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บทที1่ 
บทนํา 

1. ความเป็นมา  

 ในกระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ และการชะงกังนัของการเจรจาภายใตก้รอบองคก์รการคา้
โลก (world Trade Organization: WTO) ไดมี้ส่วนส่งผลใหก้ารเจรจาจดัทาํเขตการคา้เสรี(Free Trade Area: 
FTA) มีมากข้ึน ซ่ึงในส่วนของการจดัทาํโดยทัว่ไป มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรักษาตลาดส่งออกเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ เน่ืองจากการจดัทาํเขตการคา้เสรีจะตอ้งมีการลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนัทั้งมาตรการดา้น
ภาษี มาตรการท่ีมิใช่ภาษี และอุปสรรคทางการคา้อ่ืนๆ จึงเป็นทิศทางความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจการคา้
โลกท่ีสาํคญัในปัจจุบนัโดย FTA จะมีรูปแบบเป็นอยา่งไรนั้นก็ข้ึนอยูก่บัประเทศคู่สัญญา FTA จะตกลงกนั 
ไม่มีกฎเกณฑ์กาํหนดตายตวัว่า FTA จะตอ้งมีลกัษณะอย่างไร แต่ถึงกระนั้นก็ดี ทุก FTA จะมีลกัษณะ
พื้นฐานท่ีเหมือนกนัอยู ่3 ประการ คือ (1) มีวตัถุประสงคเ์พื่ออาํนวยความสะดวกทางการคา้ และไม่สร้าง
อุปสรรคทางการคา้เพิ่มต่อประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิก (No fortress effects) (2) ครอบคลุมการคา้ระหว่าง
ประเทศมากพอ (Substantial coverage) ซ่ึงเป็นกติกาท่ี WTO กาํหนดไวเ้พื่อปกป้องและป้องกนัผลกระทบ
ของ FTA ท่ีจะมีต่อประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิกของ FTA นั้นๆ และ (3) มีตารางการลดภาษีหรือเปิดเสรีท่ี
ประเทศคู่สัญญา FTA เจรจากนัว่าจะลดภาษีให้แก่กนัในสินคา้ใดบา้ง จะลดอยา่งไร และจะใชร้ะยะเวลา
ยาวนานเท่าไรในการลด  

สาํหรับประเทศไทยนั้น จากนโยบายท่ีรัฐบาลในช่วงท่ีผา่นมาไดเ้นน้การพฒันาและสร้างความ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างมัน่คงและต่อเน่ือง  ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สะทอ้นให้เห็นว่า
รัฐบาลท่ีผา่นมาจนกระทัง่ถึงรัฐบาลปัจจุบนัไดมี้นโยบายชดัเจนท่ีจะใชก้ารเจรจาการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ 
เป็นยทุธศาสตร์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อการขยายการส่งออกของไทยให้
กวา้งขวางยิ่งข้ึน การจดัทาํเขตการคา้เสรี(FTA)จึง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการผลกัดนัระบบเศรษฐกิจดา้น
การคา้ระหวา่งประเทศ  เพื่อปรับตวัใหท้นัท่วงทีกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสยคุโลกภิวตัน์ สามารถ
แข่งขนัในเวทีโลก  ส่งผลใหไ้ทยสามารถขยายตลาดส่งออก  ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ   อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างพนัธมิตรร่วม เพื่อเพิ่มอาํนาจการต่อรองกบักลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  โดย
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ  ทั้งการเปิดเสรีการคา้สินคา้  การคา้บริการ  การลงทุน  ตลอดจนความร่วมมือทางดา้น
เศรษฐกิจสาขาต่างๆ  เช่น  การท่องเท่ียว การศึกษา  การประกนัภยั การเคล่ือนยา้ยแรงงาน  การใชร่้วม
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มาตรการสุขอนามยั  การอาํนวยความสะดวกทางการคา้  และรวมถึงการจดัทาํความ
ตกลงยอมรับร่วมกนั(MRAs)  เป็นตน้  

   การดาํเนินการจดัตั้งเขตการคา้เสรีจะเป็นการเพิ่มโอกาสสาํหรับสินคา้ท่ีไทยมีศกัยภาพในการ
ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินคา้เกษตรสําคญั เช่น ขา้ว ยางพารา มนัสําปะหลงั นํ้ าตาล เป็นตน้ และสามารถ
ขยายการส่งออกไปยงัประเทศคู่เจรจาโดยอาศยัประโยชน์จากการขจดัมาตรการ  กีดกนัทางการคา้ระหว่าง
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กนั นอกจากนั้นแลว้ การตั้งเขตการคา้เสรีจะเป็นการเพิ่มช่องทางการนาํเขา้แหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก เพื่อ
รองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการผลิตสินคา้เกษตรอุตสาหกรรมไดอี้กดว้ย แต่ในทางกลบักนัแลว้ การ
จดัตั้งเขตการคา้เสรีจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการนาํเขา้ของไทยสาํหรับสินคา้ท่ีไทยไม่มีศกัยภาพในการ
แข่งขนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้เกษตรบางรายการ เช่น สินคา้ปศุสัตว ์นมและผลิตภณัฑ ์ผกัและผลไม ้ถัว่
เหลือง ไหม เป็นตน้ แมว้่าจะมีมูลค่าการผลิตสูงหรือตํ่าก็ตาม ย่อมเก่ียวเน่ืองกบัครัวเรือนเกษตรกรทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีความสามารถในการปรับตวัค่อนขา้งจาํกดั และมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนกั       นอกจากนั้นแลว้ ในการผลิตซ่ึงผูป้ระกอบการมีความตอ้งการ
จะใชวัตัถุดิบชนิดใดชนิดหน่ึงจากคู่เจรจาซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวมีการผลิตภายในประเทศดว้ยเช่นกนั จะก่อให้
ความขดัแยง้ระหว่างผูผ้ลิตและผูใ้ช้ ซ่ึงหากภาครัฐละเลยความสําคญัของปัญหาดังกล่าวแล้ว ย่อมจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรรายยอ่ยในท่ีสุด 

สาํนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  ในฐานะหน่วยงานหลกัของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดท่าทีในการเจรจาดา้นสินคา้เกษตรร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์จึง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดท่าทีการเปิดตลาดสินคา้เกษตรท่ีเหมาะสมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยคาํนึงถึง
บทบญัญติัตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งตอ้งกาํหนดแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีไทยมี รวมทั้งตอ้งกาํหนดแนวทางในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและการส่งออก เพื่อใหป้ระเทศ
ไดรั้บประโยชน์จากการทาํ FTA มากท่ีสุด  

 ในปัจจุบนัไทยไดมี้การเจรจาจดัตั้งเขตการคา้เสรีกบั 17 คู่เจรจา (ขอ้มูล ณ เดือนกรกฎาคม 
2553) โดยสถานการณ์การเจรจาสรุปได ้5 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 เจรจาแล้วเสร็จ/เสร็จบางส่วน มีผลบังคับใช้แล้ว รวม 6 คู่เจรจา คือ (1) อาเซียน - จีน 
ซ่ึงไทยและจีน ลดภาษีผกัและผลไมเ้หลือ 0% ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 46 และทยอยลดภาษีสินคา้ท่ีไม่อ่อนไหวจน
เหลือ 0% ในวนัท่ี 1 ม.ค. 53 (2) ไทย - ออสเตรเลีย เร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 48 (3) ไทย - นิวซีแลนด ์เร่ิมมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. 48 (4) ไทย - อินเดีย เร่ิมลดภาษี Early Harvest โดยมีสินคา้เกษตรเพยีง 11 รายการ ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ก.ย. 47  (5) ไทย - ญ่ีปุ่น  เร่ิมลดภาษีในบางสินคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ย. 50 และ (6) อาเซียน - ญ่ีปุ่น เร่ิมมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 52 

กลุ่มที่ 2 เจรจาแล้วเสร็จ และจะเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปี พ.ศ. 2553 มี 3 คู่เจรจาคือ (1) อาเซียน - 
เกาหลี เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 53 (2) อาเซียน - อินเดีย เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 53 
และ (3) อาเซียน - ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 มี.ค.53 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / การเจรจาชะงักงัน มี 4 คู่เจรจาคือ (1) BIMSTEC ซ่ึง
ประกอบดว้ย ไทย บงักลาเทศ อินเดีย ศรีลงักา เมียนมาร์ เนปาล และภูฏาน (2) อาเซียน – สหภาพยโุรป ซ่ึง
ยกเลิกและเปล่ียนเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีแทน (3) ไทย - EFTA (สวิสเซอร์แลนด ์นอร์เวย ์ไอซ์แลนด ์และ
ลิกเทนสไตน์) และ (4) ไทย - สหรัฐอเมริกา  
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   กลุ่มที่ 4 ริเร่ิมการเจรจา / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบกรอบเจรจา มี 2 คู่เจรจาคือ (1) ไทย 
- สหภาพยโุรป และ (2) ไทย-ชิลี 

กลุ่มที ่5 เจรจาเสร็จบางส่วน แต่ไม่มีผลบังคบัใช้ มี 2 คู่เจรจาคือ (1) ไทย-บาห์เรน (มีขอ้ตกลง 
Early Harvest แต่ไม่มีผลทางปฏิบติั) และ (2) ไทย-เปรู (ตามขอ้ตกลงจะตอ้งลดภาษีตั้งแต่ 1 ม.ค. 53 แต่ยงัไม่
มีผลในทางปฏิบติั เน่ืองจากติดปัญหาแหล่งกาํเนิดของสินคา้ประมง) 

2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการดาํเนินงานดา้นการเจรจาเปิดเสรีทางการคา้สินคา้เกษตร
ภายใตก้รอบ FTA ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ขอบเขต 

 ส่วนเศรษฐกิจเกษตรและการคา้ สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานยอ่ย
ท่ีขอบเขตงานรับผิดชอบการกาํหนดท่าทีเบ้ืองตน้ในการเจรจาดา้นสินคา้เกษตร พิกดัศุลกากรตอนท่ี 01-24 
(พืช ปศุสัตว ์ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป) ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ และทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเจรจา ขั้นตอนระหว่างการเจรจา และขั้นตอนหลงัการ
เจรจา ซ่ึงการเจรจาจดัทาํ FTA ของไทยในปัจจุบนั จะตอ้งจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
ฯ พ.ศ. 2550 ความวา่  

“....พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอาํนาจในการทาํหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

 หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขต ซ่ึงประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอาํนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี  ้รัฐสภา
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองดังกล่าว  

  ก่อนการดาํเนินการเพ่ือทาํหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ตามวรรคสองคณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี ้ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อ
รัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย  

  เมื ่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในการท่ีการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
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และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดาํเนินการแก้ไขหรือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม  

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาํหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือ
การลงทุน อย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก   การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ ท่ีได้ประโยชน์กับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการปฏิวัติตามหนังสือสัญญาน้ันและประชาชนท่ัวไป....” 

อน่ึง มาตรา 305 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯ ไดใ้หก้ารยกเวน้กบัความตกลงหรือหนงัสือสัญญาท่ีดาํเนินการ
ไปแลว้ก่อนวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี  

ดงันั้น คู่มือฉบบัน้ีจึงมีขอบเขตของการจดัทาํเพื่อให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเป็นไปตาม
ครรลองของรัฐธรรมนูญฯฉบบัดงักล่าว 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 งานในดา้นการเจรจาการคา้สินคา้ระหว่างประเทศ มีคาํศพัทเ์ฉพาะ และคาํศพัทท่ี์เป็นพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ต่อการทาํความเขา้ใจสาระของงานอยูค่่อนขา้งมาก ในท่ีน้ีจึงขอเสนอไวเ้ฉพาะคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีจะพบ
บ่อย และสรุปความหมายโดยสงัเขปไวด้งัน้ี 

 4.1 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ คือ การรวมตวัตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัท่ี 1: เป็นแบบใหสิ้ทธิพิเศษฝ่ายเดียว (Preferential Trade Agreement) เช่น EU ให้

สิทธิ GSP กบัไทย, ไตห้วนั ให้โควตานาํเขา้รถจากไทย,  องักฤษ ให้สิทธิพิเศษทางการคา้แประเทศ
เครือจกัรภพ 
  ระดบัท่ี 2: เป็นการแลกสิทธิพิเศษทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม (Free 
Trade Area) ซ่ึงดีกวา่ประเทศท่ีอยูน่อกกลุ่ม 
  ระดบัท่ี 3: ประเทศสมาชิกภายในกลุ่มมีการพฒันาใชอ้ตัราภาษีศุลกากรร่วมกนั(Custom 
Union) เช่น Southern African Custom Union 
  ระดบัท่ี 4: มีการเคล่ือนยา้ยทุน แรงงาน ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี(Common 
Market) เช่น ประชาคมการคา้แห่งสหภาพยโุรปในอดีต 
  ระดบัท่ี 5: มีการใชส้ถาบนัทางเศรษฐกิจร่วมกนั (Economic Unit) เช่น ธนาคารกลาง ใช้
เงินสกลุเดียวกนั (ยโูร)  

 4.2  องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองคก์ารระหว่างประเทศท่ี
จดัตั้งข้ึนตามความตกลงมาร์ราเกซ จดัตั้งองคก์ารการคา้โลก (Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization) ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารและกาํกบัดูแลให้
ประเทศสมาชิกปฏิบติัตามพนัธะกรณีและขอ้ผกูพนัต่างๆ ภายใตค้วามตกลงอนัเกิดจากการเจรจาการคา้รอบ
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อุรุกวยัและความตกลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ขณะน้ีมีสมาชิก 153 ประเทศ (ขอ้มูลปี 2552) สํานัก
เลขาธิการ ตั้งอยู ่ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

4.3  เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) คือ ความตกลงระหว่างประเทศ 2 ประเทศหรือ
มากกว่า 2 ประเทศ (เช่น เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงมีสมาชิก 10 ประเทศ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะลด
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนัให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อให้เกิดการคา้เสรีระหว่างประเทศคู่สัญญา ถือเป็น
รูปแบบขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไดข้ยาย
ขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมความร่วมมือในดา้นการลงทุน การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การลด
อุปสรรคในการคา้บริการ เช่น บริการท่องเท่ียว การรักษาพยาบาล การส่ือสาร การขนส่ง ดว้ย FTA เป็น
เคร่ืองมือทางการคา้ท่ีประเทศต่างๆ ใชเ้พื่อขยายโอกาสในการคา้ สร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมกบัเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาให้แก่สินคา้ เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเขา้ใน
อตัราท่ีตํ่ากว่าสินคา้ท่ีผลิตในประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิก FTA  จึงทาํให้สินคา้ท่ีผลิตภายในกลุ่มไดเ้ปรียบ
ในดา้นราคากว่าสินคา้จากประเทศนอกกลุ่ม ประเทศคู่สัญญา FTA สามารถเจรจากนัไดว้่าแต่ละประเทศจะ
ลดภาษีใหแ้ก่กนัในสินคา้ใดบา้ง จะลดอยา่งไร และจะใชร้ะยะเวลายาวนานเท่าไหร่ในการลด 

 4.4  กฎถิ่นกาํเนิดสินค้า  (Rules of Origin) คือ กฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการไดถ่ิ้นกาํเนิด
สินคา้ การรับรอง การตรวจสอบ และการควบคุมถ่ินกาํเนิดสินคา้ ซ่ึงจะทาํให้สินคา้นั้นสามารถไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากขอ้ผกูพนัพิธีสารในการเปิดเสรีทางการคา้ 

 4.5  มาตรการปกป้อง (Safeguard) คือ การระงบัการใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตาม
พิธีสารชัว่คราว หากสิทธิประโยชน์ดงักล่าวทาํให้สินคา้ของฝ่ายหน่ึงเขา้มาในประเทศของอีกฝ่ายหน่ึง และ
ทาํใหห้รือคาดวา่จะทาํใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อผูผ้ลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั 
 4.6 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื (The Application of Sanitary and Phytosantary 
Measures: SPS) เป็นมาตรการท่ีใชใ้นการจาํกดัการนาํเขา้สินคา้เกษตรเพื่อปกป้องและคุม้ครองชีวิตและ
สุขภาพของมนุษยพ์ืช สตัวภ์ายในประเทศของตนเอง ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการบริโภคหรือ
เส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติท่ีติดมากบัพชื สตัว ์ และผลิตภณัฑร์วมทั้งสารเจือปนในอาหาร สารพิษหรือ
จุลินทรียท่ี์เป็นพาหะของโรค ทั้งน้ีการกาํหนดระดบัความปลอดภยัและการตรวจสอบมาตรฐานสินคา้นาํเขา้ 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศและตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได ้ 

 4.7  สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List)  สินคา้เกษตรของประเทศสมาชิกท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัท่ี
ยดืหยุน่กวา่สินคา้ปกติ โดยลดภาษีลงนอ้ยกวา่การลดภาษีตามสูตรท่ีไดต้กลงกนั อยา่งไรก็ตามสินคา้ดงักล่าว
จะตอ้งมีการพฒันาเขา้ถึงตลาดอยา่งสาํคญัผา่นการผสมผสานพนัธกรณีเร่ืองโควตาภาษี (tariff quota) และ
การลดภาษี เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีหากมีการลดภาษีแลว้จะส่งผลใหมี้การนาํเขา้สินคา้เหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึนจนส่งผล
กระทบต่อการผลิตของเกษตรกรและผูป้ระกอบการภายในประเทศ ดงันั้นการลดภาษีในสินคา้กลุ่มน้ีจึงตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาและค่อย ๆ ลดอตัราภาษีลง รวมทั้งบางรายการอาจจาํเป็นตอ้งมีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special 
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Safeguard) ซ่ึงหมายถึงมีการกาํหนดปริมาณการนาํเขา้ในแต่ละปี ถา้ในปีใดมีการนาํเขา้มากกว่าปริมาณท่ี
กาํหนดก็จะเรียกเก็บภาษีในอตัราปกติซ่ึงเป็นอตัราท่ีเรียกเก็บภาษีนาํเขา้เท่าเทียมกบัประเทศคู่คา้อ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ไดท้าํ FTA   

4.8  รูปแบบการลดภาษี สามารถแบ่งประเภทสินคา้ไดคื้อ (1)  Fast Track ไดแ้ก่ สินคา้ของ
ประเทศคู่เจรจาท่ีมีความพร้อมในการลดภาษีในทนัที (2) Normal Track สินคา้ท่ีนอกเหนือไปจากสินคา้ท่ีคู่
เจรจานาํมาลดภาษีก่อนกาํหนดอตัราภาษีลดลงในแต่ละปีจนเหลือเท่ากบัร้อยละ 0 ในปีสุดทา้ย โดยทัว่ไป
แลว้สินคา้กลุ่มน้ีจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 ปี ในการทยอยลดภาษี และมีสินคา้บางกลุ่มท่ีไทยมีศกัยภาพใน
การแข่งขนัหรือเป็นสินคา้ท่ีไทยตอ้งการใหมี้การนาํเขา้เพิ่มมากข้ึน เช่น พนัธุ์สัตว ์วตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งใชแ้ต่
ไม่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศหรือมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และการนาํเขา้ก็ไม่ไดก้ระทบกระเทือน
ต่อเกษตรกร สินคา้กลุ่มน้ีสามารถลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ไดท้นัทีหลงัจากท่ีไดมี้การลงนามความตกลงกนั (3) 
Sensitive Track สินคา้ท่ีประเทศคู่เจรจายงัไม่มีความพร้อมในการลดภาษีและตอ้งอาศยัเวลาในการปรับตวั
ของผูป้ระกอบการในสินคา้นั้นๆ และ (4) Highly Sensitive Track สินคา้ท่ีมีความอ่อนไหวสูง และตอ้งการ
ระยะเวลาในการปรับตวันานกวา่กลุ่มสินคา้ปกติและกลุ่มสินคา้อ่อนไหว โดยจะมีเกณฑก์ารลดภาษีท่ีชา้กว่า
กลุ่มสินคา้ปกติและกลุ่มสินคา้อ่อนไหว 

4.9  อุปสรรคทางการค้า คือ กฎเกณฑ์ทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการกีดกนั แบ่งเป็นมาตรการ
อุปสรรคทางการคา้ท่ีเป็นภาษี (Tariff Barrier) และ มาตรการอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี ( Non Tariff 
Barrier : NTBs) หมายถึง มาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร ซ่ึงเป็นกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐบาลท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการคา้ระหวา่งประเทศ 

 4.10 โควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) คือสินคา้ท่ีประเทศผูน้าํเขา้ผกูพนัไวท้ั้งอตัราภาษี 
และปริมาณโควตาการนาํเขา้ โดยหากนาํเขา้ภายในปริมาณนาํเขา้ท่ีกาํหนดไว ้จะเสียอตัราภาษีในโควตา แต่
หากนาํเขา้เกินกว่าปริมาณโควตาท่ีกาํหนด ผูน้าํเขา้จะตอ้งเสียอตัราภาษีนอกโควตา สําหรับปริมาณการ
นาํเขา้สินคา้ท่ีเกินกวา่ปริมาณโควตาท่ีผกูพนัไว ้

 4.11 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) หมายถึง ภาษีตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาดท่ีเรียกเก็บจากผูน้าํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากผูส่้งออกในต่างประเทศไดส่้งสินคา้นั้นเขา้มา
เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชยใ์นราคาท่ีตํ่ากว่าราคาจาํหน่ายในประเทศของตนหรือในราคาท่ีตํ่ากว่าตน้ทุน
การผลิต เง่ือนไขการเรียกเกบ็อากร คือ (1) มีการทุ่มตลาด โดยเปรียบเทียบราคาระหว่าง normal value (ราคา
สินคา้ปกติซ่ึงประเทศคู่คา้ขายในประเทศ) กบั export value (ราคาสินคา้ส่งออกซ่ึงประเทศคู่คา้ส่งสินคา้มา
ขายต่างประเทศ) หากราคา export value ตํ่ากว่า normal value สันนิษฐานไดว้่าอาจเกิดการทุ่มตลาด 
(dumping) ข้ึน (2) มีความเสียหาย พิจารณาความจากปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยครอบคลุม
ถึงเร่ืองการจา้งงาน ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ สินคา้คงเหลือ ฯลฯ (3) มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งการทุ่มตลาด และความเสียหาย  พิจารณาจากกรณีเกิดการทุ่มตลาดซ่ึงเป็นผลใหอุ้ตสาหกรรมภายใน
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ไม่สามารถต่อสู้แข่งขนัทางดา้นราคากบัสินคา้จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาตํ่ากว่าได ้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
และแสดงให้เห็นปัจจัยความเสียหายซ่ึงเกิดจากการทุ่มตลาดของสินค้าจากประเทศคู่ค ้านั้ นๆว่ามี
ความสมัพนัธ์กนั  

4.12 มาตรการต้านการอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) ภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน ซ่ึง
เรียกเกบ็จากผูน้าํเขา้สินคา้ท่ีไดมี้การพิสูจน์ว่าสินคา้นั้นไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผูผ้ลิตเรียก 
การพิจารณาเรียกเก็บอากร CVD จะตอ้งพิจารณาเง่ือนไข 3 ประการ คือ   (1) มีการอุดหนุน พิจารณาว่า
รัฐบาลของประเทศผูส่้งออกให้การอุดหนุนหรือให้เงินช่วยเหลือ อุตสาหกรรมภายในประเทศของตน จน
เป็นผลใหสิ้นคา้ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสมาชิกต่างๆ มีราคาตํ่า ทาํใหอุ้ตสาหกรรมภายในของประเทศคู่คา้ไม่
สามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้ (2) มีความเสียหาย (3) มีความสัมพนัธ์ระหว่างการอุดหนุน และความ
เสียหาย 
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บทที2่ 
บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1.  บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 

 สามารถประมวลสรุปได ้ดงัน้ี 
 ประเภทตําแหน่งงาน วิชาการ 
 ช่ือสายงาน    เศรษฐกร/นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ระดับตําแหน่ง  ปฏิบติัการ/ชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ประมวล
แผนในการจดัทาํกรอบการเจรจาสินคา้เกษตร พิจารณาใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อประกอบการกาํหนด
ท่าทีการเจรจาสินคา้เกษตร จดัทาํแผนหรือโครงการในการติดตามประเมินผลการเจรจา และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการเจรจา รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ช่ือและระดับของตําแหน่ง ตาํแหน่งในสายงานน้ีมีชื่อและระดบัของตาํแหน่งดงัน้ี  (1) 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ (3) นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ (4)  เศรษฐกรปฏิบติัการ  (5) เศรษฐกรชาํนาญการ และ(6) เศรษฐกร
ชาํนาญการพิเศษ 

2. ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
 2.1  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เกษตร เพื่อใชพ้ิจารณากาํหนดท่าทีในการยก
ร่างกรอบการเจรจาเปิดเสรีทางการคา้สินคา้เกษตร 
 2.2  เป็นตวัแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมใหท่้าที และแสดงความคิดเห็นใน
การยกร่างกรอบการเจรจาเปิดเสรีทางการคา้สินคา้เกษตร 
 2.3 ร่วมพิจารณารูปแบบการเปิดตลาดการคา้สินคา้เกษตร กบักระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวง
การต่างประเทศ 
 2.4  จดัหารือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการเปิดเสรีทางการคา้สินคา้เกษตร 
 2.5 ติดตามผลความคืบหน้าของกรอบการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 2.6  เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลการเจรจา รวมทั้งวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบในแต่ละ
กรอบการเจรจาเก่ียวกบัสินคา้เกษตร 
 2.7 ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรหลังการเจรจามีผลบังคับใช้ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
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3.  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

โครงสร้างการบริหาร 
(Administration Chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

รองเลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวา่งประเทศ 

ผูอ้าํนวยการส่วนเศรษฐกิจและ
การคา้ 

เศรษฐกร 
(ปฏิบติัการ/ชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ) 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
(ปฏิบติัการ/ชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ)

เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 
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บทที3่ 
หลกัเกณฑ์ วธีิการปฏิบัตงิาน และเงือ่นไข 

1.  หลกัเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (สศป.) จาํเป็นจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ FTA ของไทยซ่ึงเป็นแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวม ซ่ึงโดยปกติ
แลว้ หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ FTA ของไทยจะมีดงัน้ี 

1.1 การจดัทาํความตกลง FTA ควรทาํในกรอบกวา้ง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปิดเสรี
ทั้งดา้นการคา้สินคา้ บริการ และการลงทุน รวมทั้งมาตรการทางการคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 
Measure: NTM) เช่น การกาํหนดมาตรฐานสินคา้นาํเขา้ และมาตรการโควตา และการขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ 

1.2 การจดัทาํความตกลง FTA ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎของ WTO ซ่ึงมีเง่ือนไขใหก้ารเปิดเสรี
ตอ้งครอบคลุมการคา้สินคา้และบริการอยา่งมากพอ (Substantial coverage) มี ความโปร่งใส และเปิดให้
สมาชิกอ่ืนๆ ตรวจสอบความตกลงได ้

1.3 การจดัทาํความตกลง FTA ตอ้งมีความยดืหยุน่ (Flexibility) สอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันา
ของประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) พร้อมกบัยึดหลกัการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ (Reciprocity) และเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั โดยคาํนึงถึงสถานะของไทยท่ีเป็นประเทศกาํลงัพฒันา 
เพื่อใหมี้เวลาในการปรับตวันานกวา่ หรือมีภาระผกูพนันอ้ยกวา่ 

1.4 การจัดทาํความตกลง FTA ควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบของการเปิดเสรีต่อ
อุตสาหกรรมภายใน เช่น มาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures: AD) มาตรการต่อตา้น
การอุดหนุน (Counter-vailing Duties: CVD) มาตรการปกป้อง (Safeguards) กาํหนด กลไกการยติุขอ้พิพาท
ทางการคา้อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งการกาํหนดมาตรการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก FTA ดว้ย 

 นอกจากนั้นแลว้ ในรายละเอียดของสินคา้เกษตรไดก้าํหนดแนวทางการเจรจา FTA สาํหรับ
สินคา้เกษตรไว ้ คือ (1) เน้นสินคา้ท่ีไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสําปะหลงั นํ้ าตาล 
เน้ือสัตวปี์ก และอาหารแปรรูป (2) สินคา้เกษตรท่ีมีความอ่อนไหว ให้เจรจาโดยมีเวลาในการเปิดตลาดท่ี
นานกว่าปกติ (3) สินคา้เกษตรและอาหาร จะมีปัญหาเร่ืองมาตรฐานดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยัดา้น
อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม ให้เจรจาลด/ยกเลิก หรือปรับไม่ใหเ้ป็นอุปสรรค ขณะเดียวกนัใหพ้ฒันาการผลิตให้
ไดม้าตรฐานสากล มีความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้โดยการทาํ MRA 
และ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี และ (4) กาํหนดมาตรฐานการนาํเขา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุดิบท่ีตอ้งนาํเขา้มา
แปรรูปเพื่อการส่งออกใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยั 
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2. วธีิการปฏิบัติงาน 

การเจรจาเปิดเสรีทางการค้าสินคา้เกษตรจะต้องคาํนึงถึงบทบัญญัติตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีความตอนหน่ึงระบุว่า “…ก่อนการดาํเนินการเพ่ือทาํ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสองคณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี ้
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย.....” ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวถือ
เป็นการสร้างความโปร่งใสใหก้ระบวนการจดัทาํขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผกูพนักบัไทยในระยะยาว 
รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลการเจรจาและให้ภาคประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจดัทาํ
ความตกลงเปิดเสรีอย่างกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจะส่งผลดีต่อการจดัทาํความตกลง
ระหวา่งประเทศของไทย โดยจะช่วยสร้างความเขา้ใจใหก้ลุ่มคนในสังคมไดม้ากข้ึน อนันาํไปสู่การลดความ
ขดัแยง้ลงได ้  

ดงันั้นเพื่อใหก้ารเจรจาจดัทาํ FTA ของไทยใหด้าํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน จึงควรสร้างกลไก
การดาํเนินงานดา้นการเจรจาจดัทาํความตกลง FTA ตามขั้นตอนของกรอบรัฐธรรมนูญใหมี้ประสิทธิภาพ ท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ กระบวนการใหข้อ้มูลและจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงควรดาํเนินการอยา่ง
ทัว่ถึงและครอบคลุมทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ซ่ึงหากกระบวนการให้ขอ้มูลกบัประชาชนและการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อภาครัฐในการนําขอ้มูลท่ี
ครบถว้นและเพียงพอไปเจรจากบัคู่เจรจา FTA และเป็นผลดีต่อภาครัฐในขั้นตอนการนาํเสนอขอความ
เห็นชอบต่อรัฐสภาดว้ย เน่ืองจากการพิจารณาของรัฐสภาคาํนึงถึงผลของความตกลง FTA ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทุก
ภาคส่วนของสังคม ซ่ึงในวิธีการปฏิบติังานนั้น สามารถทาํไดใ้นหลายแนวทาง เช่น การดาํเนินการทุก
ขั้นตอนโดยใชท้รัพยากรของหน่วยงานเองทั้งหมด การ Outsourcing การร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ร่วมดาํเนินงาน การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงาน การร่วมเป็นวิทยากร/ผูช้ี้แจง เป็นตน้ 

3. เงื่อนไข / ข้อสังเกต 

การเจรจาเขตการคา้เสรี (FTA) เป็นผลมาจากแนวคิดสาํคญัทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัท่ีว่า 
"ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศจะเกิดขึน้สูงสุดเม่ือประเทศต่างๆ ผลิตสินค้าท่ีตนมีต้นทุนในการผลิต
ตํา่ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แล้วนาํสินค้าเหล่าน้ันมาค้าขายแลกเปล่ียนกัน" ซ่ึงในโลกแห่งความ
เป็นจริงนั้น ประโยชน์สูงสุดดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึน หากยงัมีการเก็บภาษีขาเขา้และมีการใชม้าตรการกีดกนั
ทางการคา้ต่างๆ ซ่ึงส่งผลบิดเบือนราคาท่ีแทจ้ริงของสินคา้ และทาํให้การคา้ขายไม่เป็นไปอยา่งเสรีและมี
ประสิทธิภาพ   

พร้อมกนัน้ี FTA ถือเป็นเคร่ืองมือทางการคา้สาํคญัท่ีประเทศต่างๆ สามารถใชเ้พื่อขยายโอกาส
ในการคา้ สร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมๆ กบัเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาใหแ้ก่สินคา้ของ
ตน เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเขา้ในอตัราท่ีตํ่ากว่าสินคา้ท่ีผลิตในประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
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สมาชิก FTA จึงทาํใหสิ้นคา้ท่ีผลิตภายในกลุ่มไดเ้ปรียบในดา้นราคากว่าสินคา้จากประเทศนอกกลุ่ม และใน
ท่ีสุดแลว้ การจดัทาํ FTA ควรมีความโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งเกษตรกร เอกชน 
นกัวิชาการ นกัการเมือง ซ่ึงเป็นผูแ้ทนประชาชน จะทาํให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อจดัทาํกรอบใน
การเจรจา FTA ต่อไป 

4.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง / แนวคดิ  

 ในช่วงท่ีผา่นมา คงเป็นท่ียอมรับกนัวา่มีผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาเขตการคา้เสรี
พอสมควร จึงขอยกเฉพาะงานวิจยัท่ีเห็นว่าสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดในระดบั Mindset ท่ีจะมีผลต่อ
แนวคิดของผูป้ฏิบติังานดา้นการเจรจาเขตการคา้เสรีมากล่าวถึงในท่ีน้ี ดงัน้ี 

 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (2551) ทาํการศึกษาเร่ือง “โครงการ
ศึกษาและพฒันากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทาํความตกลง FTA” การศึกษาน้ี ไดพ้ฒันา
กรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทาํความตกลง FTA โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) กรอบแนวทาง
ประเมินในภาพรวมของ FTA และ (2) กรอบแนวทางประเมินในหัวขอ้เฉพาะ ซ่ึงมี 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงาน ดา้นการลงทุน ดา้นเกษตร ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และดา้นกระบวนการยติุขอ้
พิพาท กรอบแนวทางประเมินในภาพรวมของ FTA กรณีของประเทศไทย การประเมินภาพรวมของการทาํ
ความตกลง FTA ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เน้นหนักในมิติดา้นเศรษฐกิจ โดยประเมินจากอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเปล่ียนแปลงดา้นการส่งออก-นาํเขา้ หรือ ผลต่อดุลการคา้ของประเทศ โดยใชโ้มเดลทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นเคร่ืองมือหลกั เช่น GTAP Model แต่ยงัไม่เคยมีการประเมินภาพรวมท่ีครอบคลุมมิติดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอว่า เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และเป็นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึน ใน
การศึกษาประเมินผลกระทบของการทาํ FTA ของประเทศไทย ควรดาํเนินการแบ่งเป็น 3 ช่วง  
 ช่วงท่ี 1  การศึกษาประเมินก่อนการเจรจา : เป็นการศึกษาประเมินผลกระทบในดา้นต่างๆ ทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํความตกลง ผลการศึกษาในช่วงน้ี จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การจดัทาํ “ร่างกรอบการเจรจา” ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 190 วรรคสาม  

ช่วงท่ี 2 การศึกษาประเมินผลกระทบจากร่างความตกลง FTA: เป็นการศึกษาประเมินผล
กระทบของความตกลง FTA ภายหลงัจากท่ีไดมี้การเจรจาจนไดร่้างความตกลง FTA ฉบบัสุดทา้ยแลว้ 
การศึกษาในช่วงน้ีจะมีความชดัเจนเก่ียวกบัเน้ือหา ขอ้บท และพนัธกรณีต่างๆ ท่ีกาํหนดอยูใ่นร่างความตกลง 
FTA  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาประเมินในช่วงน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของรัฐบาลในการตดัสินใจว่า
จะลงนาม และ/หรือ แสดงเจตนาผกูพนัในความตกลง FTA หรือไม่ และเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัเตรียมมาตรการแกไ้ขหรือเยยีวยาผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากความตกลง FTA (ตามบทบญัญติัมาตรา 190 
วรรคส่ี) 
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ช่วงท่ี 3 การศึกษาประเมินผลการปฏิบติัตามความตกลง FTA: เป็นการศึกษาประเมินผล
กระทบท่ีเกิดข้ึนจริงต่อภาคส่วนต่างๆ ภายหลงัจากท่ีความตกลง FTA มีผลใชบ้งัคบัไประยะหน่ึง โดยควรมี
การศึกษาติดตามประเมินในช่วง 5 ปีแรกอย่างต่อเน่ืองทุกปี หลังจากช่วง 5 ปีแรก ควรมีการติดตาม
ประเมินผลกระทบทุกๆ 3 ปี 

คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอต่อประเด็นการพิจารณาผลกระทบของ     การทาํ FTA กบัการตดัสินใจ
เชิงนโยบาย ดงัน้ี 

1. ในการประเมินผลกระทบจากการทาํความตกลง FTA ควรทาํการประเมินผลกระทบทั้งใน
ดา้นบวกและดา้นลบ ท่ีครอบคลุมทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. ผลประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาในแต่ละหวัขอ้ (หรือแต่ละบท) ทั้งในแง่
บวกและลบ ไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบ หกัลบ ในลกัษณะการแลกเปลี่ยน (Trade off) ขา้มหวัขอ้กนัได ้

3. การพิจารณาภาพรวมจึงตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกับ “กรอบอา้งอิง” หรือ “เกณฑ์การ
พิจารณา” ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือกวา่ผลประโยชน์จากการทาํ FTA ในแต่ละหวัขอ้ 

ในดา้นกระบวนการประเมิน คณะวิจยัมีขอ้เสนอว่าในการประเมินผลกระทบความตกลง FTA 
ควรจะยึดถือหลกัการเร่ือง “การมีส่วนร่วมของสาธารณะต่อการประเมินผลกระทบ” เพื่อให้นกัวิชาการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ไดร่้วมในกระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบสาํหรับ
ความตกลง FTA แต่ละฉบบั การมีส่วนร่วมของสาธารณะในกระบวนการประเมินผลกระทบความตกลง 
FTA นั้น จาํแนกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในขั้นการคดัเลือกและกาํหนดกรอบประเด็นท่ีจะ
ประเมินผลกระทบ (Public Screening & Scoping) และการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบ (Public Reviewing) 

นอกจากนั้น คณะวิจยัไดเ้สนอประเดน็ท่ีควรมีการประเมินผลกระทบในดา้นเกษตรเป็น 2 กลุ่ม 
รวม 7 ประเดน็ ดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1: ประเดน็ผลกระทบหลกั (Core Issues) 
ประเดน็ท่ี 1: มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) เก่ียวกบัมาตรการกีดกนัทาง

อุปสรรคดา้นเทคนิค (Technical Barrier to Trade : TBT เช่น การบรรจุหีบห่อและการติดฉลากผลิตภณัฑ ์
(Packing and Labeling Requirements))  มาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) ซ่ึงขอ้เสนอต่อการเจรจามีดงัน้ี  

1. กําหนดยุทธศาสตร์เร่ืองมาตรการการบรรจุหีบห่อและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ และ
มาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชตามรายสินคา้เกษตรและรายประเทศ โดยคาํนึงถึงยุทธศาสตร์
การคา้ในเร่ืองดงักล่าวของประเทศคู่คา้ 

2. กรณีมาตรการการบรรจุหีบห่อ ไม่ควรเป็น TBT Plus 
3. กรณีมาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชของประเทศคู่สัญญา ควรตอ้งเจรจาอยูบ่น

พื้นฐานผลประจกัษท์างวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 



14 
 

 

4. การเจรจา FTA เปิดเสรีภาคเกษตรกบัทุกประเทศ ตอ้งทาํขอ้ตกลงยอมรับการรับรอง
มาตรฐานสินคา้ของกนัและกนั (Mutual Recognition Arrangement : MRA) 

5. สนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมต่อการกาํหนดยทุธศาสตร์มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีต่างๆตลอด
ห่วงโซ่ภาคเกษตรตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้า (ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผูบ้ริโภค) 

6. ส่งเสริมการนาํความรู้ทางสารสนเทศมาปรับใชใ้นการดาํเนินการเชิงรุกเพื่อเตรียมการต่อ
มาตรการกีดกนัทางอุปสรรคดา้นเทคนิคดงักล่าว โดยอาศยัความร่วมมือจากการเจรจา FTA กบัประเทศคู่คา้
ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพสูงกว่า เช่น การใช ้RFID เพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัของสินคา้เกษตร 
(Traceability) ซ่ึงเป็นมาตรการของ EU ฯลฯ 

7. เร่ืองความปลอดภยัของอาหาร ควรตอ้งยึดถือแนวคิดท่ีตอ้งให้ผูบ้ริโภคคนไทยไดสิ้นคา้
เกษตรมาตรฐานเดียวกบัสินคา้เกษตรส่งออก โดยถือโอกาสน้ีเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของ
อาหารของประเทศ 

8. เตรียมความพร้อมของบุคคลากรเพื่อสร้างมาตรฐานสินคา้เกษตรของประเทศให้เป็นท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ มีหน่วยงานหลกักาํกบัดูแลเร่ืองมาตรฐานสินคา้เกษตรเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมเร่ืองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมกัจะเป็น NTB หน่ึงท่ีมาพร้อมกบัสินคา้เกษตร 

9. จดัตั้งศูนยส่์งออกสินคา้เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย (Perishable Goods) เช่น ผกั ผลไม ้เพื่อรองรับ
มาตรการกีดกนัทางอุปสรรคดา้นเทคนิคท่ีแตกต่างหลากหลายของประเทศคู่คา้ ให้สามารถรับมือไดท้นั
การณ์เพื่อลดตน้ทุนความเสียหายของสินคา้เกษตรดงักล่าว 

10. ลงทุนและส่งเสริมให้มีงานวิจยัท่ีเตรียมการรับมือทั้งเชิงรุกและเชิงรับต่อมาตรการกีดกนั
ทางอุปสรรคดา้นเทคนิค เช่น งานวิจยัพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต งานวิจยัเพื่อคน้หาปริมาณสาร
ปนเป้ือน/สารเจือปนอาหารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษย ์ฯลฯ 

ประเด็นท่ี 2: มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีเก่ียวกบักฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Rules of Origin: 
RoO) และการเปล่ียนพิกดัสินคา้ (Change of Tariff Classification: CTC) ซ่ึงขอ้เสนอต่อการเจรจามีดงัน้ี 

1. รัฐควรเตรียมความพร้อมเชิงรุกโดยจดัตั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัภาคการผลิตสินคา้เกษตรและ
อาหาร  กาํหนดขอบข่ายความรับผดิชอบท่ีชดัเจนใหมี้บทบาทส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรไทย
เช่น เนน้ผลิตภณัฑแ์ปรรูป (Secondary Product) โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีไทยมีอยู ่ รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของ
เทคโนโลยไีทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อหน่วยใหก้บัผลิตภณัฑ ์ การนาํระบบการจดัการโลจิสติกส์มาใชก้บั
สินคา้เกษตรอาหาร  การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทาน (กลุ่มเกษตรกร  
สหกรณ์ ฯลฯ)  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อสร้างเอกลกัษณ์สินคา้เกษตรไทย  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มอาํนาจ
การแข่งขนัในตลาด  ส่งเสริมการจดสิทธิบตัรสินคา้เกษตรอาหารไทย ฯลฯ 

2. เร่งพฒันา RoO ของประเทศ  เน่ืองจากอาจประสบปัญหาการสวมสิทธิพิเศษทางการคา้เขา้
สู่ตลาดไทย  โดยอาศยัจุดอ่อนในการพิสูจน์ Country of Origin  
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3. มีการประเมินผลขอ้ตกลง RoO ท่ีไดล้งนามไปแลว้จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เพื่อใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลในการพฒันาเง่ือนไข RoO เพื่อให้เกษตรกร/ผูป้ระกอบการไทยไดป้ระโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง
ฐานขอ้มูลสิทธิประโยชน์ตามเง่ือนไขมาตรการต่างๆท่ีไดรั้บจาก FTA เพื่อประโยชน์ต่อการกาํหนด
ยทุธศาสตร์การทาํ FTA กบัประเทศคู่คา้อ่ืนๆต่อไป 

4. แนวโนม้วา่มีการทาํ FTA มากข้ึน  แต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑห์รือเง่ือนไข RoO ท่ีแตกต่าง
กนัมากข้ึน  ดงันั้นผูป้ระกอบการสินคา้เกษตรและอาหารส่งออกควรตอ้งต่ืนตวัเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเร่ือง
กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้เพื่อวางแผนการผลิตใหไ้ดแ้หล่งกาํเนิด  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการบรรจุ
หีบห่อและการติดฉลากผลิตภัณฑ์และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   เ น่ืองจากแม้
ผูป้ระกอบการอาจสามารถผ่านเกณฑ์กฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้  แต่ยงัมีมาตรการ/มาตรฐานความ
ปลอดภยัสินคา้ต่างๆเร่ือง SPS ท่ีครอบคลุมไปถึงเร่ืองกระบวนการผลิตและสุขอนามยัพืชและสัตวท่ี์เขม้งวด
มาก (SPS Plus) และมีแนวโนม้ท่ีจะมีมาตรการบงัคบัใชเ้จาะจงเฉพาะรายสินคา้และบงัคบัใชก้วา้งขวางตาม
อยา่งกนัทุกประเทศนาํเขา้ 

5. ควรมีขอ้กาํหนดท่ีจาํกดัเพียงใหมี้ส่วนประกอบท่ีตอ้งมาจากทอ้งถ่ิน (Local Content)เท่านั้น  
โดยไม่ควรรวมขอ้กาํหนดท่ีครอบคลุมถึงแหล่งกาํเนิดของวตัถุดิบดว้ย  กล่าวคือ ไม่ยอมรับเง่ือนไขหลกั 
Wholly-obtained : WO) ซ่ึงจะทาํใหไ้ทยไดป้ระโยชน์นอ้ยมาก  เพราะ WO ควบคุมถึงท่ีมาหรือแหล่งกาํเนิด
ของวตัถุดิบดว้ย  (แมจ้ะเป็นสินคา้เกษตร  แต่พบว่าสินคา้บางส่วนอาจมีวตัถุดิบจากการนาํเขา้ เช่น พนัธุ์ขา้ว
จากจีน  เน้ือววัขนุท่ีผลิตจากววัท่ีไดน้าํเช้ือจากพอ่พนัธุ์ววัท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ฯลฯ) 

6. ขอ้กาํหนดกฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ไม่ควรเป็น “แหล่งกาํเนิดท่ีซํ้ าซอ้น” และไม่ควรมี
การจดัประเภทภาษีท่ีแยกยอ่ยมาก  จนเป็นเหตุให้กิดการเปล่ียนพิกดัสินคา้และไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทาง
การคา้ตามขอ้ตกลง 

7. กรณีการเจรจาระดบัภูมิภาคโดยคู่คา้กาํหนดเง่ือนไขกฎ Cumulation of Origin  เพื่อไม่ให้
เกิดการแข่งขนัการแย่งตลาดระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกนั (ผลิตและส่งสินคา้เกษตรประเภทเดียวกนั
ไปยงัประเทศคู่คา้)  รวมทั้งเพื่อไม่ให้การเปิดเสรีการคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดการเบ่ียงเบน
ทางการคา้ (Trade Diversion) นอ้ยท่ีสุดจึงควรจดัสรรทรัพยากรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบ่งตลาดระหว่าง
กนั ร่วมกนัวาง “Position” ในตลาดโลก 

ประเด็นท่ี 3: การแก/้เปล่ียนแปลง/บญัญติักฎหมายภายในประเทศ และความขดัแยง้ต่อ
พนัธกรณีระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซ่ึงขอ้เสนอต่อการเจรจา มีดงัน้ี 

1. รัฐควรเตรียมความพร้อมเชิงรุกมีหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบดูแลเร่ืองกฎหมาย  และ
พนัธกรณีระหว่างประเทศต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กัน  โดยอาจเป็นการทาํงานจากผูเ้ช่ียวชาญในทุก
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งไม่เฉพาะแต่เพียงดา้นกฎหมาย  ท่ีเรียกว่า “สหวิทยาการ (Interdisciplinary)” ทาํงาน
ต่อเน่ือง  คอยสนบัสนุนขอ้มูลการศึกษาวิจยัต่อการเจรจา FTA  โดยอาจแบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น (เช่น
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ประเด็นเกษตร  ทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯลฯ) เพื่อให้การทาํงานคล่องตวัข้ึน  แต่ยงัคงมีหน่วยงานกลางท่ีดูแล
เร่ืองกฎหมายและกรณีท่ีมีความเช่ือมโยงในแต่ละประเดน็ 

2. พฒันาองคค์วามรู้เร่ืองประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี  และ
สร้างความต่ืนรู้ในสงัคมไทย 

3. สนบัสนุนให้มีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการเจรจา 
FTA นั้นๆ  และนาํความคิดเห็นท่ีหลากหลายไปสู่หน่วยงานกลาง  เพื่อกลัน่กรองขอ้เสนอ/ความเห็นจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งจริงไปสู่การวิจยัเพื่อการเจรจาต่อรองใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเกษตรกรใหไ้ดรั้บการคุม้ครองตามระบบกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (รวมทั้งไม่ยอมรับการเจรจา TRIP Plus) และบญัญติักฎหมายเฉพาะท่ีคุม้ครองสิทธิของ
เกษตรกรในประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต (เช่น ท่ีดิน  พนัธุ์พืช/สัตว ์ นํ้ า ฯลฯ)  ทั้งยงัส่งผลต่อการรักษา
ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และความมัน่คงทางอาหาร-ปัจจยั 4  

5. ให้ความสําคญัต่อการบงัคบัใช้กฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่แลว้ของไทยอย่างจริงจงั  
รวมทั้งปรับแกก้ฎหมายโดยเนน้ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นท่ียอมรับ
ของประชาสงัคมและประชาคมโลก 

6. เนน้การทาํงานเร่ืองการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆในระดบัภูมิภาค  ซ่ึงจะทาํให้มีอาํนาจ
ต่อรองสูงกวา่ระดบัทวิภาคี  ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนบริหารจดัการอีกดว้ย 

7. ไม่ยอมรับการเจรจาท่ีเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคต่อการปฎิบติัตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ
ท่ีไทยเป็นภาคี  เน่ืองจากพนัธกรณีระหว่างประเทศฯส่วนใหญ่เหล่านั้นลว้นมีหลกัการท่ีเป็นประโยชน์และ
เป็นธรรมต่อนานาประเทศโดยรวม 

ประเด็นท่ี 4: การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตและการตลาดของไทย ซ่ึงขอ้เสนอต่อการ
เจรจามีดงัน้ี 

1. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนทั้ งงบประมาณ  องค์ความรู้  การเช่ือมโยงเครือข่ายให้
เกษตรกร (โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย)  และวิสาหกิจชุมชน   

2. รัฐจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์ภายใตต้วัช้ีวดัประสิทธิภาพทั้ง
ดา้นขาเขา้ (จากเกษตรกรสู่โรงงาน)  และขาออก (จากโรงงานสู่ผูซ้ื้อ)  

3. กาํหนดพื้นท่ีผลิต (Zoning) อยา่งจริงจงั  เพื่อลดอุปทานส่วนเกินการผลิต 
4. พฒันาระบบกาํกบัดูแลโครงสร้างตลาดท่ีผูกขาดและการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

ส่วนร่วมและเป็นธรรม 
5. ควบคุม Contract Farming ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
6. สร้างองคค์วามรู้  ส่งเสริมการศึกษา  พฒันาคุณภาพสินคา้-เทคโนโลยีชุมชน  เพิ่มโอกาส

การเขา้ถึงขอ้มูลตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตใหเ้กษตรกร (ปริมาณ/คุณภาพสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการ) เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหเ้กษตรกร 
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 กลุ่มที ่2 : ประเดน็ผลกระทบเฉพาะ (Specific Issues) 
ประเด็นท่ี 5: ส่ิงมีชีวิตตดัแต่งพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ซ่ึง

ขอ้เสนอต่อการเจรจามีดงัน้ี 
1. หากประเทศไทยจาํเป็นตอ้งรับขอ้เรียกร้องต่อการเปิดเสรีสินคา้ GMOs จากประเทศคู่เจรจา 

ควรตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นกฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพ ระบบกาํกบัดูแลการบริหารจดัการความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ และบุคลากรในเร่ืองดงักล่าว  

2. ควรเสนอกรอบการเจรจา FTA ของประเทศไทยโดยบญัญติัใหข้อ้บทต่างๆ ในความตกลง 
FTA ไม่ควรมีผลต่อการจาํกดัพนัธกรณีท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิกความตกลงระหวา่งประเทศดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ 

3. พฒันาระบบความคุม้ครองทางกฎหมายเร่ืองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน เพื่อ
ป้องกนัปัญหาโจรสลดัทางพนัธุกรรม (Bio-piracy)  

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยการเผยแพร่ความรู้เร่ือง GMOs 
เพื่อเตรียมความพร้อมใหส้ังคมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เช่น ความรู้เร่ืองการใชป้ระโยชน์ เร่ืองความเส่ียง เร่ือง
ความรับผิดชอบของผูส้ร้างส่ิงมีชีวิตตดัแต่งพนัธุกรรม ฯลฯ และให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายเร่ือง GMOs ของประเทศ 

ประเดน็ท่ี 6: ความมัน่คงทางอาหารและสุขภาพ ซ่ึงขอ้เสนอต่อการเจรจามีดงัน้ี 
1. ใหค้วามสาํคญัต่อภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การพึ่งพาตนเองทั้งดา้นการผลิต

และการตลาดในประเทศ 
2. กาํหนดยุทธศาสตร์การเกษตรของประเทศ เน้นให้เกิดเกษตรภาคครัวเรือนเพื่อเกิดความ

มัน่คงทางอาหารและการพฒันาอาชีพท่ีเป็นผลต่อเน่ืองจากผลิตผลทางการเกษตร สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนเกษตรกร โดยเพิ่มบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสหกรณ์การเกษตร 

3. ใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะดา้นการเกษตร 
4. การเกษตรในประเทศตอ้งสามารถตอบสนองและป้องกนัภาวะความหิวโหยและสุขภาพ

ของประชาชนในประเทศ 
5. ใหค้วามสาํคญักบัการขยายตลาดเกษตรอินทรีย ์
6. ใหค้วามสาํคญักบัการถือครองท่ีดินภาคเกษตร 
7. คาํนึงถึงการทาํลายระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

ประเดน็ท่ี 7: การเกษตรกบัทรัพยากรนํ้า ซ่ึงขอ้เสนอต่อการเจรจามีดงัน้ี 
1. หากจะมีการเปิดเสรีภาคบริการนํ้ าควรกาํหนดนิยามให้ชัดเจนว่าการบริการนํ้ าส่วนใด  

สาขาใด  ไม่อยู่ในความผูกพนัการเปิดเสรีภาคบริการ    ทั้งน้ี ไม่ควรรวมการจัดการนํ้ าของชุมชนเพื่อ
การเกษตร (การชลประทานเพื่อการเกษตร  เหมืองฝาย ฯลฯ) ไวใ้นการเจรจาการคา้เสรี  รวมทั้งกาํหนดให้
ชดัเจนวา่ การเปิดเสรีตอ้งไม่เป็นการจาํกดัอาํนาจรัฐในการจดัหานํ้าอุปโภคบริโภคอยา่งเท่าเทียม 



18 
 

 

2. รัฐควรมีสิทธิยกเลิกในกิจการสาธารณะท่ีเป็นผลจากการดาํเนินการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
และเท่าเทียม  ( ตวัอยา่งเช่น การจดัหานํ้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน  การ
ไม่ดาํเนินการวางท่อประปาในเขตที่คนจนอาศยัเน่ืองจากไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ฯลฯ) 

3. บญัญติักฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ครองสิทธิของเกษตรกรรายย่อยให้สามารถครอบครอง
ปัจจยัพื้นฐานในการผลิต  โดยให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในความหลากหลายของเกษตรกร   รวมทั้งวิถีการ
ผลิตท่ีแตกต่าง  เพื่อจะไดจ้ดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและเป็นธรรม   

4. ส่งเสริมและอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการนํ้ าท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน (เช่น ระบบเหมืองฝาย ฯลฯ) 

5. ส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหโ้อกาสอาชีพทางเลือกของเกษตรกรที่ตอ้งการปรับเปล่ียน
อาชีพ 

6. รัฐควรกาํหนดมาตรการเพื่อลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัเช่น ปุ๋ยอินทรีย ์ฯลฯ  ส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย ์ เพื่อช่วยรักษานํ้าและระบบนิเวศ 

7. ไม่ควรรับเง่ือนไขการเปิดเสรีการลงทุนหรือการบริการดา้นทรัพยากรนํ้ า (หากสามารถ
กระทาํได)้ 

สรุปแนวคดิ 
 จากการทบทวนโครงการศึกษาและพฒันากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทาํ
ความตกลง FTA ของสถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
และขอ้เสนอแนะในการเจรจา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐจะตอ้งคาํนึงถึงมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมการเจรจา
ความตกลง FTA เพื่อใหก้ารเจรจามีประสิทธิภาพ คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บ  และตน้ทุน
ในดา้นต่างๆ ท่ีประเทศไทยตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากความตกลง FTA ซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทั้งใน
ทางบวกและทางลบ เพื่อใหก้ารกาํหนดนโยบายเร่ือง FTA เป็นท่ียอมรับจากสาธารณชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
จากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง และช่วยให้ยทุธศาสตร์การเจรจาการทาํความตกลง FTA ของไทยมีความ
ชดัเจน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อกระบวนการต่อรองและลดผลกระทบในเชิงลบไดอ้ย่างครบถว้นและ
รอบดา้นมากขึ้น 

 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2548) ทาํการศึกษาเร่ือง “โครงการศึกษายทุธศาสตร์
การจดัทาํ FTA ของไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาว่า มีประเทศใดในโลกที่ไทยควรจะเจรจาจดัทาํ 
FTA และหากเจรจากบัประเทศดงักล่าว จะกาํหนดยทุธศาสตร์อยา่งไร โดยเนน้เฉพาะกลุ่มประเทศท่ีไทยได้
มีการเจรจาจดัทาํ FTA แลว้หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจา ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 การเจรจาสินคา้เกษตรท่ีอ่อนไหวท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทย คือ โค
เน้ือ และโคนม ซ่ึงมีความชดัเจนว่าคู่แข่งจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และสหรัฐอเมริกา มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัสูงกวา่ผูผ้ลิตไทย ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ภาครัฐตอ้งดาํเนินมาตรการทั้งในดา้นการพฒันาคุณภาพ
สินคา้และศกัยภาพผูผ้ลิตภายใน รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากความแขง็แรงของอุตสาหกรรมของประเทศ
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ของประเทศคู่เจรจามาสร้างความร่วมมือในลกัษณะท่ีก่อประโยชน์ต่อการพฒันาโคเน้ือ และโคนมของไทย 
ส่วนการเจรจาสินคา้เกษตรรายการอ่ืนๆ ท่ีไทยมีความพร้อมในการเปิดเสรีนั้น การเจรจาตอ้งทาํควบคู่กบัการ
ส่งเสริมการทาํตลาดอยา่งจริงจงัหลงัจาก FTA มีผลบงัคบัใช ้และตอ้งติดจาม ขจดั ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ใน
การเขา้สู่ตลาดของคู่คา้โดยเฉพาะอุปสรรคท่ีมิใช่ภาษี เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั  

สาํหรับการเจรจาสินคา้เกษตร 22 รายการท่ีไทยใหก้ารคุม้ครองภายใต ้WTO นั้น จากการศึกษา 
พบว่า ศกัยภาพสินคา้เกษตรแต่ละรายการ มีทั้งท่ีแข่งขนัไดแ้ละแข่งขนัไม่ได ้ดงันั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการจดัทาํแผนเสริมสร้างขีดความสามารถสําหรับสินคา้เหล่าน้ี เพื่อทยอยลดการเบ่ียงเบนตลาดใน
ประเทศตามศกัยภาพของแต่ละสินคา้ โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือในการบริหารจดัการในลกัษณะท่ี
เป็น Network/Chain/Cluster ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ/ประเภทสินคา้เกษตร โดยมุ่งเน้นในดา้น Supply 
Management การสร้างมูลค่า (Value Creation) การพฒันาระบบ Logistics การขนส่งและ Outlets เพื่อพฒันา
สินคา้เกษตรเหล่าน้ีให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นสากล โดยตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรและติดตาม
ประเมินผลการปรับตวั/ปรับโครงสร้าง โดยมีแผนงานท่ีชดัเจน 
 สาํหรับการประเมินผลกระทบการจดัทาํ FTA พบว่า ในภาพรวมไทยเกินดุลการคา้กบัอินเดีย 
และนิวซีแลนด ์ในกรณีอินเดีย การส่งออกสินคา้ท่ีอยูใ่นรายการลดภาษีซ่ึงเป็นผลโดยตรงจาก FTA มีการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีไทยขาดดุลการคา้กบัออสเตรเลีย และจีนในภาพรวม แต่ถา้พิจารณาในรายการ
สินคา้แลว้ การขาดดุลกบัออสเตรเลียไม่ไดเ้ป็นผลกระทบจาก FTA เพราะการนาํเขา้ท่ีมีสัดส่วนมากเป็น
พิเศษเป็นการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบและทองคาํซ่ึงอตัราภาษีนาํเขา้เป็นศูนย ์อยูแ่ลว้ ส่วนการคา้กบัจีนนั้น หากมอง
เฉพาะสินคา้ท่ีเป็นผลจาก FTA คือ สินคา้ในหมวด 07-08 ท่ีลดอตัราภาษีตั้งแต่ ตุลาคม 2546 พบว่าไทย
เกินดุลหากประเมินผลกระทบแยกตามรายสินคา้หรือตามภาคการผลิตแลว้พบว่า สอนคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ
ดา้นลบจากการเปิดเสรี คือกลุ่มผลไมพ้ืชผกัเมืองหนาว และโคเน้ือ โคนม ซ่ึงรัฐบาลจาํเป็นตอ้งมีมาตรการ
ช่วยเหลือผูผ้ลิตกลุ่มน้ี 
 จากการพิจารณาเกณฑค์วามดึงดูดใจในการคา้การลงทุนระหว่างกนั(Attractiveness Criteria) 
กบัการวิเคราะห์อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ (Trade Barriers) สรุปได้ว่า ประเทศท่ีมีลาํดับ
ความสาํคญัลาํดบัแรกในการจดัทาํ FTA คือ ประเทศอินเดีย และ BIMSTEC รองลงมาเป็นอนัดบัสองคือ 
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น อนัดบัสามคือ ออสเตรเลีย และ EFTA ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ บาห์เรน 
เปรู และนิวซีแลนด์ และสําหรับประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเจรจาจดัทาํ FTA กบัไทยในอนาคต พบว่า 
ประเทศท่ีไทยน่าจะมีการจดัทาํ FTA เป็นลาํดบัตน้ๆ คือ แอฟริกาใต ้บราซิล อาร์เจนตินา เม็กซิโก EU 
รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเกาหลีใต ้นอกเหนือจากศกัยภาพและความจาํเป็นในการขจดัอุปสรรคทางการคา้
ระหว่างกนัแลว้ ยุทธศาสตร์ในการจดัทาํ FTA จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงระดบัความร่วมมือท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั
ประกอบดว้ย เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดห้รือความยากง่ายในการเจรจาจดัทาํ FTA  
 ยุทธศาสตร์รองรับผลกระทบสาํหรับ FTA ท่ีดาํเนินการแลว้ ซ่ึงจากผลการศึกษาสรุปไวว้่า 
แนวทางในการปรับตวัของภาคธุรกิจไทยในภาพรวมนั้น จาํเป็นตอ้งปรับกลไกทั้งทางดา้น Demand Side 



20 
 

 

(การขยายตลาดโดยมี FTA เป็นเคร่ืองมือ) ใหส้อดรับกบัทางดา้น Supply Side (การปรับตวั ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคมในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั) สินคา้และ
บริการท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัหรือยงัมีศกัยภาพในการแข่งขนัตอ้งเร่งผลกัดนัให้เติบโตและ
เขม้แขง็ต่อไปได ้ส่วนสินคา้และบริการท่ีไม่มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนให้สอด
รับกับช่วงเวลาท่ีได้มีการผ่อนปรน ผลกระทบในกรอบเวลาที่ได้ตกลงไวก้ับประเทศคู่เจรจาใน FTA 
นอกจากน้ีการเจรจา FTA ยงัจาํเป็นตอ้งพิจารณาประเด็นทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้และบริการ
ในแต่ละประเภทใหไ้ดรั้บผลกระทบดา้นลบนอ้ยท่ีสุด 
 ยทุธศาสตร์สาํหรับประเทศท่ีมีศกัยภาพในการจดัทาํ FTA ในอนาคต คือ ควรเปิดช่องทางใหมี้
การเจรจาจดัทาํ FTA กบัประเทศท่ีไดท้าํการคดัเลือกไวแ้ลว้ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํ FTA กบั ไทย 
โดยเร่ิมตน้จากการที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนไทยประสานสัมพนัธ์ดา้นการคา้ การลงทุนกบัภาครัฐบาล
และภาคเอกชนของประเทศเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการจดัทาํ FTA ในระดบัตน้ๆ โดยพยายามใชป้ระโยชน์
ขอ้มูล สารสนเทศการเปิดตลาดการคา้การลงทุนตามช่องทางต่างๆ ให้เตม็ท่ี เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเจรจา
จดัทาํ FTA ในท่ีสุด ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีควรเร่งดาํเนินการอยา่งยิง่ สาํหรับตลาดส่งออกใหม่ๆ ของไทย   

สรุปแนวคดิ 
 จากการศึกษาเร่ืองโครงการศึกษายุทธศาสตร์การจดัทาํ FTA ของไทยสถาบนัวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าใชพ้ิจารณาในการจดัทาํกรอบการเจรจากบัประเทศต่างๆ รวมทั้ง
สามารถนาํยทุธศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํ FTA ของไทย ทั้งกลุ่มประเทศท่ี
ไทยไดมี้การเจรจาจดัทาํ FTA แลว้หรืออยูใ่นระหว่างการเจรจา และประเทศท่ีมีศกัยภาพในการจดัทาํ FTA 
ในอนาคต 
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บทที ่4 
เทคนิคในการปฏิบัตงิาน 

1.  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

แผนในการเจรจา FTA สินคา้เกษตรของไทย คือ เพื่อสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการส่งออก และปรับโครงสร้าง
การผลิตในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยรักษาตลาดเดิมท่ีเป็นตลาดหลกัของไทย และขยายตลาด
ใหม่ทั้งในแนวกวา้งและเจาะลึกในตลาดท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงตลาดท่ีเป็นประตูการคา้ในภูมิภาคอ่ืนๆ ดว้ย 
และพิจารณาเตรียมความพร้อมในการทาํ FTA กา้วต่อไปกบักลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กษตรกรของประเทศ
มีความพร้อมสาํหรับการแข่งขนัในตลาดโลก และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 2.1 ขั้นตอนท่ี 1: ก่อนการเจรจา ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่หน่วยงานหลกั (ส่วนใหญ่จะเป็นกรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย)์ จะดาํเนินการยกร่างกรอบการเจรจาในแต่ละกรอบ และรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะร่วมให้ความคิดเห็นใน
เ บ้ื อ งต้น  หลัง จ ากนั้ น  หน่วยงานหลักจะจัดทํากรอบการ เ จรจาฉบับสมบู ร ณ์ เพื่ อ เสนอต่ อ 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามลาํดบั ซ่ึงในชั้นน้ีจะ
มีการแจง้เวียนสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบักระทรวง/ส่วนราชการอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง
สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหวา่งประเทศจะตอ้งเสนอความเห็นเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาของ กนศ. และ 
ครม. ตามลาํดบั โดยหากในท่ีสุดแลว้ กรอบการเจรจาฯดงักล่าวสามารถผา่นความเห็นชอบของ ครม. ได ้ก็
จะถูกเสนอใหรั้ฐสภาพิจารณาอนุมติัใหใ้ชเ้ป็นกรอบการเจรจาฯต่อไป 

2.2 ขั้นตอนท่ี 2: ระหว่างการเจรจา เม่ือไดก้รอบการเจรจาฯเรียบร้อยแลว้ หน่วยงานหลกัจะ
รับผิดชอบเป็นหัวหนา้คณะเจรจาเพื่อเจรจาให้เป็นไปตามกรอบนั้นๆ โดยอาจจะมีการกาํหนดรูปแบบการ
ทํางานโดยใช้คณะกรรมการ/คณะทํางานอยู่ภายใต้คณะเจรจาใหญ่หรือไม่ก็ได้ โดยหากมีการตั้ ง
คณะกรรมการ/คณะทาํงานแลว้ สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศมกัจะร่วมอยูใ่นคณะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปิดตลาด ซ่ึงจะตอ้งร่วมกาํหนดและเสนอรูปแบบการเปิดตลาดสินคา้ท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเชิง
รุกหรือเชิงรับ นอกจากนั้นจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางเพื่อจดัทาํท่าทีรายสินคา้ สาํหรับสินคา้เกษตร
ตามพิกดัศุลกากร ตอนท่ี 01-24 ซ่ึงมีจาํนวนไม่ต ํ่ากวา่ 1,500 รายการ โดยอาจจะมีกลไกการทาํงานโดยตั้งเป็น
คณะกรรมการ/คณะทาํงาน หรือใช้การเชิญประชุม/จัดสัมมนาก็ได้ แต่จะต้องเร่ิมตน้ด้วยการท่ีสํานัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะตอ้งจดัทาํท่าทีเบ้ืองตน้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเปิดตลาดท่ีตกลง
กนัได ้และจดัหารือร่วมกบัหน่วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สมาคม/
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ชุมนุมเกษตรกร ฯลฯ เพื่อเสนอท่าทีรายสินคา้ในชั้นท่ีกระชบัยิง่ข้ึน และเสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร/
คณะกรรมการระดบักระทรวง เพื่อใชเ้ป็นท่าทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ตลอดจนจะตอ้งทาํ
การทบทวนท่าทีการเจรจาหากทีการเปล่ียนแปลงใดๆและจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนการกาํหนดท่าทีในรายการ
สินคา้ 

2.3 ขั้นตอนท่ี 3: หลงัการเจรจา เม่ือสามารถดาํเนินการเจรจากบัคู่เจรจาไดเ้ป็นผลสาํเร็จใน
ท่ีสุดแลว้ สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศยงัจะตอ้งดาํเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ผลการ
เจรจา และจะตอ้งวิเคราะห์/คาดการณ์ผลกระทบ ในแต่ละกรอบการเจรจา (โดยอาจจะดาํเนินการศึกษาเอง
หรือจดัจา้งท่ีปรึกษา) ตลอดจนติดตามถานการณ์การคา้หลงัการเจรจามีผลบงัคบัใช ้ เพื่อรายงานต่อผูบ้ริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน  และเกษตรกรท่ีสนใจ โดยใช้ช่องทาง
คณะกรรมการ/คณะทาํงานต่างๆ และมีเคร่ืองมีอในการดาํเนินการ เช่น การรายงานสรุป การประชุม การจดั
สมัมนา การลงเวบ็ไซด ์เป็นตน้ นอกจากนั้น เน่ืองจากไดมี้การจดัตั้งกองทุนปรับโครงสร้างสินคา้เกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั (กองทุน FTA) เพื่อเยยีวยาผลกระทบของเกษตรกรที่เกิดข้ึนจากผลของ
การเปิดเสรีทางการคา้ สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจึงเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอขิอเทจ็จริง
และใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณาโครงการ/แผนงานท่ีขอรับการสนบัสนุนจากกองทุน FTA อีกดว้ย 

ทั้งน้ี กระบวนงานขา้งตน้สามารถสรุปเพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ดงัปรากฏตามแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานของสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สําหรับการเจรจาเปิดเสรี
ทางการคา้สินคา้เกษตรภายใตก้รอบ FTA ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพแสดงขัน้ตอนการดําเนินงานของสาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

สาํหรบัการเจรจาเปิดเสรทีางการคา้สินคา้เกษตรภายใตก้รอบ FTA 

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

ขั้นตอนที ่1: ก่อนการเจรจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงพาณิชย ์
ยกร่างกรอบการเจรจา 

ในแต่ละกรอบ 
การเจรจา  FTA  

(อาจจะมีการรับฟัง
ความเห็นจากทุกภาค

ส่วนก่อน) สศป. ร่วม 
ใหเ้ป็น

วทิยากรใน
การรับฟัง
ความเห็น
และเสนอ
ความเห็น
ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

กระทรวงพาณิชย ์
จดัทาํกรอบการเจรจา 
ฉบบัสมบูรณ์ เสนอต่อ 

กนศ. และ ครม. 
ตามลาํดบั 

สศป. เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา 
ของ กนศ. และ ครม. 

ครม. ใหค้วาม
เห็นชอบ 

และเสนอใหร้ัฐสภา
อนุมตัิกรอบเจรจาฯ 

 

เสนอ ครม. 
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ขั้นตอนที ่2: ระหว่างการเจรจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พณ. / กต. เป็นหวัหนา้
คณะเจรจา เพื่อเจรจา

ตามกรอบฯ 
 

สศก.  
1. ร่วมพิจารณารูปแบบการเปิด
ตลาดการคา้สินคา้ 
2. เสนอท่าทีรายสินคา้ สาํหรับ
สินคา้เกษตร ตอนที่ 01-24 

ไดท้่าทีของไทย 
สาํหรับใชเ้จรจา 
ในกรอบต่างๆ 

1. สศป.จดัทาํ
ท่าทีเบื้องตน้ 

2. จดัหารือ
ภายใน สศก. 

3. จดัหารือกบัหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก กษ. และ

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

5. ขอความเห็นชอบท่าทีจาก
คณะกรรมการ/คณะทาํงานที่
เกี่ยวขอ้ง ของ กษ. (ถา้มี) และ
เสนอต่อผูบ้ริหาร กษ. เพื่อใช้

เป็นท่าทีของ กษ. 

6. ทบทวนท่าที  
(ถา้มี) 
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ขั้นตอนที ่3: หลงัการเจรจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 
ครม. = คณะรัฐมนตรี / กนศ. = คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
พณ. = กระทรวงพาณิชย ์/ กต. = กระทรวงการต่างประเทศ / กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สศก. = สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร / สศป. = สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ 

สศก. ดาํเนินการดงันี้ 
- เผยแพร่ / ประชาสัมพนัธ์ผลการเจรจา 
- วิเคราะห์ / คาดการณ์ผลกระทบ ในแต่ละ
กรอบการเจรจา (ดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย / จัดจ้างที่ปรึกษา) 
- ติดตามถานการณ์การคา้หลงัการเจรจามีผล
บงัคบัใช ้
- ใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณา
โครงการ/แผนงานที่ขอรับการสนบัสนุนจาก

 

กองทุน FTA 
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3. วธีิการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามระเบียบปฎิบติัประจาํ สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศจึงจะตอ้งติดตามผลจาก การรายงานผลปฏิบติังานตามแบบปฏิบติัปีงบประมาณ และการรายงานผล
การดาํเนินงานนโยบายรัฐบาล 

4.  จรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม เจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในส่วน
น้ี จึงควรจะมีจรรยาบรรณท่ีสาํคญัเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 

4.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 

 2. ใชว้ิชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ      

 3. มีทศันคติท่ีดี และพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะ ในการทาํงานเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4.2 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  1. ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 

 2. ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร 
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาํคญั 

 3. ประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใชเ้วลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อยา่งเตม็ท่ี 

 4. ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดั  คุม้ค่า  โดยระมดัระวงัมิให้
เสียหายหรือส้ินเปลืองเยีย่งวิญญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง 

4.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาและผู้ร่วมงาน 
  1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้ง
ในดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยทาํงาน และการแกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะ
มีประโยชน์ต่อการพฒันางานในความรับผดิชอบดว้ย    

 2. ผูบ้งัคบับญัชา ควรดูแลเอาใจผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทั้ งในด้านการปฏิบติังาน ขวญั 
กาํลงัใจ สวสัดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั
บญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
  3. ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคี ร่วม
แรงร่วมใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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 4. ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ  มีนํ้ าใจและมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
 5. ละเวน้จากการนาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

4.4 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 1. ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถดว้ยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ  มี

นํ้ าใจ  และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี
ของตนจะตอ้งปฏิบติั  ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนาํใหติ้ดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอาํนาจ
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ  ต่อไป 

2. ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
3. ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะใหก้นั

โดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการ    หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้น หากไดรั้บ
ไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีรับไวมี้มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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บทที ่5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 

1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.1 การรับผิดชอบงานจะแบ่งให้แต่ละบุคคลดูแลในแต่ละประเทศ ถา้ผูรั้บผิดชอบประเทศ

นั้ นๆ ลางาน หรือยา้ยไปหน่วยงานอ่ืน จะทาํให้งานท่ีเก่ียวข้องกับประเทศนั้ นขาดช่วง เน่ืองจากผูท่ี้
รับผดิชอบในแต่ละประเทศจะสัง่สมความรู้ เก่ียวกบัประเทศท่ีรับผดิชอบเป็นระยะเวลานาน โดยอาศยัความ
ชาํนาญและประสบการณ์ ดงันั้นผูท่ี้จะเขา้มารับผิดชอบงานใหม่จึงตอ้งใชเ้วลานานในการเรียนรู้ ทาํให้งาน
ไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 การเจรจา FTA จะมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงสินคา้เกษตรเป็นสินคา้ท่ีมีความ
อ่อนไหว ผลการเจรจา FTA ท่ีผา่นมา พบวา่เกษตรกรไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก สาเหตุหน่ึงเกิดจากการท่ี
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เกษตรยงัไม่มากพอ โดยเฉพาะขอ้มูลจากเกษตรกรโดยตรง เน่ืองจากสินคา้เกษตรมกัจะ
ถูกนาํมาเป็นสินคา้แลกเปล่ียน (Trade-Off Chip) ในการเจรจาแต่ละเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะเป็นวตัถุดิบ ยอ่มจะมีความขดัแยง้ (Conflict of Interest) ระหว่างผูป้ระกอบการที่ตอ้งการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ และเกษตรภายในประเทศซ่ึงผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนั 

1.3 เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั FTA ยงัไม่มาก รวมทั้งยงัไม่รู้จกัสาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ซ่ึงรับผิดชอบในงานการเจรจาสินคา้เกษตรมากนกั จึงทาํให้เกษตรกรไม่ทราบถึงประโยชน์ใน
การทาํ FTA และใหค้วามร่วมมือกบัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรในการใหข้อ้มูลไม่มากเท่าท่ีควร จึงทาํให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่สามารถสะทอ้นถึงผลกระทบต่อเกษตรกรอยา่งแทจ้ริง 

2.  แนวทางแก้ไขและพฒันา 
 2.1 ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลในแต่ละประเทศที่ทาํ FTA อยา่งละเอียด มีการทาํรายงานเก่ียวกบั
ประเทศคู่เจรจา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลของประเทศ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงสถานการณ์ปัจจุบนั โดยผูท่ี้รับผดิชอบในแต่ละประเทศจะตอ้งเขียนรายงานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อ
สามารถให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้ตอ้งการทราบขอ้มูล รวมถึงผูท่ี้ตอ้งมารับผดิชอบงานคนใหม่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูล และนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดระบบของงาน ท่ีจะก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากหวัหนา้งานไปสู่ระดบัเจา้หนา้ท่ี และเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถแสดง
ความเห็นยอ้นกลบั เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในช่วงเวลานั้น และสภาพท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 2.2 ก่อนทาํการเจรจาควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการศึกษาผลกระทบทั้งดา้นลบและดา้น
บวกจากเกษตรกร และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย(ผูป้ระกอบการ) โดยตรง ซ่ึงควรทาํการศึกษาอยา่งละเอียด โดย
เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียให้ทัว่ถึงมากท่ีสุด เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บประโยชน์สูงสุด
จากการทาํ FTA 
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 2.3 ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบัการเปิดเสรีทางการคา้ (FTA) เพื่อเกษตรกรจะ
ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นว่า FTA เป็นเร่ืองใกลต้วั รวมทั้งเป็นการแนะนาํสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในความรับผดิชอบเก่ียวกบั FTA ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใหค้วามร่วมมือใน
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อไป 

2.4 ควรปลูกฝังทศันคติของบุคลากรใหต้ระหนกัถึงความยากลาํบาก และศกัด์ิศรีในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เดินทางออกไปศึกษาสถานการณ์ในพื้นท่ีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
สภาพท่ีแทจ้ริง และก่อให้เกิดสมรรถนะในการสร้างความเขา้ใจดา้นการเกษตร และถ่ายทอดให้หน่วยงานอ่ืน
เขา้ใจต่อไปดว้ย 

2.5 เสริมสร้างศิลปะในการเจรจาต่อรอง การสร้างเหตุ สร้างผลท่ีเป็นท่ียอมรับกนัได ้ตลอดจน
สร้างความมัน่ใจในการแสดงความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม และเน่ืองจากเน้ืองานมี
ความเส่ียงในการตดัสินใจ จึงควรปลูกฝังใหบุ้คลากรมีจุดยืนในการเสนอขอ้เทจ็จริงต่อผูบ้งัคบับญัชา และมี
ความมัน่คงในความเห็นของตนเอง โดยใชว้ิชาการทั้งในการเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเหตุผลสนบัสนุน 

2.6 เน่ืองจากในหลายๆโอกาส การดาํเนินงานจะมีความจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
หน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืนอย่างใกลชิ้ด จึงควรสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนในการกระชบัความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากงานเจรจาเขตการคา้เสรีจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกภาค
ส่วนของสงัคม 
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 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย.์ 
สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม. 2551. โครงการศึกษาและพฒันากรอบแนว 
 ทางการประเมินผลกระทบจากการทาํความตกลง FTA . กรุงเทพฯ : สถาบนัระหวา่ง 
 ประเทศเพื่อการคา้และพฒันา (องคก์ารมหาชน). 
สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน. มาตรฐานกาํหนดตําแหน่งตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการ 
 พลเรือน พ.ศ. 2551. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553, จาก www.mof.go.th/mof cms/  
 images/stories/cms 290951/mof cms02_290951.pdf. 
FTA คอือะไร ประเทศต่างๆในโลกทาํ FTA กนัมากน้อยเพยีงใด. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2553, 
 จาก www.ftadigest.com/fta/background Handbook FtA01.html. 
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