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“ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย “สู่ประชาคมอาเซียน” 
 
 
สถานการณ์และแนวโน้ม FTA ภายใต้บริบท AEC การหวนคืนสู่เอเชียของสหรัฐ, การคงอยู่ของ
จีนและญี�ปุ่น   
อ.วรศักด์ มหัทธโนบล และ รศ. ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี >ด 

            เริ�มต้นจากบทบาทของสหรัฐในภมูิภาคเอเซีอาคเนย์หลงัสงครามโลกครั  งที�สองเป็นต้นมา   สหรัฐสร้าง
วาทกรรม “การพฒันา” ซึ�งแปลวา่ การเปิดพื  นที�ให้ทนุนิยมเข้ามาทํางานได้เตม็ที� เบื  องหลงัของการก่อตั  ง
อาเซียน คือ สหรัฐและญี�ปุ่ น   โดยญี�ปุ่ นเป็นตวัขบัเคลื�อนหลกั ให้ ASEAN เป็นฐานการผลิตของญี�ปุ่ นตั  งแตช่ว่ง
ปี 1970 แตม่าประสบความสําเร็จราวปี 1980 ในการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าอิเล็กโทรนิคส์  และพฒันา
ตอ่มาเป็นยานยนต์   ดงันั  นญี�ปุ่ นจงึผลกัดนั  AFTA ในยคุรัฐบาลคณุอานนัท์ ในปี 1990 เพราะจะได้ทําให้เกิด
ความคลอ่งตวัในการเคลื�อนย้ายชิ  นสว่นสินค้าของญี�ปุ่ น การให้เหตผุลสร้างขอัตกลงทางเศรษฐกิจอยา่ง
นามธรรมวา่เป็นเจตจํานงค์และผลประโยชน์ของภมูิภาค แท้จริงแล้วเป็นแรงผลกัดนั และผลประโยชน์ของ
ประเทศมหาอํานาจ อยา่งญี�ปุ่ น  หลงัจากญี�ปุ่ นประสบความสําเร็จในการสร้าง Economic Integration กบั
ประเทศอาเซียนเก่า เมี�อจะขยบัมาทํากบัอาเซียนใหมก็่ต้องมาเจอจีน เนื�องจากจีนมีอิทธิพลอยา่งสงูในภมูิภาค
แมโ่ขง และนี�คือสภาพแวดล้อมที�สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญหากพยายามกลบัเข้ามามีอิทธิพลในภมูิภาคอีกครั  ง
หนึ�ง  จีนเข้ามาลงทนุในภมูิภาคแมนํ่  าโขงอยา่งมากทั  งเงินกู้ดอกเบี  ยตํ�าสร้างโครงสร้างพื  นฐานตา่ง ๆ เอื  อความ
สะดวกแก่กระบวนการเศรษฐกิจของจีน ความร่วมมือด้านความมั�นคง ด้านการทหาร ซึ�งทําให้จีนมีอิทธิพลมาก
ขึ  นในภมูิภาคอยา่งรวดเร็ว  

ในปี 1998 จีนได้เปิดประเทศ สร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจโดยไมเ่กี�ยงความตา่งอดุมการณ์ทางการเมือง ห้
ทนุนิยมทํางานเตม็ที� และพยายามเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกเพื�อขยายเศรษฐกิจการค้า ซึ�งจีนได้ใช้ทนุ
นิยมเป็นเครื�องมือในการสร้างอํานาจขยายสงัคมนิยมแบบจีน แม้เราจะเห็นภาพการเตบิโตขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วของบรรษัทข้ามชาตจีิน และการลงทนุของจีน แตม่ิใชเ่ป็นการลงทนุโดยภาคเอกชนทั  งหมด กิจการ
จํานวนมากยงัถือครองโดยรัฐ หรือร่วมทนุโดยรัฐ   ดงันั  นบริษัทเอกชนของจีนที�เข้ามาทําการค้าในภมูิภาคนี  อาจ
เป็นของรัฐบาล อีกทั  งจีนได้พยายามที�จะร่วมเป็นสว่นหนึ�งของ WTO โดยสิ�งที�จีนต้องทําเพื�อที�จะเป็นสมาชิก 
WTO 1. เจรจากบัอเมริกา 2. เปิการค้าเสรีทนัทีที�ได้สําเร็จข้อตกลงในการเป็นสมาชิก 3. เสรีทางการเงิน เชน่ มี
การเปิดแบงค์ตา่งชาตขิึ  นในประเทศจีน 

จีนมีการเตรียมพร้อมในการเกิดขึ  นของ ASEAN เชน่การเตรียมทา่เรือ การขนสง่ของสินค้าที�มาจาก 
ASEAN ซึ�งแสดงถึงความพร้อมของจีนในการเกิดขึ  นของ ASEAN ในการรุกทางเศรษฐกิจในภมูิภาคนี   ตวัอยา่ง



ของประเทศใน ASEAN ที�จีนมีบทบาทอยา่งมากคือที�ประเทศลาว 1.สินค้าจากจีนได้เข้าไปเยอะมากในลาว
เพราะราคาถกู 2. ประชากรจีนได้ขยายเข้ามาในลาว   

สว่นทางด้านบทบาทของสหรัฐ ก่อนหน้านี  สหรัฐไมไ่ด้สนใจในตวัภมูิภาคนี  มากนกั แตภ่ายหลงัได้เกิด
การเปลี�ยนแปลงนโยบายในยคุของประธานาธิบดีโอบามา ทําให้สหรัฐเข้ามาสนใจในภมูิภาคนี  มากขึ  นได้
สนใจในด้านการเตมิโตของจีนในภมูิภาคนี   เชน่ ในด้านสิ�งแวดล้อม สหรัฐและจีนมีการหารือทําข้อตกลง
เรื�องความร่วมมือด้านพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามยงัไมพ่บการพุง่เป้าไปที�ทางเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน
เทา่ไหร่นกั จีนวิตกกงัวลในการเข้ามาของสหรัฐในภมูิภาคนี  และพร้อมที�จะตอ่กรกบัสหรัฐในด้านตา่งๆ   

สําหรับไทย ในอนาคตไทยได้พุง่เป้าที�จะขยายเศรษฐกิจกบัจีนเป็นอีก 10 เทา่ ซึ�งจะต้องพิจารณาตอ่ไป
วา่จะเป็นผลประโยชน์หรือผลเสียตอ่ไทยมากกวา่กนั หากจะถามวา่เตรียมพร้อมแคไ่หนกบัการเป็น AEC ก็
ต้องพิจารณาที�โครงสร้างการผลิตของประเทศ พิจารณาวา่คณุเป็นใคร ผลิตอะไร หากเป็นชาวนาผลิตข้าว 
ก็ต้องถามวา่พร้อมไหมที�จะสู้กบัชาวนาผู้ผลิตข้าวเหมือนกนัในประเทศพมา่ ลาว เขมร   
 
Inside Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) by Sanya Reid Smith, Third World Network 

เนื  อหาการเจรจา TPPA เป็นความลบัมาก อยา่งไรก็ตามข้อเรียกร้องหลกัของสหรัฐไมน่า่จะแตกตา่ง
จากข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐกบัประเทศตา่ง     ได้แก่ 

� การยกเลิกภาษีสง่ออก ไทยจะต้องยกเลิกภาษีการสง่ออก เพื�อที�ทางสหรัฐจะได้รับวตัถดุบิที�มี
ราคาถกูสําหรับการแปรรูปแล้วนบักลบัมาขายในประเทศที�กําลงัพฒันาอีกครั  งในราคาที�แพง
กวา่  

� TRIPs Plus Plus  ที�จะมีผลกระทบทั  งด้านการเข้าถึงยา และด้านการศกึษา เชน่ กรณีลิขสิทธ์
หนงัสือตําราที�เพิ�มเป็นถึง 120 ปี ตลอดจนปัญหาสิทธิบตัรพนัธุ์พืช และสิ�งมีชีวิตที�จะเปิดให้มี
การจดสิทธิบตัรเป็นเจ้าของพนัธุกรรมได้ง่ายขึ  น  

� การคุ้มครองสิทธินกัลงทนุที�มีการให้นิยามความหมายการเวนคืนโดยอ้อมที�กว้างมาก  จนรัฐ
แทบไมส่ามารถกําหนดนโยบายด้านคุ้มครองสิ�งแวดล้อม หริอสขุภาพของประชาชน หากเป็น
การไปกระทบกบักิจกรรมทํากําไรของบริษัทเอกชน   เรื�องนี  มีกรณีศกึษาจํานวนมากที�รัฐต้อง
จา่ยเงินคา่เสียหายแก่บริษัทเมือถกูฟ้องร้อง เชน่ ในแคนาดา และเม็กซิโก จากกรณี NAFTA 
ถึงแม้ภายในข้อตกลงนี  จะมีบทหนึ�งที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม แตอ่ยา่งไรก็ตามบทนี  ไมมี่ความ
ชดัเจนเทา่ไหร่  

� ประเดน็สําคญัที�เพิ�มเตมิ คือประเดน็การจดัซื  อจดัจ้างของภาครัฐ ที�มีมลูคา่ประมาณ 25 % 
ของ GDP และเป็นเครื�องมือของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจ้างงานในประเทศ  ก็
จะต้องเปิดเสรีให้กิจการจากตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนัได้  

  



ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
โดย คุณ เฉลิมศักดิ] กิตตติระกูล (มูลนิธิเข้าถงึเอดส์), รศ. ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ (คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), คุณสุรเดช อัศวินทรางกูร (อดีตผู้เชี�ยวชาญด้านสิทธิบัตร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา) 
  การเจรจาแบบทวิภาคี เพื�อสร้างข้อตกลงการค้าเสรีนั  น ประเด็นผลกัดนัสําคญัคือ ข้อตกลง
ทรัพย์สินทางปัญญา (Trade Related Intellectual  Property Rights:TRIPs)  ที�มากไปกว่าข้อตกลง
ภายใต้ WTO  เรียกกนัวา่ TRIPs Plus  ข้อตกลง TRIPs ภายใต้ WTO นั  นเป็นข้อตกลงแบบยืดหยุน่เอื  อให้
รัฐบาลแตล่ะประเทศสามารถยกเว้นการบงัคบัใช้สิทธิบตัรในกรณียารักษาโรค เพื�อสร้างหลกัประกนัการ
เข้าถึงยาของประเทศ แต ่ TRIPs Plus มีเงื�อนไขหลายประการที�เอื  อให้เกิดการผกูขาดของบริษัทยามากขึ  น 
ได้แก่ ประเดน็ข้อมลูการขึ  นทะเบียนยา การยืดระยะเวลาสิทธิบตัร การงดบงัคบัใช้สิทธิ การบงัคบัใช้
กฎหมายสิทธิบตัรอยา่งเข้มงวด  การให้นิยามความหมายยาปลอมกินความรวมถึงยาชื�อสามญั  การให้
อํานาจศลุกากรยึดยา ที�สงสยัวา่จะเป็นยาปลอมในขณะขนสง่  ตลอดจนให้บริษัทยาเข้าไปมีสว่นอยูใ่นการ
กําหนดนโยบายสาธารณสขุ และการกําหนดราคายา ภายใต้ข้ออ้างความโปร่งใน  

ภายใต้ข้อตกลง TPPA จะเป็นเหมือน TRIPs บว สตูรสหรัฐ บวกสตูร EU  และบวกสตูร TPPA ที�
เห็นชดัเจนวา่เน้นหลกัประกนัรายได้ที�มั�นคงไมล่ดน้อยถอยลงของบริษัทยา มากกวา่การเข้าถึงยาของ
ประชาชน    
    ยืนยนัได้จากรายงานวิจยัพบวา่การขยายของสิทธิบตัร จะทําให้เราต้องจา่ยคา่ยาเพิ�มขึ  นมหาศาล  
เชน่ ถ้าเรารับทกุข้อตกลงเราจะต้องสญูเสียเงินเพิ�มขึ  นเป็น 799,887 ล้านบาท โดยสรุปแล้วทกุการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า ไมค่วรรับทริปส์พลสั, ไมค่วรขยายเวลาสิทธิบตัร, ตอ่ต้านการผกูขาดทางการค้า  
 ทั  งนี  บทเรียนจากการมีสว่นร่วมในทีมเจรจา คณะสิทธิบตัร ทางข้าราชการในคณะเจรจาก็ได้
พยายามอยา่งยิ�งยวดที�จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ ประชาชนไทย และหากจะรักษาไว้ได้เราก็ไม่
ควรเจรจา TRIPs Plus  

  
ภาคการเกษตรไทยกับเออีซี พร้อมแล้วจริงหรือ? โดยคุณวิฑูรณ์ เลี�ยนจาํรูญ (ผู้อาํนวยการมูลนิธิ
ชีววิถี) 
        เมื�อพิจารณาจากการเปิดเสรีการค้า และการลงทนุในประเด็นการเกษตรของไทยที�ไมไ่ด้มีการกําหนด
รายการสินค้าอ่อนไหว  และกิจการสงวนหวงห้ามไมใ่ห้นกัลงทนุตา่งชาตเิข้ามาลงทนุดําเนินกิจการ 
ชี  ให้เห็นชดัเจนว่า ประเทศไทยไมใ่ห้ความสําคญักบัการปกป้องการผลิต และเกษตรกรรายยอ่ย ตลอดจน
ความมั�นคงทางอาหาร  มีแนวโน้มวา่หากเปิดการเสรีการค้าสินค้าเกษตรอยา่งเตม็รูปแล้วจะกระทบตอ่
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยอย่างมาก ยกตวัอย่างเชน่ การผลิตข้าว และมนัสําปะหลงั ที�ไทยเรามี
การต้นทนุการผลิตสงูกวา่ประเทศเพื�อนบ้าน ขณะที�ผลผลิตตอ่ไร่ตํ�ากวา่   การเปิดเสรีการลงทนุก็จะยิ�งสร้าง
โอกาสให้ทนุการเกษตรขนาดใหญ่เข้ามาครอบครองผกูขาดเมล็ดพนัธุ์มากขึ  นจากเดมิที�มีการผกูขาดอยา่ง



รุนแรงอยูแ่ล้ว  ยิ�งไปกวา่นั  น คณะนกัวิจยัที�ทําการศกึษาให้รัฐบาลเพื�อพิจารณาเรื�องการเปิดการค้าเสรีการ
ลงทนุด้านการเกษตร มีความเกี�ยวข้องกบับริษัทเมล็ดพนัธุ์ยกัษ์ใหญ่ ดงันั  นจงึเป็นเรื�องที�นา่คดิวา่การเปิด
การค้าเสรีนั  นจะเป็นผลประโยชน์บริษัทยกัษ์ใหญ่ 
 
AEC กินได้? เหน็หัวผู้คน? ประชาชนอยู่ตรงไหน? โดย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื�อ
ผู้บริโภค 
                ได้มีกลา่วอ้างไว้ว่าหากไทยเปิดเสรีทางการค้า ผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์มากขึ  น มีสินค้าให้
เลือกมากขึ  นราคาถกูลง แตค่วามเป็นจริงก็คือ เรามีโอกาสมีสิทธิเลือกหรือไม ่ สินค้ามีความปลอดภยั
เพียงไร และมีกลไกที�เพียงพอในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม ่

 สําหรับ ASEAN ได้มีกลไกการคุ้มครองผบูริโภค ที�เรียกวา่ ASEAN Committee on Consumer 
Protection ที�มีกรรมการหลายฝ่าย ซึ�งดแูลงานในด้านตา่งๆ  มีแผนงานระหวา่งปี 2012-2015 ในระบบการ
เตือน สินค้าที�อนัตราย, กลไกการปัญหาและเยียวยาความเสียหายผู้บริโภค, งานฝึกอบรมและการศกึษา, 
และการแลกเปลี�ยนและร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคกบัหนว่ยงานอื�นๆ  อีกทั  งมีการตั  งเว็บไซด์ให้
ร้องเรียนสินค้าตา่งๆที�พบปัญหา   แตก็่ยงัไมมี่แผนงาน และการปฏิบตักิารอยา่งเป็นรูปธรรมแตอ่ยา่งใด  
 
สุขภาพประชาชน สุขภาวะสังคม อยู่ตรงไหน โดย คุณอารีกุล พวงสุวรรณ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
กระทรวงสาธารณะสุข 
           ภายใต้ข้อเรียกร้องการเจรจาเปิดการค้าเสรีกบัอีย ู สินค้าสําคญัที�อียผูลกัดนัการเปิดเสรีคือ สินค้า
แอลกอฮอล์ และบหุรี� ซึ�งหากมีการเปิดเสรีจะมีการขยายตวัของการนําเข้า สินค้ามีราคาถกูลง และมี
ผู้บริโภคมากขึ  น เฉพาะอยา่งยิ�งในเยาวชนที�มีอายนุ้อย ที�สําคญัจะกระทบกบัการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการของรัฐในการคุ้มครองสขุภาพของประชาชน อาทิเชน่  การใส่คําเตือน, การ
กําหนดให้เปิดเผยข้อมลูสว่นประกอบ การควบคมุการโฆษณา การกําหนดเวลาและสถานที�จําหนา่ย เป็น
ต้น มากไปกว่านั  นรายได้ของรัฐบาลนั  นก็จะลดลง เนื�องจากไมส่ามารถเก็บภาษีการนําเข้า ซึ�งเป็นเงินที�
นํามาใช้ในการพฒันาด้านตา่งๆของประเทศ  ดงันั  นควรกําหนดให้สรุา และบหุรี� เป็นสินค้าออ่นไหว ไม่ควร
มีการเจรจาบรรจอุยูใ่นรายการเปิดเสรี   

 
แรงงานข้ามแดน แรงงานได้ประโยชน์จริงไหม โดย คุณปรานม สมวงศ์ จาก ASEAN Watch 

แรงงานสว่นมาก ไมไ่ด้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ASEAN ได้รับรายได้น้อย 
และเมื�อมีการเปิดการค้าเสรี แรงงานที�ได้รับอนญุาตจาก ASEAN ให้เคลื�อนย้ายเสรีได้นั  น มีเพียงแค ่ 7 
อาชีพหลกัเทา่นั  น ได้แก่ วิศวกรรม, พยาบาล, สถาปัตยกรรม, การสํารวจ, แพทย์, ทนัตแพทย์, และ บญัชี 
ซึ�งจะเริ�มดําเนินการในปี 2558  



ในทางกลบักนัแรงงานที�เป็นจํานวนใหญ่ของแตล่ะประเทศกลบัไมไ่ด้รับการคุ้มครองเทา่ที�ควร ทําให้เกิด
การริดรอนสิทธิขั  นตํ�าของแรงงาน  การที�ประเทศใน ASEAN ให้ความสําคญัเฉพาะกบักลุม่ 7 อาชีพหลกันั  น 
จะทําให้แรงงานอื�นๆไมไ่ด้รับการสนบัสนนุในการพฒันาด้านทกัษะ อีกหนึ�งปัญหาคือไมมี่สหภาพแรงงาน
ใน ASEAN ไมส่ง่เสริมการสร้างอํานาจตอ่รองของแรงงาน เน้นการสง่เสริมการแขง่ขนัด้านประสิทธิภาพการ
ผลิตซึ�งเป็นการแขง่กนัด้านคา่แรงถกู    การหลอมรวมทางเศรษฐกิจอาเซียนจงึเป็นเพียงการรวมหวักนักด
คา่แรงงานนั�นเอง  

 
เปิดการค้า…ของเสียอันตรายเสรี โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั >ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ 

 
                ในปัจจบุนัการกําจดัขยะอนัตรายของประเทศที�พฒันาแล้วคือ การสง่ออกไปยงัประเทศกําลงั
พฒันา  และประเทศพฒันาเหลา่นี  จะสร้างและขายสินค้าสําหรับการกําจดัขยะอนัตรายเหลา่นั  นในประเทศ
ที�ถกูนําขยะไปทิ  ง ซึ�งจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม ประเทศญี�ปุ่ นเป็นผู้ นําในการสร้างเครือขา่ย
ขยะพิษในเอเซีย และอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งญี�ปนุกบัทกุประเทศในอาเซียน
จะบรรจเุรื�องขยะ ที�กลายมาเป็นสินค้า ปัจจบุนัในไทยของเสียที�เป็นอนัตรายตอ่สภาพแวดล้อมได้เริ�มเข้ามา
ในไทยมากขึ  น นบัตั  งแตก่ารลงนาม JTEPA 
 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาจากวิทยากรในช่วงนี >: ควรที�จะสื�อสารกบัสาธารณะให้เตรียมตวักบัการ
เปิดการค้าเสรี, ควรที�จะชะลอในการเปิดตวั หรือยกเว้นบางสว่น เนื�องจากประเทศไทยและ ASEANยงัไมมี่
ความพร้อมตอ่การรับมือกบัการเปิดการค้าเสรี, ควรเปิดพื  นที�สําหรับภาคประชาชนในการมีเสียงให้มากขึ  น
ในการทําการค้าเสรี, รัฐบาลควรมองในระยะไกลมากขึ  นวา่สินค้าบางสว่นนั  นจะมีผลกระทบตอ่ไทยอยา่งไร 
 
ในกระบวนการเจรจาจัดทาํหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และสังคม เป็นจริงได้หรือไม่ อย่างไร โดย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื�อการ
พัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม 

กรอบเจรจาจะมีประโยชน์หากได้กําหนดข้อขอบเขตไว้อย่างชดัเจน การเจรจาประเมินผลกระทบ
ด้านสขุภาพและสงัคม หรือที�เรียกวา่ HIA นั  นเป็นจริงได้ โดยสามารถที� จะประกอบด้วยขั  นตอนทั  งหมดห้า
ขั  นตอน ตั  งแตก่ารเริ�มต้นที�ขั  นตอนแรกคือก่อนการเจรจา จนถึงขั  นตอนสดุท้ายคือการศกึษาติดตามผลงาน
วา่มีผลดี หรือ ผลกระทบ อยา่งไร หากค้นพบข้อบกพร่องก็สามารถที�จะแก้ไขได้   ตั  งแตใ่นอดีตถึงปัจจบุนั
การทํา FTA นั  นมุง่เน้นไปในด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยไมไ่ด้คํานงึถึงผลกระทบที�จะตามมา 
จากการที�เห็นได้ว่าจากการเจรจาตา่งๆที�ผา่นมานั  น อตุสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นสว่นที�ได้รับประโยชน์หลกั 
ขณะที�ประชาชนสว่นใหญ่นั  นจะได้รับผลกระทบมากกวา่ 


