
ความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีของสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
เรื่อง การเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสร ี(FTA)  

ระหวางประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

……………………………….. 

 
1. ความเปนมา 

 รัฐบาลไทยไดผลักดันใหมีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade 

Agreement) กับหลายประเทศ โดยที่ไดลงนามไปแลวเชน ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน ความ

ตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนดเปนตน และในสวน

ของการทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศจีนนั้น ไดมีการเจรจาเพื่อเริ่มลดภาษีหรือเปดเสรี

ระหวางกันกอนในเรื่องที่พรอม (Early Harvest)  

 อยางไรก็ตาม ความตกลงเขตการคาเสรีที่ไดรับความสนใจเปนอยางสูงจากประชาชน 

คือ ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐฯ เปนประเทศมหาอํานาจ

ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก อีกทั้งเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดของไทย โดยมีผลผลิตมวลรวม 

ภายในประเทศ ( GDP) ในป พ.ศ.2546 เทากับ 11 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 80 เทาของ GDP 

ไทยในปเดียวกัน) หรือคิดเปนประมาณ 30 % ของ GDP รวมของโลก ประชากรสหรัฐฯ มีรายไดเฉลี่ย 

ตอหัวสูงถึง 37,900 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 17 เทาของรายไดตอหัวตอปของไทย) ซึ่งบริโภคสินคา

ไทยสูงถึงปละประมาณ 600,000 ลานบาท หรือประมาณ 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 นอกจากนี้ กรอบการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐฯ นั้น 

ฝายสหรัฐฯ ไดเสนอกรอบการเจรจาที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ (Comprehensive) แทบทุกดานมีการ

เจรจาในหัวขอตางๆ 23 หัวขอ มีประเด็นครอบคลุมการเปดตลาดสินคา การคาบริการ การลงทุน 

ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เปนตน โดยที่ขอเสนอสวนใหญตองการใหประเทศไทย

เปดเสรีมากยิ่งกวากรอบการเปดเสรีภายใตองคการการคาโลก (WTO) หรือในบางกรณีเชน ขอเสนอ

เร่ืองทรัพยสินทางปญญานั้นใชมาตรฐานที่เขมงวดกวากฎหมายที่บังคับใชภายในของสหรัฐฯ อีกดวย 

 ความหวงใยของประชาชน ผูประกอบการ ภาคประชาสังคมและกลุมตางๆ นั้น ยังได

ครอบคลุมไปถึงกระบวนการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีอีกดวย ดังที่หลายฝายไดสะทอนวา 

การเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีนั้น เปนไปโดยขาดการศึกษาอยางเพียงพอ ขาดกระบวนการ

การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ และขาดกระบวนการพิจารณาโดยกลไกทางรัฐสภาอยางเพียงพอ  

 ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเจรจา รวมทั้งบทเรียนจากการที่ไดเจรจาจัดทํา

ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน สงผลกระทบตอ
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เกษตรกรที่ปลูกผักผลไมในภาคเหนือ และเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อโคนมนับลานครอบครัว จึงเปน

สาเหตุสําคัญทําใหเกิดการเคลื่อนไหวคัดคานการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีของรัฐบาล

อยางกวางขวาง และสรางแรงกดดันใหกับนายนิตย  พิบูลสงครามหัวหนาคณะเจรจาจัดทําความตกลง

เขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ตองลาออกไปในที่สุด ภายหลังจากการเจรจารอบที่ 6 (ระหวางวันที่ 9-13 

มกราคม 2549) ที่จังหวัดเชียงใหม 

 สภาที่ปรึกษาฯ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งจากฐานกลุมตางๆ ทั้งดาน

เศรษฐกิจและสังคม จากทุกสาขาอาชีพ และจากทุกภูมิภาคของประเทศ เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ผลประโยชนและผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาวของการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีที่

จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งที่เปนผลกระทบตอประเทศชาติโดยรวม และผลที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรซึ่งเปน

คนสวนใหญของประเทศ จึงไดทําการศึกษา และจัดประชุมเวทนีโยบายสาธารณะเพือ่ระดมความคดิเหน็

จากทุกภาคสวน เพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีตามพระบัญญัติราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. วิธีการศึกษา  

 2.1 สังเคราะหจากงานวิจัย เอกสาร และรายงานตางๆ เพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.2 จัดสัมมนาระดมความเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ ภาคเอกชน 

หนวยงานราชการ องคกรไมแสวงหากําไร สถาบันการเงิน เกษตรกร และประชาชนผูสนใจ ทั้งในสวน

ภูมิภาคและสวนกลาง จํานวนมากกวา 450 คน เมื่อวันศุกรที่ 6 มกราคม 2549 ณ ศูนยประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 

 2.3 เชิญวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิ ที่มีสวนรวมในการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี 

ไทย-สหรัฐอเมริกามาใหขอมูลและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ณ หองประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 27 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวนัที ่2 กมุภาพนัธ 

2549 โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 80 คน 

2.4 นําเสนอตอที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 

กุมภาพันธ 2549 และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 

2.5 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดทบทวนและปรับปรุงความเห็นและ 

ขอเสนอแนะเดิมใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการปจจุบันในการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ เมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 และไดมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
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3. ขอเท็จจรงิและสถานการณของปญหาและผลกระทบจากการทาํความตกลงเขตการคา
เสรีกับประเทศตางๆ  

 ปจจุบันนี้การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทํากับประเทศตางๆ เชน ความ 

ตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ซึ่งไดเปดตลาดสินคาเกษตรพิกัดศุลกากร 07-08 (ผักและผลไม)  

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ในขณะที่การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-

ออสเตรเลียมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 และจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวาง

ไทย- นิวซีแลนด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548  ซึ่งไดสงผลกระทบในประเด็นตางๆ  

ดังตอไปนี้ 

 3.1  ผลของการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน 

 ผลของการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ทําใหตลาดของผักและ 

ผลไมระหวางไทย-จีน ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศจีนเปนผูสงออกผักและผลไมเขามายัง

ประเทศไทยมากกวา จากสถิติพบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2548 กับ 

มกราคม-มิถุนายน 2547 ไทยสงออกผักและผลไมไปจีนเพิ่มข้ึนประมาณ 29.7% ในขณะที่ประเทศ

ไทยนําเขาผักและผลไมเพิ่มข้ึนหลายเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบการนําเขากอนการทําขอตกลง (พ.ศ.

2545) และหลังการทําความตกลง (พ.ศ.2547) เชน มีการนําเขากระเทียมเพิ่มข้ึน 390% และมีการ 

นําเขาหอมหัวใหญเพิ่มข้ึนอีก 223 % เปนตน1

 การนําเขาจากจีนทําใหราคาเฉลี่ยกระเทียม หอมหัวใหญและหอมแดงที่เกษตรกรขาย

มีราคาลดต่ําลง 21.1%, 53.25% และ 54.5% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับราคากอนเจรจาจัดทํา

ความตกลงเขตการคาเสรี เกษตรกรที่ปลูกหอมกระเทียมตองลดพื้นที่ปลูกพืชลงจากพื้นที่ปลูกเฉลี่ย

ประมาณ 22,000 ไร ในระหวางป พ.ศ. 2540-2545 เหลือเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น ในป พ.ศ. 2548 ขอมลู

จากตลาดไท2 พบวากระเทียมจากจีนเขามาตีตลาดกระเทียมไทย โดยปจจุบันสัดสวนของกระเทียม

จีนตอกระเทียมไทยมีสัดสวนสูงถึง 70:30 ทั้งที่กอนหนาการทําขอตกลงเขตการคาเสรี สัดสวนของ

กระเทียมจีนมีนอยมาก ความคาดหมายของบางฝายที่หวังวากระเทียมไทยนาจะสามารถครอง 

ตลาดเฉพาะ (Niche Market) เอาไวไดก็เปนไปไดยาก เนื่องจากปจจุบันนี้ ผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลง 

ทัศนคติการบริโภคหันไปนิยมกระเทียมนําเขามากขึ้นดวย  

 ผลกระทบมิไดเกิดขึ้นเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกหอมกระเทียมเทานั้น แตขยายไปยังพืชผัก

และไมดอกเมืองหนาวดวย เนื่องจากตนทุนการผลิตจากประเทศจีนต่ํากวาประเทศไทยมาก ซึ่ง

ประมาณการวา มีเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-จีนมากกวา 

200,000 ครอบครัวหรือประมาณ 1 ลานคน3 (คํานวณจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

โดยสวนใหญเปนเกษตรกรในภาคเหนือ รวมทั้งเกษตรกรที่อยูในโครงการหลวง 
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 ขอสรุปจากการศึกษาหลายชิ้นชี้ชัดตรงกันวา การทําความตกลงการคาเสรีไทย-จีนนั้น 

ขาดการศึกษาขอมูล ขาดการเตรียมความพรอมภายใน และขาดความเขาใจ สภาพตลาดในประเทศ

จีนอยางเพียงพอ ดังที่พบวาแมวาจีนไดลดภาษีนําเขาใหกับสินคาไทยแลว แตยังมีการเก็บภาษีใน

ระดับมณฑลในอัตราสูงถึง 17% อีกทั้งผักและผลไมจากจีนที่ไทยนําเขาก็ยังมีปญหาสารเคมีตกคาง

เกินมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังมีปญหาการหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร และจีนกลับมีมาตรการ 

สุขอนามัยอยางเขมงวด จนทําใหสินคาผลไมของไทย ตองเนาเสียเปนจํานวนมากจากการใชเวลาใน

กระบวนการตรวจสอบของจีน ในขณะที่ไทยยังขาดการพัฒนาในดานการบริหารจัดการนําเขาและ

การกํากับดูแลดานคุณภาพและมาตรฐาน 

 3.2  ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

 หากไมนับความตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งเกิดขึ้นกอนแลวนั้น ความตกลง

เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ถือไดวาเปนความตกลงการคาเสรีฉบับแรกที่มีผลบังคับใช  

โดยสมบูรณ ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี โดยขอตกลงนี้มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548  

 จากสถิติของกระทรวงพาณิชยพบวา อุตสาหกรรมที่ไดประโยชนอยางชัดเจน คือ  

อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนยานยนต และอุตสาหกรรมอาหาร โดยกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

รถยนตและอุปกรณนั้น มีการสงออกเพิ่มข้ึนถึง 75.7% ในชวง 10 เดือนแรกของการทําความตกลง

การคาเสรี4 และการสงออกกุงแชเย็นและแชแข็งสงออกเพิ่มข้ึน 45.5% ในชวง 7 เดือนแรกของการทํา

ความตกลงการคาเสรี ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอยังไมเห็นผลประโยชนที่ชัดเจนนัก เนื่องจากมีการ

สงออกเพิ่มข้ึนเพียง 8 % เทานั้นในชวง 10 เดือนแรก เชนเดียวกับผลประโยชนอยางอื่นที่เราคาดวาจะ

ไดรับ เชน การลงทุนเกี่ยวกับรานอาหารและบริการของคนไทยในออสเตรเลีย ซึ่งยังไมเห็นผล 

 ในอีกดานหนึ่งนั้น สินคานําเขาจากออสเตรเลีย สงผลกระทบอยางหนักตอเกษตรกรที่

เลี้ยงโคเนื้อโคนม ตลอดจนเกษตรกรที่ปลูกผลไมเมืองหนาว จากสถิติพบวา ในชวง 7 เดือนแรกของ

การทําความตกลงการคาเสรี มีการนําเขาน้ํานมดิบเพิ่มข้ึนมากกวา 300% 5สงผลกระทบตอเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมประมาณ 20,000 ครอบครัว (มากกวา 100,000 ราย) และธุรกิจตอเนื่อง 200,000 ราย 

เนื่องจากตนทุนน้ํานมดิบของออสเตรเลียต่ํากวาไทยเกือบคร่ึงหนึ่ง ขอมูลจากสมาคมโคนมของไทย

ระบุวาขณะนี้มีเกษตรกรที่ทยอยขายโคนมทิ้งไปแลวสูงถึง 20-30%6 (ขอมูลจากสมาคมโคนมแหง

ประเทศไทย) 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทํานองเดียวกับเกษตรกรที่เล้ียงโคนม จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่

เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยดวย เนื่องจากมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยสูงถึง 1,000,000 

ครอบครัว ครอบคลุมเกษตรกรถึง 5,000,000 คน ในขณะที่เนื้อคุณภาพเดียวกันในออสเตรเลียนั้น  
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มีราคาถูกกวาเกือบคร่ึงหนึ่ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะแรก คือ ผลกระทบตอเกษตรกรที่เล้ียง 

โคขุนซึ่งมีประมาณ 5% ของเกษตรกรที่เลี้ยงโคในประเทศไทยกอน และผลกระทบจะคอยๆ สงผลตอ

เกษตรกรทั้งหมด เมื่อผลของการลดภาษีมีผลโดยสมบูรณคือเหลือ 0% ในอีก 15 ปขางหนา อยางไร 

ก็ตาม สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทยประเมินวา ผลกระทบดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนภายในอีก 

5 ปขางหนานี้ 7

 กลุมผูผลิตไวนและสุราพื้นเมืองเปนอีกกลุมหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี

ไวนและสุรา โดยคาดวาจะมีผูไดรับผลกระทบประมาณ 100,000 ราย 8

 นอกเหนือจากผลกระทบหลักดังที่ไดกลาวแลว เกษตรกรที่ปลูกผักผลไมเมืองหนาว  

ก็จะไดรับผลกระทบซ้ําเติมอีกระลอกหนึ่ง นอกเหนือจากผลกระทบจากการเจรจาความตกลงเขต 

การคาเสรีระหวางไทย-จีน เชน จากสถิติพบวา การนําเขาผลไมเมืองหนาว และอาหารปรงุแตงจากผกั 

ผลไมนําเขาจากออสเตรเลียเพิ่มข้ึนถึง 41.4% เกษตรกรที่ปลูกองุนและมันฝรั่งในประเทศไทย คือ  

ตัวอยางผูไดรับผลกระทบในกรณีดังกลาว 

 ผลของการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย นอกจากกระทบ

ตอเกษตรกรเปนจํานวนมากแลว ยังสงผลตอดุลการคาของประเทศดวย จากขอมูลของกรมศุลกากร

นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม- พฤศจิกายน 2548 เมื่อความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีผลบังคับ

ใชไทยสงออกสินคาตามขอตกลงจํานวน 5,505 รายการ มูลคา 117,083 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอน 31% ขณะที่การนําเขาสินคาจากออสเตรเลียตามขอตกลง มีมูลคา 121,841 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 59% สงผลใหไทยขาดดุลการคากับออสเตรเลียมูลคา 4,758  

ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ไทยเปนฝายเกินดุลกับออสเตรเลียมูลคาถึง 12,812 ลาน

บาท การขาดดุลดังกลาว เนื่องมาจากการนําเขาทองคําและน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากปกอนหนา ซึ่ง

ไทยเปนฝายเกินดุลการคาออสเตรเลียมาโดยตลอด 

 3.3  ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 

 ขอตกลงฉบับนี้มีผลต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา ผลของความตกลง 

การคาเสรีระหวางไทย-นิวซีแลนด โดยเฉพาะในสวนผลกระทบนั้นคงใกลเคียงกับออสเตรเลีย  

เนื่องจากนิวซีแลนดเปนประเทศที่ผลิตโคเนื้อโคนมรายใหญของโลก  
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4. สาระการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ และคาดการณผลกระทบ  

   4.1  ภาพรวม 

 สาระของการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐฯ มิไดมีเฉพาะเรื่องของการลด

อัตราภาษีนําเขาของสินคาบางรายการสําหรับแตละประเทศเทานั้น แตสหรัฐฯ ตองการเจรจาใหไทย

ทําความตกลงแบบครอบคลุมเบ็ดเสร็จในอีกหลายเรื่องที่สําคัญ เชน การลงทุน และการคาการบริการ

ซึ่งรวมถึงการเปดเสรีทางการเงิน การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

และขอกําหนดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและแรงงาน เปนตน ในภาพรวมนั้น ประเทศไทยอาจไดรับ 

ผลประโยชนในระยะสั้นกับการเปดเสรีสินคา การรักษาสิ่งแวดลอม และมาตรฐานแรงงาน เปนตน 

 กอนหนาการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ ทั้งสองประเทศเคยลงนาม

ในสนธิสัญญาทางไมตรี (Treaty of Amity) ที่เร่ิมบังคับใช ตั้งแตป พ.ศ.2509 และมีผลส้ินสุดลงในป 

พ.ศ. 2548 โดยสนธิสัญญาดังกลาว ใหผูประกอบการของสหรัฐฯ ไดรับสิทธิพิเศษในการลงทุนใน

ประเทศไทยในทุกสาขาการผลิตและการบริการ ยกเวน 6 สาขา ไดแก การขนสง การสื่อสาร การธนาคาร 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลเงินฝากหรือเงินลงทุนของผู อ่ืน การคาผลผลิต การเกษตร และการคา

อสังหาริมทรัพย  

 การเจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ นั้น กอใหเกิดประโยชนในบางสาขา 

เชน การสงออกสินคาประเภทยานยนตขนาดเล็กและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

ส่ิงทอ เครื่องประดับและอัญมณี เปนตน อยางไรก็ตามประโยชนที่จะไดรับจากการเปดเสรีสินคา 

ดังกลาว จะเปนผลประโยชนในระยะสั้นเทานั้น เพราะเมื่อจํานวนประเทศที่สหรัฐฯ จัดทําความตกลง

การคาเสรีเพิ่มข้ึน (ขณะนี้มีประเทศตางๆ ที่กําลังอยูในกระบวนการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกับ

สหรัฐฯ อีกหลายประเทศ) ผลประโยชนจากการไดลดอัตราภาษีอันเปนแตมตอก็จะหมดไป อีกทั้ง

อัตราภาษีสินคานําเขาเฉลี่ยของสหรัฐฯ ซึ่งอยูที่ 3.32% ก็เปนอัตราที่คอนขางต่ําอยูแลว ดังนั้นการลดลง

ของอัตราภาษีใหเหลือ 0%  จึงสงผลเปลี่ยนแปลงตอสหรัฐฯ ไมมากนัก เมื่อเทียบกับที่ไทยจะตองลด

อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยจาก 12.77% เหลือ 0% 9

 ในขณะที่ผลประโยชนมีขอบเขตจํากัดและอาจมีผลเพียงระยะสั้น แตผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกลับเปนผลกระทบระยะยาว เชน ผลกระทบจากการเปดเสรีการลงทุนและบริการ การเปดเสรี

ทางการเงิน การเปดเสรีเคลื่อนยายเงินทุน การยอมรับระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ 

ซึ่งมีผลอยางสําคัญตอความอยูรอดของกิจการของคนไทย เปนการเปดโอกาสใหตางชาติเขามา 

ครอบครองกิจการและทรัพยากรที่เกี่ยวกับความมั่นคง และความอยูรอดของประเทศ รวมทั้งมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตยของประเทศไทย ทั้งในดานบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ เชน  

รัฐบาลไทยตองแกไขกฎหมายใหนักลงทุนตางชาติไดสิทธิเทาเทียมกับคนไทยตามหลักปฏิบัติเยี่ยง 
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คนชาติ (National Treatment) การยอมรับระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ จนตอง 

แกไขกฎหมายภายในของไทย และการใชระบบอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในการตัดสินคดี

ความเกี่ยวกับการลงทุน เปนตน 

 4.2   การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 

 ในสวนนี้ สหรัฐฯ เจรจาในลักษณะใหเปดเสรีทั้งหมดยกเวนที่ระบุไวในรายการที่ไทย 

ขอสงวน (Negative List) ซึ่งจะมีผลทําใหการบริการที่ยังไมมีอยูในปจจุบัน แตอาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไดรับการเปดเสรีโดยอัตโนมัติ สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะสินคาและ/หรือบริการ ทาง

การเงินรูปแบบใหมๆ อาจมีความเสี่ยงสูงสําหรับผูบริโภคไทย ที่สําคัญที่สุดก็คือในการเจรจาทําความ

ตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ หากไมจํากัดขอบเขตของประเภทการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนระยะ

ส้ันตางๆ จะสรางความเสี่ยงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของคาเงิน และความเสี่ยง

จะยิ่งมากขึ้นอีก หากขอตกลงไมมีขอบทใหไทยสามารถดําเนินมาตรการสรางความปลอดภัยให 

ดุลการชําระเงิน (Balance of Payment : BOP Safeguards) และมาตรการรักษาเสถียรภาพของ

เศรษฐกิจมหภาค และอัตราแลกเปลี่ยน 

 นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังเจรจาเพื่อใหไทยรับการปฏิบัติ* เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 

ซึ่งหมายความวา รัฐบาลไทยตองปฏิบัติตอผูประกอบการของสหรัฐฯ เทาเทียมกับคนไทย อันจะสงผล

ทําใหผูประกอบการของสหรัฐฯ มีสิทธิเขามาประกอบกิจการธนาคารประกันภัย เงินทุนหลักทรัพย 

และบริการทางการเงินรูปแบบตางๆ ทําใหผูประกอบการของไทยอาจไมมีความสามารถทีจ่ะแขงขนัได 

เนื่องจากความแตกตางของขนาดเงินทุน และประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่นอยกวาผูประกอบการ

ของสหรัฐฯ ผูบริโภคไทยอาจจะไดรับประโยชนจากการแขงขันในระยะแรก แตในระยะยาวอาจจะ

ประสบปญหาเรื่องการเขาสูแหลงเงินทุนและการบริการทางการเงิน เนื่องจากผูประกอบการของ

สหรัฐฯ มีทัศนคติ และมุมมองในการบริหารความเสี่ยงที่ตางไปจากผูประกอบธุรกิจการคาของไทย  

ซึ่งอาจสงผลใหคนไทยเปนลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงในทัศนะของผูประกอบการของสหรัฐฯ ยิ่งกวานั้น 

ผูประกอบการของสหรัฐฯ อาจจะผูกขาดตลาดหรือมีอํานาจเหนือตลาด หลังจากที่ผูประกอบการ

ธุรกิจการเงินของไทยไมสามารถแขงขันไดแลว  

 การคาบริการขามพรมแดน (Cross-border service trade) โดยเฉพาะดานการเงิน

หรือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางสหรัฐฯ ตองการเจรจาเพื่อใหไทยยกเลิกขอจํากัด

ในการทําธุรกรรม การใชเทคโนโลยีแมจะชวยเรงใหการเติบโตของธุรกรรมขามพรมแดนเกิดขึ้นไดงาย

ก็ตาม แตการควบคุมดูแลก็ยังมีชองวางที่ไมสามารถตามไดทัน และกอใหเกิดปจจัยความเสี่ยงที่

                                                 

 

* คําที่เปนทางการของกระทรวงการตางประเทศ ใชคําวา “ประติบัติ” เชน ประติบัติเยี่ยงคนชาติ  (National 

Treatment) 
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อาจจะกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได นอกจากนี้อาจเปนชองทางในการหลีกเลี่ยง

กฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน 

 4.3   การเกษตร  

 สําหรับสินคาเกษตรของไทยโดยสวนใหญ สหรัฐฯ เสนอที่จะลดภาษีนําเขาเปนศูนยทันที

ที่ความตกลงมีผลบังคับใช แตก็มีสินคาเกษตรของไทยบางรายการ ที่ทางสหรัฐฯ อาจยังไมพรอมลด

ภาษีนําเขาเปนศูนยในทันที เชน ขาว พาสตา ผลไมแปรรูป น้ําสับปะรด น้ําตาล และปลาทนูากระปอง 

เปนตน ในขณะที่ไทยเสนอที่จะลดภาษีนําเขาเปนศูนยทันที ใหกับสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ที่ไทยเปน

ผูสงออกสําคัญ หรือที่ไทยไมสามารถผลิตไดเอง สวนสินคาเกษตรที่มีความออนไหวมากของไทย เชน 

เนื้อสัตว นม ผลิตภัณฑนม ขาวโพด มันฝร่ัง ชา กาแฟ และหัวหอม เปนตน ไทยไดเสนอใหมี

ระยะเวลาในการลดภาษีมากกวา 10 ป หรือ จัดใหมีการกําหนดโควตาการนําเขาสําหรับสินคา

ดังกลาว  

 สหรัฐฯ ไดแสดงทาทีวาจะยกเลิกมาตรการการอุดหนุนสินคาเกษตรสงออกทุกรูปแบบ 

(Export Subsidy) แตในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดยากที่จะมีการยกเลิกการสนับสนุนดังกลาว รวมทั้ง

การอุดหนุนภายใน (Domestic Support) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสหรัฐฯ สามารถทุมสินคาเกษตร

ขายในตลาดโลกในราคาต่ํากวาตนทุนที่แทจริง เนื่องจากการเจรจาของสหรัฐฯ นั้นตองเปนไปตาม

กฎหมายการคาของสหรัฐฯ (Trade Act 2002) และขอกําหนดในกฎหมาย Farm Security and 

Rural Investment Act 2002 (Farm ACT 2002) ซึ่งใหอํานาจรัฐบาลสนับสนุนสินคาเกษตรคิดเปน

มูลคามหาศาล 

 การเปดเสรีสินคาเกษตรภายใตความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จะทําใหเกิดผลดี

ในระยะสั้นตอการสงออกในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน กุง ไก และอาหารทะเล ผลดีขอนี้อาจจะ 

ไมไดเปนไปอยางที่คาดหวัง เนื่องจากยังมีปญหาในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับ การคิดคํานวณตามกฎวา

ดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) และปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจทําใหไทยเสียเปรียบได 

ตลอดจนมีผลดีตอธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจที่นําเขาวัตถุดิบประเภทฝาย ถั่วเหลือง ขาวโพด  

จากสหรัฐฯ แตจะสงผลกระทบตอเกษตรกรไทยเปนจํานวนมากที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันกับสหรัฐฯ ซึ่งมี

จํานวนหลายลานครอบครัว 

 นอกเหนือจากนี้ การเปดตลาดสินคาเกษตรยังครอบคลุมถึงพืชดัดแปลงพันธุกรรม  

ซึ่งเปนประเด็นที่ออนไหว และมีผลกระทบในวงกวางตอเกษตรกรทั้งดานพันธุ ราคาตนทุน ผูบริโภค 

และความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว 

 4.4  ทรัพยสินทางปญญา  
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 สหรัฐฯ ไดเจรจาขอใหไทยเพิ่มมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญามากกวา 

ขอตกลงทริปส (TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights) 

ภายใตองคการการคาโลก (WTO) และมากกวาความตกลงทรัพยสินทางปญญาที่สหรัฐฯ ทํากับ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก ตัวอยางเชน สหรัฐฯ ไดเรียกรองใหไทยขยายระยะเวลาการคุมครองยาให 

ยาวนานขึ้นกวา 20 ป โดยอางความลาชาในการขึ้นทะเบียน การเรียกรองใหมีการผูกขาดขอมูลยา 

(Data Exclusivity) และการเรียกรองใหไทยใหการคุมครองการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค ขอเรียกรอง

ดังกลาวจะทําใหเกิดการผูกขาดยาในตลาดยาวนานขึ้น เปนผลใหยามีราคาแพงและเปนอุปสรรคตอ

ราคาและเสถียรภาพในการใชยาและการเขาถึงยา 

 สหรัฐฯ ยังไดขอขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่รวมไปถึงเครื่องหมายกลิ่น

และเสียง ซึ่งจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และบริการสปาของประเทศไทย 

ในขณะที่การเรียกรองใหไทยเขาเปนภาคีของสนธิสัญญาบูดาเปสต (Budapest Treaty) นั้น จะทําให

สหรัฐฯ สามารถเขาถึงฐานพันธุกรรมจุลินทรียในประเทศไทยโดยไมตองขออนุญาต และไมตองทํา

สัญญาสวนแบงผลประโยชนใหไทย 

 ขอเรียกรองใหประเทศไทยเขาเปนภาคีวาดวยความรวมมือทางสิทธิบัตร (Patent 

Cooperation Treaty : PCT ) จะมีผลใหสหรัฐฯ สามารถจดสิทธิบัตรไดงายขึ้น เพราะสามารถจด 

สิทธิบัตรในประเทศใดก็จะมีผลในประเทศอื่นๆ ที่เปนสมาชิกทั้งหมด  ในขณะที่ประเทศไทยจะไดรับ

ผลกระทบในการกลั่นกรองคําขอสิทธิบัตร ทําใหเขาถึงขอมูลสิทธิบัตรยากขึ้น เปนตน  

 นอกจากนี้สหรัฐฯ ไดเจรจาขอใหไทยเปนภาคีอนุสัญญาคุมครองพันธุพืช (UPOV 

1991) และรับขอตกลงการขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหคุมครองสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ซึ่งจะสงผล 

ทําใหไทยไมสามารถอางสิทธิการเปนเจาของพันธุพืชและสารพันธุกรรมพืช รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตาม

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจทําใหเกษตรกรไทย มีตนทุนในการใช

ทรัพยากรพืชและสัตวเพิ่มข้ึน เนื่องจากตองจายคาตอบแทนใหเจาของสิทธิบัตรพืชและสัตวดังกลาว  

 ฝายไทยไดเจรจาขอขยายการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพื่อใหการคุมครองแก

ขาวหอมมะลิ และผาไหมไทย เปนตน และไดเจรจาขอขยายการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและ

ทรัพยากรชีวภาพ โดยไทยตองการใหสหรัฐฯ ยอมรับหลักการเรื่องการขออนุญาตลวงหนา กอนที่จะ

นําเอาทรัพยากรธรรมชาติของไทยไปใช เพื่อปองกันเรื่องโจรสลัดชีวภาพ (Biopiracy) และจะตองมี

การแบงปนผลประโยชน ที่เกิดจากการใชทรัพยากรนั้น โดยขอใหมีขอกําหนดดังกลาวในขั้นตอนการ

ยื่นจดสิทธิบัตรดวย เพื่อปองกันการจดสิทธิบัตรโดยมิชอบ 

 สหรัฐกลับตอรองใหใชกฎหมายเครื่องหมายการคาของสหรัฐแทน การคุมครอง 

ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) ที่ไทยเรียกรองนั้น ซึ่งสหรัฐฯ ไม 
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จําเปนตองคุมครองชื่อของสินคาที่เปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เชน ชื่อของ “ขาวหอมมะลิ” และสินคา

อ่ืนๆ ของไทยอาจถูกแยงชิงไปใชประโยชน เพื่อการคาโดยบริษัทในสหรัฐฯ ได 

 4.5 การคา การบริการ การลงทุน และภาคอุตสาหกรรม  

 4.5.1 การคา การบริการ การลงทุน  

 ในเร่ืองนี้สหรัฐฯ เจรจาใหเปดเสรีทั้งหมดยกเวนที่ระบุไวในรายการที่ไทย 

ขอสงวน (Negative List) และเจรจาเพื่อใหไทยรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ใน

ลักษณะเดียวกับที่กลาวมาแลวในหัวขอ 4.2 สาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ  

การโทรคมนาคมการเงิน และการบริการไปรษณียดวนพิเศษ การเปดเสรีในสาขาดังกลาว จะสงผล

กระทบโดยตรงกับผูประกอบการรายใหญของไทย และผูประกอบการของประเทศอื่นๆ ที่ไมไดรับสิทธิ

การเปดเสรี และเปนเหตุใหประเทศอื่นขอใหไทยเปดเสรีในเรื่องดังกลาวใหดวย เนื่องจากสาขา 

ดังกลาวตองใชการลงทุนสูง รวมทั้งตองมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ผูบริโภครวมทั้งผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในฐานะผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการแขงขันที่เกิดขึ้น ยกเวนใน

กรณีที่มีการผูกขาดเกิดขึ้นในระยะยาว ปญหาการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการแขงขัน

ทางการคา (Trade Competition Act) ในประเทศไทยยังไมเขมแข็งพอ ทําใหเกิดการใชอํานาจเหนือ

ตลาดโดยไมชอบ (Abuse of Market Dominance) และการจํากัดการดําเนินธุรกิจ (Restrictive Business 

Practice) ตลอดจนปญหาการผูกขาดตามธรรมชาติ (Natural Monopoly) ที่โดยธรรมชาติไมมีการ

แขงขันหากกิจการใดอยูในมือคนตางชาติ อํานาจทางเศรษฐกิจก็จะเปนของผูประกอบการนั้นๆ 

นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังตองการใหไทยดําเนินนโยบายที่สงเสริมธุรกิจอยางเทาเทียมกัน เพื่อมุงเสริม

ประสิทธิภาพของกลไกตลาด ซึ่งจะสงผลใหไทยตองยกเลิกสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจที่มีเหนือ

ผูประกอบการอื่น อันจะสงผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการเชิงสังคมที่มิไดคํานึงถึงผลกําไรเปน

หลัก  

 สหรัฐฯ ไดเรียกรองใหเปดเสรีทางการเงิน และการเคลื่อนยายเงินทุนการโอนเงิน

ออกนอกประเทศสามารถทําไดโดยไมมีขอจํากัด ซึ่งจะสงผลใหธนาคารแหงประเทศไทยไมมีสิทธิเขา

ควบคุมการไหลเขาออกของเงินตราที่เกิดจากการคาเสรีภาคบริการได แมกระทั่งกรณีที่เกิดปญหา 

ดุลการชําระเงินก็ตาม  

 การเปดเสรีดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนอีกเรื่องหนึ่งที่

สหรัฐฯ ตองการเจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรี โดยเฉพาะกรณีการใหงดเวนการเก็บภาษีศลุกากร

จากการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะทําใหมีผลกระทบตอดุลการคา มีผลกระทบตอการคา

ภายในประเทศ และมีผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนอยางมากอีกดวย  
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 ในดานการลงทุน  สหรัฐฯ ไดเจรจาไมใหไทยมีการกําหนดเงื่อนไขการลงทุน 

ซึ่งกําหนดใหนักลงทุนตองปฏิบัติในลักษณะที่อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง และประกอบกิจการ 

รวมทั้งไมใหไทยบังคับถายโอนเทคโนโลยี ซึ่งอาจสงผลใหประเทศไทยไมไดรับผลประโยชนเต็มที่จาก

การลงทุนของสหรัฐฯ ในบางกรณีอาจไดประโยชนเฉพาะคาจางแรงงานเทานั้น  

 นอกจากนี้  สหรัฐฯ ยังตองการใหใชระบบอนุญาโตตุลาการอยางครอบคลุม

กวางขวางในการระงับขอพิพาท โดยเฉพาะระหวางเอกชนของสหรัฐฯ กับรัฐบาลไทย ซึ่งระบบ

อนุญาโตตุลาการนี้เปนระบบที่อยูนอกขอบเขตอํานาจของศาลไทย โดยอาจทําใหฝายไทยเสียเปรียบ

ได และยังผูกมัดฝายไทยที่ขาดความพรอมในการสูคดีกับผูประกอบการสหรัฐฯ และจะนําไปสูความ

ขัดแยงเชิงอธิปไตยระหวางประเทศในอนาคต  

 สหรัฐฯ ไดเสนอใหเปดตลาดสินคาและบริการสําหรับการจัดซื้อจัดจาง  

โดยหนวยงานทั้งหมดของรัฐบาล ซึ่งจะเปนผลดีตอผูประกอบการไทยที่จะไดมีโอกาสเขาไปประมูล

สําหรับการจัดซื้อจัดจางของสหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทสหรัฐฯ จะเขามาประมูล การจัดซื้อจัดจางใน

ประเทศไทยไดอยางเสรี  

 ฝายไทยไดเจรจาใหสหรัฐฯ ยืดหยุนในการยอมรับคุณสมบัติของผูใหบริการ

ระหวางกัน เสนอมาตรการการปกปองและขอจํากัดเพื่อปกปองดุลการชําระเงิน รวมทั้งเสนอไมให

สหรัฐฯ นําปญหาแรงงานและสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทางการคา 

 4.5.2  ภาคอุตสาหกรรม 

 สหรัฐฯ เสนอที่จะลดภาษีนําเขาเปนศูนยทันทีที่ขอตกลงมีผลบังคับใช สงผล

ใหสินคาไทยกวา 8,100 รายการจากทั้งหมด 10,500 รายการ สามารถเขาตลาดสหรัฐฯ ไดโดย

ปราศจากภาษีนําเขา โดยสินคาไทยที่ไดรับการยกเวนภาษีนําเขา ไดแก เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

เกือบทุกรายการ ผลิตภัณฑที่ทําจากไมและยาง ผลิตภัณฑพลาสติก ผลิตภัณฑเหล็ก ผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป เครื่องแกวและเซรามิค อัญมณี เครื่องประดับ ส่ิงทอ และเครื่องนุงหม บางรายการ  

ในขณะที่ไทยเสนอที่จะลดภาษีนําเขาเปนศูนยทันทีใหกับสินคาของสหรัฐฯ คิดเปนมูลคาประมาณ 

5,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 71% ของมูลคาการนําเขารวมของไทยจากสหรัฐฯ ตอป 

โดยสวนใหญเปนสินคาที่ไมมีความออนไหว  

 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มี 

ความสําคัญในการเจรจาทําความตกลง เนื่องจากหากกําหนดกฎไดอยางเหมาะสมจะสามารถ 

ปองกันการเกิดการบิดเบือนทางการคา ซึ่งหมายถึงการสวมสิทธิที่จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร แตหากกฎดังกลาวมีความเขมงวดมากเกินไป ก็อาจทําใหสินคานําเขาไมไดรับสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร เนื่องจากไมผานเกณฑการพิจารณากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ ที่ใช
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หลัก wholly content ไมใช local content โดยขณะนี้ไดมีการพิจารณาหลักเกณฑสําหรับสินคาบาง

รายการแลว ซึ่งอาจไดรับผลกระทบตอการสงออกขอบังคับนี้ เชน สินคาปลาทูนากระปอง สินคา

กาแฟ สินคายานยนต ชิ้นสวนและอะไหลยานยนต เปนตน    

 นอกจากนี้ การที่มีขอสังเกตวาในปจจุบันไทยไดดุลการคากับสหรัฐฯ ถึง 

600,000 ลานบาทหากไทยไมเรงการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ จะทําใหไทย

ขาดดุลการคากับสหรัฐได แตมีความเปนไปไดที่อาจเกิดผลตรงขามกันได การเปดเสรีกับสหรัฐฯ จะ

เกิดผลดีในระยะสั้นเทานั้น แตในระยะยาวแลวไทยอาจจะขาดดุลการคากับสหรัฐฯไดเพราะโครงสราง

ทางการคาจะเปลี่ยนไป เนื่องจากสินคาที่นําเขาจากสหรัฐฯ เปนสินคาประเภททุนที่มีมูลคาสูง สินคา

ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ยาและเวชภัณฑ พันธุพืช พันธุสัตวตางๆ ซึ่งจะตองจายคาสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน

เปนจํานวนมาก 

 ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2546-2548) มูลคา 

การสงออกของไทยในทวีปเอเชีย มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวามูลคาการสงออกไปยังสหรัฐฯ ดังจะ

เห็นวา ในป พ.ศ. 2546  2547 และ2548 มูลคาการสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ เทากับ 13,596 

15,508 และ17,064 ลานเหรียญสหรัฐฯตามลําดับ แตการสงออกของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียนเทากับ 

16,486  21,241 และ24,137 ลานเหรียญสหรัฐฯตามลําดับ10ซึ่งมีมูลคามากกวาและมีอัตราการ 

เติบโตสูงกวา ดังนั้นประเทศไทยจึงมีทางเลือกในการทําการคากับตางประเทศโดยไมพึ่งพิงตลาดใด

ตลาดหนึ่งจนเกินไป นับเปนการกระจายความเสี่ยงและสรางความสมดุลใหกับการคาตางประเทศ

ของไทย 

 4.6 สังคมและวัฒนธรรม 

 การเปดเสรีจะทําใหสินคาและบริการตางๆ จากตางประเทศเขามายังประเทศไทยมากขึ้น 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอสังคมและคุณคาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยดวย โดยสินคาราคาถูกจาก 

ตางประเทศจะกระตุนใหเกิดคานิยมการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนและสินคาฟุมเฟอย คานิยมเกี่ยวกับ

ความหลงใหลในยี่หอสินคาตางประเทศซึ่งมีอยูแลว จะขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น ที่นาเปนหวง คือ 

สินคาทางวัฒนธรรม เชน การแสดง และสินคาที่เกี่ยวกับดานบันเทิง ภาพยนตร ดนตรี จะไหลทะลัก

เขามาไดงายยิ่งกวาในอดีต ความกังวลถึงผลกระทบทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่ไดกลาวขางตน 

ไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นที่สําคัญทั้งในการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวาง

ประเทศออสเตรเลียกับสหรัฐฯ ซึ่งเสร็จส้ินไปแลวและการเจรจาระหวางเกาหลีใตกับสหรัฐฯ ซึ่งอยู

ระหวางการเจรจา ดังนั้นผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมจากการทําความตกลงเขตการคาเสรี

ไทย-สหรัฐฯจึง เปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในการทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ 
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5. ขอเสนอแนะ  
 ขอใหรัฐบาลชะลอการเจรจาออกไปกอนและในระหวางที่ชะลอการเจรจาขอใหมีการ

ทบทวนขอตกลงเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยไดลงนามกับตางประเทศแลว รวมทั้งที่อยูระหวางการ

เจรจา  ทั้งนี้โดยใหกลุมตางๆที่ไดรับผลกระทบและไดรับผลประโยชนรวมทั้งนักวิชาการและผูที่ 

เกี่ยวของไดมีสวนรวมอยางกวางขวางในการทบทวนดังกลาว และใหครอบคลุมทั้งประเด็นทาง

เศรษฐกิจผลกระทบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ และความตกลงเขต

การคาเสรีใหผานรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบ โดยใหรัฐบาลมีการดําเนินการดังนี้  

 5.1  การเตรียมความพรอมของประเทศ 

 5.1.1  การกําหนดยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นวายุทธศาสตรการคาระหวาง

ประเทศ และการทําความตกลงเขตการคาเสรีนั้น มีขอควรพิจารณาตามลําดับความสําคัญ 3 

ประการคือ 

 5.1.1.1 ดุลยภาพระหวางการคาเสรีกับเศรษฐกิจพอเพียง  

 แนวทางการพัฒนาประเทศสําหรับสังคมไทยนั้นตองอยูบนพื้นฐาน

ของปรัชญาการพัฒนาที่คํานึงถึงความสมดุลระหวางการสงเสริมเศรษฐกิจแบบการคาเสรีและ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อป พ.ศ. 2540 นั้น ไดชี้ใหเห็น ความเสี่ยง

ของประเทศที่เนนการเปดเสรีดานตางๆ อยางกวางขวาง จนเปนที่มาของวิกฤติเศรษฐกิจ กิจการตางๆ 

จํานวนมากตองลมละลาย ประชาชนทุกกลุมไดรับผลกระทบ และประเทศชาติตองกูยืมเงินจาก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ บริษัทตางชาติเขามาครอบครอง กิจการของผูประกอบการคนไทย

เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนกิจการธนาคาร โทรคมนาคม การคาปลีก และหลายกิจการใน 

อุตสาหกรรมสําคัญๆ  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันไดพระราชทาน

ปรัชญาและแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาและเปนทางออกสําหรับ

ภาวะวิกฤติดังกลาว อีกทั้งเปนทางเลือกสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ปรัชญาและแนวทาง

เศรษฐกิจดังกลาวไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากประชาชนไทยทุกระดับ แตนาเปนหวงที่ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มิไดนําเอาปรัชญาและแนวทางเศรษฐกิจดังกลาวไปปฏบิตัอิยางเพยีงพอ 

โดยหากพิจารณานโยบายหลายประการของรัฐบาลมีแนวโนมการเปดเสรีทางการคายิ่งกวาเมื่อกอน
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เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเสียอีก การผลักดันใหมีการทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศ

ตางๆ  หลายๆ ประเทศในเวลาไลเลี่ยกัน โดยยังมิไดศึกษาติดตามผลอยางครบถวน ถูกวิจารณวา

เปนไปในทิศทางที่ไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังคําแถลงของกลุมนักวิชาการ 

ชั้นนํา 83 คน ซึ่งออกแถลงการณเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 เปนตน 

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นวา รัฐบาลควรศึกษา

และทบทวนนโยบายการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ วาใหเกิดผลที่สอดคลองกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไดหรือไม อยางไร 

 การทําความตกลงการคาเสรีโดยการเปดเสรีดานการบริการ  

การลงทุน  การเงิน และการเคลื่อนยายเงินทุนตามที่สหรัฐฯ เรียกรองนั้น มีความสี่ยงเปนอยางยิ่งที่จะ

ทําใหประเทศชาติอาจตกอยูในสภาวะวิกฤติที่เลวรายยิ่งไปกวาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 

2540 หลายเทาก็เปนได 

 5.1.1.2 ความสัมพันธระหวางการเจรจาพหุภาคีกับทวิภาคี 

 การใหความสําคัญกับการเปดเสรีทางการคาแบบทวิภาคี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

เปนตน มีความเสี่ยงที่ประเทศซึ่งมีอํานาจการตอรองนอยกวา เชน ไทยตองตกเปนฝายเสียเปรียบ  

    ศาตราจารย โจเซฟ สติกลิทซ (Professor Joseph Stiglitz) แหง

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลปพ.ศ.2544 กลาวเตือนอยาง

หนักแนนวา “มีประเทศนอยมากเทานั้นที่จะไดประโยชนจากการลงนามการเจรจาแบบทวิภาคี 

ประเทศที่เหลือสวนใหญตางหลงเพอฝนวาจะไดประโยชน ในขณะที่บริษัทสหรัฐฯ จะหลั่งไหลเขามา

ลงทุนภายใตขอตกลงทวิภาคี”  คําเตือนดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการชั้นนําอีก

หลายทานของประเทศไทยที่เห็นวาประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการเจรจาพหุภาคีมากกวา 

เนื่องจากมีกรอบการเจรจาที่เปนธรรมมากกวา และเปดโอกาสใหประเทศที่มีอํานาจการตอรอง 

นอยกวาสามารถรวมตัวกันในการสรางอํานาจการตอรองมากกวาการเจรจาการคาแบบทวิภาคี 

 5.1.1.3  ลําดับความสําคัญในการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

 สภาที่ปรึกษาฯ เห็นวาการเปดเสรีทางการคาแบบทวิภาคีกับ

ประเทศตางๆ นับสิบประเทศและอีกหลายกลุมประเทศนั้น ทําใหเกิดปญหาในหลายดานโดย

นอกเหนือจากเหตุผลที่ไดกลาวในหัวขอที่ 5.1.1.1 และ 5.1.1.2  แลว ยังทําใหเกิดปญหาอื่นๆ อีกดวย 

เชน ไมสามารถทําการศึกษาวิจัยวิเคราะหไดอยางละเอียดลึกซึ้งรอบคอบและทันการณกอนการ

เจรจาไมสามารถสรางองคกรเจรจาการคาที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพสูง ไมสามารถเตรียมความพรอม

ข อ ง 
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นักเจรจาฝายไทย ขาดการจัดการการเจรจาที่มีประสิทธิภาพ ขาดประสบการณในการเจรจา  

ส้ินเปลืองทรัพยากรที่ใชในกระบวนการเจรจาและขาดการบริหารขอตกลงหลังการเจรจาอยางเพียงพอ

ไมอาจบริหารความตกลงหลายฉบับใหไดประโยชนตามที่ควรจะเปน และไมอาจวางระบบและกลไก

ในการเยียวยา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันเหตุการณ เปนตน 

 การเจรจาการคาระหวางประเทศควรใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 

กับการเลือกเจรจากับประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันหรือต่ํากวากอน ทั้งนี้เพื่อเรียนรูขอดี 

ขอเสีย และนําประสบการณดังกลาวไปใชสําหรับการเจรจากับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญกวา 

หรือใหความสําคัญกับการเจรจาเขตการคาเสรีในระดับภูมิภาคกอน โดยเลือกภูมิภาคที่สมาชิกมีการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันเพื่อจัดทําความตกลงทางการคาระหวางกันกอน  

  5.1.2  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปดเสรี  

 ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจที่สรางดุลยภาพระหวางเศรษกิจแบบพอเพียงกับ

เศรษฐกิจแบบการคาเสรีนั้น ตองตระหนักวามีแรงผลักดันใหมีการเปดเสรีทางการคาทั้งทีม่าจากกลุมทนุ

ขนาดใหญในตางประเทศ และกลุมธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขัน ดังนั้นจึงมีความจําเปน

ในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ ในภาคสวนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการเปดเสรีทางการคาได โดย 

 5.1.2.1  จัดทําการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 

ประเมินภาคการผลิต การบริการในสาขาตางๆ เพื่อประเมินสถานะความสามารถในการแขงขัน  

สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางรัฐกับภาคการผลิต การลงทุน การบริการ การเงิน และ 

ภาคสังคมเพื่อใหเห็นรวมกันวา กิจการใดหรือสาขาการผลิตใด ที่จําเปนตองรักษาเอาไว ตองเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขัน หรืออาจจําเปนตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจแลวแตกรณี 

 5.1.2.2  สรางขีดความสามารถและประสิทธิภาพในภาคการผลิตตางๆ โดย

ครอบคลุมการพัฒนาคน เทคโนโลยี การจัดการ และอ่ืนๆ โดยการเปดเสรีทางการคากับประเทศใดๆ 

ในสาขาใดๆ นั้น ตองเปนไปหลังจากที่ภาคการผลิตของประเทศมีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ

ในระดับที่สามารถแขงขันไดกับประเทศคูเจรจากอน มิใชการเปดการเจรจาไปลวงหนาภายใต 

ความเชื่อวา การเปดเสรีทางการคาจะกระตุนใหเกิดการแขงขันในภายหลัง ดังที่ปรากฏในปจจุบัน   

 5.1.2.3  สรางภูมิคุมกันใหกับภาคสังคมที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอม

การเปดเสรี โดยภูมิคุมกันดังกลาวหมายความรวมถึงนโยบาย มาตรการ และการสรางกลไกทาง

กฎหมาย  เชน การมีมาตรการทางสุขอนามัย การบังคับใชกฎหมายที่ดูแลการผูกขาดทางการคา หรือ

ออกกฎหมายหรือกลไกมารองรับ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคสังคม 
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 5.2  กระบวนการทําความตกลง 

 การเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําความตกลงการคาเสรี

นั้น มีผลกระทบอยางกวางขวางกับประชาชนสวนใหญ และ/อาจมีผลกระทบกับอํานาจอธิปไตยของ

ประเทศ ดังนั้นการจัดทําความตกลงระหวางประเทศ จึงควรมีกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม ดังนี้ 

 5.2.1  จัดทํางานศึกษาวิจัยอยางละเอียดกอนหนาการเจรจา  

 งานศึกษาวิจัยที่ทางหนวยงานภาครัฐไดจัดจางใหมีการศึกษาในกรณีการ

จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับหลายประเทศที่ผานมา เนนการศึกษาผลกระทบในดาน

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 

มหภาคและตั้งอยูบนสมมติฐาน (Assumption) ที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และ 

สภาพการณที่จะเกิดข้ึนหลังความตกลงมีผลบังคับใช  ขาดการศึกษาในเชิงรายละเอียดตอผูที่ไดรับ

ผลกระทบทางลบ  เชน  เกษตรกร  ที่ เลี้ยงโคนม  จะได รับผลกระทบเปนจํานวนกี่ค รัวเรือน           

ผลกระทบตอเนื่องจะเปนอยางไร เปนตน และขาดการศึกษาผลกระทบในทางสังคม ส่ิงแวดลอม และ

ผลกระทบตอสุขภาพ ในขณะเดียวกันการศึกษาเรื่องผลประโยชนที่ไดรับก็เปนไปอยางกวางๆ ไม 

เอื้ออํานวยใหคณะผูเจรจาสามารถนําผลงานวิจัยดังกลาวมาใชประโยชน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ 

รัฐบาลตองทําการศึกษาวิจัยถึงผลประโยชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทุกภาคสวนอยางรอบคอบ

และรอบดาน โดยศึกษาจากความตกลงที่ประเทศไทยไดลงนามและมีผลแลว ตลอดจนศึกษาผลของ

ความตกลงกับประเทศตางๆ ที่ไดลงนามกับสหรัฐฯ กอนหนานี้ โดยครอบคลุมทั้งประเด็นทาง

เศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม ความมั่นคง และอธิปไตยของชาติ 

 5.2.2  กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการใหความเห็นชอบความตกลงฯ 
โดยรัฐสภา 

 ไมวารัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติไวเชนไร และไมวาจะมีกฎหมายบังคับไวหรือไม 

สภาที่ปรึกษาฯ เห็นวาความตกลงทางการคากับหลายประเทศและกลุมประเทศนั้น มีผลกระทบตอ

โครงสรางทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคม มีผลตอประชาชนทุกคน รวมทั้งกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอการพัฒนาประเทศอยางสําคัญ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหรัฐสภามีสวนในการ

ตรวจสอบ ติดตาม และใหความเห็นชอบกอนที่ขอตกลงจะมีผลบังคับใช ทั้งในชวงกอนการเจรจาและ

หลังการเจรจาเสร็จส้ินโดยใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 5.2.2.1 ในหลักการทั่วไปไมวารัฐบาลจะทําความตกลงการคาเสรีกับ

ประเทศใด ขอใหรัฐบาลแจงกรอบการเจรจาเขตการคาเสรีตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบหรือให 
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รัฐสภารับทราบกอนการเจรจาไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อใหมีความโปรงใส และรัฐสภาสามารถศึกษา 

เสนอแนะความเห็น รวมทั้งติดตามตรวจสอบวาเปนไปตามกรอบหรือไม  

 นอกเหนือกระบวนการทางรัฐสภาแลว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งมีองคประกอบและที่มาจากฐานกลุมสาขาอาชีพอยางครบถวนทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม ฐานทรัพยากร และกลุมผูทรงคุณวุฒิ ก็ควรมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําหรือให 

ความเห็นกอนการเจรจาตอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายกรณีที่ตองมีการตัดสินใจ เมื่อมี

ทั้งผูไดประโยชนและเสียประโยชนจากการเจรจา กระบวนการเชนนี้สรางความชอบธรรมไดมากกวา  

เมื่อเปรียบเทียบกับการใหอํานาจคณะเจรจาหรือฝายบริหารเปนผูตัดสินใจแตผูเดียวในการเลือกที่จะ

เปด หรือไมเปดการเจรจาในภาคการผลิตใด หรือสินคาใด  

 5.2.2.2  การใหรัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบความตกลงในขั้นตอนสุดทายโดยหลัง

เสร็จส้ินการเจรจาขอใหรัฐบาลสงรางสัญญาฉบับสมบูรณของความตกลงเขตการคาเสรีใหรัฐสภา

พิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อใหรัฐสภาและภาคประชาสังคมได

ศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบและมีเวทีสาธารณะเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระและผลกระทบตางๆ 

ของรางสัญญาดังกลาว และใหรัฐสภามีอํานาจในแกไขความตกลง ใหเปนไปตามกรอบการเจรจาที่ 

รัฐบาลไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแลว 

 5.2.2.3  ขอใหรัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายรองรับการเจรจาการคา

ระหวางประเทศ มีความจําเปนอยางยิ่งในสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมของโลกในปจจุบัน  

เนื่องจากความตกลงทางการคาระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการเจรจาการคาในระบบพหุภาคีและ 

ทวิภาคี ลวนแลวแตมีผลกระทบตอประชาชน โครงสรางทางสังคม และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ

การพัฒนาประเทศอยางสําคัญ การปลอยใหฝายบริหารดําเนินการเจรจาทางการคาและจัดทําความ

ตกลงกับตางประเทศ จําเปนตองมีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางดุลอํานาจระหวางฝาย

บริหาร รัฐสภา และกลไกการตรวจสอบอื่นๆ ดังตัวอยางกฎหมายของสหรัฐฯ คือ Trade Act 2002 

ของ Trade Promotion Authority เปนตน เนื้อหาสําคัญในกฎหมายฉบับนี้ควรประกอบไปดวย 

หลักการที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอที่ 5.2.2.1 และ 5.2.2.2 กลาวคือ การแจงรัฐสภาลวงหนากอน 

การเจรจา และใหรัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบอนุมัติเมื่อเสร็จส้ินการเจรจา รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการ

กําหนดสาระขั้นต่ําสําหรับการเจรจาในประเด็นสําคัญ การจัดทําประชาปรึกษา หรือประชามติ และ

หลักประกันการมีสวนรวมของภาคประชาชน เปนตน 

 ขอเสนอในการออกกฎหมายนี้ เปนขอเสนอรวมจากหลายฝาย  

ตัวอยางเชน ขอเสนอจาก “คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทําความตกลงเขตการคา

เสรีของรัฐบาลกับประเทศตางๆ”  ภายใตคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผูแทนราษฎร ในสมัยรัฐบาล

ทักษิณ 1 และพรรคฝายคานไดเคยจัดทํารางกฎหมาย การทําความตกลงระหวางประเทศเสนอมายัง
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รัฐสภา (ในปพ.ศ.2547) แตยังไมไดบรรจุไวในวาระการประชุมของรัฐสภา โดยใหเหตุผลวามีราง

กฎหมายที่คางอยูในการพิจารณาของรัฐสภาเปนจํานวนมากอยูแลว 

 

 

 5.2.3  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคประกอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบการเจรจาจัดทําความตกลงเขต

การคาเสรีของประเทศตางๆ เปนตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ไมมีตัวแทนจากภาคประชาชน หรือผูมี

สวนไดเสีย ทําใหขาดกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระดับการตัดสินใจ แมแตกลุมธุรกิจ

บางกลุมยังไดรองเรียนเกี่ยวกับขอจํากัดของตนในการมีสวนรวมใหขอมูล และมีสวนรวมใน

กระบวนการเจรจา องคกรภาคเอกชนที่ทางภาครัฐใหความสําคัญในกระบวนการเจรจาและการ

กําหนดนโยบาย จํากัดอยูใน 3 องคกร ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 

แ ล ะ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในขณะที่องคกรอ่ืนๆ เชน องคกรภาคประชาชน ไมวาจะเปน 

องคกรของเกษตรกรและผูบริโภค ไมไดมีสวนรวมในระดับเทียบเทากับ 3 องคกรดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่ง

เกิดขึ้นจากการไมไดรับความสําคัญ และสวนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการรวมตัวจัดตั้งเปนองคกร

เชนเดียวกับองคกรภาคธุรกิจ 

 อยางไรก็ตาม ในระหวางการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ  

รอบที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม องคกรภาคประชาชน และภาคนักวิชาการไดรวมตัวกันเปนเครือขาย 

องคกรภาคประชาชน 11 องคกร และมีการเคลื่อนไหวอยางเขมแข็ง รัฐบาลควรเปดโอกาสใหตัวแทน

จากภาคประชาชน มีสวนรวมในกระบวนการเจรจาเพื่อใหเทาเทียมกับองคกรภาคธุรกิจขางตน 

 ผูมีสวนไดสวนเสียจากการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีทั้งจากภาคธุรกิจ

และภาคประชาสังคม ควรมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกระบวนการเจรจา โดยอาจมีสัดสวนที่นั่งใน 

คณะกรรมการทุกคณะที่ภาครัฐต้ังขึ้นที่เกี่ยวของกับการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี มิใชมีแต 

ตัวแทนจากฝายรัฐแตเพียงอยางเดียวดังที่เปนอยู 

 5.2.4  การจัดทําประชามติหรือประชาพิจารณหรือประชาปรึกษา  

 โดยที่การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีที่มีผลกระทบอยางสําคัญตอ

ประเทศชาติทั้งในปจจุบันและในอนาคต จึงเห็นควรใหมีการออกเสียงประชามติหรืออยางนอยที่สุด

ตองมีการจัดทําประชาพิจารณหรือประชาปรึกษาอยางกวางขวาง  

 5.2.5  ความตกลงการคาเสรีตองมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 เพื่อใหการเจรจาความตกลงการคาเสรีอยูภายใตความเทาเทียมกัน การมี

หนังสือสัญญาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะเปนหลักประกันในการตีความขอสัญญา 

เพราะในกรณีที่มีขอขัดแยงในการตีความ หากมีการตีความเปนภาษาอังกฤษ ประเทศไทยอาจ 

เสียเปรียบได เนื่องจากมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การใชหนังสือสัญญาเปนภาษาไทยยัง

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนคนไทยทุกกลุม ซึ่งไดรับผลกระทบจากสัญญาสามารถเขาถึง ศึกษา 

และทําความเขาใจในผลความตกลงดังกลาวไดมากขึ้นดวย 

 

 5.3 เนื้อหาสาระในประเด็นการเจรจาตางๆ 

 5.3.1 ขอเสนอโดยภาพรวม 

 5.3.1.1 หลักการเจรจาตองใหอยูบนพืน้ฐานของความความเสมอภาคและ

เทาเทียมกนัในอธิปไตยแหงชาติและผลประโยชนสุทธิตกอยูกับประชาชนสวนใหญของประเทศโดยรวม 

 5.3.1.2  โดยเหตุที่เนื้อหาในการเจรจาในแตละหัวขอนั้นมีความเกี่ยวของ

และเชื่อมโยงกัน ดังนั้นในการเจรจาจะตองวิเคราะหความเชื่อมโยงของแตละประเด็นการเจรจาดวย 

เชน ตองดูความเชื่อมโยงระหวางหัวขอการบริการ และการลงทุน กับหัวขอที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ

แรงงาน หรือทรัพยสินทางปญญาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเห็นความไดเปรียบเสียเปรียบอยางชัดเจน 

หลีกเลี่ยงประเด็นซอนเรนหรือแฝงซอนไวในหมวดอื่นๆ ไขวไปมา เปนตน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึง 

ผลประโยชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหผลประโยชน

สุทธินั้นตกกับประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และหากมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและ

สังคมไทย จะตองไมใหมากเกินกวาที่จะรับได รวมทั้งตองมีมาตรการในการเยียวยาที่เปนรูปธรรมอยาง

ชัดเจน 

 5.3.1.3  ผลของการเจรจากับสหรัฐฯ ตองทําใหสินคา บริการ และการลงทุน

จากประเทศไทยมีผลถึงในระดับมลรัฐดวย แมวาโดยหลักการกฎหมายระดับมลรัฐยอมไมขัด

กฎหมายระดับประเทศก็ตาม แตอาจเปนไปไดวาในแตละรัฐอาจจะมีกฎหมายระดับมลรัฐ (State 

Law) และขอกําหนดตางๆ บางแงมุมอาจแตกตางกัน ซึ่งถึงแมไดมีการลงนามการเปดเสรีทางการคา

แลว แตจะมีผลในเฉพาะระดับประเทศเทานั้น จึงตองทําความตกลงอยางระมัดระวังรอบคอบดัง 

ตัวอยางผลของการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศจีน 

 5.3.1.4  ไมควรทําสัญญาในลักษณะที่เมื่อลงนามแลวขอตกลงมีผลใชบังคับ

ทันที เพื่อสามารถสรางกระบวนการทางดานกลไกและสถาบัน รวมถึงการเตรียมความพรอมในดาน

อ่ืนๆ มารองรับผลจากการเปดเสรี 
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 5.3.1.5 ความตกลงระหวางประเทศในลักษณะนี้ อาจมีขอความที่ระบุผล

ผูกพันที่ตอเนื่องไปอีกเปน 10 ป แมอีกฝายหนึ่งไดยกเลิกสัญญาระหวางกันแลวก็ตาม ดังนั้นจึงตอง

พิจารณาเนื้อหาของสัญญา ทั้งที่อยูในตัวสัญญาระหวางกันหรือความเชื่อมโยงกับสัญญาอื่นที่

ประเทศไทยไดลงนามไปแลว หรือกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของโดยละเอียด เพื่อปองกันมิ

ใหผลผูกพันของสัญญากระทบตอประเทศเปนระยะเวลาอันยาวนาน 

 5.3.1.6 หากเกิดความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ แลวจะถูกประเทศ 

คูคาของไทยที่ไดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับไทยไปแลวหรือยังไมไดทําก็ตาม ก็จะใชเปนขออาง 

ตอรองที่จะไดรับความตกลงเขตการคาเสรีในเนื้อหา ขอบเขตเชนเดียวกับสหรัฐฯ หรือมากกวา เพราะ

ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมเบ็ดเสร็จทุกดาน ซึ่งอาจทําใหไทยตกอยู

ในสถานะลําบากตองยอมใหกับประเทศอื่นๆ ดวย 

 5.3.2  การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 

 5.3.2.1  รัฐบาลควรชะลอการเจรจาการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน การ

เปดเสรีการลงทุนระยะสั้นที่ไมใชการลงทุนโดยตรง (FDI) และบริการทางการเงินเอาไวกอน  

โดยตองมีการเตรียมความพรอมอยางคอยเปนคอยไป ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ 

 5.3.2.2  ควรเรงศึกษาความตกลงเขตการคาเสรีที่สหรัฐฯ ไดทํากับประเทศ

อ่ืนๆ เชน ชิลี และสิงคโปรโดยละเอียด เพื่อแสวงหากรณีตัวอยางที่จะเปนขอสนับสนุนการเจรจา เพื่อ

ใชประโยชนในการบรรลุความตกลง โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนตอประชาชนเปนสําคัญ 

 5.3.2.3  ผลักดันและปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวของกับธุรกิจ  การเงิน  

ใหสามารถควบคุมดูแลธุรกิจการเงิน และการเปดเสรี เนื่องจากการคาบริการจะเกี่ยวของโดยตรงกับ

กฎระเบียบ รางกฎหมายหลายฉบับยังอยูระหวางการพิจารณา เชน รางพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน 

รางพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประเภท Non-Bank เปนตน 

 5.3.2.4  แนวทางการเจรจาเปดเสรีแบบ negative list ไมเหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของประเทศ เนื่องจากความแตกตางของระดับการพัฒนาของคูเจรจา และการพิจารณา 

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในภาคตางๆ ตองพิจารณาโดยรอบคอบและมีการคํานวณผลไดผลเสียที่ชัดเจน

เทาที่สามารถกระทําได 

 5.3.2.5  รัฐควรจํากัดการถือหุนของตางชาติในธุรกิจตางๆ  ทั้ งธุรกิจ 

หลักทรัพย ธุรกิจประกันภัย และธนาคารพาณิชย เพื่อมิใหกระทบตอสมรรถภาพในการแขงขันของ

สถาบันการเงินของไทย และเพื่อคุมครองธุรกิจที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

 5.3.2.6  การเจรจาตองเนนความมีอิสระในการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ มหภาคและเสถียรภาพของคาเงิน การใชมาตรการสรางความปลอดภัยใหดุลการชําระเงิน  
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( Balance of Payment Safeguard ) โดยมีบทยกเวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชมาตรการในการ 

ปกปองเศรษฐกิจ เชน ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ เปนตน เพราะประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการแขงขันอัน

เกิดจากการเปดเสรีอาจเทียบไมไดกับความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน ตัวอยางเชนความเสี่ยงในกรณีที่ผูบริโภค

ขาดความรูความเขาใจ เชน กรณีของตราสารอนุพันธ (Derivatives) หรืออ่ืนๆ ที่ความตกลงเขต

การคาเสรีอํานวยใหการนําผลิตภัณฑการเงินใหมเขามาใชไดงาย และลดทอนอํานาจการกํากับดูแล

หรือตรวจสอบ การขาดความรูดังกลาวอาจทําใหเกิดกรณีการสูญเสียทางธุรกิจ การลมละลายของ

สถาบันการเงิน ซึ่งมีผลกระทบตอผูบริโภคและผลทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

 5.3.2.7  ตองระมัดระวังมิใหมาตรการควบคุมดูแลเงินทุนไหลเขาออกถูก

จํากัดการใช ดังกรณีความตกลงเขตการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปร เนื่องจากไมอาจสามารถ

คาดการณไดวา ในอนาคตการเคลื่อนยายเงินทุนจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเชนไร และมาตรการเชนไรจะ

มีประสิทธิผลในการควบคุมดูแล ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดังที่เคย

เกิดขึ้นในชวงวิกฤติเศรษฐกิจปพ.ศ.2540 นอกจากนี้ รัฐไมควรรับความตกลงที่จะอนุญาตใหนักลงทุน

ภาคเอกชนของสหรัฐฯ สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายโดยตรงจากรัฐได ในกรณีที่เมื่อมีการดําเนิน

มาตรการของภาครัฐ เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหาในการตัดสินใจในการดําเนินงานของในดานตางๆ 

 5.3.2.8  ตองพิจารณาอยางระมัดระวังในประเด็นการเจรจาที่เกี่ยวของกับ

การคาบริการขามพรมแดน (cross-border transaction) โดยเฉพาะดานการเงิน รวมถึงความ 

เชื่อมโยงระหวางภาคการเงินและอื่นๆ เชน โทรคมนาคม ซึ่งจะมีบทบาทที่เอ้ือตอกัน ในฐานะเปน 

ชองทางในการเสนอบริการ เพราะอาจเกิดปจจัยเสี่ยงตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและอาจเปน

ชองทางในการหลีกเลี่ยงกฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมายปองกัน การฟอกเงิน รัฐจําเปนตอง

พิจารณา ทั้งในเรื่องของการกํากับดูแล และการแขงขันที่เปนธรรม 

 5.3.2.9 รัฐควรเปดเผยขอมูล บอกกลาวขอมูลใหประชาชนไดรับทราบอยาง

ตรงไปตรงมา และเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดสนับสนุนขอมูลสําหรับการเจรจาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศใหมากที่สุด 

 5.3.3  ดานเกษตรกรรม 

 5.3.3.1  ขอใหรัฐบาลชะลอการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี 

ดานเกษตรกรรมกับสหรัฐฯ ออกไปกอน ทั้งนี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการ จัดทําความตกลง 

เขตการคาเสรีที่ประเทศไทยทํากับประเทศอื่นๆ ที่มีผลบังคับใชแลว เชน การทําความตกลงเขตการคาเสรี

กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีที่ผานมานั้น

สรางผลกระทบใหเกิดขึ้นเปนอยางมากตอเกษตรกรสวนใหญ   

 
 



 22 

 5.3.3.2  รัฐตองสรางสมดุลของการพัฒนา โดยเปดโอกาสและสนับสนุนให

เกษตรกรทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง มิใชกระตุนใหเกิดการ 

เปดเสรีโดยมิไดสรางพื้นฐานเกษตรกรรมที่เขมแข็งของเกษตรกรรายยอยดังที่เปนอยู 

 5.3.3.3  รัฐบาลและคณะเจรจาพึงตระหนักวา เกษตรกรและผูใชแรงงานที่

เกี่ยวของในภาคการเกษตรเปนคนสวนใหญของประเทศ ผลประโยชน และผลกระทบจากการจัดทํา

ความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ ตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนคนไทยที่ตองเทาเทียมกับกลุมอ่ืนๆ 

ตองเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยิ่งไปกวามองแคการเติบโตของการสงออกหรือ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมิไดเปนหลักประกันในการกระจายรายไดไปสูคนไทยสวนใหญ 

อยางแทจริง  

 การลงนามความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จะ ทําใหเกิด

ปญหาความยากจนเพิ่มข้ึนอยางขนานใหญ ชองวางการกระจายรายไดของประเทศจะยิ่งถางกวาง

ออกไปมากขึ้น ทั้งที่ขณะนี้สถานะดังกลาวอยูในระดับวิกฤติ 

 5.3.3.4  ไมเห็นดวยกับการเปดเสรีการนําเขาสินคาเกษตรกรรมที่ประเทศไทย

ใชมาตรการลดภาษี ในขณะที่คูเจรจายังคงมีมาตรการสนับสนุนภายในประเทศ (Domestic support) 

เปนจํ านวนเงินมหาศาลในสินคาชนิด เดียวกันกับที่ เกษตรกร เพาะปลูก  เชน  ขาว โพด  

ถั่วเหลือง มันฝร่ัง เนื้อสัตว มันฝร่ัง องุน เปนตน การแขงขันดังกลาวเปนการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

การเปดตลาดใหสหรัฐฯ โดยระบุวามีมาตรการปองกัน ( Safeguards ) และคอยๆ ลดภาษีลงเปน

ข้ันบันได ไมไดชวยใหเกษตรกรสามารถอยูรอดไดแตประการใด ดังที่พบวาเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม  

20-30% ตองสูญเสียอาชีพไป ทั้งๆ ที่กําหนดใหมีการลดภาษีแบบขั้นบันไดและใหระยะเวลาในการ 

ลดภาษีใหเหลือ 0% นาน 20 ป 

 5.3.3.5 การเปดเสรีสินคาดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนําเขาเมล็ดพันธุพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไมควรอยูในกรอบการเจรจาทางการคา ไมวาจะรวมอยู 

ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดตลาด หรือซอนอยูในความตกลงที่เกี่ยวกับสุขอนามัย การลงทุน หรือ 

ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นนี้เกี่ยวของกับผลกระทบของฐานทรัพยากรชีวภาพ และผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความตกลงระหวางประเทศ คือ พิธีสารวาดวยความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกํากับอยู 

 5.3.3.6 กอนการเริ่มตนกระบวนการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีหรือ

ระหวางดําเนินการ ตองมีการเปดเผยขอมูลใหเกษตรกรทราบเปนระยะ โดยผานสื่อมวลชนทุกแขนง 

รวมทั้งการเปดเวทีสาธารณะในระดับพื้นที่ โดยใชกลไกทางสังคมที่เปนกลาง ทั้งนี้เพื่อปองกัน มิให
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การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองความตกลงเขตการคาเสรี เปนไปในทางที่สนับสนุนขอดีของการทํา

ความตกลงเขตการคาเสรีเปนหลักเหมือนกับที่เปนอยูในปจจุบัน 

 5.3.3.7 รัฐตองสนับสนุนใหเกษตรกรและประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย หรือ

ที่ไดรับผลกระทบ มีสวนรวมในกระบวนการที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงเขตการคาเสรีใน 

ทุกระดับ ตั้งแตข้ันตอนการศึกษาวิจัย การเจรจา การติดตามผล การประเมินผลกระทบ และการจัด

มาตรการปองกันและเยียวยา ฯลฯ 

 

 

 5.3.4 ประเด็นทรัพยสินทางปญญา 

 5.3.4.1  รัฐบาลไมควรนําประเด็นทรัพยสินทางปญญามาเจรจาภายใต 

การเจรจาทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ รัฐบาลไทยควรยุติการเจรจา เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศ

มากกวาการยินยอมตามขอเรียกรองในประเด็นทรัพยสินทางปญญาตามขอเสนอของฝายสหรัฐฯ 

เนื่องจากผลประโยชนที่ไดบางสวนจากการสงออกนั้นเทียบไมไดกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ตอ

ทั้งประชาชนไทย เกษตรกร ผูบริโภคยาทั้งหมด และผูปวย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

ดานยา และอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในอนาคต 

 5.3.4.2 สาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิบัตรดานยาที่ไมควรยอมรับโดยเด็ดขาด

คือ การขยายอายุสิทธิบัตรยาออกไปอีก 5-10 ป การผูกขาดขอมูลการทดลองยา (Data Exclusivity) 

การเรียกรองใหหนวยงานของรัฐเชน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําหนาที่เปนตํารวจสิทธิบัตร

และทําใหยาสามัญข้ึนทะเบียนลาชา การจํากัดการใชมาตรการยืดหยุนของขอตกลงเรื่องทรัพยสิน

ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาภายใตองคการการคาโลก เชน มาตรการบังคับใชสิทธิ เปนตน 

 5.3.4.3  รัฐบาลไมควรยอมรับไดโดยเด็ดขาดที่จะนําระบบกฎหมาย 

สิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตที่ครอบคลุมถึงพืชและสัตว และไมควรยอมรับการผลักดันใหไทยเขาเปนภาคี 

การคุมครองพันธุพืชใหมตาม UPOV 1991 (Union for the Protection New Variety of Plants)  

และสนธิสัญญาบูดาเปสต (Budapest Treaty) เพราะจะเปนชองทางที่บรรษัทขามชาติของสหรัฐฯ 

และของประเทศอื่นจะมายึดครองและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ในขณะที่

เกษตรกรที่ใชเมล็ดพันธุจะมีราคาแพง และไมอาจแลกเปลี่ยนและเก็บรักษาเมล็ดพันธุเอาไวใช

ประโยชนในชวงฤดูการเพาะปลูกตอไปได 

 5.3.4.4  รัฐบาลไมควรยอมรับการนําเอาการคุมครองโดยกฎหมาย 

เครื่องหมายทางการคาตามระบบกฎหมายเจรจาสหรัฐฯ มาใชแทนการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(Geographical Indication) เนื่องจากเปนหลักการที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง และเปน 
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ชองทางใหบริษัทเอกชนตางประเทศ สามารถแสวงหาประโยชนจากภูมิปญญา และผลิตภัณฑจาก

ทองถิ่นตางๆ ของประเทศไทยได ดังกรณีตัวอยาง ความขัดแยงเรื่องการคุมครองชื่อขาวหอมมะลิ 

ของไทย เปนตน 

 5.3.4.5  รัฐบาลควรผลักดันขอเสนอเชิงรุก เชน การเรียกรองใหสหรัฐฯ  

ยอมรับและเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองภูมิปญญา 

ทองถิ่น และการแพทยแผนไทย การเรียกรองใหตองเปดเผยที่มาของทรัพยากรชีวภาพที่ใช ในการ 

ยื่นขอสิทธิบัตร เปนตน 

 5.3.4.6  คณะเจรจาควรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอเรียกรองจากฝายสหรัฐฯ 

เกี่ยวกับประเด็นสิทธิบัตรใหประชาชนไทยไดรับทราบ เนื่องจากการเปดเผยขอเรียกรองของ 

ฝายสหรัฐฯ ไมเกี่ยวของใดๆ กับการเผยทาทีและจุดยืนของคณะเจรจาฝายไทย การเปดเผยขอ 

เรียกรองของฝายสหรัฐฯ จะทําใหสามารถระดมความรูจากนักวิชาการ และภาคประชาชนเพื่อ

สนับสนุนการเจรจาไดอยางเขมแข็ง และเปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ

ประเด็นที่เกี่ยวของกับชีวิตของพวกเขา 

 5.3.4.7  ในระหวางที่ชะลอการเจรจาออกไปจนกวาจะมีความพรอมนั้น  

รัฐควรพัฒนาศักยภาพทุกดานของประเทศในการพึ่งตนเอง เชน การวิจัยในทรัพยากรธรรมชาติและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นของไทย อุตสาหกรรมยา เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน 

 5.3.4.8  รัฐควรปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเพื่อปกปองผลประโยชนของ

ประชาชนใหเขมแข็งรัดกุมมากขึ้น เชน ภายหลัง 5 ป ควรเปดใหยาสามัญเขามานับจากวันที่ยานั้น

ออกสูตลาดในประเทศใดๆ ก็ตาม รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะนักวิจัย และภาคเอกชนของ

ไทย ใหสามารถแขงขันทางดานทรัพยสินทางปญญาได  

 5.3.5 การคา การบริการ การลงทุน และภาคอุตสาหกรรม 

 เนื้อหาการเจรจาเกี่ยวกับการเปดเสรีดานการบริการ  การลงทุน  และ

อุตสาหกรรม โดยภาพรวมนั้นสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภทจะไดประโยชน และ

เปนผลบวกทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ในขณะที่ผลกระทบตอภาพรวมนั้นมีมากกวา และมีผลกระทบ

ยาวนานกวา แมความตกลงจะยกเลิกได แตในทางปฏิบัติผลของสัญญา จะมีตอไปอีกเปนเวลา

ย า ว น า น ไ ด  

ดังนั้นการเจรจาในหัวขอนี้จึงควรอยูบนหลักการดังนี้ 

 5.3.5.1  ตระหนักวาขณะนี้อยูระหวางการเจรจา ยังไมไดมีการตกลงอยาง

เปนทางการ หากเห็นวาไมเหมาะสมก็ไมจําเปนตองทําความตกลง 
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 5.3.5.2  การเปดเสรีดานการบริการและการลงทุนนั้นตองเจรจาโดยยก 

รายชื่อกิจการที่เห็นวามีความพรอมในการเปดเสรี (Positive List) ข้ึนมาบนโตะเจรจาไมใชเปดเสรี

ทั้งหมด โดยยกเวนกิจการที่ไมตองการใหเปด (Negative List) เพราะเปนการยากที่จะคาดการณใน

อนาคตวาจะมีกิจการประเภทใดหรือสาขาใดที่เราไมประสงคใหเปดมีการแขงขันโดยเสรี 

 5.3.5.3  เร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ตองเจรจาใหมี

ความเหมาะสม เชน การกําหนดสัดสวนของวัตถุดิบภายในประเทศและไมจํากัดการนําเขาของวัตถุดิบ

จากประเทศอื่นจนไทยไมไดประโยชนจากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา โดยกําหนดสัดสวนการนําเขา

วัตถุดิบจากตางประเทศที่เหมาะสมในแตละประเภทสินคา เพื่อใหประเทศไทยไดประโยชน 

 5.3.5.4  ยกประเด็นการเคลื่อนยายแรงงานเปนประเด็นหนึ่งในการเจรจา 

เนื่องจากตนทุนคาแรงงานของประเทศไทยต่ํากวา เปนโอกาสที่จะทําใหคนไทยสามารถไปทํางานใน

สาขาตางๆ ในตางประเทศทั้งในดานการลงทุนและการบริการไดโดยสะดวก ไมเพียงแต รานอาหาร 

เทานั้น  

 5.3.6  ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

 รัฐบาลควรตอรองใหสหรัฐฯ ยอมรับการเปนภาคีของอนุสัญญาพหุภาคี  

ดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements : MEAs) ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูใน

ปจจุบันหรืออาจจะเปนในอนาคต โดยบทบัญญัติที่วาดวยการเปดเสรีการลงทุน ตองไมเหนือกวา 

บทบัญญัติในเรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันมิใหนักลงทุนตางชาติฟองรัฐ ในกรณีที่เกิดขอพิพาท 

เกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ตองพิจารณามิใหความตกลงในเรื่องสิ่งแวดลอม 

ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นการกีดกันสินคา เหมือนดังที่สหรัฐฯ ใชเปนขออางในการปฏิเสธสินคา

จากประเทศโลกที่สาม ซึ่งมีราคาถูกกวาผลิตภัณฑแบบเดียวกับของตน 

 5.4  การติดตามผลการบังคับใชขอตกลงทางการคาและผลกระทบ 

 ขณะนี้ความตกลงเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยไดลงนามกับบางประเทศไดถูกบังคับใช

แลว ดังนั้นจึงควรติดตามผลกระทบจากความตกลงดังกลาวอยางใกลชิด โดยเนนการติดตามอยาง

ครอบคลุมผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช

กฎหมายหรือการออกกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลใหเปนไปในทางที่ปกปองผลประโยชนตอ

ประเทศและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน การติดตามและประเมินผลกระทบกรณีเกษตรกรปลูกผัก

และผลไมเมืองหนาว และเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อโคนม หรือการออกกฎหมายหรือกําหนดนโยบาย 

เพื่อการปกปองสุขอนามัยของประชาชนในกรณี การนําสินคาเกษตรที่มีสารพิษปนเปอนจากประเทศจีน 

เปนตน  
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 รัฐควรปรับปรุงการบริหารการนําเขาสินคาและมาตรการอยางรอบคอบ และมี 

ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากชองวางของกฎระเบียบทางศุลกากร และ 

การควบคุมคุณภาพสินคา การตรวจสอบดานสุขอนามัย ตลอดจนการปนเปอนที่ไมไดมาตรฐาน 

 การติดตามผลของการเปดการลงทุนของตางประเทศในกรณีความตกลงเขตการคาเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย เชน กรณีการเขามาลงทุนในเหมืองทองคํา จะเปนกรณีตัวอยางเกี่ยวกับปญหาของ

การลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวของกับผลกระทบตอทรัพยากร ส่ิงแวดลอม การควบคุม  

การโอนผลกําไรออกนอกประเทศ เปนตน 

 

 

 5.5  มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหไดรับผลดีเต็มที่ 

 ธุรกิจที่คาดวาจะไดรับผลเชิงบวกควรมีแผนงานและกําหนดมาตรการในการสงเสริม

สนับสนุนใหไดรับผลดีเต็มที่ ทั้งนี้โดยใหประโยชนที่จะเกิดขึ้นกระจายไปสูคนสวนใหญ ทั้งในเชิง 

ผลประโยชนทางการคา รวมทั้งการกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา เชน พัฒนารองรับอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ และเครื่องนุงหม อาหาร ชิ้นสวนยานยนต อัญมณี การบริการบางสาขา เปนตน   

 5.6 การเยียวยาและการบรรเทาผลกระทบ 

 สภาที่ปรึกษาฯ เห็นวาขณะนี้รัฐบาลยังไมมีมาตรการที่รองรับผูไดรับผลกระทบอยาง

เพียงพอ เชน จากประสบการณการทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และ 

นิวซีแลนด ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาถึงแมวาจะมีการระบุวา มีกองทุนเพื่อเยียวยาผลกระทบหนึ่งหมื่น

ลานบาท แตปจจุบันยังไมมีโครงการและผูรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรมที่จะชวยเหลือเกษตรกร ดังนั้น

จึงควรดําเนินการในเรื่องนี้อยางเรงดวน ดังตอไปนี้ 

 5.6.1  วางหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินงาน เชน การเกลี่ยผลประโยชนจากผู

ไดมายังผูเสีย โดยจัดตั้งกองทุนของรัฐที่มีคณะกรรมการกํากับดูแล และกลุมที่ไดรับผลกระทบตองมี 

บทบาทในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นดังกลาว 

 5.6.2  มาตรการปองกัน เชน การตั้งมาตรฐานสุขอนามัย หรือมาตรฐานความปลอดภัย 

หรือมาตรฐานอื่นใด ที่ปกปองเกษตรกรหรือผูบริโภคในประเทศ เพื่อปองกันการไหลทะลักของสินคาที่

ไมพึงประสงค หรือมีคุณภาพต่ําเขามาในประเทศไทย  เปนตน 

 5.6.3  รัฐควรดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อบรรเทาผลกระทบตอกลุมเกษตรกรที่ไดรับ

ผลกระทบแลวอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลหอม ผัก และผลไมเมืองหนาว 

และเกษตรกรกลุมโคเนื้อโคนม โดยหากปราศจากระบบกลไกปกปองและการเยียวยาผูที่ไดรับ
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ผลกระทบจากกรณีการทําความตกลงเขตการคาเสรี ซึ่งมีมากกวา 1.5 ลานครอบครัวนี้ไดนับเปน

เหตุผลเพียงพอแลวที่รัฐบาลจะชะลอการทําความตกลงเขตการคาเสรีกับตางประเทศเอาไวกอน 

6. สรุป 

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประสงคจะเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได

ดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเปดการคาเสรี แตผลของการดําเนินการเทาที่ผานมา

นั้นมิไดเปนไปตามหลักการดังกลาว จึงเสนอตอรัฐบาลใหชลอการเจรจาและดําเนินการทบทวนการ

เจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยยึด 

หลักการและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เชื่อมั่นวาการเปดเสรีทางการคาอยางรอบคอบ

ระมัดระวัง และสรางภูมิคุมกันที่ดีเทานั้นจึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง และ

จะตองเปนการเปดการคาเสรีที่มีความเปนธรรม มีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการเตรียม 

ความพรอม มียุทธศาสตรในการดําเนินการ และมีกระบวนการดําเนินงานที่โปรงใส และใหมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนอยางกวางขวาง โดยคํานึงถึงผูที่ไดรับผลกระทบอยางรอบคอบ และใหผลประโยชน

สุทธิตกอยูกับประชาชนสวนใหญของประเทศ  จึงจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และสังคมไทยทีอ่ยู

ดีมีสุขตลอดไป 

 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

วันที่ 18 ตุลาคม 2549 

 

    --------------------------------------------- 
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