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บทที1่
บทนํา
1. ความเป็ นมา
ในกระแสโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ และการชะงักงันของการเจรจาภายใต้กรอบองค์กรการค้า
โลก (world Trade Organization: WTO) ได้มีส่วนส่ งผลให้การเจรจาจัดทําเขตการค้าเสรี (Free Trade Area:
FTA) มีมากขึ้น ซึ่งในส่ วนของการจัดทําโดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรักษาตลาดส่ งออกเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ เนื่ องจากการจัดทําเขตการค้าเสรี จะต้องมีการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทั้งมาตรการด้าน
ภาษี มาตรการที่มิใช่ภาษี และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ จึงเป็ นทิศทางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้า
โลกที่สาํ คัญในปั จจุบนั โดย FTA จะมีรูปแบบเป็ นอย่างไรนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ประเทศคู่สัญญา FTA จะตกลงกัน
ไม่มีกฎเกณฑ์กาํ หนดตายตัวว่า FTA จะต้องมีลกั ษณะอย่างไร แต่ถึงกระนั้นก็ดี ทุก FTA จะมีลกั ษณะ
พื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ 3 ประการ คือ (1) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้า และไม่สร้าง
อุปสรรคทางการค้าเพิ่มต่อประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก (No fortress effects) (2) ครอบคลุมการค้าระหว่าง
ประเทศมากพอ (Substantial coverage) ซึ่ งเป็ นกติกาที่ WTO กําหนดไว้เพื่อปกป้ องและป้ องกันผลกระทบ
ของ FTA ที่จะมีต่อประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของ FTA นั้นๆ และ (3) มีตารางการลดภาษีหรื อเปิ ดเสรี ที่
ประเทศคู่สัญญา FTA เจรจากันว่าจะลดภาษีให้แก่กนั ในสิ นค้าใดบ้าง จะลดอย่างไร และจะใช้ระยะเวลา
ยาวนานเท่าไรในการลด
สําหรับประเทศไทยนั้น จากนโยบายที่รัฐบาลในช่วงที่ผา่ นมาได้เน้นการพัฒนาและสร้างความ
เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่ อง ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลที่ผา่ นมาจนกระทัง่ ถึงรัฐบาลปั จจุบนั ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะใช้การเจรจาการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ
เป็ นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อการขยายการส่ งออกของไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น การจัดทําเขตการค้าเสรี (FTA)จึ ง เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งในการผลักดันระบบเศรษฐกิ จด้าน
การค้าระหว่างประเทศ เพื่อปรับตัวให้ทนั ท่วงทีกบั สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสยุคโลกภิวตั น์ สามารถ
แข่งขันในเวทีโลก ส่ งผลให้ไทยสามารถขยายตลาดส่ งออก ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็ นการ
สร้างพันธมิตรร่ วม เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดย
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ทั้งการเปิ ดเสรี การค้าสิ นค้า การค้าบริ การ การลงทุน ตลอดจนความร่ วมมือทางด้าน
เศรษฐกิ จสาขาต่างๆ เช่ น การท่องเที่ยว การศึกษา การประกันภัย การเคลื่อนย้ายแรงงาน การใช้ร่วม
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการสุ ขอนามัย การอํานวยความสะดวกทางการค้า และรวมถึงการจัดทําความ
ตกลงยอมรับร่ วมกัน(MRAs) เป็ นต้น
การดําเนิ นการจัดตั้งเขตการค้าเสรี จะเป็ นการเพิ่มโอกาสสําหรับสิ นค้าที่ไทยมีศกั ยภาพในการ
ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าเกษตรสําคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง นํ้าตาล เป็ นต้น และสามารถ
ขยายการส่ งออกไปยังประเทศคู่เจรจาโดยอาศัยประโยชน์จากการขจัดมาตรการ กีดกันทางการค้าระหว่าง
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กัน นอกจากนั้นแล้ว การตั้งเขตการค้าเสรี จะเป็ นการเพิ่มช่องทางการนําเข้าแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูก เพื่อ
รองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการผลิตสิ นค้าเกษตรอุตสาหกรรมได้อีกด้วย แต่ในทางกลับกันแล้ว การ
จัดตั้งเขตการค้าเสรี จะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการนําเข้าของไทยสําหรับสิ นค้าที่ไทยไม่มีศกั ยภาพในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าเกษตรบางรายการ เช่น สิ นค้าปศุสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ ถัว่
เหลือง ไหม เป็ นต้น แม้ว่าจะมีมูลค่าการผลิตสู งหรื อตํ่าก็ตาม ย่อมเกี่ ยวเนื่ องกับครัวเรื อนเกษตรกรทั้งทาง
เศรษฐกิ จและสังคม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่ งมีความสามารถในการปรั บตัวค่อนข้างจํากัด และมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก นอกจากนั้นแล้ว ในการผลิตซึ่งผูป้ ระกอบการมีความต้องการ
จะใชัวตั ถุดิบชนิดใดชนิ ดหนึ่ งจากคู่เจรจาซึ่ งวัตถุดิบดังกล่าวมีการผลิตภายในประเทศด้วยเช่นกัน จะก่อให้
ความขัด แย้ง ระหว่ า งผูผ้ ลิ ต และผูใ้ ช้ ซึ่ ง หากภาครั ฐ ละเลยความสํา คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า วแล้ว ย่อ มจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยในที่สุด
สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะหน่ วยงานหลักของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดท่าทีในการเจรจาด้านสิ นค้าเกษตรร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์ จึง
จําเป็ นที่ จะต้องกําหนดท่าที การเปิ ดตลาดสิ นค้าเกษตรที่ เหมาะสมทั้งในเชิ งรุ กและเชิ งรั บ โดยคํานึ งถึ ง
บทบัญญัติตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งต้องกําหนดแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับสิ นค้าเกษตรที่ไทยมี รวมทั้งต้องกําหนดแนวทางในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับสิ นค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพในการผลิตและการส่ งออก เพื่อให้ประเทศ
ได้รับประโยชน์จากการทํา FTA มากที่สุด
ในปั จจุบนั ไทยได้มีการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรี กบั 17 คูเ่ จรจา (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2553) โดยสถานการณ์การเจรจาสรุ ปได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เจรจาแล้ วเสร็จ/เสร็จบางส่ วน มีผลบังคับใช้ แล้ ว รวม 6 คู่เจรจา คือ (1) อาเซียน - จีน
ซึ่งไทยและจีน ลดภาษีผกั และผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค. 46 และทยอยลดภาษีสินค้าที่ไม่อ่อนไหวจน
เหลือ 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 53 (2) ไทย - ออสเตรเลีย เริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 48 (3) ไทย - นิวซีแลนด์ เริ่ มมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. 48 (4) ไทย - อินเดีย เริ่ มลดภาษี Early Harvest โดยมีสินค้าเกษตรเพียง 11 รายการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ย. 47 (5) ไทย - ญี่ปุ่น เริ่ มลดภาษีในบางสิ นค้า ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ย. 50 และ (6) อาเซียน - ญี่ปุ่น เริ่ มมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 52
กลุ่มที่ 2 เจรจาแล้ วเสร็จ และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2553 มี 3 คู่เจรจาคือ (1) อาเซียน เกาหลี เริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 53 (2) อาเซียน - อินเดีย เริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 53
และ (3) อาเซียน - ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 12 มี.ค.53
กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่ างการเจรจา / การเจรจาชะงักงัน มี 4 คู่เจรจาคือ (1) BIMSTEC ซึ่ง
ประกอบด้วย ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรี ลงั กา เมียนมาร์ เนปาล และภูฏาน (2) อาเซียน – สหภาพยุโรป ซึ่ง
ยกเลิกและเปลี่ยนเป็ นการเจรจาแบบทวิภาคีแทน (3) ไทย - EFTA (สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และ
ลิกเทนสไตน์) และ (4) ไทย - สหรัฐอเมริ กา
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กลุ่มที่ 4 ริเริ่มการเจรจา / อยู่ระหว่ างการขอความเห็นชอบกรอบเจรจา มี 2 คู่เจรจาคือ (1) ไทย
- สหภาพยุโรป และ (2) ไทย-ชิลี
กลุ่มที่ 5 เจรจาเสร็จบางส่ วน แต่ ไม่ มผี ลบังคับใช้ มี 2 คู่เจรจาคือ (1) ไทย-บาห์เรน (มีขอ้ ตกลง
Early Harvest แต่ไม่มีผลทางปฏิบตั ิ) และ (2) ไทย-เปรู (ตามข้อตกลงจะต้องลดภาษีต้ งั แต่ 1 ม.ค. 53 แต่ยงั ไม่
มีผลในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากติดปัญหาแหล่งกําเนิดของสิ นค้าประมง)
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ใช้เ ป็ นคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กัด สํา นัก เศรษฐกิ จ การเกษตรระหว่า ง
ประเทศ สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร ในการดําเนิ นงานด้านการเจรจาเปิ ดเสรี ทางการค้าสิ นค้าเกษตร
ภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. ขอบเขต
ส่ วนเศรษฐกิจเกษตรและการค้า สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็ นหน่วยงานย่อย
ที่ขอบเขตงานรับผิดชอบการกําหนดท่าทีเบื้องต้นในการเจรจาด้านสิ นค้าเกษตร พิกดั ศุลกากรตอนที่ 01-24
(พืช ปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรู ป) ร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์ และทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนการเจรจา ขั้นตอนระหว่างการเจรจา และขั้นตอนหลังการ
เจรจา ซึ่งการเจรจาจัดทํา FTA ของไทยในปัจจุบนั จะต้องจัดทําให้สอดคล้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
ฯ พ.ศ. 2550 ความว่า
“....พระมหากษัตริ ย์ทรงไว้ ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสื อสั ญญาสั นติภาพ สั ญญา
สงบศึ ก และสั ญญาอื่ นกับนานาประเทศหรื อกับองค์ การระหว่ างประเทศ
หนังสื อสั ญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพืน้ ที่ นอกอาณาเขต ซึ่ งประเทศ
ไทยมีสิท ธิ อ ธิ ปไตยหรื อ มีเขตอํานาจตามหนังสื อ สั ญญาหรื อตามกฎหมายระหว่ างประเทศ หรื อ
จะต้ องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้ การเป็ นไปตามหนังสื อสั ญญา หรื อมีผลกระทบต่ อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรื อสั งคมของประเทศอย่ างกว้ างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้ านการค้ า การลงทุน หรื อ
งบประมาณของประเทศอย่ างมีนัย สําคัญ ต้ องได้ รั บความเห็นชอบของรั ฐ สภา ในการนี ้ รั ฐสภา
จะต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่ วันที่ ได้ รับเรื่ องดังกล่ าว
ก่ อนการดําเนิ นการเพื่อทําหนังสื อสั ญญากับนานาประเทศหรื อองค์ การระหว่ างประเทศ
ตามวรรคสองคณะรั ฐมนตรี ต้องให้ ข้อมูลและจัดให้ มีการรั บฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน และ
ต้ องชี ้แจงต่ อรั ฐสภาเกี่ยวกับหนังสื อสั ญญานั้น ในการนี ้ ให้ คณะรั ฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่ อ
รั ฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้ วย
เมื ่อ ลงนามในหนัง สื อ สั ญ ญาตามวรรคสองแล้ ว ก่ อ นจะแสดงเจตนาให้ มีผ ลผูก พัน
คณะรั ฐมนตรี ต้องให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงรายละเอี ยดของหนังสื อสั ญญานั้น และในการที่ การ
ปฏิ บัติตามหนังสื อสั ญญาดังกล่ าวก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อประชาชนหรื อ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
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และขนาดย่ อม คณะรั ฐมนตรี ต้องดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยา ผู้ได้ รับผลกระทบนั้นอย่ างรวดเร็ ว
เหมาะสม และเป็ นธรรม
ให้ มีกฎหมายว่ าด้ วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสื อสั ญญาที่ มีผลกระทบต่ อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรื อสั งคมของประเทศอย่ างกว้ างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้ านการค้ า หรื อ
การลงทุน อย่ างมีนัย สําคัญ รวมทั้งการแก้ ไขหรื อเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจาก การปฏิ บัติตาม
หนังสื อสั ญญาดังกล่ าวโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมระหว่ างผู้ที่ได้ ประโยชน์ กับผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
จากการปฏิ วัติตามหนังสื อสั ญญานั้นและประชาชนทั่วไป....”

อนึ่ ง มาตรา 305 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้การยกเว้นกับความตกลงหรื อหนังสื อสัญญาที่ดาํ เนินการ
ไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ดังนั้น คู่มือฉบับนี้ จึงมีขอบเขตของการจัดทําเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตาม
ครรลองของรัฐธรรมนูญฯฉบับดังกล่าว
4. นิยามศัพท์ เฉพาะ
งานในด้านการเจรจาการค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ มีคาํ ศัพท์เฉพาะ และคําศัพท์ที่เป็ นพื้นฐาน
เบื้องต้นต่อการทําความเข้าใจสาระของงานอยูค่ ่อนข้างมาก ในที่น้ ีจึงขอเสนอไว้เฉพาะคําศัพท์เฉพาะที่จะพบ
บ่อย และสรุ ปความหมายโดยสังเขปไว้ดงั นี้
4.1 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ การรวมตัวตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1: เป็ นแบบให้สิทธิพิเศษฝ่ ายเดียว (Preferential Trade Agreement) เช่น EU ให้
สิ ทธิ GSP กับไทย, ไต้หวัน ให้โควตานําเข้ารถจากไทย, อังกฤษ ให้สิทธิ พิเศษทางการค้าแประเทศ
เครื อจักรภพ
ระดับที่ 2: เป็ นการแลกสิ ทธิ พิเศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม (Free
Trade Area) ซึ่งดีกว่าประเทศที่อยูน่ อกกลุ่ม
ระดับที่ 3: ประเทศสมาชิกภายในกลุ่มมีการพัฒนาใช้อตั ราภาษีศุลกากรร่ วมกัน(Custom
Union) เช่น Southern African Custom Union
ระดับที่ 4: มีการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน ระหว่างประเทศสมาชิ กอย่างเสรี (Common
Market) เช่น ประชาคมการค้าแห่ งสหภาพยุโรปในอดีต
ระดับที่ 5: มีการใช้สถาบันทางเศรษฐกิจร่ วมกัน (Economic Unit) เช่น ธนาคารกลาง ใช้
เงินสกุลเดียวกัน (ยูโร)
4.2 องค์ การการค้ าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็ นองค์การระหว่างประเทศที่
จัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกซ จัดตั้งองค์การการค้าโลก (Marrakesh Agreement Establishing the World
Trade Organization) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารและกํากับดูแลให้
ประเทศสมาชิกปฏิบตั ิตามพันธะกรณี และข้อผูกพันต่างๆ ภายใต้ความตกลงอันเกิดจากการเจรจาการค้ารอบ
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อุรุก วัย และความตกลงต่ างๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นในอนาคต ขณะนี้ มี สมาชิ ก 153 ประเทศ (ข้อมูลปี 2552) สํานัก
เลขาธิการ ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
4.3 เขตการค้ าเสรี (Free Trade Area: FTA) คือ ความตกลงระหว่างประเทศ 2 ประเทศหรื อ
มากกว่า 2 ประเทศ (เช่น เขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ) มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิ ดการค้าเสรี ระหว่างประเทศคู่สัญญา ถือเป็ น
รู ปแบบขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ได้ขยาย
ขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมความร่ วมมือในด้านการลงทุน การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา การลด
อุปสรรคในการค้าบริ การ เช่น บริ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล การสื่ อสาร การขนส่ ง ด้วย FTA เป็ น
เครื่ องมือทางการค้าที่ประเทศต่างๆ ใช้เพื่อขยายโอกาสในการค้า สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมกับเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้แก่สินค้า เนื่ องจากสิ นค้าที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเข้าใน
อัตราที่ต่าํ กว่าสิ นค้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก FTA จึงทําให้สินค้าที่ผลิตภายในกลุ่มได้เปรี ยบ
ในด้านราคากว่าสิ นค้าจากประเทศนอกกลุ่ม ประเทศคู่สัญญา FTA สามารถเจรจากันได้ว่าแต่ละประเทศจะ
ลดภาษีให้แก่กนั ในสิ นค้าใดบ้าง จะลดอย่างไร และจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ ในการลด
4.4 กฎถิ่นกําเนิดสิ นค้ า (Rules of Origin) คือ กฎเกณฑ์และข้อกําหนดในการได้ถิ่นกําเนิ ด
สิ นค้า การรับรอง การตรวจสอบ และการควบคุมถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า ซึ่ งจะทําให้สินค้านั้นสามารถได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากข้อผูกพันพิธีสารในการเปิ ดเสรี ทางการค้า
4.5 มาตรการปกป้ อง (Safeguard) คือ การระงับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตาม
พิธีสารชัว่ คราว หากสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวทําให้สินค้าของฝ่ ายหนึ่ งเข้ามาในประเทศของอีกฝ่ ายหนึ่ง และ
ทําให้หรื อคาดว่าจะทําให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงต่อผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทเดียวกัน
4.6 มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (The Application of Sanitary and Phytosantary
Measures: SPS) เป็ นมาตรการที่ใช้ในการจํากัดการนําเข้าสิ นค้าเกษตรเพื่อปกป้ องและคุม้ ครองชีวิตและ
สุ ขภาพของมนุษย์พืช สัตว์ภายในประเทศของตนเอง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงในการบริ โภคหรื อ
เสี่ ยงต่อโรคที่เกิดจากสิ่ งมีชีวติ ที่ติดมากับพืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์รวมทั้งสารเจือปนในอาหาร สารพิษหรื อ
จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นพาหะของโรค ทั้งนี้การกําหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้านําเข้า
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
4.7 สิ นค้ าอ่ อนไหว (Sensitive List) สิ นค้าเกษตรของประเทศสมาชิกที่จะได้รับการปฏิบตั ิที่
ยืดหยุน่ กว่าสิ นค้าปกติ โดยลดภาษีลงน้อยกว่าการลดภาษีตามสูตรที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ตามสิ นค้าดังกล่าว
จะต้องมีการพัฒนาเข้าถึงตลาดอย่างสําคัญผ่านการผสมผสานพันธกรณี เรื่ องโควตาภาษี (tariff quota) และ
การลดภาษี เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่หากมีการลดภาษีแล้วจะส่ งผลให้มีการนําเข้าสิ นค้าเหล่านี้ เพิ่มมากขึ้นจนส่ งผล
กระทบต่อการผลิตของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการภายในประเทศ ดังนั้นการลดภาษีในสิ นค้ากลุ่มนี้จึงต้อง
ใช้ระยะเวลาและค่อย ๆ ลดอัตราภาษีลง รวมทั้งบางรายการอาจจําเป็ นต้องมีมาตรการปกป้ องพิเศษ (Special
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Safeguard) ซึ่ งหมายถึงมีการกําหนดปริ มาณการนําเข้าในแต่ละปี ถ้าในปี ใดมีการนําเข้ามากกว่าปริ มาณที่
กําหนดก็จะเรี ยกเก็บภาษีในอัตราปกติซ่ ึ งเป็ นอัตราที่เรี ยกเก็บภาษีนาํ เข้าเท่าเทียมกับประเทศคู่คา้ อื่น ๆ ที่
ไม่ได้ทาํ FTA
4.8 รู ปแบบการลดภาษี สามารถแบ่งประเภทสิ นค้าได้คือ (1) Fast Track ได้แก่ สิ นค้าของ
ประเทศคู่เจรจาที่มีความพร้อมในการลดภาษีในทันที (2) Normal Track สิ นค้าที่นอกเหนือไปจากสิ นค้าที่คู่
เจรจานํามาลดภาษีก่อนกําหนดอัตราภาษีลดลงในแต่ละปี จนเหลือเท่ากับร้อยละ 0 ในปี สุ ดท้าย โดยทัว่ ไป
แล้วสิ นค้ากลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี ในการทยอยลดภาษี และมีสินค้าบางกลุ่มที่ไทยมีศกั ยภาพใน
การแข่งขันหรื อเป็ นสิ นค้าที่ไทยต้องการให้มีการนําเข้าเพิ่มมากขึ้น เช่น พันธุ์สัตว์ วัตถุดิบที่จาํ เป็ นต้องใช้แต่
ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศหรื อมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และการนําเข้าก็ไม่ได้กระทบกระเทือน
ต่อเกษตรกร สิ นค้ากลุ่มนี้สามารถลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ได้ทนั ทีหลังจากที่ได้มีการลงนามความตกลงกัน (3)
Sensitive Track สิ นค้าที่ประเทศคู่เจรจายังไม่มีความพร้อมในการลดภาษีและต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว
ของผูป้ ระกอบการในสิ นค้านั้นๆ และ (4) Highly Sensitive Track สิ นค้าที่มีความอ่อนไหวสู ง และต้องการ
ระยะเวลาในการปรับตัวนานกว่ากลุ่มสิ นค้าปกติและกลุ่มสิ นค้าอ่อนไหว โดยจะมีเกณฑ์การลดภาษีที่ชา้ กว่า
กลุ่มสิ นค้าปกติและกลุ่มสิ นค้าอ่อนไหว
4.9 อุปสรรคทางการค้ า คื อ กฎเกณฑ์ทางการค้าที่เป็ นมาตรการกี ดกัน แบ่งเป็ นมาตรการ
อุปสรรคทางการค้าที่เป็ นภาษี (Tariff Barrier) และ มาตรการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี ( Non Tariff
Barrier : NTBs) หมายถึง มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร ซึ่ งเป็ นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐบาลที่เป็ น
อุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ
4.10 โควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) คือสิ นค้าที่ประเทศผูน้ าํ เข้าผูกพันไว้ท้ งั อัตราภาษี
และปริ มาณโควตาการนําเข้า โดยหากนําเข้าภายในปริ มาณนําเข้าที่กาํ หนดไว้ จะเสี ยอัตราภาษีในโควตา แต่
หากนําเข้าเกิ นกว่าปริ มาณโควตาที่กาํ หนด ผูน้ าํ เข้าจะต้องเสี ยอัตราภาษีนอกโควตา สําหรับปริ มาณการ
นําเข้าสิ นค้าที่เกินกว่าปริ มาณโควตาที่ผกู พันไว้
4.11 มาตรการต่ อต้ านการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) หมายถึง ภาษีตอบโต้การทุ่ม
ตลาดที่เรี ยกเก็บจากผูน้ าํ เข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ เนื่ องจากผูส้ ่ งออกในต่างประเทศได้ส่งสิ นค้านั้นเข้ามา
เพื่อประโยชน์ในทางพาณิ ชย์ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาจําหน่ ายในประเทศของตนหรื อในราคาที่ต่าํ กว่าต้นทุน
การผลิต เงื่อนไขการเรี ยกเก็บอากร คือ (1) มีการทุ่มตลาด โดยเปรี ยบเทียบราคาระหว่าง normal value (ราคา
สิ นค้าปกติซ่ ึ งประเทศคู่คา้ ขายในประเทศ) กับ export value (ราคาสิ นค้าส่ งออกซึ่ งประเทศคู่คา้ ส่ งสิ นค้ามา
ขายต่างประเทศ) หากราคา export value ตํ่ากว่า normal value สันนิ ษฐานได้ว่าอาจเกิดการทุ่มตลาด
(dumping) ขึ้น (2) มีความเสี ยหาย พิจารณาความจากปั จจัยทางเศรษฐกิจซึ่ งเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครอบคลุม
ถึงเรื่ องการจ้างงาน ส่ วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ สิ นค้าคงเหลือ ฯลฯ (3) มีความสัมพันธ์
ระหว่างการทุ่มตลาด และความเสี ยหาย พิจารณาจากกรณี เกิดการทุ่มตลาดซึ่ งเป็ นผลให้อุตสาหกรรมภายใน
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ไม่สามารถต่อสู ้แข่งขันทางด้านราคากับสิ นค้าจากต่างประเทศซึ่ งมีราคาตํ่ากว่าได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
และแสดงให้ เ ห็ น ปั จ จัย ความเสี ย หายซึ่ งเกิ ด จากการทุ่ ม ตลาดของสิ น ค้า จากประเทศคู่ ค ้า นั้ นๆว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั
4.12 มาตรการต้ านการอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) ภาษีตอบโต้การอุดหนุน ซึ่ ง
เรี ยกเก็บจากผูน้ าํ เข้าสิ นค้าที่ได้มีการพิสูจน์ว่าสิ นค้านั้นได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผูผ้ ลิตเรี ยก
การพิจารณาเรี ยกเก็บอากร CVD จะต้องพิจารณาเงื่อนไข 3 ประการ คือ (1) มีการอุดหนุน พิจารณาว่า
รัฐบาลของประเทศผูส้ ่ งออกให้การอุดหนุนหรื อให้เงินช่วยเหลือ อุตสาหกรรมภายในประเทศของตน จน
เป็ นผลให้สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกต่างๆ มีราคาตํ่า ทําให้อุตสาหกรรมภายในของประเทศคู่คา้ ไม่
สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ (2) มีความเสี ยหาย (3) มีความสัมพันธ์ระหว่างการอุดหนุน และความ
เสี ยหาย
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บทที2่
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่ ง
สามารถประมวลสรุ ปได้ ดังนี้
ประเภทตําแหน่ งงาน
วิชาการ
ชื่อสายงาน
เศรษฐกร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับตําแหน่ ง
ปฏิบตั ิการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ประมวล
แผนในการจัดทํากรอบการเจรจาสิ นค้าเกษตร พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนด
ท่าทีการเจรจาสิ นค้าเกษตร จัดทําแผนหรื อโครงการในการติดตามประเมินผลการเจรจา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเจรจา รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตําแหน่ ง ตํา แหน่ ง ในสายงานนี้ ม ีชื่ อ และระดับ ของตํา แหน่ ง ดัง นี้ (1)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ ตั ิการ (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (3) นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (4) เศรษฐกรปฏิบตั ิการ (5) เศรษฐกรชํานาญการ และ(6) เศรษฐกร
ชํานาญการพิเศษ
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าเกษตร เพื่อใช้พิจารณากําหนดท่าทีในการยก
ร่ างกรอบการเจรจาเปิ ดเสรี ทางการค้าสิ นค้าเกษตร
2.2 เป็ นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมให้ท่าที และแสดงความคิดเห็นใน
การยกร่ างกรอบการเจรจาเปิ ดเสรี ทางการค้าสิ นค้าเกษตร
2.3 ร่ วมพิจารณารู ปแบบการเปิ ดตลาดการค้าสิ นค้าเกษตร กับกระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวง
การต่างประเทศ
2.4 จัดหารื อกับหน่ วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการเปิ ดเสรี ทางการค้าสิ นค้าเกษตร
2.5
ติ ด ตามผลความคื บ หน้า ของกรอบการเจรจาเปิ ดเสรี ท างการค้า สิ น ค้า เกษตรให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
2.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการเจรจา รวมทั้งวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบในแต่ละ
กรอบการเจรจาเกี่ยวกับสิ นค้าเกษตร
2.7 ติ ด ตามสถานการณ์ ก ารค้า สิ น ค้า เกษตรหลัง การเจรจามี ผ ลบัง คับ ใช้ และรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
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3. โครงสร้ างการบริหารจัดการ
โครงสร้ างการบริหาร
(Administration Chart)

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนเศรษฐกิจและ
การค้า
เศรษฐกร
(ปฏิบตั ิการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบตั ิการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ)

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
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บทที3่
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัตงิ าน และเงือ่ นไข
1. หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาํ นักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (สศป.) จําเป็ นจะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการจัดทํา FTA ของไทยซึ่ งเป็ นแนวทางการดําเนิ นงานในภาพรวม ซึ่ งโดยปกติ
แล้ว หลักเกณฑ์ในการจัดทํา FTA ของไทยจะมีดงั นี้
1.1 การจัดทําความตกลง FTA ควรทําในกรอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปิ ดเสรี
ทั้งด้านการค้าสิ นค้า บริ การ และการลงทุน รวมทั้งมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ภาษี (Non-Tariff
Measure: NTM) เช่น การกําหนดมาตรฐานสิ นค้านําเข้า และมาตรการโควตา และการขยายความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ
1.2 การจัดทําความตกลง FTA ต้องสอดคล้องกับกฎของ WTO ซึ่ งมีเงื่อนไขให้การเปิ ดเสรี
ต้องครอบคลุมการค้าสิ นค้าและบริ การอย่างมากพอ (Substantial coverage) มี ความโปร่ งใส และเปิ ดให้
สมาชิกอื่นๆ ตรวจสอบความตกลงได้
1.3 การจัดทําความตกลง FTA ต้องมีความยืดหยุน่ (Flexibility) สอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (win-win) พร้อมกับยึดหลักการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ (Reciprocity) และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงสถานะของไทยที่เป็ นประเทศกําลังพัฒนา
เพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรื อมีภาระผูกพันน้อยกว่า
1.4 การจัดทําความตกลง FTA ควรมี มาตรการป้ องกันผลกระทบของการเปิ ดเสรี ต่ อ
อุตสาหกรรมภายใน เช่น มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures: AD) มาตรการต่อต้าน
การอุดหนุน (Counter-vailing Duties: CVD) มาตรการปกป้ อง (Safeguards) กําหนด กลไกการยุติขอ้ พิพาท
ทางการค้าอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งการกําหนดมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก FTA ด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ในรายละเอียดของสิ นค้าเกษตรได้กาํ หนดแนวทางการเจรจา FTA สําหรับ
สิ นค้าเกษตรไว้ คือ (1) เน้นสิ นค้าที่ไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขันสู ง ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง นํ้าตาล
เนื้ อสัตว์ปีก และอาหารแปรรู ป (2) สิ นค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว ให้เจรจาโดยมีเวลาในการเปิ ดตลาดที่
นานกว่าปกติ (3) สิ นค้าเกษตรและอาหาร จะมีปัญหาเรื่ องมาตรฐานด้านสุ ขอนามัย ความปลอดภัยด้าน
อาหาร และสิ่ งแวดล้อม ให้เจรจาลด/ยกเลิก หรื อปรับไม่ให้เป็ นอุปสรรค ขณะเดียวกันให้พฒั นาการผลิตให้
ได้มาตรฐานสากล มีความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและอํานวยความสะดวกด้านการค้าโดยการทํา MRA
และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (4) กําหนดมาตรฐานการนําเข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุดิบที่ตอ้ งนําเข้ามา
แปรรู ปเพื่อการส่ งออกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
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2. วิธีการปฏิบัติงาน
การเจรจาเปิ ดเสรี ท างการค้า สิ น ค้า เกษตรจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง บทบัญ ญัติ ต ามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ งมีความตอนหนึ่ งระบุว่า “…ก่ อนการดําเนิ นการเพื่ อทํา
หนังสื อสั ญญากับนานาประเทศหรื อองค์ การระหว่ างประเทศตามวรรคสองคณะรั ฐมนตรี ต้องให้ ข้อมูลและ
จัดให้ มีการรั บฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน และต้ องชี ้แจงต่ อรั ฐสภาเกี่ยวกับหนังสื อสั ญญานั้น ในการนี ้
ให้ คณะรั ฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่ อรั ฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้ วย.....” ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวถือ
เป็ นการสร้างความโปร่ งใสให้กระบวนการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับไทยในระยะยาว
รวมทั้งส่ งเสริ มการเผยแพร่ ขอ้ มูลการเจรจาและให้ภาคประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทํา
ความตกลงเปิ ดเสรี อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ จะส่ งผลดีต่อการจัดทําความตกลง
ระหว่างประเทศของไทย โดยจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กลุ่มคนในสังคมได้มากขึ้น อันนําไปสู่ การลดความ
ขัดแย้งลงได้
ดังนั้นเพื่อให้การเจรจาจัดทํา FTA ของไทยให้ดาํ เนิ นต่อไปได้อย่างราบรื่ น จึงควรสร้างกลไก
การดําเนินงานด้านการเจรจาจัดทําความตกลง FTA ตามขั้นตอนของกรอบรัฐธรรมนูญให้มีประสิ ทธิภาพ ที่
สําคัญ ได้แก่ กระบวนการให้ขอ้ มูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่ งควรดําเนินการอย่าง
ทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกๆ ภาคส่ วนของสังคม ซึ่ งหากกระบวนการให้ขอ้ มูลกับประชาชนและการรับฟั ง
ความเห็ น ของประชาชนเป็ นไปอย่า งทัว่ ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะส่ ง ผลดี ต่ อ ภาครั ฐ ในการนํา ข้อ มู ล ที่
ครบถ้วนและเพียงพอไปเจรจากับคู่เจรจา FTA และเป็ นผลดีต่อภาครัฐในขั้นตอนการนําเสนอขอความ
เห็นชอบต่อรัฐสภาด้วย เนื่องจากการพิจารณาของรัฐสภาคํานึงถึงผลของความตกลง FTA ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
ภาคส่ วนของสังคม ซึ่ งในวิธีการปฏิบตั ิงานนั้น สามารถทําได้ในหลายแนวทาง เช่น การดําเนิ นการทุก
ขั้นตอนโดยใช้ทรัพยากรของหน่ วยงานเองทั้งหมด การ Outsourcing การร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ร่ วมดําเนินงาน การเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ/คณะทํางาน การร่ วมเป็ นวิทยากร/ผูช้ ้ ีแจง เป็ นต้น
3. เงื่อนไข / ข้ อสั งเกต
การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) เป็ นผลมาจากแนวคิดสําคัญทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ว่า
"ประโยชน์ จากการค้ าระหว่ างประเทศจะเกิดขึน้ สูงสุดเมื่อประเทศต่ างๆ ผลิตสิ นค้ าที่ ตนมีต้นทุนในการผลิต
ตํา่ ที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ วนําสิ นค้ าเหล่ านั้นมาค้ าขายแลกเปลี่ยนกัน" ซึ่ งในโลกแห่ งความ
เป็ นจริ งนั้น ประโยชน์สูงสุ ดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หากยังมีการเก็บภาษีขาเข้าและมีการใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้าต่างๆ ซึ่ งส่ งผลบิดเบือนราคาที่แท้จริ งของสิ นค้า และทําให้การค้าขายไม่เป็ นไปอย่างเสรี และมี
ประสิ ทธิภาพ
พร้อมกันนี้ FTA ถือเป็ นเครื่ องมือทางการค้าสําคัญที่ประเทศต่างๆ สามารถใช้เพื่อขยายโอกาส
ในการค้า สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้แก่สินค้าของ
ตน เนื่องจากสิ นค้าที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่ต่าํ กว่าสิ นค้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่
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สมาชิก FTA จึงทําให้สินค้าที่ผลิตภายในกลุ่มได้เปรี ยบในด้านราคากว่าสิ นค้าจากประเทศนอกกลุ่ม และใน
ที่สุดแล้ว การจัดทํา FTA ควรมีความโปร่ งใส และรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร เอกชน
นักวิชาการ นักการเมือง ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนประชาชน จะทําให้ได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพื่อจัดทํากรอบใน
การเจรจา FTA ต่อไป
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง / แนวคิด
ในช่วงที่ผา่ นมา คงเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเขตการค้าเสรี
พอสมควร จึงขอยกเฉพาะงานวิจยั ที่เห็นว่าสําคัญ และเกี่ยวข้องกับแนวคิดในระดับ Mindset ที่จะมีผลต่อ
แนวคิดของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเจรจาเขตการค้าเสรี มากล่าวถึงในที่น้ ี ดังนี้
สถาบันธรรมรั ฐเพื่อการพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (2551) ทําการศึกษาเรื่ อง “โครงการ
ศึกษาและพัฒนากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทําความตกลง FTA” การศึกษานี้ ได้พฒั นา
กรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทําความตกลง FTA โดยแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ (1) กรอบแนวทาง
ประเมินในภาพรวมของ FTA และ (2) กรอบแนวทางประเมินในหัวข้อเฉพาะ ซึ่ งมี 6 หัวข้อ ได้แก่ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน ด้านเกษตร ด้านทรัพย์สินทางปั ญญา และด้านกระบวนการยุติขอ้
พิพาท กรอบแนวทางประเมินในภาพรวมของ FTA กรณี ของประเทศไทย การประเมินภาพรวมของการทํา
ความตกลง FTA ที่ผ่านมาส่ วนใหญ่เน้นหนักในมิติดา้ นเศรษฐกิจ โดยประเมินจากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ความเปลี่ยนแปลงด้านการส่ งออก-นําเข้า หรื อ ผลต่อดุลการค้าของประเทศ โดยใช้โมเดลทาง
เศรษฐศาสตร์เป็ นเครื่ องมือหลัก เช่น GTAP Model แต่ยงั ไม่เคยมีการประเมินภาพรวมที่ครอบคลุมมิติดา้ น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ และเป็ นการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เคยเกิ ดขึ้น ใน
การศึกษาประเมินผลกระทบของการทํา FTA ของประเทศไทย ควรดําเนินการแบ่งเป็ น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 การศึกษาประเมินก่อนการเจรจา : เป็ นการศึกษาประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทําความตกลง ผลการศึกษาในช่วงนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
การจัดทํา “ร่ างกรอบการเจรจา” ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสาม
ช่วงที่ 2 การศึกษาประเมินผลกระทบจากร่ างความตกลง FTA: เป็ นการศึกษาประเมินผล
กระทบของความตกลง FTA ภายหลังจากที่ได้มีการเจรจาจนได้ร่างความตกลง FTA ฉบับสุ ดท้ายแล้ว
การศึกษาในช่วงนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อบท และพันธกรณี ต่างๆ ที่กาํ หนดอยูใ่ นร่ างความตกลง
FTA ผลที่ได้จากการศึกษาประเมินในช่วงนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของรัฐบาลในการตัดสิ นใจว่า
จะลงนาม และ/หรื อ แสดงเจตนาผูกพันในความตกลง FTA หรื อไม่ และเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดเตรี ยมมาตรการแก้ไขหรื อเยียวยาผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบจากความตกลง FTA (ตามบทบัญญัติมาตรา 190
วรรคสี่ )
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ช่วงที่ 3 การศึกษาประเมินผลการปฏิบตั ิตามความตกลง FTA: เป็ นการศึกษาประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นจริ งต่อภาคส่ วนต่างๆ ภายหลังจากที่ความตกลง FTA มีผลใช้บงั คับไประยะหนึ่ง โดยควรมี
การศึ ก ษาติ ด ตามประเมิ น ในช่ ว ง 5 ปี แรกอย่า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี หลัง จากช่ ว ง 5 ปี แรก ควรมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลกระทบทุกๆ 3 ปี
คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอต่อประเด็นการพิจารณาผลกระทบของ การทํา FTA กับการตัดสิ นใจ
เชิงนโยบาย ดังนี้
1. ในการประเมินผลกระทบจากการทําความตกลง FTA ควรทําการประเมินผลกระทบทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ที่ครอบคลุมทั้งมิติดา้ นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม
2. ผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจรจาในแต่ละหัวข้อ (หรื อแต่ละบท) ทั้งในแง่
บวกและลบ ไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบ หักลบ ในลักษณะการแลกเปลี่ยน (Trade off) ข้ามหัวข้อกันได้
3. การพิ จารณาภาพรวมจึ งต้องพิจารณาเปรี ยบเที ย บกับ “กรอบอ้างอิ ง ” หรื อ “เกณฑ์ก าร
พิจารณา” ที่อยูใ่ นระดับที่เหนือกว่าผลประโยชน์จากการทํา FTA ในแต่ละหัวข้อ
ในด้านกระบวนการประเมิน คณะวิจยั มีขอ้ เสนอว่าในการประเมินผลกระทบความตกลง FTA
ควรจะยึดถือหลักการเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของสาธารณะต่อการประเมินผลกระทบ” เพื่อให้นกั วิชาการ ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย และประชาชนทัว่ ไปที่มีความสนใจ ได้ร่วมในกระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบสําหรับ
ความตกลง FTA แต่ละฉบับ การมีส่วนร่ วมของสาธารณะในกระบวนการประเมินผลกระทบความตกลง
FTA นั้น จําแนกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในขั้นการคัดเลือกและกําหนดกรอบประเด็นที่จะ
ประเมินผลกระทบ (Public Screening & Scoping) และการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบ (Public Reviewing)
นอกจากนั้น คณะวิจยั ได้เสนอประเด็นที่ควรมีการประเมินผลกระทบในด้านเกษตรเป็ น 2 กลุ่ม
รวม 7 ประเด็น ดังนี้


กลุ่มที่ 1: ประเด็นผลกระทบหลัก (Core Issues)

ประเด็นที่ 1: มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทาง
อุปสรรคด้านเทคนิ ค (Technical Barrier to Trade : TBT เช่น การบรรจุหีบห่ อและการติดฉลากผลิตภัณฑ์
(Packing and Labeling Requirements)) มาตรการด้านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) ซึ่งข้อเสนอต่อการเจรจามีดงั นี้
1. กํา หนดยุท ธศาสตร์ เ รื่ อ งมาตรการการบรรจุ หี บ ห่ อ และการติ ด ฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
มาตรการด้านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชตามรายสิ นค้าเกษตรและรายประเทศ โดยคํานึ งถึงยุทธศาสตร์
การค้าในเรื่ องดังกล่าวของประเทศคู่คา้
2. กรณี มาตรการการบรรจุหีบห่อ ไม่ควรเป็ น TBT Plus
3. กรณี มาตรการด้านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชของประเทศคู่สัญญา ควรต้องเจรจาอยูบ่ น
พื้นฐานผลประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
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4. การเจรจา FTA เปิ ดเสรี ภาคเกษตรกับทุกประเทศ ต้องทําข้อตกลงยอมรั บการรับรอง
มาตรฐานสิ นค้าของกันและกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA)
5. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมต่อการกําหนดยุทธศาสตร์มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆตลอด
ห่วงโซ่ภาคเกษตรตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า (ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผูบ้ ริ โภค)
6. ส่ งเสริ มการนําความรู ้ทางสารสนเทศมาปรับใช้ในการดําเนิ นการเชิ งรุ กเพื่อเตรี ยมการต่อ
มาตรการกีดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิคดังกล่าว โดยอาศัยความร่ วมมือจากการเจรจา FTA กับประเทศคู่คา้
ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพสู งกว่า เช่น การใช้ RFID เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับของสิ นค้าเกษตร
(Traceability) ซึ่งเป็ นมาตรการของ EU ฯลฯ
7. เรื่ องความปลอดภัยของอาหาร ควรต้องยึดถือแนวคิดที่ตอ้ งให้ผูบ้ ริ โภคคนไทยได้สินค้า
เกษตรมาตรฐานเดียวกับสิ นค้าเกษตรส่ งออก โดยถือโอกาสนี้ เป็ นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหารของประเทศ
8. เตรี ยมความพร้ อมของบุคคลากรเพื่อสร้ างมาตรฐานสิ นค้าเกษตรของประเทศให้เป็ นที่
ยอมรับของนานาประเทศ มีหน่วยงานหลักกํากับดูแลเรื่ องมาตรฐานสิ นค้าเกษตรเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้ง
เตรี ยมความพร้อมเรื่ องมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมซึ่งมักจะเป็ น NTB หนึ่งที่มาพร้อมกับสิ นค้าเกษตร
9. จัดตั้งศูนย์ส่งออกสิ นค้าเกษตรที่เน่าเสี ยง่าย (Perishable Goods) เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อรองรับ
มาตรการกี ดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิ คที่แตกต่างหลากหลายของประเทศคู่คา้ ให้สามารถรับมือได้ทนั
การณ์เพื่อลดต้นทุนความเสี ยหายของสิ นค้าเกษตรดังกล่าว
10. ลงทุนและส่ งเสริ มให้มีงานวิจยั ที่เตรี ยมการรับมือทั้งเชิ งรุ กและเชิ งรับต่อมาตรการกีดกัน
ทางอุปสรรคด้านเทคนิ ค เช่น งานวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต งานวิจยั เพื่อค้นหาปริ มาณสาร
ปนเปื้ อน/สารเจือปนอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ฯลฯ
ประเด็นที่ 2: มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเกี่ยวกับกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (Rules of Origin:
RoO) และการเปลี่ยนพิกดั สิ นค้า (Change of Tariff Classification: CTC) ซึ่งข้อเสนอต่อการเจรจามีดงั นี้
1. รัฐควรเตรี ยมความพร้อมเชิงรุ กโดยจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาคการผลิตสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร กําหนดขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชดั เจนให้มีบทบาทส่ งเสริ มศักยภาพการแข่งขันสิ นค้าเกษตรไทย
เช่น เน้นผลิตภัณฑ์แปรรู ป (Secondary Product) โดยใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยีไทย เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าต่อหน่วยให้กบั ผลิตภัณฑ์ การนําระบบการจัดการโลจิสติกส์มาใช้กบั
สิ นค้าเกษตรอาหาร การเตรี ยมความพร้ อมของบุ คคลากรที่เกี่ ยวข้องกับห่ วงโซ่ อุปทาน (กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ ฯลฯ) ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทย เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มอํานาจ
การแข่งขันในตลาด ส่ งเสริ มการจดสิ ทธิบตั รสิ นค้าเกษตรอาหารไทย ฯลฯ
2. เร่ งพัฒนา RoO ของประเทศ เนื่องจากอาจประสบปั ญหาการสวมสิ ทธิ พิเศษทางการค้าเข้า
สู่ ตลาดไทย โดยอาศัยจุดอ่อนในการพิสูจน์ Country of Origin
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3. มีการประเมินผลข้อตกลง RoO ที่ได้ลงนามไปแล้วจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาเงื่อนไข RoO เพื่อให้เกษตรกร/ผูป้ ระกอบการไทยได้ประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้ง
ฐานข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์ตามเงื่ อนไขมาตรการต่างๆที่ได้รับจาก FTA เพื่อประโยชน์ต่อการกําหนด
ยุทธศาสตร์การทํา FTA กับประเทศคู่คา้ อื่นๆต่อไป
4. แนวโน้มว่ามีการทํา FTA มากขึ้น แต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑ์หรื อเงื่อนไข RoO ที่แตกต่าง
กันมากขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการสิ นค้าเกษตรและอาหารส่ งออกควรต้องตื่นตัวเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจเรื่ อง
กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสิ นค้าเพื่อวางแผนการผลิตให้ได้แหล่งกําเนิด รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการบรรจุ
หี บ ห่ อ และการติ ด ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละมาตรการด้า นสุ ข อนามัย และสุ ข อนามัย พื ช เนื่ อ งจากแม้
ผูป้ ระกอบการอาจสามารถผ่านเกณฑ์กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า
แต่ยงั มีมาตรการ/มาตรฐานความ
ปลอดภัยสิ นค้าต่างๆเรื่ อง SPS ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่ องกระบวนการผลิตและสุ ขอนามัยพืชและสัตว์ที่เข้มงวด
มาก (SPS Plus) และมีแนวโน้มที่จะมีมาตรการบังคับใช้เจาะจงเฉพาะรายสิ นค้าและบังคับใช้กว้างขวางตาม
อย่างกันทุกประเทศนําเข้า
5. ควรมีขอ้ กําหนดที่จาํ กัดเพียงให้มีส่วนประกอบที่ตอ้ งมาจากท้องถิ่น (Local Content)เท่านั้น
โดยไม่ควรรวมข้อกําหนดที่ครอบคลุมถึงแหล่งกําเนิ ดของวัตถุดิบด้วย กล่าวคือ ไม่ยอมรับเงื่อนไขหลัก
Wholly-obtained : WO) ซึ่ งจะทําให้ไทยได้ประโยชน์นอ้ ยมาก เพราะ WO ควบคุมถึงที่มาหรื อแหล่งกําเนิด
ของวัตถุดิบด้วย (แม้จะเป็ นสิ นค้าเกษตร แต่พบว่าสิ นค้าบางส่ วนอาจมีวตั ถุดิบจากการนําเข้า เช่น พันธุ์ขา้ ว
จากจีน เนื้อวัวขุนที่ผลิตจากวัวที่ได้นาํ เชื้อจากพ่อพันธุ์ววั ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ฯลฯ)
6. ข้อกําหนดกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าไม่ควรเป็ น “แหล่งกําเนิ ดที่ซ้ าํ ซ้อน” และไม่ควรมี
การจัดประเภทภาษีที่แยกย่อยมาก จนเป็ นเหตุให้กิดการเปลี่ยนพิกดั สิ นค้าและไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
การค้าตามข้อตกลง
7. กรณี การเจรจาระดับภูมิภาคโดยคู่คา้ กําหนดเงื่อนไขกฎ Cumulation of Origin เพื่อไม่ให้
เกิดการแข่งขันการแย่งตลาดระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน (ผลิตและส่ งสิ นค้าเกษตรประเภทเดียวกัน
ไปยังประเทศคู่คา้ ) รวมทั้งเพื่อไม่ให้การเปิ ดเสรี การค้าได้ประโยชน์สูงสุ ดและก่อให้เกิดการเบี่ยงเบน
ทางการค้า (Trade Diversion) น้อยที่สุดจึงควรจัดสรรทรัพยากรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แบ่งตลาดระหว่าง
กัน ร่ วมกันวาง “Position” ในตลาดโลก
ประเด็นที่ 3: การแก้/เปลี่ ยนแปลง/บัญญัติกฎหมายภายในประเทศ และความขัดแย้งต่อ
พันธกรณี ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิก ซึ่งข้อเสนอต่อการเจรจา มีดงั นี้
1. รั ฐควรเตรี ยมความพร้ อมเชิ งรุ กมี หน่ วยงานกลางที่ รับผิด ชอบดู แลเรื่ องกฎหมาย และ
พันธกรณี ระหว่างประเทศต่ างๆที่ เ กี่ ย วเนื่ องสัมพัน ธ์กัน โดยอาจเป็ นการทํางานจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในทุ ก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่เพียงด้านกฎหมาย ที่เรี ยกว่า “สหวิทยาการ (Interdisciplinary)” ทํางาน
ต่อเนื่ อง คอยสนับสนุ นข้อมูลการศึกษาวิจยั ต่อการเจรจา FTA โดยอาจแบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น (เช่น
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ประเด็นเกษตร ทรัพย์สินทางปั ญญา ฯลฯ) เพื่อให้การทํางานคล่องตัวขึ้น แต่ยงั คงมีหน่วยงานกลางที่ดูแล
เรื่ องกฎหมายและกรณี ที่มีความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็น
2. พัฒนาองค์ความรู ้เรื่ องประโยชน์ที่ได้รับจากพันธกรณี ระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นภาคี และ
สร้างความตื่นรู ้ในสังคมไทย
3. สนับสนุนให้มีการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการเจรจา
FTA นั้นๆ และนําความคิดเห็นที่หลากหลายไปสู่ หน่วยงานกลาง เพื่อกลัน่ กรองข้อเสนอ/ความเห็นจากผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องจริ งไปสู่ การวิจยั เพื่อการเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรให้ได้รับการคุม้ ครองตามระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทั้งไม่ยอมรับการเจรจา TRIP Plus) และบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่คุม้ ครองสิ ทธิ ของ
เกษตรกรในประเด็นที่เกี่ยวกับปั จจัยการผลิต (เช่น ที่ดิน พันธุ์พืช/สัตว์ นํ้า ฯลฯ) ทั้งยังส่ งผลต่อการรักษา
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมัน่ คงทางอาหาร-ปั จจัย 4
5. ให้ความสําคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่ มีอยู่แล้วของไทยอย่างจริ งจัง
รวมทั้งปรับแก้กฎหมายโดยเน้นประเด็นการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
ของประชาสังคมและประชาคมโลก
6. เน้นการทํางานเรื่ องการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆในระดับภูมิภาค ซึ่ งจะทําให้มีอาํ นาจ
ต่อรองสูงกว่าระดับทวิภาคี ทั้งยังช่วยลดต้นทุนบริ หารจัดการอีกด้วย
7. ไม่ยอมรับการเจรจาที่เป็ นเหตุให้เกิดอุปสรรคต่อการปฎิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
ที่ไทยเป็ นภาคี เนื่ องจากพันธกรณี ระหว่างประเทศฯส่ วนใหญ่เหล่านั้นล้วนมีหลักการที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นธรรมต่อนานาประเทศโดยรวม
ประเด็นที่ 4: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการตลาดของไทย ซึ่ งข้อเสนอต่อการ
เจรจามีดงั นี้
1. รั ฐ ควรส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ทั้ง งบประมาณ องค์ค วามรู ้ การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยให้
เกษตรกร (โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย) และวิสาหกิจชุมชน
2. รัฐจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์ภายใต้ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพทั้ง
ด้านขาเข้า (จากเกษตรกรสู่ โรงงาน) และขาออก (จากโรงงานสู่ผซู ้ ้ือ)
3. กําหนดพื้นที่ผลิต (Zoning) อย่างจริ งจัง เพื่อลดอุปทานส่ วนเกินการผลิต
4. พัฒนาระบบกํากับดูแลโครงสร้ างตลาดที่ผูกขาดและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ส่ วนร่ วมและเป็ นธรรม
5. ควบคุม Contract Farming ให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
6. สร้างองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มการศึกษา พัฒนาคุณภาพสิ นค้า-เทคโนโลยีชุมชน เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตให้เกษตรกร (ปริ มาณ/คุณภาพสิ นค้าที่ตลาดต้องการ) เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร
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กลุ่มที่ 2 : ประเด็นผลกระทบเฉพาะ (Specific Issues)

ประเด็นที่ 5: สิ่ งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ซึ่ ง
ข้อเสนอต่อการเจรจามีดงั นี้
1. หากประเทศไทยจําเป็ นต้องรับข้อเรี ยกร้องต่อการเปิ ดเสรี สินค้า GMOs จากประเทศคู่เจรจา
ควรต้องเตรี ยมความพร้อมด้านกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบกํากับดูแลการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และบุคลากรในเรื่ องดังกล่าว
2. ควรเสนอกรอบการเจรจา FTA ของประเทศไทยโดยบัญญัติให้ขอ้ บทต่างๆ ในความตกลง
FTA ไม่ควรมีผลต่อการจํากัดพันธกรณี ที่ไทยเป็ นภาคีสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
3. พัฒนาระบบความคุ ม้ ครองทางกฎหมายเรื่ องสิ ทธิ ทรั พย์สินทางปั ญญาของชุ มชน เพื่อ
ป้ องกันปัญหาโจรสลัดทางพันธุกรรม (Bio-piracy)
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม โดยการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง GMOs
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สังคมอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น ความรู ้เรื่ องการใช้ประโยชน์ เรื่ องความเสี่ ยง เรื่ อง
ความรับผิดชอบของผูส้ ร้างสิ่ งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ กรรม ฯลฯ และให้สาธารณชนมีส่วนร่ วมในการกําหนด
นโยบายเรื่ อง GMOs ของประเทศ
ประเด็นที่ 6: ความมัน่ คงทางอาหารและสุ ขภาพ ซึ่งข้อเสนอต่อการเจรจามีดงั นี้
1. ให้ความสําคัญต่อภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งพาตนเองทั้งด้านการผลิต
และการตลาดในประเทศ
2. กําหนดยุทธศาสตร์ การเกษตรของประเทศ เน้นให้เกิ ดเกษตรภาคครัวเรื อนเพื่อเกิ ดความ
มัน่ คงทางอาหารและการพัฒนาอาชี พที่เป็ นผลต่อเนื่ องจากผลิตผลทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเกษตรกร โดยเพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสหกรณ์การเกษตร
3. ให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านการเกษตร
4. การเกษตรในประเทศต้องสามารถตอบสนองและป้ องกันภาวะความหิ วโหยและสุ ขภาพ
ของประชาชนในประเทศ
5. ให้ความสําคัญกับการขยายตลาดเกษตรอินทรี ย ์
6. ให้ความสําคัญกับการถือครองที่ดินภาคเกษตร
7. คํานึงถึงการทําลายระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นที่ 7: การเกษตรกับทรัพยากรนํ้า ซึ่งข้อเสนอต่อการเจรจามีดงั นี้
1. หากจะมี การเปิ ดเสรี ภาคบริ การนํ้าควรกําหนดนิ ยามให้ชัดเจนว่าการบริ การนํ้าส่ วนใด
สาขาใด ไม่ อยู่ใ นความผูก พันการเปิ ดเสรี ภ าคบริ ก าร ทั้งนี้ ไม่ควรรวมการจัดการนํ้าของชุ มชนเพื่อ
การเกษตร (การชลประทานเพื่อการเกษตร เหมืองฝาย ฯลฯ) ไว้ในการเจรจาการค้าเสรี รวมทั้งกําหนดให้
ชัดเจนว่า การเปิ ดเสรี ตอ้ งไม่เป็ นการจํากัดอํานาจรัฐในการจัดหานํ้าอุปโภคบริ โภคอย่างเท่าเทียม
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2. รัฐควรมีสิทธิ ยกเลิกในกิ จการสาธารณะที่เป็ นผลจากการดําเนิ นการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเท่าเทียม ( ตัวอย่างเช่น การจัดหานํ้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน การ
ไม่ดาํ เนินการวางท่อประปาในเขตที่คนจนอาศัยเนื่องจากไม่คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ฯลฯ)
3. บัญญัติ ก ฎหมายเฉพาะเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของเกษตรกรรายย่อ ยให้สามารถครอบครอง
ปั จจัยพื้นฐานในการผลิต โดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในความหลากหลายของเกษตรกร รวมทั้งวิถีการ
ผลิตที่แตกต่าง เพื่อจะได้จดั สรรทรัพยากรได้อย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งและเป็ นธรรม
4. ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการนํ้าที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน (เช่น ระบบเหมืองฝาย ฯลฯ)
5. ส่ งเสริ มการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้โอกาสอาชีพทางเลือกของเกษตรกรที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
อาชีพ
6. รัฐควรกําหนดมาตรการเพื่อลดต้นทุนปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญเช่น ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ฯลฯ ส่ งเสริ ม
การเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อช่วยรักษานํ้าและระบบนิเวศ
7. ไม่ควรรั บเงื่ อนไขการเปิ ดเสรี การลงทุนหรื อการบริ การด้านทรั พยากรนํ้า (หากสามารถ
กระทําได้)
สรุ ปแนวคิด
จากการทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทํา
ความตกลง FTA ของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษา
และข้อเสนอแนะในการเจรจา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ภาครัฐจะต้องคํานึ งถึงมาใช้ในการเตรี ยมความพร้อมการเจรจา
ความตกลง FTA เพื่อให้การเจรจามีประสิ ทธิ ภาพ คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ และต้นทุน
ในด้านต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากความตกลง FTA ซึ่ งจะต้องคํานึงถึงผลกระทบทั้งใน
ทางบวกและทางลบ เพื่อให้การกําหนดนโยบายเรื่ อง FTA เป็ นที่ยอมรับจากสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรง และช่วยให้ยทุ ธศาสตร์ การเจรจาการทําความตกลง FTA ของไทยมีความ
ชัดเจน มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อกระบวนการต่อรองและลดผลกระทบในเชิ งลบได้อย่างครบถ้วนและ
รอบด้านมากขึ้น
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2548) ทําการศึกษาเรื่ อง “โครงการศึกษายุทธศาสตร์
การจัดทํา FTA ของไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาว่า มีประเทศใดในโลกที่ไทยควรจะเจรจาจัดทํา
FTA และหากเจรจากับประเทศดังกล่าว จะกําหนดยุทธศาสตร์ อย่างไร โดยเน้นเฉพาะกลุ่มประเทศที่ไทยได้
มีการเจรจาจัดทํา FTA แล้วหรื ออยูใ่ นระหว่างการเจรจา ซึ่งผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
การเจรจาสิ นค้าเกษตรที่อ่อนไหวที่คาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทย คือ โค
เนื้ อ และโคนม ซึ่ งมีความชัดเจนว่าคู่แข่งจากออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และสหรัฐอเมริ กา มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสู งกว่าผูผ้ ลิตไทย ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ภาครัฐต้องดําเนินมาตรการทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าและศักยภาพผูผ้ ลิตภายใน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของอุตสาหกรรมของประเทศ
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ของประเทศคู่เจรจามาสร้างความร่ วมมือในลักษณะที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาโคเนื้อ และโคนมของไทย
ส่ วนการเจรจาสิ นค้าเกษตรรายการอื่นๆ ที่ไทยมีความพร้อมในการเปิ ดเสรี น้ นั การเจรจาต้องทําควบคู่กบั การ
ส่ งเสริ มการทําตลาดอย่างจริ งจังหลังจาก FTA มีผลบังคับใช้ และต้องติดจาม ขจัด ปั ดเป่ าอุปสรรคต่างๆ ใน
การเข้าสู่ตลาดของคู่คา้ โดยเฉพาะอุปสรรคที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการด้านสุ ขอนามัย
สําหรับการเจรจาสิ นค้าเกษตร 22 รายการที่ไทยให้การคุม้ ครองภายใต้ WTO นั้น จากการศึกษา
พบว่า ศักยภาพสิ นค้าเกษตรแต่ละรายการ มีท้ งั ที่แข่งขันได้และแข่งขันไม่ได้ ดังนั้น มีความจําเป็ นที่จะต้อง
ดําเนิ นการจัดทําแผนเสริ มสร้างขีดความสามารถสําหรับสิ นค้าเหล่านี้ เพื่อทยอยลดการเบี่ยงเบนตลาดใน
ประเทศตามศักยภาพของแต่ละสิ นค้า โดยหน่ วยงานของรัฐต้องร่ วมมือในการบริ หารจัดการในลักษณะที่
เป็ น Network/Chain/Cluster ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ/ประเภทสิ นค้าเกษตร โดยมุ่งเน้นในด้าน Supply
Management การสร้างมูลค่า (Value Creation) การพัฒนาระบบ Logistics การขนส่ งและ Outlets เพื่อพัฒนา
สิ น ค้า เกษตรเหล่ านี้ ให้มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ ป็ นสากล โดยต้อ งขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรและติ ด ตาม
ประเมินผลการปรับตัว/ปรับโครงสร้าง โดยมีแผนงานที่ชดั เจน
สําหรับการประเมินผลกระทบการจัดทํา FTA พบว่า ในภาพรวมไทยเกินดุลการค้ากับอินเดีย
และนิ วซี แลนด์ ในกรณี อินเดีย การส่ งออกสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการลดภาษีซ่ ึ งเป็ นผลโดยตรงจาก FTA มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยขาดดุลการค้ากับออสเตรเลีย และจีนในภาพรวม แต่ถา้ พิจารณาในรายการ
สิ นค้าแล้ว การขาดดุลกับออสเตรเลียไม่ได้เป็ นผลกระทบจาก FTA เพราะการนําเข้าที่มีสัดส่ วนมากเป็ น
พิเศษเป็ นการนําเข้านํ้ามันดิบและทองคําซึ่ งอัตราภาษีนาํ เข้าเป็ นศูนย์ อยูแ่ ล้ว ส่ วนการค้ากับจีนนั้น หากมอง
เฉพาะสิ นค้าที่เป็ นผลจาก FTA คือ สิ นค้าในหมวด 07-08 ที่ลดอัตราภาษีต้ งั แต่ ตุลาคม 2546 พบว่าไทย
เกินดุลหากประเมินผลกระทบแยกตามรายสิ นค้าหรื อตามภาคการผลิตแล้วพบว่า สอนค้าที่ได้รับผลกระทบ
ด้านลบจากการเปิ ดเสรี คือกลุ่มผลไม้พืชผักเมืองหนาว และโคเนื้ อ โคนม ซึ่ งรัฐบาลจําเป็ นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือผูผ้ ลิตกลุ่มนี้
จากการพิจารณาเกณฑ์ความดึงดูดใจในการค้าการลงทุนระหว่างกัน(Attractiveness Criteria)
กับการวิเคราะห์ อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ (Trade Barriers) สรุ ปได้ว่า ประเทศที่ มีลาํ ดับ
ความสําคัญลําดับแรกในการจัดทํา FTA คือ ประเทศอินเดีย และ BIMSTEC รองลงมาเป็ นอันดับสองคือ
ประเทศจีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปุ่น อันดับสามคือ ออสเตรเลีย และ EFTA ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือ บาห์เรน
เปรู และนิ วซี แลนด์ และสําหรับประเทศที่มีศกั ยภาพในการเจรจาจัดทํา FTA กับไทยในอนาคต พบว่า
ประเทศที่ไทยน่ าจะมีการจัดทํา FTA เป็ นลําดับต้นๆ คือ แอฟริ กาใต้ บราซิ ล อาร์ เจนตินา เม็กซิ โก EU
รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเกาหลีใต้ นอกเหนือจากศักยภาพและความจําเป็ นในการขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างกันแล้ว ยุทธศาสตร์ ในการจัดทํา FTA จําเป็ นต้องคํานึ งถึงระดับความร่ วมมือที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
ประกอบด้วย เพื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้หรื อความยากง่ายในการเจรจาจัดทํา FTA
ยุทธศาสตร์ รองรับผลกระทบสําหรับ FTA ที่ดาํ เนิ นการแล้ว ซึ่ งจากผลการศึกษาสรุ ปไว้ว่า
แนวทางในการปรับตัวของภาคธุ รกิจไทยในภาพรวมนั้น จําเป็ นต้องปรับกลไกทั้งทางด้าน Demand Side

20

(การขยายตลาดโดยมี FTA เป็ นเครื่ องมือ) ให้สอดรับกับทางด้าน Supply Side (การปรับตัว ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ธุ รกิจ สังคมในทุกภาคส่ วนให้มีส่วนร่ วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) สิ นค้าและ
บริ การที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันหรื อยังมีศกั ยภาพในการแข่งขันต้องเร่ งผลักดันให้เติบโตและ
เข้มแข็งต่อไปได้ ส่ วนสิ นค้าและบริ การที่ไม่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนให้สอด
รั บ กับ ช่ ว งเวลาที่ ไ ด้มี ก ารผ่อ นปรน ผลกระทบในกรอบเวลาที่ ไ ด้ต กลงไว้กับ ประเทศคู่ เ จรจาใน FTA
นอกจากนี้การเจรจา FTA ยังจําเป็ นต้องพิจารณาประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ นค้าและบริ การ
ในแต่ละประเภทให้ได้รับผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ สาํ หรับประเทศที่มีศกั ยภาพในการจัดทํา FTA ในอนาคต คือ ควรเปิ ดช่องทางให้มี
การเจรจาจัดทํา FTA กับประเทศที่ได้ทาํ การคัดเลือกไว้แล้ว และมีความกระตือรื อร้นที่จะทํา FTA กับ ไทย
โดยเริ่ มต้นจากการที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนไทยประสานสัมพันธ์ดา้ นการค้า การลงทุนกับภาครัฐบาล
และภาคเอกชนของประเทศเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการจัดทํา FTA ในระดับต้นๆ โดยพยายามใช้ประโยชน์
ข้อมูล สารสนเทศการเปิ ดตลาดการค้าการลงทุนตามช่องทางต่างๆ ให้เต็มที่ เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การเจรจา
จัดทํา FTA ในที่สุด ซึ่งเป็ นแนวทางที่ควรเร่ งดําเนินการอย่างยิง่ สําหรับตลาดส่ งออกใหม่ๆ ของไทย
สรุปแนวคิด
จากการศึกษาเรื่ องโครงการศึกษายุทธศาสตร์ การจัดทํา FTA ของไทยสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง สามารถนําความรู ้ที่ได้มาใช้พิจารณาในการจัดทํากรอบการเจรจากับประเทศต่างๆ รวมทั้ง
สามารถนํายุทธศาสตร์ ที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทํา FTA ของไทย ทั้งกลุ่มประเทศที่
ไทยได้มีการเจรจาจัดทํา FTA แล้วหรื ออยูใ่ นระหว่างการเจรจา และประเทศที่มีศกั ยภาพในการจัดทํา FTA
ในอนาคต
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
1. แผนกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงาน
แผนในการเจรจา FTA สิ นค้าเกษตรของไทย คือ เพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการส่ งออก และปรับโครงสร้าง
การผลิตในประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยรักษาตลาดเดิมที่เป็ นตลาดหลักของไทย และขยายตลาด
ใหม่ท้ งั ในแนวกว้างและเจาะลึกในตลาดที่มีศกั ยภาพ รวมถึงตลาดที่เป็ นประตูการค้าในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย
และพิจารณาเตรี ยมความพร้อมในการทํา FTA ก้าวต่อไปกับกลุ่มประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรของประเทศ
มีความพร้อมสําหรับการแข่งขันในตลาดโลก และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่ 1: ก่อนการเจรจา ซึ่งจะเริ่ มตั้งแต่หน่วยงานหลัก (ส่ วนใหญ่จะเป็ นกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์) จะดําเนิ นการยกร่ างกรอบการเจรจาในแต่ละกรอบ และรับฟั ง
ความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ วน โดยสํานักเศรษฐกิ จการเกษตรระหว่างประเทศจะร่ วมให้ความคิดเห็ นใน
เบื้ องต้ น หลั ง จากนั้ น หน่ วยงานหลั ก จะจั ด ทํ า กรอบการเจรจาฉบั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามลําดับ ซึ่ งในชั้นนี้จะ
มีการแจ้งเวียนสอบถามความเห็นจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวง/ส่ วนราชการอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ ง
สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องเสนอความเห็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ กนศ. และ
ครม. ตามลําดับ โดยหากในที่สุดแล้ว กรอบการเจรจาฯดังกล่าวสามารถผ่านความเห็นชอบของ ครม. ได้ ก็
จะถูกเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมตั ิให้ใช้เป็ นกรอบการเจรจาฯต่อไป
2.2 ขั้นตอนที่ 2: ระหว่างการเจรจา เมื่อได้กรอบการเจรจาฯเรี ยบร้อยแล้ว หน่วยงานหลักจะ
รับผิดชอบเป็ นหัวหน้าคณะเจรจาเพื่อเจรจาให้เป็ นไปตามกรอบนั้นๆ โดยอาจจะมีการกําหนดรู ปแบบการ
ทํา งานโดยใช้ค ณะกรรมการ/คณะทํา งานอยู่ ภ ายใต้ค ณะเจรจาใหญ่ ห รื อไม่ ก็ ไ ด้ โดยหากมี ก ารตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานแล้ว สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศมักจะร่ วมอยูใ่ นคณะที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิ ดตลาด ซึ่ งจะต้องร่ วมกําหนดและเสนอรู ปแบบการเปิ ดตลาดสิ นค้าที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นในเชิง
รุ กหรื อเชิงรับ นอกจากนั้นจะต้องทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานกลางเพื่อจัดทําท่าทีรายสิ นค้า สําหรับสิ นค้าเกษตร
ตามพิกดั ศุลกากร ตอนที่ 01-24 ซึ่งมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 1,500 รายการ โดยอาจจะมีกลไกการทํางานโดยตั้งเป็ น
คณะกรรมการ/คณะทํา งาน หรื อใช้ก ารเชิ ญ ประชุ ม /จัด สัม มนาก็ไ ด้ แต่ จ ะต้อ งเริ่ ม ต้น ด้ว ยการที่ สํา นัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องจัดทําท่าทีเบื้องต้นที่สอดคล้องกับรู ปแบบการเปิ ดตลาดที่ตกลง
กันได้ และจัดหารื อร่ วมกับหน่ วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สมาคม/
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ชุมนุมเกษตรกร ฯลฯ เพื่อเสนอท่าทีรายสิ นค้าในชั้นที่กระชับยิง่ ขึ้น และเสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร/
คณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อใช้เป็ นท่าทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ตลอดจนจะต้องทํา
การทบทวนท่าทีการเจรจาหากทีการเปลี่ยนแปลงใดๆและจําเป็ นจะต้องเปลี่ยนการกําหนดท่าทีในรายการ
สิ นค้า
2.3 ขั้นตอนที่ 3: หลังการเจรจา เมื่อสามารถดําเนิ นการเจรจากับคู่เจรจาได้เป็ นผลสําเร็ จใน
ที่สุดแล้ว สํานักเศรษฐกิ จการเกษตรระหว่างประเทศยังจะต้องดําเนิ นการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผลการ
เจรจา และจะต้องวิเคราะห์/คาดการณ์ผลกระทบ ในแต่ละกรอบการเจรจา (โดยอาจจะดําเนิ นการศึกษาเอง
หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษา) ตลอดจนติดตามถานการณ์การค้าหลังการเจรจามีผลบังคับใช้ เพื่อรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่ ว ยงานรั ฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรที่ ส นใจ โดยใช้ช่ อ งทาง
คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ และมีเครื่ องมีอในการดําเนินการ เช่น การรายงานสรุ ป การประชุม การจัด
สัมมนา การลงเว็บไซด์ เป็ นต้น นอกจากนั้น เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างสิ นค้าเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (กองทุน FTA) เพื่อเยียวยาผลกระทบของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากผลของ
การเปิ ดเสรี ทางการค้า สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจึงเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอขิอเท็จจริ ง
และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการ/แผนงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA อีกด้วย
ทั้งนี้ กระบวนงานข้างต้นสามารถสรุ ปเพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ้น ดังปรากฏตามแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการดําเนิ นงานของสํานักเศรษฐกิ จการเกษตรระหว่างประเทศ สําหรั บการเจรจาเปิ ดเสรี
ทางการค้าสิ นค้าเกษตรภายใต้กรอบ FTA ดังนี้

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงานของสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สําหรับการเจรจาเปิ ดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ FTA
----------------------------

ขั้นตอนที่ 1: ก่ อนการเจรจา

สศป. ร่ วม
ให้เป็ น
วิทยากรใน
การรับฟัง
ความเห็น
และเสนอ
ความเห็น
ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงพาณิ ชย์
จัดทํากรอบการเจรจา
ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
กนศ. และ ครม.
ตามลําดับ

เสนอ ครม.

สศป. เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา
ของ กนศ. และ ครม.

ครม. ให้ความ
เห็นชอบ
และเสนอให้รัฐสภา
อนุมตั ิกรอบเจรจาฯ
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กระทรวงพาณิ ชย์
ยกร่ างกรอบการเจรจา
ในแต่ละกรอบ
การเจรจา FTA
(อาจจะมีการรั บฟั ง
ความเห็นจากทุกภาค
ส่ วนก่ อน)
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ขั้นตอนที่ 2: ระหว่ างการเจรจา
พณ. / กต. เป็ นหัวหน้า
คณะเจรจา เพื่อเจรจา
ตามกรอบฯ

ได้ท่าทีของไทย
สําหรับใช้เจรจา
ในกรอบต่างๆ

1. สศป.จัดทํา
ท่าทีเบื้องต้น
2. จัดหารื อ
ภายใน สศก.

3. จัดหารื อกับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก กษ. และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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สศก.
1. ร่ วมพิจารณารู ปแบบการเปิ ด
ตลาดการค้าสิ นค้า
2. เสนอท่าทีรายสิ นค้า สําหรับ
สิ นค้าเกษตร ตอนที่ 01-24

5. ขอความเห็นชอบท่าทีจาก
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่
เกี่ยวข้อง ของ กษ. (ถ้ามี) และ
เสนอต่อผูบ้ ริ หาร กษ. เพื่อใช้
เป็ นท่าทีของ กษ.

6. ทบทวนท่าที
(ถ้ามี)
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ขั้นตอนที่ 3: หลังการเจรจา

หมายเหตุ:
ครม. = คณะรัฐมนตรี / กนศ. = คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พณ. = กระทรวงพาณิ ชย์ / กต. = กระทรวงการต่างประเทศ / กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สศก. = สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / สศป. = สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

กองทุน FTA
25

สศก. ดําเนินการดังนี้
- เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ผลการเจรจา
- วิเคราะห์ / คาดการณ์ผลกระทบ ในแต่ละ
กรอบการเจรจา (ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย / จัดจ้ างที่ปรึ กษา)
- ติดตามถานการณ์การค้าหลังการเจรจามีผล
บังคับใช้
- ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
โครงการ/แผนงานที่ขอรับการสนับสนุนจาก
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3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามระเบียบปฎิ บตั ิ ประจํา สํานักเศรษฐกิ จการเกษตรระหว่าง
ประเทศจึงจะต้องติดตามผลจาก การรายงานผลปฏิบตั ิงานตามแบบปฏิบตั ิปีงบประมาณ และการรายงานผล
การดําเนินงานนโยบายรัฐบาล
4. จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิงานในส่ วน
นี้ จึงควรจะมีจรรยาบรรณที่สาํ คัญเป็ นพื้นฐาน ดังนี้
4.1 จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. เป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ
3. มี ทศั นคติ ที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ และทักษะ ในการทํางานเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
4.2 จรรยาบรรณต่ อหน่ วยงาน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุ จริ ต เสมอภาคและปราศจากอคติ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็ นสําคัญ
3. ประพฤติตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่
4. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสี ยหายหรื อสิ้ นเปลืองเยีย่ งวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของตนเอง
4.3 จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การให้ความร่ วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้ง
ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหาร่ วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ งที่เห็นว่าจะ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
2. ผูบ้ งั คับบัญชา ควรดู แลเอาใจผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาทั้งในด้านการปฏิ บ ตั ิ งาน ขวัญ
กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดความสามัคคี ร่ วม
แรงร่ วมใจในบรรดาผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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4. ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความสุ ภาพ มีน้ าํ ใจและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
5. ละเว้นจากการนําผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
4.4 จรรยาบรรณต่ อประชาชนและสั งคม
1. ให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็ นธรรมเอื้อเฟื้ อ มี
นํ้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ิได้หรื อไม่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่
ของตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชี้แจงเหตุผลหรื อแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรื อบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอาํ นาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ ต่อไป
2. ประพฤติตนให้เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
3. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กนั
โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่อราชการ หรื อผูซ้ ่ ึงอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับ
ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มีมูลค่าเกิ นปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ ไขและพัฒนางาน
1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 การรับผิดชอบงานจะแบ่งให้แต่ละบุคคลดูแลในแต่ละประเทศ ถ้าผูร้ ับผิดชอบประเทศ
นั้น ๆ ลางาน หรื อ ย้า ยไปหน่ ว ยงานอื่ น จะทํา ให้ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประเทศนั้น ขาดช่ ว ง เนื่ อ งจากผูท้ ี่
รับผิดชอบในแต่ละประเทศจะสัง่ สมความรู ้ เกี่ยวกับประเทศที่รับผิดชอบเป็ นระยะเวลานาน โดยอาศัยความ
ชํานาญและประสบการณ์ ดังนั้นผูท้ ี่จะเข้ามารับผิดชอบงานใหม่จึงต้องใช้เวลานานในการเรี ยนรู ้ ทําให้งาน
ไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 การเจรจา FTA จะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งสิ นค้าเกษตรเป็ นสิ นค้าที่มีความ
อ่อนไหว ผลการเจรจา FTA ที่ผา่ นมา พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเกษตรยังไม่มากพอ โดยเฉพาะข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรง เนื่ องจากสิ นค้าเกษตรมักจะ
ถูกนํามาเป็ นสิ นค้าแลกเปลี่ยน (Trade-Off Chip) ในการเจรจาแต่ละเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ นค้าที่มี
ลักษณะเป็ นวัตถุดิบ ย่อมจะมีความขัดแย้ง (Conflict of Interest) ระหว่างผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ และเกษตรภายในประเทศซึ่งผลิตสิ นค้าชนิดเดียวกัน
1.3 เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ FTA ยังไม่มาก รวมทั้งยังไม่รู้จกั สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ซึ่ งรับผิดชอบในงานการเจรจาสิ นค้าเกษตรมากนัก จึงทําให้เกษตรกรไม่ทราบถึงประโยชน์ใน
การทํา FTA และให้ความร่ วมมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการให้ขอ้ มูลไม่มากเท่าที่ควร จึงทําให้
ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถสะท้อนถึงผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างแท้จริ ง
2. แนวทางแก้ไขและพัฒนา
2.1 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเทศที่ทาํ FTA อย่างละเอียด มีการทํารายงานเกี่ยวกับ
ประเทศคู่เจรจา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของประเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาตั้งแต่เริ่ มต้น
จนถึงสถานการณ์ปัจจุบนั โดยผูท้ ี่รับผิดชอบในแต่ละประเทศจะต้องเขียนรายงานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อ
สามารถให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการทราบข้อมูล รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งมารับผิดชอบงานคนใหม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูล และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ตลอดจนส่ งเสริ มให้เกิดระบบของงาน ที่จะก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์จากหัวหน้างานไปสู่ระดับเจ้าหน้าที่ และเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถแสดง
ความเห็นย้อนกลับ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงเวลานั้น และสภาพที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2.2 ก่อนทําการเจรจาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการศึกษาผลกระทบทั้งด้านลบและด้าน
บวกจากเกษตรกร และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย(ผูป้ ระกอบการ) โดยตรง ซึ่งควรทําการศึกษาอย่างละเอียด โดย
เก็บข้อมูลจากเกษตรกรและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยให้ทวั่ ถึงมากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากการทํา FTA
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2.3 ควรจัดอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเปิ ดเสรี ทางการค้า (FTA) เพื่อเกษตรกรจะ
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเห็ นว่า FTA เป็ นเรื่ องใกล้ตวั รวมทั้งเป็ นการแนะนําสํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับ FTA ให้เป็ นที่รู้จกั แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรให้ความร่ วมมือใน
การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อไป
2.4 ควรปลูกฝังทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความยากลําบาก และศักดิ์ศรี ในการประกอบ
อาชี พเกษตรกร โดยสนับสนุ นให้เดิ นทางออกไปศึกษาสถานการณ์ ในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
สภาพที่แท้จริ ง และก่อให้เกิดสมรรถนะในการสร้างความเข้าใจด้านการเกษตร และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น
เข้าใจต่อไปด้วย
2.5 เสริ มสร้างศิลปะในการเจรจาต่อรอง การสร้างเหตุ สร้างผลที่เป็ นที่ยอมรับกันได้ ตลอดจน
สร้างความมัน่ ใจในการแสดงความเห็นในส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม และเนื่ องจากเนื้ องานมี
ความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจ จึงควรปลูกฝังให้บุคลากรมีจุดยืนในการเสนอข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชา และมี
ความมัน่ คงในความเห็นของตนเอง โดยใช้วิชาการทั้งในการเศรษฐกิจและสังคมเป็ นเหตุผลสนับสนุน
2.6 เนื่ องจากในหลายๆโอกาส การดําเนิ นงานจะมีความจําเป็ นจะต้องได้รับความร่ วมมือจาก
หน่ วยงาน/ภาคส่ วนอื่นอย่างใกล้ชิด จึงควรสนับสนุ นกิ จกรรมที่จะมีส่วนในการกระชับความสัมพันธ์กบั
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากงานเจรจาเขตการค้าเสรี จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกภาค
ส่ วนของสังคม
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