมนตรีทักษิณ
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของฝ่ายประเทศไทยในการตัดสินใจและดำเนิน
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การจั ด ทำข้ อ ตกลง โดยที ่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และรัฐสภามีส่วนร่วมน้อยมาก
นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวในที่ประชุมระดมความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์การจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ว่า การเจรจาเอฟทีเอทีผ่ า่ นมา
กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่มีกระทรวงเกษตรฯ
เข้าร่วม กระทรวงเกษตรฯ จะรับทราบผลหลังจากการเจรจาสิ้นสุดแล้ว
ทำให้ภาคเกษตรไม่สามารถปรับโครงสร้างการผลิตรองรับได้ทนั (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 26 กุมภาพันธ์ 2547)
อนึง่ รัฐบาลทักษิณได้แต่งตัง้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีต
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์) เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกบั ประเทศจีน
เมือ่ เดือนมกราคม 2547
2)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีลักษณะ
ไร้สมมาตร

ในกระบวนการเจรจาและจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนนั้น
รัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้กลุม่ อุตสาหกรรมเข้าร่วมปรึกษาหารือเพือ่ กำหนด
ท่าทีการเจรจาและสามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุม่ อุตสาหกรรม
ระดับหนึ่ง แต่รัฐบาลไม่ได้ให้เกษตรกรเข้ารับรู้หรือร่วมปรึกษาหารือเพื่อ
กำหนดท่าทีการเจรจา
สำหรับภาคอุตสาหกรรมนัน้ สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลังได้ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรม 33 กลุ่ม เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2547 กลุม่ อุตสาหกรรมบางกลุม่ เช่น อุตสาหกรรมรองเท้าและ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกร้องขอให้จัดรองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นรายการสินค้าอ่อนไหวเพื่อชะลอการลดภาษีนำเข้า (ฐานเศรษฐกิจ,
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27-29 พฤษภาคม 2547) ปรากฏว่า รองเท้าและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าบางรายการ
ได้รับการจัดให้เป็นรายการสินค้าอ่อนไหวของไทย (กรมเจรจาการค้า
ต่างประเทศ, 2548)
แต่สำหรับเกษตรกร เกษตรกรทั้งที่ควรได้ประโยชน์จากความ
ตกลงนี้ เช่น ชาวสวนผลไม้ และเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบทางลบกลับไม่มีโอกาสรับรู้รายละเอียดข้อมูลของความตกลง
จนสมาคมชาวสวนผลไม้ต่างๆ ต้องเรียกร้องสิทธิในการรับรู้นโยบายเขต
การค้าเสรีผ่านทางวุฒิสภา และเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเขตการค้าเสรี
เชิงอรรถ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ฝ่ายวิจยั ผักมูลนิธโิ ครงการหลวง (มีนาคม, 2549) และ
กนกวรรณ จงเจริญยิง่ ยง (มกราคม, 2549)
1)

ดูรายละเอียดในบันทึกการประชุมของคณะกรรมการเอฟทีเอ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยครัง้ ที่ 7/2547 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547
2)
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ตารางที่ 5.1
มู ลคาการสง ออกของไทยไปยังจีน ป 2545-2549

2542
2543
2544
2545
2546
2547

การสงออกไปจีน (ล านบาท) อั ตราการขยายตัว (ร อยละ) สัด ส วน* (รอ ยละ)
70,570
-3.12
3.19
113,278
60.52
4.09
127,205
152,592
236,058
285,754

12.29
19.96
54.70
21.05

4.41
5.22
7.10
7.37

2548
367,405
28.57
2549
445,296
21.20
ที่มา: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: * คือ สัดสวนของการสงออกไปจีนต อการสงออกรวมของไทย

8.28
9.02

ตารางที่ 5.2
มูลคาการนําเขาของไทยจากจีน ป 2542-2549

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

การนําเข าจากจีน (ล านบาท) อัต ราการขยายตั ว (รอ ยละ) สั ด
94,594
26.45
135,700
43.46
165,061
21.64
211,707
28.26
251,072
18.59
329,662
31.30
448,991
36.20

2549
515,705
ที่มา: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: * คือ สัดสวนของการนํา เขาจากจีน ตอการนําเขา รวมของไทย
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ตารางที่ 5.3
ดุลการคาระหวางไทยกับจี น

มูลคา : ลานบ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
ที่ มา: กระทรวงพาณิ ช ย
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ส งออก
70,569.8
113,278.1
127,205.2
152,591.7
236,057.8
285,753.8
367,405.4
445,296.4

นําเข า
ดุ ลการค า
94,593.8
-24,024
135,699.9
-22,42
165,060.7
-37,85
211,706.6
-59,114
251,071.5
-15,01
329,661.6
-43,90
448,991.2
-81,58
515,704.8
-70,40
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ตารางที่ 5.4
มูลคารายการสินคาสงออกของไทยไปยัง จีน ป 2546-2549
รายการ
เครื่ องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)
ยางพารา
อัตราการขยายตัว (%)
เคมีภัณฑ
อัตราการขยายตัว (%)
เม็ดพลาสติก
อัตราการขยายตัว (%)
แผงวงจรไฟฟา
อัตราการขยายตัว (%)
น้ํามันดิบ
อัตราการขยายตัว (%)
ผลิ ตภัณฑม ันสําปะหลัง
อัตราการขยายตัว (%)
น้ํามันสําเร็ จรูป
อัตราการขยายตัว (%)
ผลิ ตภัณฑย าง
อัตราการขยายตัว (%)
ขาว
อัตราการขยายตัว (%)
รวม 10 รายการ
อัตราการขยายตัว (%)
อื่นๆ
อัตราการขยายตัว (%)
มูล คารวม
อัตราการขยายตัว (%)

2546

มูลคา: ลานบาท
2547
2548

2549

47,460

61,014

98,240

94,036

(87.28)

(28.56)

(61.01)

(-4.28)

29,775

31,417

32,693

51,316

(93.58)

(5.51)

(4.06)

(56.96)

12,967

14,558

20,932

44,821

(50.58)

(12.26)

(43.79)

(114.13)

16,081

22,760

30,624

34,617

(29.52)

(41.54)

(34.55)

(13.04)

8,474

9,086

16,822

24,864

(37.89)

(7.23)

(85.14)

(47.81)

14,593

11,042

22,005

21,406

(136.49)

(-24.33)

(99.28)

(-2.72)

7,058

11,322

15,321

19,728

(19.72)

(60.42)

(35.33)

(28.76)

5,177

7,495

3,303

12,953

(-26.86)

(44.79)

(-55.93)

(292.12)

1,720

3,429

5,111

10,737

(50.14)

(99.39)

(49.03)

(110.07)

3,994

9,005

7,774

10,478

(-10.37)

(125.44)

(-13.67)

(34.78)

147,298

181,128

252,824

324,953

(59.00)

(22.97)

(39.58)

(28.53)

88,760

104,626

114,581

120,344

(48.06)

(17.87)

(9.52)

(5.03)

236,058

285,754

367,405

445,296

(54.70)

(21.05)

(28.57)

(21.20)

สัดสวน
ป 2549 (%)
21.12
11.52
10.07
7.77
5.58
4.81
4.43
2.91
2.41
2.35
72.97
27.03
100.00

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 5.5
มูลคารายการสินคานําเข าของไทยจากจีน ป 2546-2549
รายการ
เครื่ องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)
เครื่ องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)

2547

2548

2549

47,407

56,424

81,111

98,868

(7.37)

(19.02)

(43.75)

(21.89)

48,254

49,587

70,771

81,025

(10.70)

(2.76)

(42.72)

(14.49)

เหล็ก เหล็กกลาและผลิต ภัณฑ

4,147

23,610

40,991

39,058

อัตราการขยายตัว (%)

(33.06)

(469.31)

(73.62)

(-4.72)

เครื่ องจักรกลและส วนประกอบ

14,969

22,104

31,657

38,991

อัตราการขยายตัว (%)

(38.06)

(47.66)

(43.22)

(23.17)

เคมีภัณฑ
อัตราการขยายตัว (%)
เครื่ องใชไฟฟาในบาน
อัตราการขยายตัว (%)
ผาผืน
อัตราการขยายตัว (%)
สินแรโ ลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิต ภัณฑ
อัตราการขยายตัว (%)
เครื่ องใชเบ็ดเตล็ด
อัตราการขยายตัว (%)
แผงวงจรไฟฟา
อัตราการขยายตัว (%)
รวม 10 รายการ
อัตราการขยายตัว (%)
อื่นๆ
อัตราการขยายตัว (%)
มูล คารวม
อัตราการขยายตัว (%)

ที่ม า: กระทรวงพาณิช ย
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มูลคา: ลานบาท
2546

14,957

21,430

28,097

30,388

(9.86)

(43.27)

(31.11)

(8.15)

9,902

13,905

20,597

25,264

(16.69)

(40.42)

(48.13)

(22.66)

13,232.5

15,441.3

18,642.1

19,922

(4.66)

(16.69)

(20.73)

(6.86)

7,784

14,104

15,730

19,119

(76.52)

(81.18)

(11.53)

(21.55)

6,438

9,167

11,074

12,687

(38.40)

(42.39)

(20.80)

(14.57)

5,293

8,092

14,927

11,699

(16.41)

(52.90)

(84.46)

(-21.62)

172,384

233,864

333,596

377,021

(14.88)

(35.66)

(42.65)

(13.02)

78,688

95,798

115,395

138,684

(27.63)

(21.74)

(20.46)

(20.18)

251,072

329,662

448,991

515,705

(18.59)

(31.30)

(36.20)

(14.86)

สัดสวน
ป 2549 (%)
19.17
15.71
7.57
7.56
5.89
4.90
3.86
3.71
2.46
2.27
73.11
26.89
100.00
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ตารางที่ 5.6
การสงออกของไทยที่ใช สิทธิตามขอตกลงเขตการคาเสรีไทย – จีน
(ข อมูลการขอใบรับรองแหลง กําเนิดสินคา)
มู ลคา: ลานเหรียญสหรัฐ ฯ, สัดสวนการใชสิทธิ: รอยละ
รายการ
(พิกัดศุลกากร)
ผักสดแชเย็น แชแข็งและแหง (07)
ผลิต ภัณ ฑยาง (40)
เม็ด พลาสติก และผลิ ตภัณฑพลาสติก (39)
ผลไมสด แชเย็ น แชแข็ง และแหง (08)

2548
มูลคา

2549
สัดสวน

การใชสทิ ธิ การใชสทิ ธิ*

มูลคา

สัดสวน

การใชสิทธิ

การใชสิทธิ*

294.4

98.7

426.7

100.0

60.0

6.2

375.8

22.1

74.1

9.1

220.9

22.9

108.7

100.0

122.9

100.0

น้ํามันและเชื้อเพลิ ง (27)

22.4

2.8

121.3

12.3

สินคาประมง (03)

31.5

59.4

54.2

91.3

เคมีภณ
ั ฑเบ็ดเตล็ด (38)

-

-

38.0

100.0

สารแอลบูม ินอยด (35)

9.0

19.7

22.8

55.7

เคมีภณ
ั ฑอิน ทรี ย (29)

5.8

1.2

15.3

1.3

กลวยไม (06)

0.1

2.5

14.3

100.0

อื่นๆ

7.7

0.1

38.3

0.6

รวม

613.7

6.7

1450.3

12.4

ที่ม า: สํา นักสงเสริม และพัฒ นาสิทธิป ระโยชนทางการคา กรมการค าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ : *สัดสวนการใชสิทธิ ลดภาษีตามขอตกลงคือ สัด สวนมู ลคาการใชสิท ธิตอ มู ลคาสงออกรวมของ
รายการดังกลาว อนึ่งสัดสวนการใชสิทธิ สูงสุด เทา กับรอยละ 100
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ตารางที่ 5.7
สินคาสงออกสําคัญ จากไทยไปจีน : ตอนที่ 07 (ผัก) และตอนที่ 08 (ผ

รายการสินค า

มูล ค า (ล านบา
2547

2548

ตอนที่ 07 (ผั ก)
มัน สําปะหลังสด/แหง
ถั่วเขียวผิวมัน

8,581

ถั่วอื่นๆ แหง

4

ถั่วบี น

3

ขาวโพดออน

1

รวมมูลค าสิ นคา ทั้ง 5 รายการ
พื ชผักอื่นๆ
ตอนที่ 07 (ผั ก) ทั้งหมด

11,

-

8,589

11,9

11
8,600

11,9

560

1,

ลําไยสด

804

1,

ลําไยแหง

1,039

1,

ตอนที่ 8 (ผลไม)
ทุเ รียนสด

ผลไมสดอืน่ ๆ

112

มังคุด สดหรือแห ง
รวมมูลค าสิ นคา ทั้ง 5 รายการ
ผลไมอื่น ๆ

41
253
2,697
244

3,6
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ตารางที่ 5.8
สินคานําเข าสําคัญ ของไทยจากจีน : ตอนที่ 07 (ผัก) และตอนที่ 08 (ผลไม)
รายการสิ นคา

มูลค า (ลานบาท)
2547

2548

2549

ตอนที่ 07 (ผัก )
แครรอตและเทอรนิป สด

328

551

633

เห็ดอื่นๆ แหง

136

173

271

เห็ดชนิดมั ช รูม ในตระกูลอะการิคัส

186

186

266

กะหล่ําดอก/บรอกโคลี

26

100

213

กระเทียมสด/แชเ ย็น*

215

154

158

(48,479 ตัน )

(40,099 ตัน)

(25,646 ตั น)

126

120

143

เห็ดหู หนู
หอมหัวใหญ สด/แชเย็น*
รวมมูลค าสิ นค าทั้ง 7 รายการ
พื ช ผักอื่นๆ
ตอนที่ 07 (ผัก ) ทั้งหมด

17

56

124

(3,057 ตัน )

(18,403 ตัน)

(22,968 ตั น)

1,034

1,340

1,808

337

496

755

1,371

1,836

2,563

1,551

1,477

1,608

686

835

936

ตอนที่ 8 (ผลไม)
แอปเปล
แพรแ ละควินซ
องุน
ลูกนัต อื่นๆ
สม แมนดารินอื่น ๆ
รวมมูลค าสิ นค าทั้ง 5 รายการ
ผลไม อ ื่นๆ

50

63

272

114

125

123

17

46

123

2,418

2,546

3,062

282

385

469

ตอนที่ 8 (ผลไม) ทั้งหมด
2,700
2,931
3,531
ที่ม า: สํา นักเศรษฐกิจ การเกษตรระหวางประเทศ สํา นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กันยายน 2550ก.
หมายเหตุ: * ในปจ จุบัน กระเทียมและหอมหัว ใหญ มีการลดภาษีเ ปนศู นยในโควตาเท านั้น (ปริมาณโควตาของกระเทียม 65
ตัน/ป ปริม าณโควตาของหอมหัวใหญ 365 ตัน/ป ) ภาษีน อกโควตาของกระเทียมเทา กับ 57% และภาษีนอก
โควตาของหอมหัวใหญ เทา กับ 142%
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บทที่ 6

ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญีป่ นุ่
6.1 ความเป็นมาและลำดับเหตุการณ์
ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA) เป็นความตกลงทีป่ ระกอบด้วย
สองส่วน ได้แก่ เขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) และความร่วมมือใน 9 สาขา (เช่น
สาขาเกษตร ป่าไม้และประมง สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สาขาการท่องเทีย่ ว เป็นต้น) แต่อย่างไรก็ตาม สังคมทัว่ ไปมักเรียก
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นว่า เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น
เอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ นับเป็นเอฟทีเอฉบับแรกทีป่ ระเทศไทยเป็นฝ่าย
ริเริ่ม โดยในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18-21
พฤศจิกายน 2544 นายกรัฐมนตรีทกั ษิณได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่
(นายจุนอิจโิ ร โคอิซมึ )ิ ให้มกี ารจัดทำเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ต่อมาในระหว่าง
การเข้าร่วมประชุม Boao Forum for Asia เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2545
นายกรัฐมนตรีทกั ษิณกับนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ได้เห็นชอบให้มคี ณะทำงาน
ร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยให้

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย

ใช้รปู แบบความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจญีป่ นุ่ -สิงคโปร์ (Japan-Singapore
Economic Partnership Agreement: JSEPA) เป็นตัวอย่าง
ในด้านญี่ปุ่นนั้น เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นเน้นการเปิดเสรีทางการค้า
แบบพหุภาคีขององค์การการค้าโลก แต่ต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มยอมรับ
นโยบายเอฟทีเอแบบทวิภาคี ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสิงคโปร์ (JSEPA) ทีล่ งนามเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2545 นับเป็นเอฟทีเอ
ฉบับแรกของญีป่ นุ่ โดยฝ่ายสิงคโปร์ (นายกรัฐมนตรีโก๊ะจ๊กตง) ริเริม่ เสนอ
การเจรจาเอฟทีเอฉบับนีต้ ง้ั แต่เดือนสิงหาคม 2542 (Ogita, 2003) ขณะ
เดียวกัน ญีป่ นุ่ ยังมีการเจรจาเอฟทีเอกับเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลปิ ปินส์ และ
อาเซียน เป็นต้น
คณะทำงานไทย-ญี่ปุ่น (JTEP Working Group) เริ่มงานเดือน
กันยายน 2545 โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ (อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เป็นประธาน
ร่วมกับนายมะคิโอะ มิยากาวา (กระทรวงการต่างประเทศญีป่ นุ่ ) หัวหน้า
คณะผู้แทนญี่ปุ่น ในการประชุมครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19-21
พฤษภาคม 2546 ฝ่ายญี่ปุ่นยืนกรานให้ฝ่ายไทยถอนเรื่องการเจรจาลด
ภาษีสินค้าเกษตรญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทย 4 รายการ (ข้าว น้ำตาล
แป้งมันสำปะหลัง และเนือ้ ไก่) ออกจากการเจรจา ซึง่ เป็นประเด็นข้อขัดแย้ง
ทีอ่ าจทำให้การเจรจาล้มเหลว (มิชชัน่ ไทยแลนด์, 23 พฤษภาคม 2546)
ต่อมานายกรัฐมนตรีทกั ษิณได้หารือกับนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ทีก่ รุงโตเกียวใน
วันที่ 6 มิถุนายน 25461 และเห็นชอบให้จัดตั้งคณะศึกษาเฉพาะกิจเพื่อ
เร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA Task
Force)
คณะศึกษาเฉพาะกิจ (JTEPA task Force) เริม่ การประชุมครัง้ แรก
ในเดือนกรกฎาคม 2546 ต่อมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2546 นายกรัฐมนตรี
ทักษิณและนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ได้หารือและเห็นชอบให้เริม่ การเจรจาเพือ่
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จัดทำความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ อย่างเป็นทางการ และทัง้ สองฝ่ายเริม่
เจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยฝ่ายไทยมี
นายพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา และสามารถบรรลุความ
ตกลงในหลักการและองค์ประกอบสำคัญในเดือนสิงหาคม 2548 และ
นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศประกาศการบรรลุความตกลงในหลักการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ต่อมาคณะทำงานทั้งสองฝ่ายสามารถตกลง
ในรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการประชุมเมือ่ 22-23 มิถนุ ายน 2549
ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญีป่ นุ่ (JTEPA) วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ่ รับฟังความเห็นจากประชาชนทุกฝ่าย แต่ในการประชุมครัง้ นี้ กระทรวง
การต่างประเทศไม่เปิดเผยเนือ้ หาข้อตกลงต่อสาธารณะหรือผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ขณะเดียวกัน ตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศแจ้งในที่ประชุมว่าจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของข้อตกลง ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน
หนึง่ โดยเฉพาะกลุม่ เอฟทีเอว็อทธ์ (FTA Watch) จึงเห็นว่า การประชุมนี้
ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการประชาพิจารณ์
รัฐบาลสุรยุทธ์ ได้นำร่างความตกลงฉบับนีเ้ สนอสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติเพือ่ พิจารณารับทราบ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยไม่มี
การลงมติ นับเป็นข้อตกลงเอฟทีเอฉบับแรกที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอให้
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตพิ จิ ารณา
และในที่สุด รัฐบาลสุรยุทธ์และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามในความ
ตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2550 ทีก่ รุงโตเกียว
และคาดว่ารัฐสภาญีป่ นุ่ จะให้สตั ยาบันข้อตกลงดังกล่าวในเดือนกันยายน
2550 (สยามรัฐ, 5 เมษายน 2550) และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2550
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6.2 สาระสำคัญของข้อตกลง
ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์หลักที่จะเปิดเสรีและ
อำนวยความสะดวกแก่การค้าสินค้าและบริการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน
ของกันและกัน และอำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้ายของบุคคลธรรมดา
ตลอดจนมีความร่วมมือในสาขาต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงข้อตกลงที่มีผล
สำคัญต่อการค้าของไทยโดยสังเขป2 ดังนี้
6.2.1 การลดและยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าของฝ่ายญี่ปุ่น
สำหรับสินค้าเกษตรนั้น สินค้าสำคัญที่ญี่ปุ่นจะลดและยกเลิก
ภาษีนำเข้าได้แก่
1)

กุง้ แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป (ยกเลิกภาษีทนั ทีเมือ่ ข้อตกลง
มีผลบังคับใช้)

2)

ปลาทูนา่ แปรรูป (ยกเลิกภาษีภายใน 5 ปี)

3)

ผลไม้เมืองร้อนสด แช่เย็น แช่แข็ง (ยกเลิกภาษีทนั ที)

4)

ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง (ลดเป็น 8.5% ใน 5 ปี) และไก่ปรุง
สุก (ลดเป็น 3% ใน 5 ปี)

5)

อาหารสุนขั และแมว (ยกเลิกภาษีใน 10 ปี)

ขณะเดียวกัน สินค้าเกษตรบางรายการญี่ปุ่นได้ให้โควตาปลอด
ภาษีนำเข้าจำนวนหนึ่ง เช่น กล้วย (ให้โควตาปลอดภาษี 4,000 ตันใน
ปีแรก และเพิ่มเป็น 8,000 ตันในปีที่ 5) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง
(ให้โควตาปลอดภาษี 200,000 ตัน)
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แต่อย่างไรก็ตาม มีสินค้าเกษตรบางรายการที่ญี่ปุ่นตัดออกจาก
การเจรจา เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจากข้าว นม สินค้าทีม่ สี ว่ นผสมของ
แป้งและน้ำตาลในอัตราส่วนที่สูง และมีสินค้าเกษตรบางรายการที่จะนำ
มาเจรจาใหม่ใน 5 ปีขา้ งหน้า เช่น น้ำตาลทรายดิบ แป้งมันสำปะหลังดิบ
เป็นต้น (กระทรวงการต่างประเทศ, 12 ธันวาคม 2549)
สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมนัน้ ญีป่ นุ่ จะยกเลิกภาษีทนั ทีในสินค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ สารเคมีและเคมีภัณฑ์
และจะยกเลิกภาษีนำเข้ารองเท้าและเครือ่ งหนังภายใน 7-10 ปี
โดยภาพรวม ญี่ปุ่นจะลดภาษีนำเข้าตามข้อตกลงเอฟทีเอไทยญีป่ นุ่ จากอัตราภาษีเฉลีย่ แบบถ่วงน้ำหนักร้อยละ 2.67 เหลือร้อยละ 0.80
ในปีแรก และจะทยอยลดภาษีลงเรื่อยๆ จนเหลืออัตราภาษีเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 0.17 ในปีท่ี 16 (สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2549)
6.2.2 การลดและยกเลิกภาษีนำเข้าของฝ่ายไทย
สำหรับสินค้าเกษตร ไทยจะลดภาษีนำเข้าผลไม้เมืองหนาวจาก
ญี่ปุ่นทันทีเมื่อข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ และจะยกเลิกภาษีนำเข้าแครอท
สตรอเบอร์ร่ี แตงโม และแตงอืน่ ๆ ภายใน 2 ปี
สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมนัน้ ตัวอย่างรายการสินค้าสำคัญทีไ่ ทย
จะลดและยกเลิกภาษีนำเข้าให้ญี่ปุ่นได้แก่
•
ไทยยกเลิกภาษีทันทีสำหรับเหล็กรีดร้อนที่ไม่มีการ
ผลิตในไทยหรือที่มีภาษีต่ำอยู่แล้ว
•

ไทยให้โควตาปลอดภาษีสำหรับเหล็กรีดร้อนประเภท
เหล็กกัดกรดเคลือบน้ำมัน เหล็กแผ่นหน้ากว้างและ
เหล็กที่นำเข้าเพื่อผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
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และจะกำหนดปริมาณโควตาปีต่อปีเป็นเวลา 10 ปี
ในปีท่ี 11 จะยกเลิกระบบโควตาและภาษีนำเข้าสินค้า
เหล่านี้
•

ไทยจะยกเลิกภาษีเหล็กรีดร้อนอื่นๆ ในปีที่ 11

•

ชิ้นส่วนยานยนต์เฉพาะที่ใช้ประกอบรถยนต์ (Original
Equipment Manufacturing) สำหรับรายการทีม่ อี ตั รา
ภาษีเกิน 20% จะลดภาษีเหลือ 20% ทันที และยกเลิก
ภาษีในปีท่ี 6 สำหรับรายการทีม่ อี ตั ราภาษีตำ่ กว่า 20%
จะลดภาษีเหลือ 5% ทันที และยกเลิกภาษีในปีที่ 6
สำหรับเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะคงอัตรา
ภาษีเดิม และยกเลิกภาษีในปีท่ี 8

•

ไทยจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์ขนาดเกิน 3,000 ซีซขี น้ึ ไป
จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 75 ในปีแรก และทยอยลด
จนเป็นร้อยละ 60 ในปีท่ี 4 แล้วคงอัตราภาษีไว้ทร่ี อ้ ยละ
60 (กระทรวงการต่างประเทศ, 12 ธันวาคม 2549)

โดยภาพรวม ไทยจะลดภาษีนำเข้าตามข้อตกลงเอฟทีเอไทยญีป่ นุ่ จากอัตราภาษีเฉลีย่ แบบถ่วงน้ำหนักร้อยละ 9.09 เหลือร้อยละ 7.18
ในปีแรก และจะทยอยลดภาษีลงเรือ่ ยๆ จนเหลือร้อยละ 0.55 ในปีท่ี 11
(สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2549)
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6.3 ข้อมูลการค้าสินค้าไทย-ญีป่ นุ่
1)

การส่งออกและการนำเข้า

ในช่วงปี 2546 - 2549 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไป
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4.7 แสนล้านบาทในปี 2546 เป็น 6.25
แสนล้านบาทในปี 2549 แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการส่งออกไปญีป่ นุ่
ต่อการส่งออกรวมของไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 14.19 ในปี 2546
เป็นร้อยละ 12.67 ในปี 2549 (ตารางที่ 6.1)
ขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าของไทยจากญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ยกเว้นในปี 2549 สำหรับสัดส่วนของการนำเข้าสินค้าจากญีป่ นุ่ ต่อ
การนำเข้ารวมของไทยได้ลดลงจากร้อยละ 24.08 ในปี 2546 เป็นร้อยละ
20.09 ในปี 2549 (ตารางที่ 6.2) ขณะเดียวกัน ไทยมีดลุ การค้ากับญีป่ นุ่ ที่
ขาดดุลต่อเนือ่ งเป็นเวลาหลายปีตดิ ต่อกัน (ตารางที่ 6.3)
สำหรับรายการสินค้าของการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่นนั้น สินค้า
สำคัญที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา รถยนต์อปุ กรณ์และส่วนประกอบ และ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น (ตารางที่ 6.4) ขณะเดียวกัน สินค้า
สำคัญทีไ่ ทยนำเข้าจากญีป่ นุ่ ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และแผงวงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น (ตารางที่ 6.5)
2)

การคาดการณ์การส่งออกและการนำเข้า
โดยธุรกิจเอกชน

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ภาคเอกชน 16 สมาคมซึ่ง
ประกอบด้วย สมาคมค้ามันสำปะหลัง สมาคมผู้เลี้ยงปลาไทย สมาคม
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ผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมน้ำตาล สมาคมยาง
พาราไทย สมาคมผูป้ ระกอบการส่งออกผักผลไม้สด สมาคมผูผ้ ลิตอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ ง
นุง่ ห่มไทย สมาคมสิง่ ทอ สมาคมรองเท้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคม
อุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์
ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลงนามความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุด
(มติชน, 15 กุมภาพันธ์ 2550) สมาคมเหล่านีค้ าดการณ์วา่ เมือ่ เอฟทีเอไทยญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้จะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าของสมาชิกของ
สมาคมไปญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น
สำหรับการนำเข้านายถาวร ชลัษเฐียรประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็น
ผูบ้ ริหารของบริษทั เดนโซ่ (ไทยแลนด์) คาดว่า ภายหลังเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่
มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบกับค่าเงิน
บาทแข็งขึ้น จะทำให้บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเลือกใช้ชิ้นส่วนนำเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นสำหรับโมเดลใหม่ๆ แทนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทย
(มติชน, 31 สิงหาคม 2550)

6.4 บทบาทของกลุม่ ผลประโยชน์: เอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่
สำหรับบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเจรจาและ
จัดทำเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ นัน้ ในทีน่ จ้ี ะกล่าวถึง บทบาทของคณะกรรมการ
ร่ ว มภาคเอกชนสามสถาบั น (กกร.) บทบาทกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที ่ ไ ด้
ประโยชน์ บทบาทของกลุ่มผู้ผลิตไทยที่เสียประโยชน์ และบทบาทของ
เอ็นจีโอ ดังนี้
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6.4.1 บทบาทของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
สามสถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบ
ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม WTO (Joint WTO
committee) เพือ่ ศึกษาติดตามข้อมูล ระดมความคิดของนักธุรกิจ นำเสนอ
ข้อคิดเห็นและจุดยืนของภาคเอกชนไทยต่อภาครัฐบาล ทั้งในเรื่องการ
เจรจาการค้ารอบใหม่ขององค์การการค้าโลก และการเจรจาการค้า
เอฟทีเอ
ในบรรดาสามสถาบันนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีบทบาท
ในกระบวนการเจรจาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นค่อนข้างมาก โดยมีโอกาสให้
ข้อมูลและเสนอท่าทีของการเจรจาต่อภาครัฐและผลักดันให้รฐั บาลดำเนิน
การตามที่ตนเสนอแนะ ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้
1) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย (คุณประมนต์ สุธวี งศ์) ประธานคณะทำงานเอฟทีเอไทยญีป่ นุ่ (คุณพรพินจิ พรประภา) และกรรมการ (คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล)
เข้าประชุมกับหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (คุณพิศาล มาณว
พัฒน์) ที่กระทรวงต่างประเทศ ได้มีข้อสรุปว่า ประการแรก ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งสภาหอการค้าฯ
ได้รว่ มมือกับภาครัฐตัง้ แต่เริม่ ต้นการเจรจาทัง้ ใน working group และ task
force กับกระทรวงต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ประการที่สอง สภาหอ
การค้าฯ จะเป็นหน่วยงานทีศ่ กึ ษารายสินค้าในเชิงลึก และประชุมร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมฯ เพือ่ เสนอท่าทีการเจรจารายสินค้า และประการทีส่ าม
สภาหอการค้าฯ ขอทราบความคืบหน้าของผลการเจรจา เพือ่ หาแนวทาง
ปรับตัวให้กับภาคเอกชน3
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2) นายประมนต์ สุธวี งศ์ ประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน
(กกร.) ได้ขอเข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนนท์ นายกรัฐมนตรี เพือ่ เสนอให้
รัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้ตอ่ ไป
โดยให้เหตุผลว่า ไทยอาจเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในการแข่งขันการ
ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นถ้ามีการลงนามข้อตกลงนี้ล่าช้า เพราะญี่ปุ่นได้
ลงนามเอฟทีเอกับสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว (ฐานเศรษฐกิจ, 15-18
ตุลาคม 2549)
6.4.2 บทบาทกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่คาดว่า
จะได้ประโยชน์
กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกและคาดว่า
ตนเองจะได้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ได้เรียกร้องผลักดัน
ให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติยอมรับและลงนามข้อตกลงนี้
กล่าวคือ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ก่อนการประชุมของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติเพือ่ พิจารณาข้อตกลงนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาค
เอกชน 16 สมาคม ซึง่ ประกอบด้วย สมาคมค้ามันสำปะหลัง สมาคมผูเ้ ลีย้ ง
ปลาไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคม
น้ำตาล สมาคมยางพาราไทย สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผักผลไม้สด
สมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมสิ่งทอ สมาคมรองเท้าไทย
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิง่ ทอไทย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ได้แถลงข่าวเรียกร้องให้รฐั บาลลงนามความตกลง
เอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ โดยเร็วทีส่ ดุ โดยผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาจากสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ (มติชน, 15 กุมภาพันธ์ 2550) สมาคมเหล่านีเ้ ล็งเห็นว่า
เมือ่ เอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ มีผลบังคับใช้ จะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไป
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ตลาดญี ่ ป ุ ่ น เพิ ่ ม ขึ ้ น เช่ น นายเดช พั ฒ นเศรษฐพงษ์ นายกสมาคม
อุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มไทย ระบุวา่ อยากให้รฐั บาลใหม่ลงนามเอฟทีเอ
ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อให้การส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (ฐาน
เศรษฐกิจ, 1-4 ตุลาคม 2549)
6.4.3 บทบาทของกลุ่มผู้ผลิตไทยที่คาดว่า
จะเสียประโยชน์
ตามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ไทยจะลดและเลิกภาษีนำเข้า
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์เฉพาะที่ใช้ประกอบรถยนต์
(OEM) รถยนต์ขนาดเกิน 3000 ซีซีขึ้นไป และผลไม้เมืองหนาว ฉะนั้น
กลุ่มผู้ผลิตเหล็กไทยและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยคาดว่าอาจจะได้
ผลกระทบในทางลบจากข้ อ ตกลงนี ้ แต่ ส ำหรั บ ผลไม้ เ มื อ งหนาวนั ้ น
เนือ่ งจากราคาผลไม้ของญีป่ นุ่ ค่อนข้างแพง จึงคาดว่าไม่คอ่ ยมีผลกระทบ
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทย
ในกระบวนการเจรจาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นนั้น กลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็กของไทยมีท่าทีประนีประนอม โดยยอมรับการลดภาษีนำเข้าเหล็ก
จากญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนกับโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทยญี ่ ป ุ ่ น ซึ ่ ง ญี ่ ป ุ ่ น สั ญ ญาจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญแก่เอกชนไทย นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ
ความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญีป่ นุ่ เป็นผลมาจากการหารือ 4 ฝ่าย
ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กลุม่ ผูผ้ ลิตเหล็กญีป่ นุ่ และกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งญีป่ นุ่ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ ญีป่ นุ่ ปฏิเสธทีจ่ ะลงนาม
ความช่วยเหลือดังกล่าวโดยอ้างว่า จะให้ความช่วยเหลือหลังจากมีเอฟทีเอ
แล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของไทยก็เรียกร้องให้หัวหน้าคณะเจรจาของ
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ฝ่ายไทยพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะมีการลงนามเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น
(กรุงเทพธุรกิจ, 7 กุมภาพันธ์ 2549)
6.4.4 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน (หรือเอ็นจีโอ):
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์
กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์หรือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาค
ประชาชนนับเป็นเอ็นจีโอที่มีบทบาทโดดเด่นในการคัดค้านการทำความ
ตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ กลุม่ นีไ้ ด้สรุปเหตุผลสำคัญในการคัดค้านเอฟทีเอ
ไทย-ญี่ปุ่นไว้ในหนังสือ "วิเคราะห์ความตกลงที่ถูกปกปิด เอฟทีเอไทย
ญีป่ นุ่ )" (19 มีนาคม 2550) ซึง่ มีเนือ้ หาบางส่วนดังนี้
ประการแรก
ในกระบวนการทำความตกลง รัฐบาลไม่มกี าร
เปิดเผยร่างความตกลงให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทำให้ประชาชนไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายนี้ การจัดทำ "ประชาพิจารณ์" เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทถ่ี กู ต้อง ในการ
พิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ก็ไม่มี
การลงมติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ไม่ได้รับร่างความตกลง
ฉบับนี้เพื่อประกอบการพิจารณาและอภิปราย
ประการที่สอง กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์มีความเห็นว่า ความตกลง
เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลชีพ ให้สิทธิคุ้มครองแก่
ญี่ปุ่นมากกว่าพันธกรณีตามข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาในองค์การ
การค้าโลก เป็นการเปิดช่องให้มกี ารจดสิทธิบตั รจุลชีพตามธรรมชาติ ซึง่ จะ
เป็นการบัน่ ทอนโอกาสของเกษตรกรไทยทีจ่ ะพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ตามธรรมชาติในการปรับปรุงดิน
ประการที่สาม กลุม่ เอฟทีเอว็อทซ์เห็นว่า ความตกลงเอฟทีเอ
ไทย-ญี่ปุ่นส่งเสริมการค้าขายขยะและของเสียทั้งที่มีอันตรายและไม่มี
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อันตรายระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการขัดกับหลักสากลที่ให้แต่ละ
ประเทศผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบมลพิษของตนเองภายในประเทศตนเอง
ความตกลงนีจ้ ะเปิดโอกาสให้ญป่ี นุ่ ส่งออกขยะและของเสียอันตรายเข้ามา
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น
ในการคัดค้านเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นนั้น กิจกรรมที่สำคัญของกลุ่ม
เอฟทีเอว็อทซ์ ได้แก่
ประการแรก
การเผยแพร่ข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆผ่าน
เวปไซด์ ข องตนเอง ตลอดจนการจั ด ทำหนั ง สื อ เพื ่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล สู ่
สาธารณชน
ประการที่สอง การเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและคณะเจรจา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ยน่ื หนังสือร้องเรียน
ต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการตรวจสอบ
การเจรจาจัดทำความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ และเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2550 กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ได้แถลงข่าวคัดค้านมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2550) ทีเ่ ห็นชอบให้มกี ารลงนามความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่
เป็นต้น

6.5 ลักษณะสำคัญของกระบวนการกำหนดนโยบาย
เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น
ในกรณีข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นนั้น กระบวนการกำหนด
นโยบายมีลักษณะสำคัญดังนี้
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1)

การทำเอฟทีเอไทยญี่ปุ่นริเริ่มโดยฝ่ายการเมือง
ของไทย

เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นนับเป็นเอฟทีเอฉบับแรกที่ประเทศไทยเป็น
ฝ่ายริเริม่ และเป็นการริเริม่ โดยฝ่ายการเมือง โดยในระหว่างการเยือนญีป่ นุ่
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2544 นายกรัฐมนตรีทกั ษิณ
ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ให้มกี ารจัดทำเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ซึง่ ต่อมา
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ในวันที่ 12
เมษายน 2545 และทัง้ สองฝ่ายเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศของ
แต่ละฝ่ายเป็นผู้นำการเจรจา ทั้งที่รัฐบาลไทยเคยให้กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นผูน้ ำการเจรจาในเอฟทีเอฉบับอืน่ ๆ
มาก่อน
2)

ความโปร่งใสมีอย่างจำกัด

กล่าวได้วา่ คณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ มีความพยายามทีจ่ ะ
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อตกลงแก่สาธารณชนมากกว่าการเจรจาเอฟทีเอ
ฉบับก่อนๆ กระทรวงต่างประเทศได้จดั ทำ "เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับความตกลงหุน้
ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น" หลายฉบับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของ
ความตกลงและกระบวนการเจรจา ตลอดจนตอบข้อกังขาต่างๆ (กระทรวง
การต่างประเทศ, 12 ธันวาคม 2549) แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดทำ
ข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นยังมีปัญหาความโปร่งใส เนื่องจาก
ประการแรก เอกสารร่างความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นถูกจัด
อยู่ในชั้น "ลับ" ทำให้ประชาชนไทยทั่วไปทั้งที่ได้ประโยชน์หรือที่ได้รับ
ผลกระทบไม่ เ ห็ น ร่ า งข้ อ ตกลง ไม่ ม ี โ อกาสศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ ตกลง
ดังกล่าวได้ (กลุม่ ศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน, 19 มีนาคม
2550) คำชีแ้ จงของกระทรวงการต่างประเทศ (12 ธันวาคม 2549, น.8891) ทีว่ า่ คณะเจรจาเกรงว่าถ้ามีการเปิดเผยร่างความตกลงจะทำให้มกี าร
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ตีความและโต้ตอบกันจนทำให้ญี่ปุ่นทราบท่าทีที่แท้จริงของไทย นับเป็น
ข้อชี้แจงที่ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าฝ่ายญี่ปุ่นมีนักวิจัยติดตามศึกษาข้อมูล
ของไทยอย่างละเอียด ทำให้ทราบท่าทีของฝ่ายไทยอยู่แล้ว
ประการที่สอง แม้ว่ารัฐบาลสุรยุทธ์ได้บรรลุวาระพิจารณา
เรือ่ งเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาโดยไม่มกี าร
ลงมติเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
ได้มีโอกาสพิจารณาข้อตกลงเอฟทีเอ แต่รัฐบาลได้ส่งเอกสารร่างความ
ตกลงฉบับเต็มให้เฉพาะประธานคณะกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติจำนวน 21 ท่าน โดยมีการประทับตรา "ลับ" ส่วนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติที่เหลือได้รับเฉพาะหนังสือ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น" เท่านั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนใหญ่
จึงอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้เห็นเอกสารร่างความตกลงฉบับเต็ม
(กลุม่ ศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน, 19 มีนาคม 2550)
3)

บรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดทิศทางของการเจรจา

บรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
รถยนต์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเจรจา โดยมีบทบาท
ผ่านทางคณะเจรจาของฝ่ายญี่ปุ่น คุณพิศาล มาณวพัฒน์ หัวหน้าคณะ
เจรจาฝ่ายไทยได้เปิดเผยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่
3 มีนาคม 2549 ว่า คณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่นไม่มีการปรึกษาหารือกับภาค
เอกชน มีแต่เพียงการรับความเห็นจากบริษทั Mitsubishi Nippon Steel
และ Toyota เท่านัน้ (กระทรวงการต่างประเทศ, 12 ธันวาคม 2549, น.145)
ซึง่ ต่อมาไทยตกลงลดภาษีหรือยกเลิกภาษีนำเข้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
และชิ้นส่วนยานยนต์จากญี่ปุ่น
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4)

กลุ่มธุรกิจเอกชนไทยส่วนใหญ่สนับสนุน
เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น

กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เอกชนในไทยส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
รายใหญ่ต้องการให้ทำเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น เช่น นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยมี
ข้อสรุปจากการประชุมเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เรียกร้องให้รฐั บาลสุรยุทธ์
ลงนามในข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น เพื่อไม่ให้เสียเปรียบเพื่อนบ้าน
เนือ่ งจากญีป่ นุ่ ได้ลงนามเอฟทีเอกับสิงคโปร์และมาเลเซียไปแล้ว และกำลัง
เจรจากับฟิลปิ ปินส์และอินโดนีเซีย (ฐานเศรษฐกิจ, 15-18 ตุลาคม 2549)
และต่อมาเมื่อรัฐบาลสุรยุทธ์นำส่งความตกลงฉบับนี้เสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น ภาค
เอกชน 16 สมาคมได้รว่ มกันยืน่ หนังสือผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพือ่ เรียกร้องให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาและให้ความเห็นชอบใน
การลงนามข้อตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นโดยเร็ว (เดลินิวส์, 15 กุมภาพันธ์
2550)
5)

เอ็นจีโอคัดค้านอย่างต่อเนือ่ ง แต่ไร้ผล

กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ซึ่งประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 17 องค์กร
เช่น กลุ่มศึกษาปัญหาขององค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย คณะทำงานโลกาภิวตั น์ เป็นต้น (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล,
2547, น.447) ได้ดำเนินการติดตามการเจรจาความตกลงเอฟทีเอไทยญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มการเจรจา และได้ทำจดหมายขอเอกสารความตกลง
เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นจากหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นในเดือน
กุมภาพันธ์ 2549 แต่ถูกปฏิเสธ ขณะเดียวกัน กลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ได้ยื่น
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หนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อ
ให้มีการตรวจสอบการเจรจาความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นในเดือน
กุมภาพันธ์ 2549 เช่นกัน ซึ่งต่อมากลุ่มเอฟทีเอว็อทซ์ได้เคลื่อนไหว
คัดค้านการจัดทำความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ ในประเด็นทีก่ ล่าวในหัวข้อ
ที่แล้วอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ อดีตประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงนายก
รัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ เพื่อให้มีการศึกษาทบทวน แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา
ความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ โดยคณะกรรมการกลางอันเป็นทีย่ อมรับของ
ทุกฝ่าย
แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขเนื้อหาความตกลงนี้ใน
ประเด็นสำคัญบางประเด็นจากกลุม่ เอฟทีเอว็อทซ์และนักวิชาการบางส่วน
รัฐบาลไทยได้ลงนามในความตกลงเอฟทีเอไทย-ญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน
2550 โดยไม่มกี ารแก้ไขสาระเนือ้ หาใดๆ
เชิงอรรถ
ในประเด็นสินค้าเกษตร 4 รายการนัน้ นายสรอรรถ กลิน่ ประทุม รมว.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยยอมถอนสินค้าข้าวออกจากการเจรจา แต่ขอให้ญป่ี นุ่
พิจารณาลดภาษีนำเข้าน้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง และไก่ (ไทยรัฐ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2546)
1๗

2)

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในกระทรวงต่างประเทศ (12 ธันวาคม 2549)

ดูรายละเอียดในบันทึกการประชุมของ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (งานกฎ
ระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ) 24 พฤษภาคม 2548 ในเว็ปไซด์ www.wtothailand.
or.th
3)
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ตารางที่ 6.1
มูลคาการสงออกของไทยไปยังญี่ ปุน ป 2545-2549

การสงออกไปญี่ปุ น (ลานบาท)
อั ตราการขยายตัว (รอ ยละ)
สัดสวน* (รอยละ)

2545 2546 2547 2548 2549
427,023 471,956 541,763 603,177 625,633
-2.91 10.52 14.79 11.34
3.72
14.60 14.19 13.98 13.59 12.67

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: * คือ สัดสวนของการสงออกไปญี่ ปุน ตอการสงออกรวมของไทย

ตารางที่ 6.2
มูลคาการนําเขาของไทยจากญีป่ ุ น ป 2545-2549
2545
2546
2547
2548
2549
การนําเขาจากญีป่ ุ น (ลานบาท) 639,104 755,896 901,122 1,047,004 978,702
อัตราการขยายตัว (รอ ยละ)
4.18
18.27
19.21
16.19
-6.52
สัดสวน* (รอยละ)
23.03
24.08
23.71
22.02
20.09 ตารางที่ 6.3
ที่มา: กระทรวงพาณิช ย
ดุลการคาระหวางไทยกับ ญี่ปุน
หมายเหตุ: * คือ สัดสวนของการนํา เขาจากญี่ ปุน ตอการนําเขารวมของไทย

มู ลคา: ลา

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
ที่ มา: กระทรวงพาณิ ช ย
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สงออก
312,837.2
406,442.2
439,830.2
427,023.4
471,956.3
541,762.7
603,177.1
625,632.8

นําเขา
464,573.2
615,659.1
613,503.4
639,104.3
755,895.5
901,121.7
1,047,003.5
978,702.0

ดุ ลการ
-151,73
-209,21
-173,67
-212,08
-283,93
-359,35
-443,82
-353,06
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ตารางที่ 6.4
มูลคารายการสินคาสงออกของไทยไปยังญี่ ปุน ป 2546-2549
รายการ
แผงวงจรไฟฟ า
อัตราการขยายตัว (%)
เครือ่ งคอมพิว เตอร อุป กรณ และ
สวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)
ยางพารา
อัตราการขยายตัว (%)
รถยนต อุป กรณ แ ละสวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
อัตราการขยายตัว (%)
เครือ่ งจักรกลและสวนประกอบของ
เครือ่ งจักร
อัตราการขยายตัว (%)
เลนซ
อัตราการขยายตัว (%)
เครือ่ งรับวิ ทยุโทรทัศน และสวนประกอบ
อัตราการขยายตัว (%)
เครือ่ งใชไ ฟฟ าและสว นประกอบอื่นๆ
อัตราการขยายตัว (%)
ผลิตภัณ ฑอลูมิเ นียม
อัตราการขยายตัว (%)
รวม 10 รายการ
อัตราการขยายตัว (%)
อื่นๆ
อัตราการขยายตัว (%)
มูลคา รวม
อัตราการขยายตัว (%)
ที่ม า: กระทรวงพาณิชย

มูลค า: ล านบาท
2547
2548
30,281
42,382
(78.83)
(39.96)

2549
42,970
(1.39)

22,911
(-1.73)
22,568
(39.64)
21,299
(44.33)
16,842
(-2.40)

29,849
(30.28)
26,889
(19.14)
20,380
(-4.31)
18,229
(8.23)

35,647
(19.43)
30,470
(13.32)
21,273
(4.38)
18,334
(0.58)

38,874
(9.05)
37,967
(24.60)
25,236
(18.63)
17,103
(-6.72)

6.21

11,864
(64.13)
7,476
(33.97)
14,054
(6.08)
4,294
(8.28)
7,292
(27.70)
145,533
(26.71)
326,423
(4.57)

15,237
(28.43)
12,592
(68.43)
21,335
(51.80)
9,209
(114.50)
10,225
(40.23)
194,227
(33.46)
347,536
(6.47)

13,796
(-9.46)
14,055
(11.62)
18,723
(-12.24)
11,744
(27.52)
11,397
(11.46)
217,820
(12.15)
385,357
(10.88)

16,614
(20.43)
16,320
(16.12)
16,239
(-13.27)
14,934
(27.17)
14,192
(24.52)
240,448
(10.39)
385,184
(-0.04)

2.66

471,956
(10.52)

541,763
(14.79)

603,177
(11.34)

625,633
(3.72)

2546
16,933
(121.81)

สัดสวนป 2549 (%)

6.87

6.07
4.03
2.73

2.61
2.60
2.39
2.27
38.43
61.57
100.00
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ตารางที่ 6.5
มูลคารายการสินคานําเขาของไทยจากญี่ปุน ป 2546-2549
รายการ
เครือ่ งจักรกลและสวนประกอบ

2546
153,692

อัตราการขยายตั ว (%)

(23.02)

(13.09)

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภั ณฑ

76,450

101,372

อัตราการขยายตั ว (%)

(17.57)

(32.60)

(41.58)

(-13.4

74,101
(13.03)

87,608
(18.23)

115,021
(31.29)

96,6
(-16.

เครือ่ งจักรไฟฟา และสวนประกอบ
อัตราการขยายตั ว (%)
แผงวงจรไฟฟ า

(13.93)

(-4.

143,525 124,2

88,342

103,444

103,807

92,8

อัตราการขยายตั ว (%)

(10.88)

(17.10)

(0.35)

(-10.6

สวนประกอบและอุปกรณ
อัตราการขยายตั ว (%)

72,093
(35.22)

83,412
(15.70)

87,129
(4.46)

78,4
(-9.

เคมีภั ณฑ

51,395

65,151

75,496

76,3

อัตราการขยายตั ว (%)
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มูล คา : ลา นบาท
2547
2548
2549
173,813
198,019 188,3

(14.99)

(26.76)

(15.88)

(1.

สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณ ฑ

20,813

24,746

26,736

33,7

อัตราการขยายตั ว (%)
เครือ่ งมื อ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร

(29.47)

(18.90)

(8.04)

(26.2

การแพทย
อัตราการขยายตั ว (%)

24,277
(34.34)

30,831
(26.99)

32,625
(5.82)

32,6
(0.

31,2

ผลิตภั ณฑทํา จากพลาสติก

26,904

30,193

32,532

อัตราการขยายตั ว (%)

(11.51)

(12.23)

(7.74)

(-4.

18,093

24,915

32,412

29,2

ผลิตภั ณฑโลหะ
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กลอ งขอ ความที่ 6.1: วิว าทะประเด็ น “การคุ มครองพันธุพื ชใหม”
ประเด็น “การคุมครองพั นธุ พืชใหม ” หรือประเด็นการตีค วามขอ 135 ของความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ ปุน นั้น มีความคิด เห็น ที่แ ตกตางกัน สองแนว คือ แนวที่ หนึ่ง กลุม เอฟทีเ อว็อ ทซแ ละนักวิ ชาการ (2550) เห็ น
ว า ขอ 135 “มีค วามหมายใกลเ คียงกับการเขา เป นสมาชิก UPOV 1991” แตสถาบั นวิจ ยั เพื่อ การพั ฒ นาประเทศ
ไทย (2549) เห็ นวา “JTEPA ไมมี ขอ กํา หนดใหป ระเทศภาคีตองเขาเปน ภาคี สมาชิกของความตกลงระหว าง
ประเทศอื่นที่ยังไม ไดเ ปน ภาคีสมาชิก” สํา หรับขอ 135 (พัน ธุพื ชใหม ) มีร ายละเอียดดังนี้
“1. คูภาคีตระหนั กถึงความสําคัญ ของการใหความคุ มครองพัน ธุพื ชใหม ในลักษณะที่อ ยูบนพื้ นฐาน
ของมาตรฐานระหวา งประเทศ เพื่อความมุ งประสงคนี้ ภาคีแ ตละฝายจะตองใหความมั่ นใจว าสิทธิ
ที่เ กี่ยวกับ พัน ธุพื ชใหม ไดรับการใหความคุ มครองอยางเพี ยงพอ
2. ภาคีแ ตละฝาย โดยคํานึ งถึงขอ กังวลของภาคี อีกฝาย จะตอ งพยายามคุมครองพั นธุพื ชหรือ สาย
พั นธุพื ชให มากพั นธุ หรือสายพั นธุที่ สุดเท าที่จะทํา ได ในลักษณะที่กําหนดไว ในวรรค 1 ขา งต น
โดยเร็ว ที่สุดเทาที่ จะสามารถปฏิ บัติได
3. โดยไมคํา นึงถึงขอ 124 และขอ 125 ภาคีแ ตละฝายอาจจํากัดขอบเขตของพั นธุพื ช หรือสายพั นธุ
พื ช ซึ่งภาคีนั้นไดให สิทธิที่ กลาวถึงในวรรค 1 ขางตนแกคนชาติของภาคีอีกฝาย เทากับ พัน ธุหรือ
สายพั นธุ พืชที่ ภาคีอีกฝา ยใหสิท ธิแ กคนชาติ ของภาคีฝายแรก โดยเปน ไปตามกฎหมายและขอบั งคับ
ของตน”
กลุมเอฟที เอว็ อทซแ ละนักวิชาการ (2550) ไดเสนอแนะตอสภานิติบั ญญั ติแ หงชาติใ นการพิ จารณาราง
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ นว า ควรตัด ขอ 135 ของความตกลงนี้อ อกทั้งมาตรา โดยเห็ นวา ขอบทนี้เ ปน
การผลักดัน ใหป ระเทศไทยใชมาตรฐานการคุม ครองพั นธุ พืชใหมต ามมาตรฐานของสหภาพคุ มครองพัน ธุพื ชใหม
(UPOV) หรือ ใกลเ คียงกับ มาตรฐานของ UPOV 1991 และ “มีความใกลเคียงกับ การเขาเปน สมาชิก UPOV 1991”
เนื่องจาก “ความคุมครองพั นธุพื ช ใหมใ นลักษณะที่อยูบนพื้น ฐานของมาตรฐานระหวา งประเทศ” นั้นหมายความได
เฉพาะ UPOV 1991 ที่ ไดกลาวถึง “พั นธุพื ชใหม” ไวอยางชัดเจน ในขณะที่ ขอ ตกลง TRIPs 27.3(6) กลาวถึงการให
สิท ธิบัต รที่ เกี่ยวกับ พื ช สัตว และจุลชีพ โดยทั่ว ไปเทา นั้น
นอกจากนี้ กลุมเอฟที เอว็อ ทซแ ละนั กวิชาการ (2550) เห็นว า เนื่อ งจากประเทศไทยไม เคยเปน ภาคี
UPOV 1978 มากอน ถา ประเทศไทยมีความประสงคจะเป นภาคีสหภาพเพื่ อคุมครองพั นธุพื ชใหม ( UPOV)
ประเทศไทยสามารถเปนไดเฉพาะภาคี UPOV 1991 (แต ไมสามารถเปนภาคี UPOV 1978) ตามกฎเกณฑที่
สหภาพฯ ไดวางไว
แตในโครงการวิ จ ัย “ขอ สังเกตตอรางความตกลง JTEPA” เสนอตอ สํานั กงานเจรจาเขตการคาเสรีไ ทยญี่ ปุน กระทรวงตา งประเทศนั้ น สถาบั นวิ จยั เพื่ อการพั ฒ นาประเทศไทย (2549, น.115) กลา ววา “พัน ธกรณีความ
ตกลงระหวางประเทศที่กํา หนดอยูใ น JTEPA ไมมี ขอ กําหนดใหประเทศภาคี ตองเขาเปนภาคีสมาชิกของความตก
ลงระหวางประเทศอื่นที่ยังไม ไดเ ปน ภาคีสมาชิก ” และเห็น วา ขอ 135 “กําหนดใหประเทศภาคี พยายามใหการ
คุม ครองพัน ธุพื ชใหม ใหค รอบคลุมจีนัส ( genus) และสปชีส ( specie) ตา งๆ มากที่ สุดเท าที่จ ะทํา ได โดยคํานึ งถึง
ความตองการของประเทศภาคี อนื่ อยางไรก็ตาม ประเทศภาคีอาจจํากัดขอบเขตของจีนัส และสป ชสี ข องพื ชที่ ให
การคุม ครองแกคนชาติข องประเทศภาคีอื่น เฉพาะที่ ประเทศภาคีอื่น นั้นใหการคุม ครองแกคนชาติ ของประเทศตนก็
ได (มาตรา 135) ซึ่งเปนการยกเวน หลักการการปฏิ บัติ เยี่ยงคนชาติ และการปฏิบัติ เยี่ยงชาติที่ ไดรับความ
อนุเ คราะหยิ่ง (MFN)” (เลม เดี ยวกัน, น.113)

135

บทที่ 7

บทสรุป
งานวิ จ ั ย นี ้ ต ้ อ งการศึ ก ษากระบวนการกำหนดนโยบายเขต
การค้าเสรีของไทยโดยเน้นศึกษาในช่วงเวลาของรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ.
2544-2549) ศึกษาเหตุผลที่รัฐบาลเลือกนโยบายเขตการค้าเสรีแบบ
ทวิภาคีและบทบาทของกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆในกระบวนการกำหนดนโยบายนี้
การศึกษานี้ได้ข้อสรุปที่สำคัญดังนี้
ข้อ 1. รัฐบาลทักษิณเริ่มนโยบายเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี
อย่างจริงจังตัง้ แต่ปี 2545 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้
ประการแรก
การเจรจาทางการค้าภายใต้องค์การการค้า
โลกโดยเฉพาะรอบโดฮามีลกั ษณะเชือ่ งช้าและหยุดชะงักลง ขณะเดียวกัน
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้อาฟต้าก็ยงั มีความขัดแย้งในหมูป่ ระเทศสมาชิก
ประการที่สอง นับแต่ปี 2541 การแข่งขันในการจัดตั้งเขต
การค้าเสรี (Competitive Regionalism) ได้เพิ่มทวีขึ้นในหลายภูมิภาค
สำหรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก สิงคโปร์มบี ทบาทนำหน้าในการจัดทำเขต
การค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั ประเทศต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2543
ประการที่สาม รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มี น โยบายที ่ ต ้ อ งการขยาย
ตลาดส่งออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาทวิวิถี (Dual
Track) ขณะเดียวกัน รัฐบาลทักษิณมีการบริหารงานที่เน้นความรวดเร็ว
จึงเร่งรัดการเปิดการเจรจาการค้าเสรีกบั หลายประเทศพร้อมกัน และ
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ประการสุดท้าย การผลั ก ดั น ของกลุ ่ ม ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ
ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลทักษิณ
ได้เร่งรัดการเจรจาและจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั หลายๆ
ประเทศพร้อมๆ กันไป
ข้อ 2. สำหรั บ โครงสร้ า งทางสถาบั น ของรั ฐ บาลในการ
กำหนดนโยบายเขตการค้าเสรีนั้น ในระดับสูงสุดคณะรัฐมนตรีเป็นผู้
ตัดสินใจนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(กนศ.) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเขตการค้าเสรีและการ
เจรจาในช่วงปี 2544-2546 ซึ่งคณะเจรจาเขตการค้าเสรีต่างๆ จะรับ
นโยบายจาก กนศ. และต่อมาในปี 2547 รัฐบาลทักษิณได้มอบหมาย
หน้าที่ดังกล่าวให้แก่ "คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
เจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี" เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีลักษณะ
กะทัดรัดและสามารถประชุมบ่อยๆ ในช่วงรัฐบาลทักษิณ (ปี 2544-2549)
รัฐบาลไม่เคยมีการบอกกล่าวแก่รัฐสภาก่อนเจรจาและไม่มีการขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะเข้าผูกพันตามความตกลงเขตการค้าเสรี
ฝ่ายบริหารจึงดำเนินนโยบายนีโ้ ดยไม่มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลจากฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัติ
ข้อ 3. ในกระบวนการกำหนดนโยบายเขตการค้ า เสรี ข อง
รัฐบาลทักษิณ (ปี 2544-2549) นายกทักษิณได้ใช้อำนาจตัดสินใจแบบรวม
ศูนย์ไว้ที่ตนเองในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเลือกประเทศที่จะเจรจา
การค้าเสรี ตัวอย่างเช่น การสัง่ ให้มกี ารเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่
ออสเตรเลีย และอินเดียในปี 2547 และการเลือกที่จะเจรจาต่อรองใน
สินค้าใด เช่น นายกทักษิณได้สง่ั การในทีป่ ระชุม กนศ. ให้ดงึ สินค้าข้าวออก
จากบัญชีที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่นตามข้อเรียกร้องของญี่ปุ่น
การที ่ น ายกทั ก ษิ ณ สามารถใช้ อ ำนาจตั ด สิ น ใจแบบรวมศู น ย์ เ ช่ น นี ้
เนื่องจากโครงสร้างและกลไกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
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2540 เอือ้ อำนวยให้นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผทู้ รงอำนาจ (Strong
Prime Minister)
ข้อ 4. กระบวนการกำหนดนโยบายการเจรจาและจั ด ทำ
นโยบายเขตการค้าเสรีของรัฐบาลทักษิณมีความโปร่งใสอย่างจำกัด
แม้ว่ารัฐบาลได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงเขต
การค้าเสรีผ่านทางเว็ปไซด์และพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม แต่รัฐบาลมักจะ
ถือว่า เอกสารร่างความตกลงเขตการค้าเสรีและข้อมูลรายละเอียดของการ
เจรจาเป็นเรื่อง "ลับ" ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเริ่มการเจรจาจนถึงขั้นตอนการลงนามความตกลง
เขตการค้าเสรี ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มโี อกาสศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ร่วม
แสดงความคิดเห็น โดยมีแต่เพียงคนส่วนน้อยซึง่ ได้แก่ ผูม้ อี ำนาจในรัฐบาล
ผู้ใกล้ชิดรัฐบาล และคณะเจรจาที่สามารถได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเจรจาการค้าอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ และคนส่วนน้อยเหล่านี้เป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการเจรจาและจัดทำนโยบายเขตการค้า
เสรี การมีสภาพความไร้สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric Information)
เช่นนีย้ อ่ มเอือ้ อำนวยให้มกี ารแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนิน
นโยบายนี้โดยกลุ่มคนที่ได้เปรียบในสังคม
ข้อ 5. ในขณะที่ฝ่ายบริหารไม่เคยบอกกล่าวแก่รัฐสภาก่อน
การเจรจาการค้าเสรี และไม่มีการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะ
เข้าผูกพันตามความตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งทำให้สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาไม่สามารถตรวจสอบนโยบายเขตการค้าเสรีของรัฐบาลได้อย่าง
เต็มทีน่ น้ั ในวุฒสิ ภาได้มคี ณะกรรมาธิการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
กรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินทีพ่ ยายามตรวจสอบ
นโยบายดังกล่าว และได้มีความเห็นร่วมกันว่า การดำเนินนโยบายนี้ของ
รัฐบาลทักษิณมีลักษณะที่เร่งรีบ ขาดการศึกษาผลกระทบด้านสังคม
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ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง และขาดการเตรียมการรองรับผลกระทบ
อย่างเพียงพอ
ข้อ 6. การมี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการกำหนดนโยบายเขต
การค้าเสรีของผูม้ สี ว่ นได้เสียมีลกั ษณะไร้สมมาตร กล่าวคือ ในด้านหนึง่ นัน้
รัฐบาลเน้นที่จะให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเพื่อกำหนดจุดยืนในการเจรจา
กับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) ทีป่ ระกอบด้วย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ รัฐบาลได้ปรึกษาหารือกับกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรงเพื่อการกำหนดท่าทีการเจรจา
ความตกลงเขตการค้ า เสรี ด ้ ว ย ข้ อ เรี ย กร้ อ งของสภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อันเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ
รายใหญ่มักจะได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลด้วยดี การที่สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจเอกชน 16 สมาคมร่วมเรียกร้องให้
รัฐบาลลงนามความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ โดยเร็วนับเป็นภาพ
สะท้อนของลักษณะดังกล่าว แต่ในทางตรงข้าม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และโคเนื้อ ชาวสวนผลไม้ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก องค์กรพัฒนาเอกชน
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปมักไม่ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย
เขตการค้าเสรี ข้อคิดเห็นและเสียงเรียกร้องจากเกษตรกร องค์กรพัฒนา
เอกชน และประชาชนทั่วไปมักไม่มีผลต่อการตัดสินใจและการดำเนิน
นโยบายเขตการค้าเสรีของรัฐบาล
ข้อ 7. บรรษัทข้ามชาติบางรายในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าได้มีบทบาทใน
การล็อบบี้ความตกลงเขตการค้าเสรี การล็อบบี้ของบรรษัทข้ามชาติมีทั้ง
ที่ผ่านรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่กำลังเจรจากับไทย กรณีที่
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ผลักดันผ่านรัฐบาลไทย ตัวอย่างได้แก่ กรณีที่ประธานบริษัทเจนเนอรัล
มอเตอร์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกได้ผลักดัน
ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเร่งรัดให้สรุปแผนการเจรจาและ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย กรณีที่ผลักดันผ่านรัฐบาลประเทศ
คู่เจรจา ตัวอย่างได้แก่ การที่บรรษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้าและอุตสาหกรรมรถยนต์ผลักดันผ่านรัฐบาลญีป่ นุ่ เพือ่ ให้ไทยลด
หรือยกเลิกภาษีนำเข้าเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์บางประเภท
บทบาทของบรรษัทข้ามชาติเหล่านีล้ ว้ นแต่มวี ตั ถุประสงค์ให้เป็นประโยชน์
แก่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติเป็นสำคัญ
ข้อ 8. เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการจัดทำความตกลงเขต
การค้าเสรีของไทยกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย พบว่า มีความแตกต่าง
ทีส่ ำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก
รัฐบาลไทยไม่มีการบอกกล่าวแก่รัฐสภาก่อน
การเจรจาเขตการค้าเสรี ไม่มีการปรึกษาหารือกับรัฐสภาทั้งในเวลาก่อน
และระหว่างการเจรจาดังกล่าว ซึง่ ตรงกันข้ามกับประเทศออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา เช่น ฝ่ายบริหารของสหรัฐอมริกาจะบอกกล่าวการเจรจา
เขตการค้าเสรีตอ่ รัฐสภาก่อนการเจรจา และมีการปรึกษาหารือกับรัฐสภา
ทั้งในช่วงเวลาก่อนและระหว่างการเจรจา
ประการที่สอง รั ฐ บาลไทยไม่ ม ี ก ารขอความเห็ น ชอบจาก
รัฐสภาก่อนที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ในทางตรงกันข้าม
ฝ่ายบริหารของประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนที่จะเข้าผูกพันตามความตกลงเขตการค้าเสรี
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิม โดยมาตรา 190 ได้บัญญัติว่า ในการทำ
หนังสือที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญกับต่างประเทศหรือ
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องค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ขณะเดียวกัน ต้องมีการเสนอกรอบการเจรจา
ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อนการทำหนังสือสัญญาดังกล่าว
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ไทยโพสต์
"มหันตภัย FTA!!!", 2547. ไทยโพสต์. [5 กรกฎาคม 2547]
"พาณิชย์ปรับแผนรับมือโจมตีเอฟทีเอปกปิด-ทับซ้อน", 2547. ไทยโพสต์.
[19 กรกฎาคม 2547]
ไทยรัฐ
"เจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญีป่ นุ่ ยังสะดุดตอ", 2546. ไทยรัฐ. [7 มิถนุ ายน
2546]
"เกษตรฯ ยังงมทำยุทธศาสตร์โคนม", 2547. ไทยรัฐ. [22 มิถนุ ายน 2547]
แนวหน้า
"ออสซี-่ จีเอ็มจีไ้ ทย สรุปแผนเขตการค้าเสรี", 2545. แนวหน้า. [30 เมษายน
2545]
"ไฟเขียวเปิดตลาดหอม-กระเทียม", 2550. แนวหน้า. [21 ธันวาคม 2550]
ประชาชาติธรุ กิจ
"ขายเกษตรกร แลกดาวเที ย ม? ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น FTA ไทยออสเตรเลีย", 2547. ประชาชาติธรุ กิจ. [5 กรกฎาคม 2547]
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ผูจ้ ดั การรายวัน
"ชุมนุมใหญ่28มิ.ย.ต้าน"เอฟทีเอ""ผูเ้ ลีย้ งโค"ล่ารายชือ่ "ถวายฎีกา"", 2547.
ผูจ้ ดั การรายวัน. [24 มิถนุ ายน 2547]
"ทองคำ-น้ำมันฉุดไทยขาดดุลฯ ออสเตรเลีย", 2549. ผูจ้ ดั การรายวัน. [18
มกราคม 2549]
"ทีซีแอลปูพรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มสูบนำร่องยักษ์แบรนด์จีนทยอยสู่ไทย
ผลเอฟทีเอ", 2549. ผูจ้ ดั การรายวัน. [27 กุมภาพันธ์ 2549]
ผู้จัดการรายสัปดาห์
"ทุนออสซีต่ บเท้าเข้าไทย เล็ง 6 ธุรกิจดาวรุง่ -บีโอไอชี้ ยานยนต์-เหมืองแร่
เด่น", 2548. ผูจ้ ดั การรายสัปดาห์. [28 พฤศจิกายน 2548]
ผู้จัดการออนไลน์
"สมาคมผูเ้ ลีย้ งโคนมร้องนายกฯ ถอดผลิตภัณฑ์นมออกจาก FTA", 2547.
ผูจ้ ดั การออนไลน์. [25 พฤษภาคม 2547]
"หน.คณะเจรจาไม่สนเสียงค้าน ลงนามเอฟทีเอ"ออสซี่"5ก.ค.", 2547.
ผูจ้ ดั การออนไลน์. [22 มิถนุ ายน 2547]
"ชินคอร์ปโต้ข้อหา 5 ประเด็น FTA ยันธุรกิจโทรคมออสเตรเลียเปิดเสรี",
2547. ผูจ้ ดั การออนไลน์. [6 กรกฎาคม 2547]
มติชน
"นายกฯปลืม้ เอฟทีเอกับออสซี"่ , 2547. มติชน. [12 พฤษภาคม 2547]
"ม็อบบุกทำเนียบต้านเอฟทีเอ "ออสซี่" ปลื้มถกร่วมรมต.ไทย", 2547.
มติชน. [29 มิถนุ ายน 2547]
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"ปชป. คุย้ เอฟทีเอหุน้ ส่วนชินร่วมทุนออสซี"่ , 2547. มติชน. [5 กรกฎาคม
2547]
"หอการค้า 16 สมาคมหนุนเอฟทีเอญีป่ นุ่ ", 2550. มติชน. [15 กุมภาพันธ์
2550]
"สอท. เตือนอุตฯชิน้ ส่วนรับมือเจเทปา ค่ายรถญีป่ นุ่ หันนำเข้าจากประเทศ
แม่", 2550. มติชน. [31 สิงหาคม 2550]
มิชชั่นไทยแลนด์
"วัดกึน๋ ทักษิณ-โคอิซมู ชิ งิ ดำ 4 สินค้าเกษตร", 2546 มิชชัน่ ไทยแลนด์.
[23 พฤษภาคม 2546]
สยามรัฐ
"ญีป่ นุ่ เพิม่ ข้อตกลง ป้องเอฟทีเอไทย", 2550. สยามรัฐ. [5 เมษายน 2550]
สำนักข่าวไทย
"นายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมเจรจาเอฟทีเอกับ 4 ประเทศ", 2546. สำนัก
ข่าวไทย. [15 ธันวาคม 2546]
สำนักข่าวประชาธรรม
"FTA ไทยจีนพ่นพิษหอมหัวใหญ่เมืองฝางเน่า น้ำท่วมฝาง ชาวบ้านยัน
เพราะสวนส้มรุกป่า", 2547. สำนักข่าวประชาธรรม. [23
สิงหาคม 2547]
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The Nation
"คำสัมภาษณ์ของนายการุณ กิตสิ ถาพร อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์",
1998. The Nation. [13 March 1998]
"Thailand to ink bilateral trade pacts" The Nation. [28 November
2000]
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รายชือ่ เอกสารโครงการ WTO Watch
(จับกระแสองค์การการค้าโลก)

เอกสารข้อมูล
หมายเลข 1

ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT/WTO
โดย จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
มิถนุ ายน 2547

หมายเลข 2

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี
US-Australia FTA และ Thailand-Australia FTA
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
กรกฎาคม 2547

หมายเลข 3

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี
US-Chile FTA
US-Singapore FTA
และ US-Australia FTA
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
เอกพล จงวิลัยวรรณ
สิทธิกร นิพภยะ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2547
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หมายเลข 4

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
พฤศจิกายน 2547

หมายเลข 5

คลังข้อมูล FTAs
โดย อิสร์กลุ อุณหเกตุ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
เมษายน 2548

หมายเลข 6

บรรณานุกรม WTO
โดย อิสร์กลุ อุณเหตุ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 7

ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : มโนสาเร่
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มิถนุ ายน 2548

หมายเลข 8

ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตร
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มิถนุ ายน 2548

หมายเลข 9

Stiglitz Plan:
ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
โดย ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
กรกฎาคม 2548
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หมายเลข 10

ข้อเสนอว่าด้วยการจัดระเบียบสินค้าเกษตร
โดย จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
สิงหาคม 2548

หมายเลข 11

การอำนวยความสะดวกทางการค้า
Trade Facilitation
โดย ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2548

หมายเลข 12

ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย :
รายงานและบทวิเคราะห์
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
เมษายน 2549

หมายเลข 13

การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 6
ที่ฮ่องกง
โดย สิทธิกร นิพภยะ
เมษายน 2549

หมายเลข 14

การค้าและการลงทุน:
การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก
โดย บัญชา ดอกไม้
เอกพล จงวิลัยวรรณ
พฤษภาคม 2550
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หมายเลข 15

ความตกลงเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐภายใต้ WTO
WTO Agreement on Government Procurement:
GPA
โดย วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์
ตุลาคม 2550

หมายเลข 16

จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO
รายงาน USTR ปี 2549
โดย สุนทร ตันมันทอง
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มกราคม 2551

หมายเลข 17

Thailand Trade Policy Review:
The Thai Government Report
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
บรรณาธิการ
กุมภาพันธ์ 2551

หมายเลข 18

Thailand Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Reports,
Volume One: 1995-1999
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มีนาคม 2551

หมายเลข 19

Thailand Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Reports,
Volume Two: 2003 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เมษายน 2551
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หมายเลข 20

National Trade Estimate of Thailand:
The USTR Reports, 2001-2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เมษายน 2551

หมายเลข 21

จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO
รายงาน USTR ปี 2550
โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มิถนุ ายน 2551

เอกสารวิชาการ
หมายเลข 1

GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ตุลาคม 2547

หมายเลข 2

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มกราคม 2548

หมายเลข 3

GATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
โดย พรเทพ เบญญาอภิกลุ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 4

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
โดย สิทธิกร นิพภยะ
พฤษภาคม 2548
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หมายเลข 5

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
โดย ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์
มิถนุ ายน 2548

หมายเลข 6

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด:
ข้อตกลงและประสบการณ์
โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
มิถนุ ายน 2548

หมายเลข 7

สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยา
โดย สิทธิกร นิพภยะ
กันยายน 2548

หมายเลข 8

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :
การปรับตัวยุคการค้าเสรี
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2548

หมายเลข 9

ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการ SPS
สิง่ แวดล้อม และแรงงานของ WTO
โดย ทัชชมัย ฤกษะสุต
พฤศจิกายน 2548

หมายเลข 10

ข้าวภายใต้องค์การการค้าโลก
โดย มณเฑียร สติมานนท์
มกราคม 2549

หมายเลข 11

MFA กับการจัดระเบียบการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
โดย ศันสนีย์ ลิม้ พงษ์
พฤศจิกายน 2549
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หมายเลข 12

ลิขสิทธิ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรการทางเทคโนโลยี
และทางเลือกสำหรับประเทศไทย
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์
นันทน อินทนนท์
มกราคม 2550

หมายเลข 13

การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO
โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร
มีนาคม 2550

หมายเลข 14

ข้อพิพาทว่าด้วย GMOs
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
โดย สิทธิกร นิพภยะ
พฤษภาคม 2550

หมายเลข 15

มาตรการบังคับใช้สิทธิกับปัญหาการเข้าถึงยา:
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและ
ความตกลงระหว่างประเทศ
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์
กรกฎาคม 2550

หมายเลข 16

การเมืองว่าด้วยการเจรจาการค้าพหุภาคี:
จากซีแอตเทิลถึงแคนคูน
โดย สุนทร ตันมันทอง
ตุลาคม 2550

หมายเลข 17

การจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
โดย ปัทมาวดี โพชนุกลู ซูซกู ิ
ธันวาคม 2550
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หมายเลข 18

หนึ่งทศวรรษ WTO
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
กุมภาพันธ์ 2551

หมายเลข 19

การเจรจารอบโดฮาให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนา
จริงหรือ?
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
พฤษภาคม 2551

เอกสารเหตุการณ์ปจั จุบนั
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หมายเลข 1

การประชุมแคนคูน :
ความผลิบานและโรยราของการค้าเสรี
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
พฤษภาคม 2547

หมายเลข 2

รายงานการประชุมทางวิชาการ
“รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจา
การค้าทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร”
โดย สิทธิกร นิพภยะ (บรรณาธิการ)
กรกฎาคม 2547

หมายเลข 3

รายงานการบรรยายทางวิชาการ
“ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ FTAs”
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (ผูบ้ รรยาย)
สิทธิกร นิพภยะ (เรียบเรียง)
กุมภาพันธ์ 2548

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

หมายเลข 4

ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
เอกพล จงวิลัยวรรณ
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2548

หมายเลข 5

FTA ไทย - สหรัฐอเมริกา
ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ
โดย สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ (ผูบ้ รรยาย)
อิสร์กลุ อุณหเกตุ (เรียบเรียง)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2549

หมายเลข 6

Trade and Competition
โดย เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์ (ผูบ้ รรยาย)
ประสพสุข สังข์บญ
ุ มาก (เรียบเรียง)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
มกราคม 2550

หมายเลข 7

โบอิ้งกับแอร์บัส: กรณีพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับสหภาพยุโรป
โดย สุนทร ตันมันทอง
เมษายน 2550

หมายเลข 8

สังคมเศรษฐกิจไทยใน USTR Special 301 Report
โดย สุนทร ตันมันทอง
พฤษภาคม 2551
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เอกสารวิจยั

166

หมายเลข 1

การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร: ความไม่สมดุล
ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร
สิรลิ กั ษณา คอมันตร์
กุมภาพันธ์ 2548

หมายเลข 2

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ
ต่อประเทศไทย
โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ครรชิต สุขนาค
มีนาคม 2548

หมายเลข 3

การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO
และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดอน นาครทรรพ
หฤษฏ์ รอดประเสริฐ
สิงหาคม 2548

หมายเลข 4

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
สาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ธราธร รัตนนฤมิตศร
สิงหาคม 2548

หมายเลข 5

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงปี 2543 - 2549
โดย ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
ตุลาคม 2549

เอกสารวิจยั หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch

หมายเลข 6

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มิถนุ ายน 2550

หมายเลข 7

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัว
ในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
โดย เกรียงไกร เตชกานนท์
ภัททา เกิดเรือง
กรกฎาคม 2550

หมายเลข 8

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
นโยบายเขตการค้าเสรีของไทย
โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
กรกฎาคม 2551
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ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
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