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บทสรุปผูบรหิาร 
Executive Summary 

 
ความสําคัญของการศึกษา 
 นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ผานมาไดมีการเนนในเรื่องการเปดเสรีการคาเปนยุทธศาสตร  

โดยมุงเนนการจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) เปนยุทธวิธีเพื่อท่ีจะรักษาสวนแบงในตลาด

เดิมและขยายตลาดใหม การลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศในเขตการคาเสรี ทั้งในดานภาษีและ

ที่มิใชภาษี นอกจากจะเปนการเพิ่มโอกาสสําหรับสินคาไทยที่มีศักยภาพในการแขงขัน ยังเปนการเพิ่ม

ชองทางในการนําเขาวัตถุดิบเพื่อนํามาใชในการผลิต/บริโภคอีกดวย แตจะทําใหสินคาที่มีศักยภาพใน

การแขงขันในระดับตํ่าไดรับผลกระทบในเชิงลบ 

 ภายใตนโยบายขางตน สินคาเกษตรจึงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไดยาก กลาวคือแมสินคา

ที่มีศักยภาพในการแขงขัน ก็อาจถูกกีดกันจากมาตรการที่มิใชภาษ ีในขณะที่สินคาที่ดอยศักยภาพในการ

แขงขันก็จะถูกตีตลาดจากประเทศคูสัญญา สงผลกระทบตอผูผลิตรายยอย การประเมินผลกระทบจึง

เปนสิ่งจําเปนตองศึกษาเพื่อใหผูรับผิดชอบมขีอมูลในการเจรจา ทั้งในขอกฎหมาย แนวทางในการเพิ่มขดี

ความสามารถในการผลิต และผลกระทบในเชิงปริมาณที่คาดวาจะไดรับ และมีแนวทางในการขยาย

ตลาด หรือบรรเทาผลกระทบที่มีตอผูผลิตภายในประเทศจากการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี 
 
วัตถุประสงค 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัด 

ทําขอตกลงการเปดเสรีทางการคาของไทยที่มีตอสินคาเกษตรและเกษตรกรทั้งที่ไดลงนามและมีผลบังคับ

ใชแลว และที่อยูในระหวางการเจรจา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตอไป 

  
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 เนื่องจากมีขอตกลงเขตการคาเสรีอยูเปนจํานวนมากที่ประเทศไทยเขาไปเกี่ยวของ ทั้งในสถานะ

ของการเปนคูสัญญาแตฝายเดียว หรือเปนคูสัญญารวมกับรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  หรือในสถานะของ

ขอตกลงที่มีผลบังคับใชแลว หรืออยูในระหวางการเจรจา ขอบเขตการศึกษาในเบื้องตนจึงถูกกําหนดโดย

สถานะของเวลา คือ ณ เดือนมกราคม พ.ศ.  2549 เปนเกณฑพิจารณาเบื้องตน และเนื่องจากการ

วิเคราะหผลกระทบในดานกฎระเบียบระหวางประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในดาน

กายภาพ จําเปนตองการความชัดเจนและแนนอนในรายละเอียดของขอตกลง ขอบเขตการวิเคราะหใน

ทั้ง 2 ดานดังกลาว จึงถูกจํากัดอยูแตเพยีงขอตกลงฯที่มีผลบังคับใชแลว กลาวคือครอบคลุมเฉพาะ 

ขอตกลงไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด และ อาเซียน-จีน 
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 วิธีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ ในเชิงปริมาณ จะทําการวเิคราะหสินคาเกษตรที่มี

ความสามารถ/ดอยความสามารถ โดยอาศยั Revealed Comparative Advantage/ Disadvantage 

(RCA/ RCDA) เปนเคร่ืองชี้ เพื่อระบุสินคาใหชัดเจนมากขึ้น และจะทําการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

และคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัดทําขอตกลงการเปดเสรีทางการคาของไทยที่มีตอสินคาเกษตร โดยอาศัย

แบบจาํลอง GTAP ทั้งในเชิงพลวัตร (โดย Dynamic GTAP) และในเชิงสถิต (โดย Standard GTAP) เปน

เครื่องมือ 

 ในสวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ จะทําการวิเคราะหใน 3 ดาน คือ (1) ในเชิงกฎหมายและ

ขอตกลงการคาระหวางประเทศ (2) การเพิม่ขีดความสามารถในการผลิตและขยายตลาดในเชิงกายภาพ 

และ (3) ในเชิงวิถีชีวิตเกษตรกรไทย เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบในสวนที่มิใชมาตรการดานภาษีที่

ไมสามารถวิเคราะหในเชิงปริมาณได 
 
โครงสรางและความเชื่อมโยง 

องคประกอบของรายงานการศึกษามีทั้งส้ิน 8 บท โดยใน 3 บทแรกจะเปนการแสดงถึง เหตุผล

และความจาํเปนที่ตองทําการศึกษา กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  ภูมิหลังทั้งในดานการผลิต การ

บริโภคและการคา รวมถึงนโยบายการคาสินคาเกษตรของประเทศคูคา/คูแขงที่สําคัญของไทย การ

วิเคราะหในเชิงปริมาณจะปรากฏในบทที่ 4 สวนในบทที่ 5 ถึง 7 จะเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพที่

เกี่ยวของกับมาตรการที่มิใชภาษีเปนหลัก เนื่องจากการวิเคราะหผลกระทบในเชิงปริมาณที่เกิดขึ้นจาก

การปรับเปล่ียนอัตราภาษีไมสามารถครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการที่มิใชภาษีนี้ได การ

วิเคราะหในขอกฎหมายและระเบียบทางการคาที่เกี่ยวของ การเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันใน

ดานกายภาพ และการวิเคราะหวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยที่ไดรับผลกระทบจากการจดัทําเขตการคาเสรี 

จึงเปนแนวทางที่ดําเนินการเพื่อใหไดภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นไดครบถวนชัดเจน

มากขึ้น ในบทที่ 8 จะเปนสวนที่ประมวลผลลัพธจากการศกึษาที่มีมากอนหนานี้และจากการรับฟงความ

คิดเห็นจากการประชุมของผูที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เพื่อนํามาจัดทําแนวทาง

และขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายการพัฒนาและวางแผนดานเกษตรในระยะยาวไดอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนภายใตขอตกลงเสรีทางการคาที่มีอยู 

 
สถานการณดานการผลิตและการบริโภค 
 การศึกษาไดแบงสินคาเกษตรออกเปน 3 กลุมหลักคือ ธญัพืช เนื้อสัตว และผักผลไม จากชวง

กอนป ค.ศ. 2000 จนถึงปจจบุัน และไดฉายภาพไปถึงอนาคต ในปค.ศ. 2020 ซึ่งเปนปที่สินคาเกือบทุก

รายการไดยกเลิกภาษีหรือยกเลิกโควตาแลว 

 ขอคนพบ ก็คือ สินคาเกษตรทั้ง 3 กลุมดังกลาว ในอนาคตจะถูกกําหนดทิศทางทั้งในดานการ

ผลิตและการบริโภคโดยเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว  (developed economies) ซึ่งมีลักษณะ
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ใกลเคียงกับสภาพที่เปนอยูในปจจบุัน  เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวโดยสวนใหญจะมีกําลังการผลิต

พอเพียงกับความตองการภายใน และในบางประเทศ และ/หรือ ในบางสินคาก็มีกําลังการผลิตเหลือ

พอที่จะสงออกอีกดวย ปญหาเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตและการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกในประเทศ

กําลังพัฒนาจะเปนประเด็นหลักที่ทําใหขีดความสามารถในการตอบสนองตอความตองการบริโภคลด

นอยลง เพราะไมสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไดโดยงายเหมือนเชนในอดตีในขณะที่ไมสามารถที่จะเพิม่

ผลผลิตตอพื้นที่ไดเนื่องจากขาดแคลนเทคโนโลยี นอกจากนี้แลว ความใกลชิดในเชงิภูมิศาสตรยังเปน

ปจจัยที่สําคัญตอประเทศคูคาในสินคาที่เนาเสียไดงายอยางเชนสินคาเกษตร การขนสงและความ

แตกตางในภูมิอากาศจึงมีบทบาทอยางมากตอการผลิตเพื่อสงออก นโยบายการคาสินคาเกษตรของ

ประเทศคูคา และ ระบบ logistic ของไทย จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการสงออก  

ขอสังเกตที่นาสนใจสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะก็คือสินคาผักผลไมที่ไทยผลิตไดสวนใหญ

มิไดอยูในลําดบัตนๆของความตองการในตลาดโลกแตอยางใด แสดงใหเห็นถึงรสนิยมในการบริโภคของ

ตลาดโลกที่แตกตางจากความสามารถในการผลิตสินคาดังกลาวของไทย  

 
นโยบายการคาสินคาเกษตรของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย 
 เพื่อใหทราบถึงนโยบายการคาสินคาเกษตร ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับการนําเขา สงออก การศึกษา

ในนโยบายการคาสินคา รวมถึงเครื่องมือและมาตรการอุดหนุนและปกปองภาคเกษตรของประเทศคูคาที่

สําคัญของไทย จึงไดจัดทําขึน้มาในลักษณะของการทบทวนในประเด็นเชิงนโยบายที่สําคัญใน 3 ดาน

หลัก คือ การอดุหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก และการเปดตลาด โดยมีขอบเขตอยูที่คูคา/คูแขงที่

สําคัญของไทยในสินคาเกษตร ประกอบดวย สหรัฐอเมรกิา ญีปุ่น เกาหลี อินเดียและประเทศอื่นๆใน 

BIMSTEC ประเทศในกลุมอาเซียนบางประเทศเชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย กลุมประเทศ EFTA 

จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

 ขอคนพบที่สําคัญก็คือ ในกลุมประเทศดังกลาวขางตนที่มีสถานะของประเทศที่พัฒนาแลว โดย

สวนใหญแมจะมีสัดสวนของภาคเกษตรตอภาคการผลิตอื่นต่ํา แตกย็ังมีนโยบายที่เปนอุปสรรคทาง

การคาสินคาเกษตรแทบทุกประเทศ โดยอาศัยการอุดหนุนภายในและการเปดตลาดเปนเครื่องมือท่ี

สําคัญในการกีดกันการคา และในบางประเทศก็มีการสงออกสินคาเกษตรที่เปนคูแขง เชน สหรัฐอเมรกิา 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในขณะที่ประเทศที่มีสถานะกําลังพัฒนาก็มอีุปสรรคการคา โดยอาศัยการ

อุดหนุนภายในและการเปดตลาดเปนเครื่องมือท่ีสําคัญเชนกัน ดังนั้นนโยบายการคาสินคาเกษตรของ

ประเทศดังกลาวจึงมุงที่จะปกปองสินคาที่มีความจําเปนตอการบริโภคภายในประเทศตนเอง หรืออาจ

เปนสินคาที่มีผลกระทบตอเกษตรกรภายในประเทศ โดยมิไดคํานึงถึงผลประโยชนจากการเปดตลาด

สินคาเกษตรที่มีตอผูบริโภค ทําใหตองซื้อสินคาราคาสูงกวาที่ควรจะเปน 
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การศึกษาผลกระทบเชิงปรมิาณ 
 การวิเคราะหสินคาเกษตรที่มีความสามารถ (หรือดอยความสามารถ) ในการแขงขัน           
 ความสามารถในการสงออกของสินคาเกษตรไทยทั้ง 22 กลุม จะคํานวณโดยใชดชันีความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)1 ซึ่งเปนดัชนีที่

เปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการสงออกสินคาแตละประเภทของประเทศนั้นๆ เทียบกับสัดสวนการสงออก

ของโลก สูตรที่ใชไดปรับคาเพือ่ใหตีความงายขึ้น โดยหักผลคํานวณดวย 1 จากนั้น คูณดวย 100   ดังนั้น 

หากดัชนีมีคามากกวา 0   ก็ถือไดวา ประเทศนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออกสินคา

นั้นเทียบกับสินคาอื่นๆที่สงออก 

 ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา กลุมสินคาเกษตรที่สงออกสําคัญของไทย เชน ขาวสารและ

ผลิตภัณฑขาว กลุมผลิตภัณฑอาหาร กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (สวนใหญเปนไก) เปนตน ลวนมีดัชนี 

RCA สูงและมีความสามารถในการแขงขัน  สวนกลุมสินคาเกษตรที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

หรือมีดัชนี RCA ต่ํากวา 0 นั้น  สวนใหญเปนสินคาที่มีอัตราอากรขาเขาสูงดวยกันทั้งส้ิน เชน กลุม

เครื่องดื่มและยาสูบ น้ํามันพชืและไขมัน และนม เปนตน รายละเอียดของดัชนีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบของไทย และกลุมประเทศที่ศึกษา แสดงผลไวในบทที่ 4 ตารางที่ 4.4 ในรายงานฉบับ

สมบูรณ 

ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) โดยใชมูลคาการสงออกของไทย 

ระหวางป พ.ศ.2545-2548 พบวา   การจัดกลุมสินคาเกษตรของไทย ที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ที่ปรากฏ ตามตารางที่ 1 นั้น ไมไดแตกตางไปจากเดิม   รายละเอียดผลการคํานวณ แสดงไวตางหากใน

เอกสารภาคผนวก ภาคผนวกที่ 4.4 

 ดัชนีความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ(Revealed Comparative Disadvantage: RCDA)2 ที่

ปรากฏของสินคาเกษตรไทย และประเทศ    คูเจรจา FTA  จําแนกตามกลุมสินคา  นี้เปนดัชนทีี่

เปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการนําเขาสินคาแตละประเภทของประเทศนั้นๆ เทียบกับสัดสวนการนําเขา

ของโลก  สูตรที่ใชไดปรับคาเพือ่ใหตีความงายขึ้น โดยหักผลคํานวณดวย 1 จากนั้น คูณดวย 100   ดังนั้น 

หากดัชนีมีคามากกวา 0 ก็ถือไดวา ประเทศนั้นมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ  เนื่องจากมีการนําเขา

สินคานั้นเทียบกับสินคาอื่นๆที่นําเขาเปนสัดสวนสูง  โดยมีการแสดงผลในบทที่ 4 ตารางที่ 4.5 มี

ขอสังเกตวา สินคาเกษตรของไทยที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือมี RCDA มากกวา 0 ไดแก  กลุม

                                                 
1 RCA สําหรับสินคา ก ของไทย = [(มูลคาสงออกสินคา ก ของไทย / มูลคาสงออกรวมของไทย)  

/ (มูลคาสงออกสินคา ก ของโลก / มูลคาสงออกรวมของโลก)  -1]*100 
2 RCDA สําหรับสินคา ก ของไทย = [(มูลคานําเขาสินคา ก ของไทย / มูลคานําเขารวมของไทย)  

/ (มูลคานําเขาสินคา ก ของโลก / มูลคานําเขารวมของโลก)  -1]*100 
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ผลิตภัณฑเสนใยจากพชื   กลุมเมล็ดพืชน้ํามนั  กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอืน่ๆ กลุมขนสัตวไหมและดักแด  

ปาไม   และกลุมผลิตภัณฑนม  

  
 

ตารางที่ 1 
ดัชนคีวามไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบที่ปรากฏของสินคาเกษตรไทย 

 
ระดับความสามารถ กลุมสินคาเกษตร (คาดัชน ีRCA) 

1. มีความไดเปรียบสูงมาก  ขาวสารและผลิตภัณฑขาว (2,422)  

2. มีความไดเปรียบสูง น้ําตาล (462)    กลุมพชือื่นๆ (313) 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (251)   ขาวกลองขาวเปลือก (226)  

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (197)  

3. มีความไดเปรียบ ประมง (43)    

4. ไมมีความไดเปรียบ กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง (-20)   

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (-43)  

น้ํามันพืชและไขมัน (-50) 

5. ไมมีความไดเปรียบมาก กลุมธัญพืชอื่นๆ (-58)  

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ(-70)  กลุมผลิตภัณฑนม (-75)  

ปาไม (-91)   กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพชื (-92)  

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน  (-93)  ออย (-93)   กลุมวัว แพะ และแกะ  (-93)  

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  (-98)    นมสด (-99)  

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด (-99)    ขาวสาลี (-99) 
ที่มา :  คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป 2001    

หมายเหตุ :    

1   ขอมูลใน GTAP จัดใหยางพารา อยูในกลุมเคมภัีณฑ ยางและพลาสติก ซึ่งเปนสนิคาอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถ

แยกยางพาราออกเปนรายการตางหาก   

2    โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่ 4 ตารางที่ 4.4 ในรายงานฉบับสมบูรณ และขอมูลการสงออกของประเทศตางๆ 

ปรากฏในเอกสารภาคผนวก 

3     ตารางที่ 1 ในที่นี้คือ ตารางที่ 4.3 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบรูณ 
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การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนและคาดวาจะเกิดข้ึน จากการจดัทําขอตกลงการเปด
เสรีทางการคาของไทยตอสาขาเกษตร  

การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณตอภาคการเกษตรของไทย ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงภาษี

ศุลกากรในภาคเกษตรตามขอตกลงเขตการคาเสรีฉบับตางๆ  อาศัยแบบจําลอง Standard GTAP และ

แบบจาํลอง Dynamic GTAP ในการวิเคราะห 

 แบบจาํลอง Standard GTAP ใชในการวิเคราะหประโยชนจากการเปดเสรีสินคาเกษตร เพื่อหา

ขอสรุปในภาพรวม โดยการศึกษานี้ไดทําการเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไทยอาจจะไดรับจากขอตกลง 

รวมจํานวน 11 ฉบับ ไดแก ญีปุ่น เกาหลีใต กลุมประเทศอาเซียน กลุม EFTA จีน อินเดีย กลุม BIMSTEC 

เปรู สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย โดยสมมติสถานการณเปน 3 กรณี คือ  

 (1) ไทยทําขอตกลงเขตการคาเสรีทุกคูพรอมกัน และใหอัตราภาษีขาเขาสินคาเกษตรเปนศูนย 

 (2)  ไทยทําขอตกลงเขตการคาเสรีทีละคู และใหอัตราภาษขีาเขาสินคาเกษตรเปนศูนย  

 (3) เชนเดียวกับ (2) คือ ไทยทําขอตกลงเขตการคาเสรีทีละคู และใหอัตราภาษีขาเขาสินคา

เกษตรเปนศูนย แตไมรวมสินคาขาวและขาวเปลือกในการลดภาษีขาเขาสินคาเกษตร  

 ผลการวิเคราะหที่วัดผลประโยชนโดยการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการพบวาในกรณี (1) ไทย 

ญี่ปุน และเกาหลี จะมีผลประโยชนจากสวสัดิการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดตามลําดับ (ดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการแยกตามสวนประกอบ กรณีแรก 

                                                                                     หนวย: ลาน US$

Region 
Allocative 
Efficiency 

Gains from Terms of 
Trade 

Investment-
saving 

Total 
Welfare 

Thailand -174.7 6,270.3 -145.8 5,949.7 

ASEAN5 496 -717.5 23.9 -197.6 

New Zealand 1.1 4.1 1.7 6.8 

Australia 5.3 -11.7 -0.9 -7.3 

Peru -0.4 -0.8 -0.1 -1.3 

India -82.7 -10.4 1.1 -92 

Japan 7,369.1 -3,636.8 180.6 3,912.9 

USA 9.6 198.7 -265.7 -57.4 

BIMSTEC 1.5 -12.6 -1.2 -12.2 

EFTA -41.8 -85.4 23.7 -103.4 

China 42.3 -301.3 66.8 -192.2 

Korea 2,897.1 -1,506.8 79 1,469.4 

Rest of the World -540.9 -291.1 39 -792.9 

Total 9,981.7 -101.4 2.1 9,882.4 
  ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม GTAP โดยผูเขียน 

  หมายเหตุ :  ตารางที่ 2 ในที่นี้คือ ตารางที่ 4.14 ในบทที่ 4 ในรายงานฉบับสมบูรณ 
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 ในขณะที่ผลประโยชนที่วัดโดยสวัสดิการของไทยที่จะไดจากคูสัญญา/คูเจรจา ในกรณีที่สินคาขาวไมถกู

ตัดออกจากขอตกลง กรณี (2) จะมีมากวา กรณีที่ถูกตัดออกไป หรือกรณี (3) (ดูตาราง 3 และรูปท่ี 1 และ

รูปที่ 2 ประกอบ) 

 
ตารางที่ 3 

ผลตอสวัสดิการของสังคมโดยรวมของไทย จากการทาํขอตกลง FTA ดานสินคาเกษตร 
 

         หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ

กรณีสอง กรณีสาม 
ขอตกลง FTA 
ระหวางไทย กับ Total 

Welfare 
Allocative 
Efficiency 

Terms of 
Trade 

Total 
Welfare 

Allocative 
Efficiency 

Terms of 
Trade 

ASEAN5 516.05 22.72 508.2 485 25.8 473.1 

Australia 13.1 62.3 -31.3 16.8 63.4 -28.8 

BIMSTEC 66.1 80.8 3 69.6 81.9 5.4 

China 99.9 54.8 62.2 113.7 54.8 76.2 

EFTA 156.7 60.1 125.5 157.6 61.2 125.2 

India 68.2 22.5 80.9 63.2 24.1 74.2 

Japan 3,690.7 -109.2 3,903 410 -0.9 472.9 

South Korea 1387.9 46.8 1357.6 136.2 65.3 96 

New Zealand 36.7 72.5 -20.1 40.3 73.6 -17.6 

Peru 57.2 84.4 -11.4 60.8 85.4 -8.9 

USA 42.7 37.7 17.5 34.8 39.8 7.3 

ที่มา : คํานวณจากแบบจําลอง GTAP Version 6 โดยผูเขียน 

    หมายเหตุ :  

1.    ทั้งสองกรณีสมมติใหยกเลิกภาษีขาเขาสินคาเกษตรลงเหลือศูนย รวมทั้งยกเลิกการอุดหนุนภายในและการ

อุดหนุนการสงออก 

2.     ตารางที่ 3 ในที่นี้คือ ตารางที่ 4.17 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบูรณ 
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รูปที่ 1    สวัสดิการสังคมของประเทศไทย ที่จะไดจากการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ 
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 

หมายเหตุ : รูปที ่1 ในที่นี้คือ รูปที่ 4.1 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบรูณ 

  

  

  
รูปที่ 2    สวัสดิการสังคมของประเทศไทย ที่จะไดจากการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 

หมายเหตุ : รูปที ่2 ในที่นี้คือ รูปที่ 4.2 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบรูณหมายเหตุ

  

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 

หมายเหตุ : รูปที ่1 ในที่นี้คือ รูปที่ 4.1 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบรูณ 

รูปที่ 2    สวัสดิการสังคมของประเทศไทย ที่จะไดจากการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 

 : รูปที ่2 ในที่นี้คือ รูปที่ 4.2 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบรูณ
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ก.   สวนแบบจําลอง Dynamic GTAP เนนประมาณการผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา 

ซึ่งเกิดจากแบบแผนการลดภาษีในระดับที่แตกตางกันในแตละป     การวิเคราะหอาศัยการเปลี่ยนแปลง

ภาษีอากรขาเขา (applied MFN rate) ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง (แทนการสมมติใหมีการลด

ภาษีเปนศูนย หรือลดลงเปนสัดสวน ซึ่งเปนแนวทางการวิเคราะหในอดีต) การวิเคราะหผลตามแบบ

แผนการลดภาษีในแตละปของขอตกลง ทําใหทราบผลกระทบในแตละป และไดผลที่มีความถูกตองมาก

ขึ้น  ชวงเวลาครอบคลุมตั้งแตเร่ิมสัญญาจนถึงป พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 ซึ่งเปนปที่สินคาเกือบทุก

รายการไดยกเลิกภาษีหรือยกเลิกโควตาแลว     การศึกษาในสวนนี้ครอบคลุมการวิเคราะหคูสัญญา ที่มี

ผลบังคับแลว ประกอบดวย ขอตกลงไทยกับออสเตรเลีย ไทยกับนิวซีแลนด และไทยกับจีน ภายใตกรอบ

ของอาเซียน  และขอตกลงการคาเสรีที่ยังจัดเปนคูเจรจาอีก 3 คู ไดแก ไทย ญี่ปุน  ไทย สหรัฐอเมริกา  

และไทย อินเดีย ผลประโยชนที่วัดโดยสวัสดิการของไทยในแตละหวงเวลา ปรากฏในรูปที่ 3  โดยผลตอ

สวัสดิการสังคมของไทยจะเพิ่มมากที่สุดในแตละชวงเวลาจากขอตกลงไทย-ญี่ปุน (TH-JAPAN) เมื่อ

เปรียบเทียบกับขอตกลงอื่นๆ ในขณะที่ขอตกลงไทย-สหรัฐ (TH-USA) และไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-

นิวซีแลนด และไทย-จีน (TH-AUSNZ-CHINA) จะมีผลประโยชนตอสวัสดิการสังคมของไทยในระยะยาว

มากกวาในระยะสั้น 

 
 
รูปที่ 3     สวัสดิการสังคมของไทย จากขอตกลงทวิภาคี   (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

0

500

1,000

1,500

2010 322.95 63.31 499.88

2015 492.91 230.61 880.62

2020 659.65 481.33 1,326.47

TH-JAPAN TH-USA TH-AUSNZ-CHINA

 
 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขยีน 

หมายเหตุ : รูปที ่3 ในที่นี้คือ รูปที่ 4.22 ในบทที ่4 ในรายงานฉบับสมบูรณ 
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ผลการศึกษามีขอคนพบ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. ในการเปรียบเทียบผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ จะพจิารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นสะสมจนถึงป ค.ศ. 2020 อันเปนปสุดทายของขอตกลง  เนื่องจากขอตกลงแตละฉบับกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ขึ้นกับรายละเอียดของแบบแผนการลดภาษีขาเขา

ของแตละขอตกลง ผลการศึกษาชี้วา  คูสัญญาไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน ภายใตกรอบอาเซียน 

เปนคูสัญญาที่ใหประโยชนกับไทยสูงสุด  การมีขอตกลงดังกลาวจะทําใหไทยมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น 1,326 

ลานเหรียญสหรัฐ  รองลงมาคอื ความตกลงไทย ญี่ปุน จะทําใหไทยมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น 660 ลานเหรียญ

สหรัฐ   ตามดวยขอตกลงไทย สหรัฐอเมริกา สวัสดิการเพิ่มขึ้น 481 ลานเหรียญสหรัฐ และขอตกลงไทย 

อินเดีย เพิ่มขึ้นเพียง 46 ลานเหรียญสหรัฐ    หากพิจารณาจากผลกระทบตอไทยในรูปการเปลี่ยนแปลง

มูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน ไดขอสรุปในลักษณะเดียวกันกับขอสรุปขางตน    

2.  หากพิจารณาผลตอการเปลี่ยนแปลงดุลการคาของไทย พบวา (ก) คูสัญญาระหวาง ไทย กับ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน ภายใตกรอบอาเซียน แมวาเปนคูสัญญา ที่ไทยไดรับประโยชนใน

ภาพรวมมากทีสุ่ด แตเปนคูสัญญาเดียวที่ทําใหภาคเกษตรของไทย ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นถึง 544 ลาน

เหรียญในป ค.ศ.2020  ในขณะที่ขอตกลงอื่นๆ ไทยจะสามารถสงออกสนิคาเกษตรไดมากขึ้น  มากกวา

การนําเขา และมีผลทําใหไทยเกินดุลการคาในหมวดสินคาเกษตร  (ข) โดยรวม ความตกลงไทย-ญี่ปุน 

จะทําใหไทยเกินดุลการคาในหมวดสินคาเกษตร เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 1,969 ลานเหรียญสหรัฐ 

3.  หากพิจารณาผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาแบบทวิภาคีทุกคูสัญญาพรอมกัน พบ วา 

หากสมมติใหมกีารลดภาษีสินคาเกษตรลงเหลือศูนย และยกเลิกการอุดหนุนภายในและการอุดหนุนการ

สงออกลง ไทยจะไดประโยชนสุทธิเพิ่มขึ้น เมื่อวัดจากมูลคาการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางสังคม โดย

แหลงที่มาของประโยชนดังกลาว เกิดจากราคาสินคาเกษตรที่ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน

การสงออก มีราคาสูงเพิ่มขึ้นในตลาดโลก และในขณะเดียวกัน มีการนําเขาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นแต ใน

ราคาที่ถูกลงจากการลดลงของมาตรการทางภาษีขาเขาของไทย 

4. ในกรณีที่แยกพิจารณาประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรีทางการคาเปนรายคูสัญญา พบ วา 

หากสมมติใหมกีารลดภาษีขาเขาสินคาเกษตรลดลงเปนศูนย และยกเลิกการอุดหนุนภายในและการ

อุดหนุนการสงออกลง คูเจรจาที่ใหประโยชนกับไทย เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ญี่ปุน เกาหลี

ใต กลุมประเทศอาเซียน กลุม EFTA จีน อินเดีย กลุม BIMSTEC เปรู สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และ

ออสเตรเลีย 

5.  ในกรณีที่ขอตกลง ไมรวมสินคากลุมขาวสารและผลิตภัณฑขาว ไวในการเจรจา หรือไมมีการ

ลดภาษีขาเขาในกลุมนี้ ผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ลําดบั

ความสําคัญของคูเจรจา เมื่อวดัจากประโยชนที่ไทยอาจจะไดรับนั้น จะเปลีย่นไป   ในกรณีนี้ คูเจรจาที่ให
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ประโยชนกบัไทย เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก กลุมประเทศอาเซียน ญี่ปุน กลุม EFTA เกาหลี

ใต จีน กลุม BIMSTEC อินเดีย เปรู นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

6. ผลของขอตกลงฉบับตางๆ มีผลตอสินคาเกษตร ในระดับที่แตกตางกัน โดยกลุมสินคา

เกษตรของไทย ที่จะไดรับประโยชนจากการเจรจาในทุกขอตกลง ยกเวนขอตกลงไทย ออสเตรเลียและ

ไทย นิวซีแลนด ไดแก กลุมผักและผลไมที่มีเปลือกแข็ง กลุมพืชอื่นๆ กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ กลุม

น้ํามันพืชและไขมัน กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ กลุมเครื่องดื่มและยาสบู   หากพจิารณาแยกตาม

ขอตกลง มีขอที่นาสังเกต ดังนี้ 

ขอตกลงไทย-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน(ตามกรอบอาเซียน)  หากพิจารณา

สินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงพบวา สินคาเกษตรที่มีปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้น จากประเทศออสเตรเลีย

และนิวซีแลนดไดแก  กลุมผลิตภัณฑนม  (รอยละ 30)  กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 55)  กลุมพืช

เสนใย (รอยละ 1.7)  และกลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1)   และสินคาที่มีผลตอสินคาออนไหว

ของไทย ไดแก กลุมเนื้อวัวแพะแกะ (รอยละ 160)   สวนสินคาที่นําเขาจากจีนมีปริมาณมากขึ้นที่สําคัญ 

ไดแก ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 22.3)  ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 3)   และกลุมผักและผลไม 

(รอยละ 3.6)   

กรณีขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกา สินคาเกษตรที่มีมูลคาการสงออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกามาก และมีปริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น ในปสุดทายเทียบกับปฐานไดแก กลุมพืชอื่นๆ 

(รอยละ 48.29)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 20) ขาวสาร (รอยละ 27.7) ผลิตภัณฑจากสัตวอืน่ๆ 

(รอยละ 1.4) กลุมผักและผลไม (รอยละ 8.6)  กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ (รอยละ 22.3)  และน้ําตาล (รอย

ละ 28.37)     สวนสินคาเกษตรที่มีปริมาณการนําเขาจากสหรัฐมากไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 

(รอยละ 41)  เมล็ดพืชน้ํามัน (รอยละ 65.7) พืชเสนใย  (รอยละ 0.01 ) ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  (รอยละ  

9)  กลุมธัญพชือื่นๆ  (รอยละ 32) 

กรณีความตกลงระหวางไทย-ญ่ีปุน สินคาเกษตรสําคัญของไทย ซึ่งมมีูลคาการสงออก

สะสมไปประเทศญี่ปุนมาก และมีปริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น ไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอย

ละ 28.07) กลุมผักและผลไม (รอยละ 11.7) กลุมประมง (รอยละ 7.7)   น้ําตาล (รอยละ 507) ผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวอื่นๆ (รอยละ 65.3)   และกลุมพืชอื่นๆ  (รอยละ 2.4)  

กรณีขอตกลงไทย-อินเดีย   สินคาเกษตรของไทย ที่สามารถสงออกไปอนิเดีย ในอัตราที่

เพิ่มขึ้นมาก และมีมูลคาการสงออกมากไดแก กลุมผักและผลไม (777.8%) กลุมพชือื่นๆ (385%) 

ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (249%) กลุมนํ้ามันพชืและไขมัน (475%) สวนสินคาที่ไทยจําเปนตองนําเขาจาก

ประเทศอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมมีูลคาสูง ไดแก ขาวสาล ี(รอยละ 0.27)   กลุมน้ํามันพชืและ

ไขมัน (รอยละ 38.2) และกลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 139)   
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 ขอสังเกตเกี่ยวกับการตีความประโยชนทีไ่ดจากขอตกลงเขตการคาเสรี   
 แนวทางการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณที่เสนอในการศึกษาฉบับนี ้ พิจารณาจาก

สวัสดิการรวมสุทธิที่ประเทศไดรับ  แตในทางปฏิบัติ ผลประโยชนที่จะไดรับจริงอาจไมมากเทาที่คาดไว 

อีกทั้งอาจมีตนทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น  และมีตนทุนที่เกิดจากการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจในประเทศ  

ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้ ในการตัดสินใจ  

 ประการแรก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับนั้น อาจสูงเกินจริง  เนื่องจากในขอเท็จจริง 

สินคาออกของไทย ยังตองเผชิญกับมาตรการปกปองที่มใิชภาษี  เชน ภาษีทองถิ่น มาตรการสุขอนามัย 

หรือการปฏิบัตใิหเปนไปตามกฎแหลงกําเนิดสินคา เปนตน 

 ประการที่สอง ประโยชนที่ไดจากการขยายปริมาณการผลิต อยูบนสมมติฐานที่วา 

เกษตรกรผูผลิต สามารถขยบัขยายการผลิตได เนื่องจากสามารถเขาถึงแหลงทุน เทคโนโลยี ขอมลู

ขาวสารเกี่ยวกับตลาด หรือการจัดหาแรงงาน ไดอยางสมบูรณ  ในทางปฏิบัต ิ อาจมปีญหาสําหรับการ

ผลิตสินคาที่เกษตรกรสวนใหญเปนรายเล็ก ทําใหประโยชนจากขอตกลงตกกับเกษตรกรรายใหญ 

มากกวารายเลก็ 

 ประการที่สาม  ผลประโยชนที่เกิดจากขอตกลง FTA สําหรับสินคาเกษตรของไทย เกิดจาก

สินคาเกษตรที่ไทยสงออก มีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก การกระจายประโยชนที่เกิดจากราคาขายใน

ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มายงัราคาภายในประเทศที่เกษตรกรไดรับ เปนประเด็นสําคัญ มีผลตอการ

กระจายรายไดและความยากจน   การกระจายประโยชนดังกลาว ขึ้นกับกลไกการสงผานราคา (price 

transmission mechanisms) และการตอบสนองของเกษตรกรตอราคา ซึ่งอยูนอกขอบเขตการศึกษาชิ้นนี้  

 ประการที่สี่  ผลเสียจากการทํา FTA คือ จะมีภาคการผลิตบางสวนที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง เนื่องจากไมสามารถแขงขันในดานราคา ทําใหตองเปลี่ยนอาชีพไปทําการเกษตรดานอื่นๆ หรือ

อาจกลายเปนผูวางงานชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคน ทักษะในการประกอบสมัมาอาชีพ และวถิี

การดํารงอยูของชุมชน นับเปนตนทุนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ยากที่จะประเมินเปนมูลคา ดังนั้น รัฐจึง

จําเปนตองมมีาตรการรองรับ และมีการดําเนินการลวงหนาเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว แกผูที่เสีย

ประโยชน เหลานั้น  
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การศึกษาผลกระทบในเชิงคุณภาพ แนวทาง และขอเสนอแนะ : ประเด็นที่สําคัญในดาน
กฎหมาย  
 การทําความตกลงเขตการคาเสรีมีประเด็นขอกฎหมายสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเจรจาเพื่อ

ปองกันปญหาในการอนุวัติการตามความตกลงและเพื่อแกไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาดังนี้ 

1.  เมื่อทําการศึกษาทางเศรษฐศาสตรจนทราบวาสินคาประเภทใดมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจ

และการคาของประเทศและอยูในขายที่จะไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลงก็จําตองหาทางเจรจาใหรวม

สินคาดังกลาวไวในความตกลงใหได   

2.  เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคา (Rules of Origin)    โดยรวมแลวควร 

ใชเกณฑเดียวกันกับในอาฟตา โดยใหมีขอกําหนดที่จํากัดเพียงวาใหมีสวนประกอบที่ตองมาจากทองถิ่น

นั้น (Local Content) เทาใด โดยมิใหรวมถึงแหลงกําเนิดของวัตถุดิบดวย  อันจะอํานวยประโยชนใหไทย

มากกวาทีจ่ะยดึหลัก wholly obtained – WO ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากความตกลงกอตั้ง

เขตการคาเสรีนอยมากเพราะตามหลัก WO ขอจํากัดจะเลยเขาควบคุมถึงที่มาหรือแหลงกําเนิดของ

วัตถุดิบดวย แมแตผลิตผลทางเกษตรเชนขาว ซึ่งอาจพอยอมรับหลัก WO ได แตก็ยังมีบางเรื่องเชนการ

นําเขาพันธุขาวจากประเทศจีน หรือเนื้อวัวขุนที่ผลิตจากวัวทีใ่ชน้ําเชื้อของวัวพอพนัธุที่นําเขาจาก

ตางประเทศซึ่งอาจถูกตัดออกจากกรอบความตกลงนี้ดวยหากการเจรจาใชเกณฑของ TRIPs plus ตาม

ขอเสนอของคูเจรจา  

3.   เรื่องการทําขอตกลงยอมรับการรับรองมาตรฐานสินคาของกันและกัน (Mutual 

Recognition Arrangement)  ความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีทั้งที่กําลังทําอยูและจะทํากันตอไป

ตองมีความตกลงยอมรับการรับรอง (certification) มาตรฐานสินคาของกันและกันที่เรียกวา“ความตกลง

ยอมรับการรับรองของกันและกัน” (Mutual Recognition Agreement–MRA) กํากับไวดวยเสมอวา ถามี

การรับรองคุณภาพสินคาวาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในความตกลงแลว ก็ไมควรตรวจสอบซ้ําอีกโดยเพิ่ม

ขอความเขาไปดวยวา “unless there is a reasonable ground to believe” และไมควรยอมใหเขามา

ควบคุมถึงสถานที่ผลิตและกรรมวิธีการผลิตในประเทศไทยดวย  

      วิธีที่จะปองกันหรือบรรเทาอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะที่มิใชทางดานภาษีทั้งสําหรับเขต

การคาเสรีที่ไดทําไปแลวและที่กําลังจะทําในอนาคตไดวิธีหนึ่งคือ การจัดตั้งองคกรเพื่อแกไขปญหา

รวมกันโดยเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคา การสงเสริมการยอมรับผลการตรวจประเมินเพื่อ

การรับรองมาตรฐานสินคาของแตละฝาย และความโปรงใสในกระบวนการดานมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางเทคนิค     

4.  เรื่องการใชมาตรการตอบโตเกี่ยวกับสินคาเกษตรในกรณีการไมปฏิบัติตาม

พันธกรณีของคูสัญญา ฝายไทยอาจทวงติงไดวาการคงภาษีสําหรับสินคาบางประเภทเปนมาตรการ

ตอบโตตอการละเมิดพันธกรณีของประเทศผูละเมิดตามหลักตางตอบแทน (reciprocity) ซึ่งเปน
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มาตรการตอบโตที่ใชไดเสมอโดยชอบดวยกฎหมายในทุกกรณี  โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนไปตาม

หลักการไดสัดสวนกัน 

       ในกรณีดังกลาวฝายไทยจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใชมาตรการตอบโตโดยการระงับ

ชั่วคราว (suspend) การยกเวนภาษีภายใตความตกลงได     ขั้นตอนที่ควรทํา คือ     จัดทํารายการ

สํารวจ (inventory) ผลิตผลทางเกษตรที่ประเทศไทยจําเปนตองยกเวนภาษีใหทั้งที่ขัดกับผลประโยชน

ของไทยเตรียมไวเพื่อใชเปนเครื่องตอรอง (trade off chips) โดยเนนวามีการยกเวนภาษีขาเขาสําหรับ

สินคาเกษตรใดบางที่สงผลกระทบตอเกษตรกรรมของไทยมากที่สุดเพื่อใชเปนมาตรการตอบโตการไม

ปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะใหประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด  ทั้งนี้โดยไมจําตองจํากัดเฉพาะการตอบ

โตสําหรับการไมปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องสินคาเกษตรเทานั้น  โดยอาจรวมถึงสินคาอื่นๆ เชน 
สินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาภาคบริการดวยก็ได 

      ในการเจรจาเขตการคาเสรี แมจะเปดการคาเสรีโดยการยกเวนภาษีใหแกกันและกันก็มิได

หมายความวาจะไมมีปญหาในเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งรัฐผูนําเขายังคงมีสิทธิที่จะใช

มาตรการตอบโตในรูปของ AD และ CVD ได ซึ่งมี ขอพึงระวัง และเสนอแนะ ในเรื่องการทุมตลาด

และการอุดหนุน วาควรจะพยายามเจรจาใหจํากัดสิทธิที่ของรัฐผูนําเขาที่จะเก็บภาษีตอตานการทุม

ตลาดและภาษีตอบโตการอุดหนุน (CVD) ใหกระทําไดตามหลักการไดสัดสวนเดียวกัน 

(proportionality) ที่สอดคลองกับขนาด (margin) ของการทุมตลาดหรือการอุดหนุนนั้นเทานั้น ซึ่งจะตัด 

(exclude) การชดใชในเชิงลงโทษ (punitive damage )ซึ่งหมายถึงมาตรการตอบโตที่มิไดจํากัดอยูเพียง

ผลเสียหายที่ไดรับจริง หากแตเปนการลงโทษในลักษณะปองปรามมิใหมีพฤติกรรมเชนนั้นอีก ซึ่งเปน

หลักการที่ใชเฉพาะในกฎหมายอาญาเทานั้น  

5. เรื่องปญหากิจการโคของไทยและปญหาการทุมตลาด ข อ กั ง ว ลขอ งผู ป ร ะ กอบ

กิจการโคนมไทยเกี่ยวกับการดอยความสามารถในการแขงขันกับผลิตภัณฑนมจากออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ทั้งในดานราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ การแกไขปญหานี้อยูที่วาทั้งผูประกอบการคาของ

ไทยและสวนราชการผูรับผิดชอบตองรวมกันสอดสองและตรวจสอบพรอมกับหาหลักฐานมายืนยันใหได

วาราคาสินคาดังกลาวที่นําเขาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนดในทองตลาดของไทยต่ํากวาราคาใน

ทองตลาดของออสเตรเลียและนิวซีแลนดซึ่งเปนราคาที่ควรจะเปน และมอบใหทางราชการเปน

ผูดําเนินการใชมาตรการตอบโตโดยการเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดตามสิทธิของไทยในกฎหมาย

การคาระหวางประเทศตอไปในลักษณะเปน surcharge เพิ่มขึ้นจากพิกัดปกติที่ประเทศไทยยังมีสิทธิเก็บ

ไดตามหลักความไดสัดสวนเดียวกัน 

6.   การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลง 

      ในการเยียวยาผลกระทบจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีโดยการจัดตั้งกองทุน    

ปญหาเรื่องงบประมาณของกองทุนเปนเรื่องทางนโยบาย แตในทางปฏิบัติหากตองการเก็บจาก
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ผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจากการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีจะประเมินไดยากและเสี่ยงตอ

การดําเนินการในลักษณะของการลงโทษผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ  การกําหนดงบประมาณ

จากรัฐสามารถกระทําไดดังเชนเรื่องการพยุงราคาสินคาเกษตรซึ่งถือเปนการอุดหนุนจากงบประมาณ

แผนดินซึ่งดําเนินการอยูแลว ทั้งนี้เพราะเห็นวาเปนประโยชนสวนรวมสําหรับเศรษฐกิจของประเทศ สวน

ผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งหลายก็มีหนาที่ตองเสียภาษีกลับมาใหรัฐ  การอุดหนุนในลักษณะที่เปนการ

ใหเงินชวยเหลือสามารถกระทําไดโดยชอบ เพราะเปนมาตรการที่มุงผลทางสังคม แตถามีวัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนใหสงออกไดในราคาที่ต่ํากวาราคาปกติที่ควรจะเปนจะมีผลเปนการบิดเบือนการคา

ตามปกติก็จะขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

7.  ปญหาอื่นที่อยูในขั้นการเจรจาเพื่อทําความตกลงเขตการคาเสรี 

  7.1  เรื่องทรัพยสินทางปญญา   ในภาพรวม ในสวนที่เกี่ยวกับผลิตผลหรือสินคา

เกษตรควรเจรจาทําความเขาใจโดยมีบันทึกเปนหลักฐานดวยวาการคุมครองสิทธิบัตรจะไดรับเพียงใน

สวนที่เปนการประดิษฐคิดคนขึ้นมาใหมเทานั้นและจะไดรับการคุมครองเฉพาะกรรมวิธีในการผลิต

เทานั้นมิใชตัวพืชพันธุนั้นทั้งหมด 

                 สําหรับเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indication หรือ 

appellation) ซึ่งในสวนของประเทศไทยนาจะเปนผลดีมากกวาเพราะการที่ฝายไทยจะละเมิดหลัก

กฎหมายในเรื่องนี้มีความเปนไปไดนอยมาก  แตในทางกลับกันการที่สหรัฐฯ นําพันธุขาวของไทยไปผลิต

ขาวสงออกขายแขงขันกับขาวไทยในตลาดโลกโดยใชชื่อวาขาวไทย ยอมสงผลกระทบตอสินคาเกษตร

ของไทยไดเปนอยางมาก       สวนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสินคาเกษตรที่เปนผลิตภัณฑที่มีการตัดตอ

หรือตบแตงทางพันธุกรรม (GMO) ก็เปนปญหาที่ประเทศไทยเคยประสบมาแลว  ดังนั้นในการเจรจา

เขตการคาเสรีควรตองหาขอมูลของรัฐคูเจรจาวารัฐนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับ GMO อยางไร หากรัฐนั้นมี

นโยบายตอตานและฝายไทยก็ทราบดีวาสินคานั้นเปน GMO หรืออาจแปดเปอน GMO ก็ไมควรรวมเขา

อยูในกรอบของความตกลงนี้เพราะถึงแมจะรวมเขาไว ในทางปฏิบัติจริงก็จะไมไดรับประโยชนจากความ

ตกลงดังกลาวอยูดี  ในทางตรงขามกลับจะทําใหเสียโควตาที่ควรไดรับสําหรับสินคารายการอื่นๆ ที่ควร

จะรวมอยูในกรอบของความตกลงไป 

   7.2  ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน 

         ถาเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งตองมีการจางแรงงาน

ประจําเปนจํานวนมากยอมไดรับผลกระทบมาก จึงตองพิจารณาวาสินคาทั้งหมดที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนจาก GSP โดยรวม มีปริมาณสูงพอที่จะคุมคากับการยอมรับหลักการเรื่องมาตรฐานแรงงาน

หรือไม หากถูกยืนยันใหเพิ่มขอตกลงที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานและไมสามารถหลีกเลี่ยงได ก็ใหยืนยัน

หลักการใหเปนไปตามหลักกฎหมายซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาชาติแลวโดยจํากัดเฉพาะที่มีผลใชบังคับ

เปนกฎหมายที่ใชอยู (lex lata) แลว เทานั้น 
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8.   ปญหาเรื่องความจําเปนในการมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดทําเขตการคาสําหรับประเทศไทย 
               ในแงนิติศาสตร ความตกลงเขตการคาเสรีในตัวเองมิใชเปนความตกลงประเภทที่ตองผาน

ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ เวนแตวาจะมีขอบทใดที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ  การตองขอความ

เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติหรือไมจึงขึ้นอยูกับสารัตถะของความตกลงแตละฉบับวาเขาขายที่

รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหตองขอความเห็นชอบหรือไม การพิจารณาความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีใน

ประเด็นนี้จึงตองกระทําเปนรายกรณีไป 

           สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 ซึ่งใชอยูในปจจุบันในมาตรา 38 ก็ระบุใหใช

ประเพณีการปกครองทางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ซึ่งปราศจากขอแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 

ดังนั้นการทําความตกลงเขตการคาเสรีในปจจุบันจึงนาจะเปนไปตามเงื่อนไขเดิมอยางที่เปนมา 

           ในดานนโยบายแลวหากพิจารณาเห็นวาเปนความตกลงประเภทที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งรวมถึงเกษตรกรซึ่งนาจะใหผูแทนของประชาชนในรัฐสภาเปนผูมีสวน

รวมในการวินิจฉัยความเหมาะสมในการทําความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีก็อาจบัญญัติไวเปนหลักการ

ไดในรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยชวงจังหวะที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมในขณะนี้เพื่อระบุใหชัดเจน 

พรอมทั้งอาจกําหนดกรอบและกระบวนการในการพิจารณาใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน

ภาคและสาขาวิชาชีพตางๆที่อาจไดรับผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี ตลอดจนแนวทางการ

ประเมินผลประโยชนที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงตัวเลขและดัชนีรวมทางเศรษฐกิจและดุลการคา แตให

ความสําคัญเชนเดียวกันกับขอพิจารณาดานการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมโดยสวนรวมซึ่งสอดคลองตาม

นโยบายหลักแหงชาติในปจจุบันตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
การศึกษาผลกระทบในเชิงกายภาพ แนวทาง และขอเสนอแนะ : การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของสินคาเกษตรอาหาร  
 ผลจากการศึกษาพบวา การจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศคูคา (เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

และจีน) ประกอบกบัความตืน่ตัวในกระแสความปลอดภัยอาหารมีผลใหการกําหนดมาตรการที่มิใชภาษี

มาใชกับสินคาเกษตรเขมงวดมากขึ้น เชน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ฉลากโภชนา เปนตน   

โดยฝายไทยยังขาดการเตรียมพรอมเชิงรุกของหนวยงานที่เกี่ยวกับภาคการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

ที่ไมชัดเจนทั้งในดานของรูปแบบการเตรียมพรอมและขอบเขตการรับผิดชอบ  ซึ่งอาจเนื่องจากการ

ส่ือสารและการบริหารการประสานงานขององคกร ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอตกลง

การคาเสรียังไมดีพอ  หนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร  เกษตรกรหรือ

ผูประกอบการรายยอยสวนใหญมีการเตรียมพรอมเพือ่รองรับมาตรการที่มิใชภาษีเหลานี้นอยมาก จะมีก็

เพียงผูประกอบการรายใหญซึ่งมีการรับรองระบบมาตรฐานตางๆ ในการผลิตที่ดีอยูแลว เชน มีระบบ

ประกันคุณภาพการผลิต GAP, GMP, HACCP, ISO 9000:2000, ISO22000, BRC, HALAL เปนตน   ที่
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ไมไดรับหรือไดรับผลกระทบนอยมากจากการจัดทํา FTA สวนขอไดเปรียบซึ่งเปนจุดแข็งของไทยสวน

ใหญในทุกสินคาจะอยูทีป่จจยัดานวัตถุดิบเปนหลัก     

เนื่องจากสินคาเกษตรที่มีลักษณะเนาเสียไดงาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตผลอาหารสดซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและจลิุนทรียไดอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหเกิดการเนาเสียหรือเสื่อมคุณภาพไดงาย

ในชวงเวลาระหวางการขนสงและการวางตลาด   ไทยมีความเสียเปรียบของผลผลิตการเกษตรที่ประเทศ

คูเจรจาก็สามารถผลิตไดและมีชวงการเก็บเกี่ยวในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  กลาวคือไทยจะมี

ตนทุนในการผลิตของสินคาเกษตรและอาหารบางชนิดมีตนทุนที่สูงกวา เชน ผักและผลไมเมืองหนาว 

(ไทยมีตนทุนที่สูงกวาจีน)  นมและเนื้อวัว (ไทยมีตนทุนที่สูงกวาออสเตรเลียและนิวซีแลนด) เปนตน  

นอกจากนี้ตลาดประเทศคูเจรจาอาจไมรูจักคุนเคยกับสินคาเกษตรอาหารไทยจึงจําเปนตองเปดตลาด

แนะนําสินคา ดงันั้นในการเพิม่ศักยภาพในการแขงขันของสินคาเกษตรมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. ความปลอดภัยเปนมาตรการที่มิใชภาษีสําคญัที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นพิจารณาหลักใน

การนําเขา-สงออก   

• จําเปนตองมีการพัฒนาระบบการจัดการตางๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการผลิตอาหาร (ผลิตผลปฐมภมูิ) รวมไปถึงผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (ผลิตผล        

ทุตติยภูมิ) 

2. การนําระบบการจัดการหวงโซอาหารหรือโลจิสติกสมาใชกบัสินคาเกษตรอาหาร  เพือ่ลดตนทุนการ

ผลิตและคงรักษาคุณภาพและความปลอดภยั  กระบวนการแปรรูปอาหารเปนทางเลือกหนึ่งในการ

เพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร ซึ่งนอกจากจะทําใหไดผลิตภัณฑที่ไมเนาเสียงาย  ขนสง-

เคลื่อนยายไดงาย แลวยังเปนการเพิ่มมูลคาตอหนวยใหกับผลิตภัณฑดวย   

• ผลิตภัณฑแปรรูป (ทุตติยภูม)ิ มีความคงตัว (stability) ที่ดีกวาและมีอายุการเก็บที่นานกวา

ผลิตผลสดทางการเกษตร 

• การเรงพัฒนาระบบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยในกระบวน 

การผลิตของผูสงออก  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ GAP และ GMP  ในขณะเดียวกันการปลูก

จิตสํานึกของผูที่เกี่ยวของกับหวงโซอาหารตัง้แตตนน้ําจนถึงปลายน้ําใหตระหนักถึงการมีสวน

รวมในระบบคณุภาพและความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญที่ตองเตรียมการเรงดวน 

3. สินคาเกษตรของไทยยังตองการงานวิจัยในการสรางเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม และเพิ่มอํานาจทางการตลาดใหสูงขึ้น ลดการแขงขันจากคูแขงลง 

• เนนใหมีการควบคุมแหลงผลิต (Control of Origin)  ความมีเอกลักษณของผลผลิตเฉพาะถิ่นจะ 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง โดยคํานึงถึง 

o บริโภคสะดวก (convenient) 
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o ชวนลิ้มลอง (attractive) 

o แปลกใหมและมีลักษณะเดน (new/novel/unique) 

o ความแตกตางจากอาหารในทองตลาด (different from competition) 

o นาสนใจ (interesting/unusual/exciting) 

o มีลักษณะที่ผูบริโภคตองการ (high consumer appeal) 

o เปรียบเทียบราคาไดยาก (price difficult to compare) 

o กําไรสูง (high margin) 

• การจดสิทธิบัตรสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อรักษาเอกลกัษณและรูปแบบเฉพาะตัวของสินคา

เกษตรอาหารไทย รวมถึงผลิตภัณฑรูปแบบใหม โดยอาศัยการวิจัยที่ประเทศมีขีดความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองสูง เชน   

o งานวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ 

สินคาเกษตร 

o งานวิจัยระบบการจัดการหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรไทยที่ เนาเสียไดงายใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

o งานวิจัยสารตานอนุมูลอิสระหรือสารที่มีประโยชนตอสุขภาพในพืชผักสมุนไพรที่ใชเปน
อาหาร 

o งานวิจัยกระบวนการและเทคโนโลยีในการสกัดสารที่เปนประโยชนตอสุขภาพจากพืชผัก
สมุนไพรที่ใชเปนอาหารหรือสินคาเกษตร 

o งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนและพลังงาน เชน งานวิจัยในการใชแนวทางของ

เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ํา พลังงาน และสารเคมีที่ใช 

o งานวิจัยในการศึกษาการใชประโยชนจากกากของเสียหรือของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา 

4. การเตรียมพรอมบุคคลากรที่เกี่ยวของกับหวงโซของสินคาเกษตรอาหารในดานเทคนิคจึงเปนเรื่อง

สําคัญและจําเปน     

• การฝกอบรมใหความรูเกษตรกร และสรางความตระหนักถึงระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 

• การพัฒนาระบบฟารมสัญญาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

• การพัฒนากลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่เขมแข็ง ที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูและ

เทคโนโลยี 

• การพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มศักยภาพการสื่อสารในโซอุปทานตั้งแตเกษตรกรไปยังผูบริโภค

ได 
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5. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทยในเชิงกายภาพ โดยการปรับโครงสราง

การผลิตและการคา  เปนทางออกที่สําคัญของภาคเกษตรของไทยในอนาคต 

• การพึ่งพาการสงออกเพื่อพยุงราคาในสินคาเกษตรที่มิไดผานการแปรรูป (primary products) 

จะประสบปญหาทั้งทางดานการแขงขัน ราคา และการกีดกัน จึงควรเนนผลิตภัณฑแปรรูป

มากกวา (secondary product) ที่อาจเปนทางเลือกที่ดีกวา 

• การขยายตลาดเดิมในประเทศคูเจรจา  และการเปดตลาดใหมโดยแนะนําสินคาเกษตรและ

อาหารใหเปนที่รูจักมากขึ้นในประเทศคูเจรจา รวมถึงตลาดของประเทศเพื่อนบานและตลาด

ภายในประเทศเองเปนเรื่องที่เรงดวนที่จําเปนตองทําควบคูกันไป 

o นโยบายผลักดันสินคา primary product เปนสินคาสงออก เชน ผักผลไมสดจึงควร

พิจารณาถึงความเปนไปไดในประเด็นเรื่องรสนิยมใหเทาเทียมกับความสามารถในการผลิต 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมอาจเปนเรื่องยากและใชเวลามากกวาดานการผลิต 

6. ในระยะสั้น/ปานกลาง การปรับปรุงคณุภาพและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีที่

ประเทศไทยมีอยู ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลายและแตกตาง

จากคูแขง  

• นโยบาย/มาตรการการปกปองภาคการผลิตที่ดอยศักยภาพจึงอาจจาํเปน เพื่อใหมีเวลาในการ

ปรับตัว 

7. ในระยะยาว การแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมลูคาเพิ่มสูงในลักษณะของ secondary products โดยใช 

primary products ที่มีอยูภายในประเทศมาเปนวัตถุดิบทดแทนใหมากที่สุด จะเปนทางออกในระยะ

ยาว ภายใตกรอบ FTA ที่มีอยูในปจจุบัน 

• ลดความผันผวนทั้งทางดานราคาและการผลิต โดยอาศัยการจัดการโซอปุทาน (supply chain)

และโลจิสติกสทั้งจากดานขาเขา (จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) และขาออก(จากโรงงาน

แปรรูปไปยังผูซือ้) 

• การพัฒนาระบบฟารมสัญญา (contract farming) ที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อให

สามารถวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี และลด

ความเสี่ยงของคูสัญญากับเกษตรกร 
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การศึกษาผลกระทบในเชิงวิถีชีวิตเกษตรกรไทยจากการเปดเสรีการคา แนวทาง และ
ขอเสนอแนะ 

ขอคนพบและขอเท็จจริง  
 การศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีตอเกษตรกรกระเทียม  หอมหวัใหญ  ชา  ผักผลไม

เมืองหนาว  ไหม  และ โคนมและ โคเนื้อ  พบวาเกษตรกรแตละกลุมลวนไดรับผลกระทบทางลบจาก

ขอตกลงการคาเสรี  แมวาความรุนแรงของผลกระทบจะไมเทากัน เนื่องจากสินคาบางรายการ เชน โคนม 

โคเนื้อ ไหม  เกษตรกรยังไมไดรับผลกระทบมากนักและยังมีเวลาปรับตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่

ปลูก หอม กระเทียม และ ผักผลไมเมืองหนาว   ผลกระทบที่พบจากการศึกษาครั้งนี้เปนไปในทิศทาง

เดียวกับผลการศึกษาผลกระทบจากการคาเสรีตอเกษตรกรในภูมิภาคอื่นๆที่พบจากการปริทัศน

วรรณกรรม แมวาในกรณีของประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาโดยครอบคลุมถึงจาํนวนเกษตรกรที่เลิก

ประกอบอาชีพ และ  สัดสวนการเพิ่มของของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดลดลงหรือยากจนลง 

การศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญ (ยกเวนเกษตรกรเลี้ยงไหม) นอกจากจะไมไดรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการเปดการคาเสรี ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนแลว ยังไมไดถูกเตรียมใหรับมือกบัการเปด

การคาเสรีดวย  ขอคนพบนี้สอดคลองกับงานศึกษาหลายชิ้นกอนหนานี้ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญ

มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด   อันสอดคลองกับขอคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐคนหนึ่ง ซึ่งแสดง

ความเห็นวา  “ถาจะปรับตัว เกษตรกรเขาไมมารอใหรัฐบาลไปบอกหรอก เขาทําแลว” (จํารัส โรจนสโรช, 

สัมภาษณ)   

ผลการศึกษายังสะทอนวา  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขอตกลงการคาเสรีเปนผลกระทบ 2 ระดับ  

ระดับแรกเปนผลที่เกิดจากการคาเสรีโดยตรง  อันไดแกการที่เกษตรกรไมสามารถขายผลผลิตได  

เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคากับผลผลิตที่นําเขาจากประเทศคูสัญญา ซึ่งมีราคายอมเยากวา

มาก  ระดับที่สอง  การคาเสรีตอกย้ําปญหาในภาคเกษตรที่เร้ือรังมานาน  และไมไดรับการแกไข อนั

สงผลใหเกษตรกรเปนคนชายขอบ และมีชวีิตที่ยากลําบาก  ตัวอยางของปญหาเหลานี้ไดแก การใช

สารเคมีในการเกษตร   หนี้สินของเกษตรกร   การจัดความสมดุลระหวางอปุสงคอุปทานของสินคาเกษตร  

และบทบาทที่ควรจะเปนของสหกรณการเกษตร และ การบริหารจัดการสหกรณการเกษตร เปนตน  เมื่อ

ปญหาที่เร้ือรังในภาคเกษตรไมไดรับการแกไข   ผลกระทบจากการคาเสรีจึงรุนแรง ดังที่นักพัฒนาเอกชน

ที่ใหขอมูลรายหนึ่งกลาววา  “FTA มาตอกตะปูปดฝาโลงเกษตรกร” (กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา, 

สัมภาษณ)  

เกษตรกรมีทัศนะและขอเสนอตอรัฐในทิศทางเดียวกัน กลาวคือเกษตรกรในกลุมพืชเห็นวารัฐ

ตองรับฟงความเห็นของเกษตรกรซึ่งเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง และรัฐควรมีบทบาทในการลด

ตนทุนการผลิต  (ใหลดราคาปุยและเคมีภัณฑ  สนับสนุนการใชปุยชีวภาพ)  สนับสนุนการทดลองปลูก

พืชนอกฤดูกาล   สนับสนุนการหันเหการเพาะปลูก (โดยสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นพรอมหาตลาดและ

กํากับดูแลระบบเกษตรพันธะสัญญา)  หาตลาดสําหรับผลผลิต   ใหความรูดานการตลาด  และ ควบคุม
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การขายสารเคมี  กําหนดเขตการเพาะปลูก (ทํา Zoning) เสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตร  

สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

บทบาทมากขึ้นตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร   

สวนเกษตรกรในกลุมปศุสัตวเห็นวารัฐควรมบีทบาทในการลดตนทุนการผลิต (โดยสงเสริมการ

ปลูกอาหารหยาบ ควบคุมคุณภาพและราคาอาหารขน)  สงเสริมความเขมแข็งของสหกรณ และเครือขาย

ผูผลิต และรัฐควรมีบทบาทในดานสงเสริมการวิจัยพัฒนา และบริหารการตลาด  (โปรดดูตารางที่ 7.34) 

ทัศนะของเกษตรกรในหลายสวนสอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการ นักพฒันาเอกชนและ  

เจาหนาที่ของรัฐ  จากวรรณกรรมปริทัศนและการประมวลความเห็นจากของผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 7 หัวขอการสังเคราะหผลการศึกษา หนา 7-119 ถึง 7-128) พบวามี

แนวคิดที่ใชในการพิจารณาการลดผลกระทบและการปรับตัวในหลายมิติคือ  

1. การใหความสําคัญของการทํางานรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่มีความรูและมี

ขอมูล เทาที่ปรากฏพบวาผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญและผูที่มีความรูกลับไมไดมีสวนเกี่ยวของเทาที่ควร   

สอดคลองกับทัศนะของเกษตรกรซึ่งมีความเห็นวารัฐบาลไมไดเขาใจปญหาของเกษตรกรอยางแทจริง 

อันทําใหเกษตรกรลงความเห็นวา “รัฐบาลเกาไมถูกที่คัน การตัดสินของรัฐบาลในการที่จะแกปญหาที่

เกิดขึ้น ไมไดอยูบนความตองการที่แทจริงของเกษตรกร แตเปนเรื่องของการเมืองมากกวา  

2. เกษตรกรเปนประชาชนที่มสิีทธิพลเมือง (civil rights) มีสิทธิในการประกอบอาชพี  การเปด

โอกาสใหเกษตรกรมีสิทธิในการประกอบอาชพี มีความหมายรวมถึงการมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ในเรื่องที่กระทบตอชีวิตและสวัสดิภาพของตน   

    สิทธิในการประกอบอาชีพยังหมายถึงการมีโอกาสเขาถึงเงื่อนไขตางๆที่จําเปนตอการ

ประกอบอาชีพ  ไมวาจะเปนความรู  แหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ   

3. เกษตรกรรายยอยเปนประชาชนกลุมใหญของประเทศ และมีความสาํคัญอยางยิ่งตอความ

มั่นคงทางอาหาร (Food security) ของประเทศ   

   ทั้งเกษตรกร นักวิชาการ  นักพัฒนาเอกชนมีความเห็นสอดคลองกันวา  การดํารงอยูของ

เกษตรกรรายยอยเปนสวนสําคัญของการทําใหประเทศสามารถพึ่งพิงตนเองไดทางอาหาร  และยังชวย

ดํารงรักษาความหลากหลายของระบบอาหารในประเทศดวย    

4. การตระหนักและความชัดเจนในความหลากหลายของเกษตรกร ทั้งในดานขนาด  วถิีการ

ผลิต  การเขาถึงทรัพยากร  การศึกษาครั้งนี้พบวาเกษตรกรมีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมแตกตางกันอันเชื่อมโยงกับ “ทุน” ในดานตางๆที่เกษตรกรมี ไมวาจะเปน ทนุการเงิน  ทุน

ความรู  ทุนทางสังคม  ทุนวัฒนธรรม และ ทุนส่ิงแวดลอม  ซึ่งสงผลตอความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวกับผลกระทบจากการคาเสรี   การใชมาตรการใดๆในการลดผลกระทบหรือแกปญหาตองคํานึงถึง

ความหลากหลายของเกษตรกรและเงื่อนไขการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีความหลากหลายดวย  
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ความชัดเจนในความหลากหลายในมิติตางๆจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีรัฐบาลมีตัวเลขที่ชัดเจนและทันสมัย

เกี่ยวกับเกษตรกร     

ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ระบุชัดวา เกษตรกรมีแนวทางการปรับตัวแตกตางกัน  ในสวน

ของเกษตรกรที่ปลูกพืช พบวาเกษตรกรที่ยากจนตองเลิกประกอบอาชีพเกษตรกร  หันไปเปนแรงงาน

รับจาง  สวนเกษตรกรที่พอมทีุนยังคงประกอบอาชพีเดิม แตพยายามลดตนทุนการผลิต หารายไดเสริม 

หรือหันเหไปลงทุนปลูกพืชชนดิอื่น เชน หันเขาสูระบบเกษตรพันธะสัญญา  ปลูกยางพาราตามคําแนะนํา

ของเจาหนาที่ของรัฐ เกษตรกรที่มีทุนสูงหันไปเปนพอคาคนกลาง  เกษตรกรบางคนแสดงความเห็น

ตรงไปตรงมาวา ยังไมทราบวาจะทําอยางไร  

สวนการปรับตัวเกษตรกรในกลุมปศุสัตวปรากฏในรูปของการพยายามลดตนทุนการผลิต

ดวยวิธีการตางๆ  และหารายไดเสริม ในกรณีโคนม เกษตรกรที่มีรายไดไมพอตองหันเหไปปลูกพืชไร เชน 

ขาวโพด  เกษตรกรที่เปนเจาของฟารมขนาดเล็กจํานวนมากตองเลิกประกอบอาชีพ หันไปเปนแรงงาน

รับจางแทน  ทั้งๆที่ปริมาณน้ํานมในปจจุบันไมเพียงพอกับความตองการของตลาด แตที่นาสนใจก็คือ

พบวาเกษตรกรโคเนื้อยังปรับตัวดวยการติดตามความเคลื่อนไหว สวนเกษตรกรไหม ซึ่งมีรายไดคอนขาง

สูงเมื่อเทียบกับเกษตรกรกลุมอื่นๆปรับตัวดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและเครือขายเพื่อ

สรางอํานาจการตอรอง     

5. การดําเนินการลดผลกระทบและสนับสนุนสงเสริมการปรับตัวตองใชหลักบูรณาการประสาน

ความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการทํางาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณไมไดเปนเพียงหนวยงาน

เดียวที่ตองมีบทบาทความรับผิดชอบตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   เนื่องจากเกษตรกรมีสถานภาพอื่นๆ

ดวย เชน มีสถานภาพประชาชนและแรงงาน  จึงมีหนวยงานอีกหลายสวนที่ตองเขามามีบทบาทตอการ

ลดผลกระทบจากการคาเสรี และ สงเสริมการปรับตัวของเกษตรกร  ตั้งแตหนวยงานระดับทองถิ่น คือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

ที่สุด    กระทรวงตางๆ เชน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมบีทบาทหนาที่ในการสงเสริม คุมครอง พัฒนา แรงงาน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  มบีทบาทในดานการจัดสวัสดิการสังคม เปนตน  

หนวยงานเหลานี้ลวนมีบทบาทในการลดความเปราะบางทางสังคมใหแกเกษตรกรและยังมีบทบาทใน

การเสริมสราง  ตาขายการคุมครองทางสังคม (Social Safety Net)  

 ปจจบุัน กระทรวงแรงงานมีแนวนโยบายชดัเจนในการใหการคุมครอง สงเสริม พัฒนา 

แรงงานภาคเกษตรซึ่งเปนหนึ่งในกลุมแรงงานนอกระบบ    ในทํานองเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในเชิงบูรณาการ   

6. ใหความสําคัญตอปจจยัที่สงเสริมสนับสนุนการปรับตัว   การศึกษาครั้งนี้พบวา  การตัดสินใจ

ปรับตัวของเกษตรกรนอกจากจะขึ้นอยูกบั “ทุน” ดานตางๆที่มีอยู  ไมวาจะเปนทุนความรู  ทุนการเงิน  

ทุนสังคม  ทุนวัฒนธรรม  และทุนสิ่งแวดลอมแลว ยังขึ้นอยูกบันโยบายของรัฐดวย   
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ผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของแรงงานในภาคเกษตรยืนยันถึงปจจัยที่มีความ 

สําคัญตอการปรับตัวของเกษตรกร อันไดแก การมีเวลาในการปรับตัว เครอืขายทางสังคม การรวมกลุม 

ทั้งนี้มีงานศึกษาที่ยืนยันวาปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดตอการปรับตัวของเกษตรกรคือประสบการณ

ทํางานในภาคเกษตรและการรวมกลุม ซึ่งตองใชกระบวนการทํางานที่ตอเนื่องในระยะยาว  เปนแนวทาง

ที่รัฐควรสนับสนุน เนื่องจากจะเสริมสรางความเขมแข็งในระยะยาวใหแกกลุมเกษตรกร   สวนปจจยัที่

สนับสนุนการรวมกลุมก็คือ การสงเสริมจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ใหความรู ทักษะ และ

ประสบการณในการประกอบอาชพี ตลอดจนการสนับสนุนดานเงินทุนประกอบอาชพี การรับรูขาวสาร

จากสื่อตางๆ เชน หอกระจายขาว การประชมุในหมูบาน หรือจากสื่อภายนอกชุมชน  

7.  ใหความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งเกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐ และ นักพัฒนา

เอกชนลวนมีความเห็นตรงกันวา การดูแลความสมบูรณของทรัพยากรมีความสําคัญในระยะยาวตอ

ความอยูรอดของเกษตรกร  ซึ่งนักพัฒนาเอกชนมีความเห็นวานอกเหนือจากการทํานุบาํรุงดิน  น้ํา  แลว 

การลดการใชสารเคมีเปนแนวทางหนึ่งที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว   

8. ใหความสําคัญตอการสนับสนุนสงเสริมการใชชวีิตอยางพอเพียง เพื่อสรางภูมิคุมกันพื้นฐาน

ใหแกเกษตรกร  เกษตรกรและนักพัฒนาเอกชนมีความเห็นตรงกันวา  การใชชีวิตอยางพอเพียงเปน “ทาง

รอด” ของเกษตรกร    ทั้งนี้การใชชวีิตอยางพอเพียงไมไดจาํกัดที่การทําบัญชีรายรับรายจายเทานั้น  แต

ยังหมายถึงการสรางความสมดุลในชีวิต ใหความสําคัญตอการสราง “ภูมคิุมกัน” ใหแกเกษตรกร  ทั้งใน

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  การเรียนรู

ตลอดชีวิต การพัฒนาอาชีพ ซึ่งหมายรวมถงึการพัฒนาความรูดานการตลาด   การปลกูฝงคานิยมเรื่อง

วินัยและความซื่อสัตย การหันมาใหความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม

ชุมชน   

9. มาตรการในการลดผลกระทบควรจะเปนมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมาตรการ

ในระยะสั้นใหความสําคัญตอการลดผลกระทบจากการคาเสรี  โดยการวางแผนการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยง

การแขงขันกับผลผลิตจากตางประเทศ  

สวนมาตรการระยะยาว นักวิชาการเสนอวานอกจากในดานการเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

แลว ตองใหความสําคัญตอการเพิ่มความหลากหลายใหผลผลิต  โดยเนนการทํางานเชิงบูรณาการ ตอง

สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรเขมแข็ง สหกรณการเกษตรตองทําหนาที่ทั้งสหกรณการผลิตและสหกรณการ

ขาย    รัฐตองใหความสําคญัทั้งตอการผลิต ทั้งในดานคุณภาพ การวางแผนการผลิต  ซึ่งหมายรวมถงึ

การกําหนดเขตการผลิต (zoning) เกษตรกรตองซื่อสัตยและมีวินัย   ระบบจําแนกแจกจาย  

(distribution)   รวมทั้งการเปดตลาดใหมๆ   ที่หมายถึงการสรางผลผลิตที่มีมูลคาสูง  การปรับตัวเขาสู

ธุรกิจใหมๆ เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการสังเคราะหขางตน  ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการลดผลกระทบตอเกษตรกรและ

สนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรจึงประกอบดวยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการระยะ

ส้ันมีจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  สวนมาตรการระยะยาวใหความสําคัญตอการ

สรางความมั่นคงทางอาชีพใหแกเกษตรกร  

 มาตรการระยะสั้น  (กลุมเปาหมายสําคัญของมาตรการนี้คือเกษตรกรปลูก กระเทียม  

หอมหัวใหญ ชา   ผักและผลไมเมืองหนาว ซึง่ไดรับผลกระทบแลว) 

1.   รับฟงความเห็นของเกษตรกร  เกษตรกรที่ใหขอมูลจาํนวนไมนอยที่มีความเห็นวา “รัฐบาล

ไมฟง” การที่รัฐบาลไมรับฟงปญหาของเกษตรกรทําใหเกิดภาวะ “แกปญหาไมตรงจุด”  เพราะไมได

รับทราบขอมูลที่แทจริง  นักวชิาการบางทานก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน    

ในทางปฏิบัติหากยอมรบัวานอกจากความหลากหลายในวิถีการผลิตแลว เกษตรกรยังมี “ทุน” 

ในดานตางๆไมเทากัน อันสงผลถึงความสามารถที่แตกตางกันในการปรับตัว การรับฟงปญหาจาก

เกษตรกรกลุมตางๆ จะทําใหรัฐบาลเขาใจถึงสภาพปญหาที่เกษตรกรกลุมตางๆเผชิญอยู  เชน ปญหา

ของการทําเกษตรพันธะสัญญาในกรณีเกษตรกรปลูกพืช ปญหามาตรฐานฟารมในกรณขีองผูเล้ียงสัตว  

ปรัชญาการพฒันาการเกษตรในยุทธศาสตรเกษตรที่ระบุวา “ประชาชนที่เปนเกษตรกรผูทําการผลิต

การเกษตรตองมีความมั่นคงในอาชีพและมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น”  จะเปนจริงขึ้นไดเมื่อ รัฐบาลมีความ

เขาใจตอปญหาที่หลากหลายของประชาชนที่เปนเกษตรกร  การรับฟงปญหานอกจากจะกระทําโดยผาน

เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่แลว ควรใหความสําคัญตอสหกรณการเกษตร และกลุมการเกษตรตางๆดวย   

2.    รัฐบาลควรมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกษตรกรกลุมตางๆที่ไดรับผลกระทบจากการคาเสรี ทั้ง

เกษตรกรรายยอย รายกลาง  รายใหญ  เชน  จํานวนเกษตรกรที่เลิกประกอบอาชีพ   สัดสวนการเพิ่มของ

ของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดลดลงหรือยากจนลง  ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก เปนตน  ขอมูล

เหลานี้อาจไดมาจากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม หรือ จากการสาํรวจซึ่งกระทําโดยปกติอยูแลวโดยหนวยงาน

ของกระทรวงเกษตรฯ  โดยใหความสําคัญตอท้ังการรับฟงความเห็นจากเกษตรกรและการใหขอมลู

ขาวสารตอเกษตรกร  ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญทั้งในฐานะเปนขอมลูประกอบการพิจารณากอนทํา

ขอตกลงการคาเสรีในอนาคต และในฐานะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแสวงหาแนวทางในการ

สรางอาชีพทดแทนใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งยังมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย

สังคมดานตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกเกษตรกรและครอบครัวซึ่งไดรับผลกระทบจากการทําขอตกลง

การคาเสรี   

3. จัดหาตลาดผลผลิตใหแกเกษตรกร  ซึ่งอาจดําเนินการโดยผานระบบสหกรณ และ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆของรัฐ เชน กรมการคาภายใน  รวมถงึพิจารณาความเปนไปไดในการ

จัดตั้งระบบแลกเปลี่ยนชุมชน ซึ่งในกรณีหลังนี้มีความเปนไปไดก็ตอเมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลท่ี
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ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิตในพื้นที่ตางๆ   และ ระบบแลกเปลี่ยนชุมชนที่ดําเนินการอยูแลว รวมทั้งมี

เครือขายหรือภาคีการทํางานที่ขัดเจน  

4. สนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูดานการตลาดนอกเหนือจากการสรางความสามารถในดาน

การผลิต อันเปนนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญมาโดยตลอด   

5. ใหการสนับสนุนเกษตรอินทรียและเกษตรพอเพียงอยางจริงจัง ทั้งในดานการฝกอบรม

เกี่ยวกับการผลิตและการใชปุยชีวภาพ  (ซึง่ปจจบุันไดดําเนินการไปบางแลว  แตควรมีการประเมินผล

และขยายผลการทํางานอยางตอเนื่อง)  โดยการใหความสําคัญตอการขยายความรวมมือกบัเครือขาย

เกษตรกรรมทางเลือกตางๆ  รวมถึงการใหความสําคัญตอการรับรองมาตรฐานปุยชีวภาพ   

6.     ใหความสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต  ในกรณีของเกษตรกรที่ปลูกพืชควรปรากฏในรูป

ของการสนับสนุนความรูในการเพาะปลูก การสนับสนุนใหลดการใชสารเคมี  ในกรณีของเกษตรกรผูเล้ียง

โค ควรสนับสนุนการพัฒนาพันธุสัตว  ผลิตอาหารขน อาหารหยาบ  ซึ่งอาจปรากฏในรูปของการ

สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการเอง หรือสนับสนุนโดยผานกลุมหรือสหกรณ  

7.   สนับสนุนใหเกษตรกรที่มีความพรอมปรับตัวเขาสูการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น  ทั้งนี้ตอง

อาศัยขอมูลที่ชดัเจนเกี่ยวกับความพรอมในดานตางๆของเกษตรกร  เชน ความสนใจ  เงินทุน  รวมทั้ง

ความเปนไปไดในการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูง  ซึ่งรัฐควรใหการสนับสนุนในดานการถายทอดเทคโนโลยี 

การตลาด  หรือ สนับสนุนใหปรับเปล่ียนเขาสูธุรกิจบริการ เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือ การ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในทางปฏิบตัิตองการความรูและทักษะที่แตกตางออกไปจากการประกอบ

อาชพีในภาคการผลิต    

8.    ใหความสําคัญตอจัดการอบรมทักษะอาชพีใหแกเกษตรกรรายยอย  เกษตรกรรับจาง  ซึ่ง

สวนใหญพบวามีทักษะในการประกอบอาชพีจํากัด   โดยอาจพจิารณารวมมอืกับหนวยงานอื่นทั้งของ

ภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงแรงงานซึ่งเริ่มใหความสําคัญตอการคุมครอง สงเสริม พัฒนา

แรงงานภาคเกษตรซึ่งเปนแรงงานนอกระบบกลุมหนึ่ง  และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  รวมทั้งใหความสําคัญตอการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประการหลังนี้เปนสวนหนึ่งของ

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจรากหญาในยุทธศาสตรเกษตรอยูแลว 

9.     ในสวนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม โคเนื้อ และไหม ซึง่ผลกระทบยังไมรุนแรงเทากับกลุมพืช  

รัฐบาลควรเรงดําเนินการสํารวจสถานะของเกษตรกร  รวมทั้งความตองการการสนับสนุนดานการปรับตัว 

โดยเรงดําเนินการสํารวจอยางจริงจังรวมกับสหกรณ  สมาคม และ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของ     

ในขณะ เดียวกันควรใหความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งของเครือขายผูผลิตที่สําคัญ และเครือขาย 

เกษตรกร 
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มาตรการระยะยาว  

1. ควรสนับสนุนใหเกษตรกรที่มีความพรอมเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น โดยผาน

กระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียน   ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ  

2. สงเสริมใหเกษตรกรมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยประสานความรวมมือกบักลุม

การเกษตร องคกรปกครองทองถิ่น และ กระทรวงที่เกี่ยวของ 

3.   สนับสนุนอยางจริงจังใหเกษตรกรมีความรูและทักษะในการดาํรงชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยผานกระบวนการกลุม การศึกษาดูงาน    

4.  ดําเนินการเพื่อลดอุปทานสวนเกินของผลผลิต ดวยมาตรการตางๆ เชน  กําหนดพื้นที่การ

ผลิต (Zoning) อยางจริงจัง  การดําเนินการเพื่อลดจํานวนหอมหัวใหญนอกระบบ  สมนอกระบบ   โคเนื้อ

และเนื้อโคนอกระบบ  ประการหลังนี้เชื่อมโยงกับการสรางธรรมาภิบาล  

5. ใหความสําคัญตอการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีความทันสมัยและสอดคลองกัน 

เชน สถิติเกษตรกร  พื้นที่เพาะปลูก เปนตน  

6. สงเสริมความเขมแข็งของกลุมการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ทั้งในดานการสนับสนุน

การรวมกลุม  การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการเปนองคกรสนับสนุนเกษตรกร 

7.  ใหความสําคัญตอการทํางานในเชิงภาคี  โดยเฉพาะกบัองคกรปกครองทองถิ่น กระทรวง

แรงงาน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย   

 

ขอสรุปในผลกระทบที่มีตอขอตกลงการคาเสรี การปรับตวัของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐ และ

ขอเสนอแนะตอรัฐในรายสินคาสามารถดูไดจากตารางที่ 7.34 ในรายงานฉบับสมบูรณ 
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นัยแหงนโยบาย (policy implications) 
 
1. สถานการณดานการผลิตและการบริโภค 

ในเชิงภาพรวมของโลกพบวาสินคาเกษตรที่สําคัญ คือ ธัญพืช เนื้อสัตว และ ผักผลไมในอนาคต

จะถูกกําหนดทิศทางโดยเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว (developed economies) ซึ่งใกลเคียงกับ

สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน มูลเหตุที่สําคัญก็คือประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และ สหภาพ

ยุโรป(EU15) มีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรที่พอเพียงกับความตองการของตัวเองและยังมีสวน

ที่เหลือสําหรับเพื่อการสงออก ยกเวนแตเพียง ญี่ปุนและเกาหลี ที่มิไดมีลักษณะดังที่กลาวนี้ ในขณะที่

ประเทศกําลังพัฒนา (developing economies) โดยสวนใหญจะเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ

แมวาในบางสินคาจะผลิตไดในจํานวนมาก แตก็ถูกนํามาใชบริโภคในปริมาณที่ใกลเคียงหรือมากกวา

ปริมาณที่ผลิตได ทําใหไมมีสวนเกินเหลือเพื่อการคา  ดูภาพที่ 4 หรือ 9 ในบทที่ 2 อีกทั้งความสามารถใน

การเพิ่มผลผลิต ไมวาจะโดยเทคโนโลยีที่จะเพิ่มผลผลิต (yield) ตอเนื้อที่เพาะปลูก หรือ การขยายเนื้อที่

เพาะปลูก หรือ การรักษาพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยูมิใหเส่ือมโทรมไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป มี

อยูอยางจํากัด ทําใหทิศทางของตลาดสินคาเกษตรโดยรวมถูกกําหนดทิศทางจากประเทศที่พัฒนาแลว

เปนสําคัญ  

ในดานผักผลไม ขอสังเกตประการหนึ่งก็คือ หากพิจารณาในดานการผลิตพบวาการคาผักผลไม

ขึ้นอยูกับชนิดของผักผลไมที่ผูบริโภคนิยมและความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่จุดหมาย

ปลายทางเปนสําคัญ ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวขอ 3  การที่ประเทศไทยมีสัดสวนในการคาผักผลไมต่ํา

ก็เนื่องมาจากปจจัยทั้ง 2 เปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหในเชิงปริมาณที่พบวาผักผลไมมี

ผลกระทบนอยมาก การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในดานนี้ของไทยจึงมิไดขึ้นอยูกับขีด

ความสามารถในการผลิตใหมีตนทุนต่ําหรือไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีแตเพียงอยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับ

ปจจัยที่นอกเหนือจากผูที่เกี่ยวของในภาคเกษตรจะควบคุมได เชน ระบบโลจิสติกส เปนตน  ดู

รายละเอียดในบทที่ 8 

 

2. การละเลยกรอบการเจรจาพหุภาคี (multilateral) เชนรอบโดฮาของรัฐบาลทักษิณโดยมุงเนนแต

เพียงการเจรจาทวิภาคี (bilateral) เชน FTA ไดกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญก็คือ ไทยขาดอํานาจตอรอง

หากตองเจรจากับประเทศใหญ และจะกอใหเกิดความยุงยากในการเจรจา (Spaghetti Bowl Effect) ใน

ระดับภูมิภาคหรือพาหุภาคีตอไปในอนาคต   ตัวอยางที่เปนรูปธรรมก็คือผลท่ีมีตออาเซียน ขอตกลงทวิ

ภาคีของสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุมที่แตกตางออกไปจากที่อาเซียนมีจุดยืนรวมกัน เชน ระหวาง

FTA ไทย-ญี่ปุน กับ อาเซียน-จีน ที่หากมีความแตกตางในสาระสําคัญจะทําใหไทยขาดอํานาจตอรอง 

เพราะมิไดใชประโยชนจากขนาดของอาเซียน และยังทําใหการเจรจาในนามอาเซียนกับประเทศคูสัญญา

อื่นๆทําไดลําบากเพราะแตละสมาชิกที่ไปทําขอตกลงไวแลวจะพยายามเอาขอตกลงที่ตนมีเปนที่ตั้ง 
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3. FTA โดยทั่วไปเปนขอตกลงที่เพิ่มโอกาสทางการคามิใชเปนขอตกลงในการสั่งซื้อสินคา การมี

ขอตกลงนี้จึงเปนเสมือนการเพิ่มโอกาสหรือชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาใหสามารถเขาไปซื้อ

ขายในประเทศคูสัญญาได ไมสามารถตีความเกินเลยไปไดวาจะสามารถขายสินคาไดมากขึ้นหรือนอยลง

จากขอตกลงดังกลาวแตประการใดเนื่องจากตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีก เชน ราคา คุณภาพ รสนิยม และ

ฯลฯ นอกจากนี้ FTA ที่สอดคลองกับกฎเกณฑของWTOจะตองจัดทําภายใตเงื่อนไขที่ไมละเวนการเพิ่ม

โอกาสใหสินคาหลักของประเทศคูสัญญา (substantially all trade) ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม

ก็คือ หากขาวของไทยหรือรถยนตของญี่ปุนถูกกีดกันออกไปไมอยูในขอตกลง FTA ไทย-ญี่ปุนก็ไม

สอดคลองกับเจตนารมณที่ WTO อนุญาตใหประเทศสมาชิกทํา FTA เพราะจะเปนชองทางที่ประเทศ

ใหญจะเอาเปรียบประเทศเล็กในการเจรจา เนื่องจากประเทศเล็กมีอํานาจตอรองต่ํากวาและเปน lose-

lose solution 

 

4. การใช FTA ใหไดประโยชนสูงสุดโดยหลักแลวก็คือ ตองเนนหลักความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

(comparative advantage) สามารถดูไดจากรายงานฉบับสมบูรณในตารางที่ 4.3 และ 4.7 เพราะจะทํา

ใหคูสัญญาทั้งสองไดประโยชน อาจจะโดย intra-industry trade โดยไมจําเปนตองมีการยายฐานการ

ผลิตขามประเทศก็ได การเจรจาเพื่อทําความตกลงจึงไมควรตัดสินคาของฝายใดที่มีความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบดังกลาวออกเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของการทํา FTA เอาไว (win-win solution) นอกจากนี้

แลว ดุลการคาไมควรจะเปนประเด็นหลักเนื่องจากประโยชนอีกประการหนึ่งของ FTA ก็คือเพื่อการปรับ

โครงสรางประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) ในระยะยาว ขอเท็จจริง

ประการหนึ่งก็คือการปกปองสาขาการผลิตหรืออุตสาหกรรมใดไมเคยกอใหเกิดผลประโยชนตอประเทศ 

แตในระยะสั้นขอตกลง FTA อาจมีมาตรการเพื่อเอื้ออํานวยใหมีการปรับตัวและไมไดมีผลใชบังคับ

ในทันที  ซึ่งไมควรใช เปนขออางหรือขอแกตัวเพื่อคงสาขาการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ ไมมีขีด

ความสามารถในการแขงขันไวในระยะยาว 

 

5. การนําขาวออกจากการเจรจาไมทําใหประเทศไทยไดผลประโยชนจากการทาํขอตกลงเขตการ 

คาเสรีดังที่ไดกลาวในหลักการมาแลวขางตน ตัวอยางที่ชดัเจนก็คือกรณี FTA ไทย-ญี่ปุน ผลการ

วิเคราะหจากการจําลองสถานการณ (simulation) ปรากฏในรูปท่ี 4.1 และ 4.2 พบวาประโยชนจากการ

ไมรวมขาวเขาไปในขอตกลงจะทําใหขอตกลงนี้ไมมีผลประโยชนแตกตางไปจากขอตกลงอื่นๆหรือจาก

การไมมีขอตกลงแตประการใด แตในทางกลับกันผลประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมากหลายเทาตัวหากมีการ

รวมขาวเอาไว เชนเดียวกับการตัดสินใจไมลงนามกับเกาหลีของไทยแมประเทศอาเซียนอื่นๆจะยินยอม

ลงนาม หากขอตกลงFTA อาเซียน-เกาหลี ไมรวมขาวไว ซึ่งเปนจดุยืนที่ดีที่ควรเปนแบบอยาง เพราะ

หากไดประโยชนนอยจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี การมีขอตกลงFTAกับไมมีก็ไม
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แตกตาง และที่สําคัญที่สุดก็คือ ญีปุ่นเปนคูคาที่สําคัญมากที่สุดประเทศหนึ่ง หากไดขอตกลงที่ไมมี

ประโยชนเทาที่ควรแลวประเทศไทยจะไปทําขอตกลงที่มีประโยชนกับใครที่จะมีน้ําหนักเทากับญี่ปุนจึง

ควรพิจารณาประเด็นนี้ใหถี่ถวน อยาทําเปนวาขอใหผานสัญญานี้ไปกอนแลวจะทําใหดีในสัญญาหนา 

เพราะในภายภาคหนายังไมปรากฏคูคาที่มีความสําคัญเทียบเทาญี่ปุนใหเจรจา  อาจมีประเด็นโตแยงใน

รายละเอียดที่มักจะยกมาเปนขออางทั้งจากฝายญี่ปุนเองและจากฝายไทยเอง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได

จากรายงานฉบับสมบูรณในบทที่ 8) 

 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทยในเชิงกายภาพ  

  จากการตรวจสอบพบวา มีมาตรการกีดกันการคาที่มใิชภาษภีายใตขอตกลงการคาเสรีที่ไดลงนาม

ไปแลวในหลายสินคาและในหลายๆดานไมวาจะเปนเรื่อง กฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา มาตรการ

สุขอนามัยพชืและสัตว มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรอื มาตรการกีดกันดานเทคนิคเปนตน (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานฉบับสมบูรณในบทที่ 6 ตารางที่ 6.4 – 6.9 และสรุปในตารางที่ 6.10) 

  ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาอุปสรรคที่กลายมาเปนปญหาของความตกลง

ที่ไดลงนามไปแลวก็คือ การเตรียมพรอมของภาครัฐทั้งในชวงกอนและหลังการเปดเจรจาการคาเสรีไม

สอดคลองกับความกระตือรือรนของฝายการเมืองที่จะหาขอสรุปเพื่อลงนามในขอตกลง ทําใหขาดการ

เตรียมพรอมในเชิงนโยบายทั้งในเชิงรุกและรับท่ีชัดเจน ซึ่งสอดรับกับหลักฐานเชิงประจักษที่สินคาเกษตร

จากไทยถูกกีดกันโดยมาตรการที่มิใชภาษีจากประเทศคูสัญญาตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหสินคา

สวนใหญแมจะไดรับโอกาสในการเปดตลาดโดยการลดภาษีแตก็ถูกกีดกันโดยมาตรการที่มิใชภาษีภาย 

ใตขออางของความปลอดภัยดานอาหารของผูบริโภคเปนประเด็นสําคัญ  (ดูรายละเอียดของกรณี

ตัวอยางในรายงานฉบับสมบูรณในบทที่ 8 หัวขอ 6) คูสัญญาจึงควรเจรจาจัดทําความตกลงในเรื่อง

มาตรการกีดกันดานเทคนิค (TBT) ใหมีขอบังคับที่เปนรูปแบบเดียวกัน (Harmonization) มากกวาที่จะ

กําหนดมาตรฐานที่แตกตางและเขมงวดเกินกวาหลักฐานเชงิประจักษดานวิทยาศาสตรที่สมเหตุสมผล 

การใชขอตกลงรวมกัน (MRA) เพื่อหลีกเลี่ยงและใหเกิดเกณฑที่มีเหตุผลและเปนธรรมทั้งสองฝายในเรื่อง

มาตรการที่มิใชภาษี เชน SPS หรือ TBT โดยประเทศคูสัญญาจึงเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันไดโดยงาย แตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนการขาดการเตรียมพรอมของภาครัฐเปนประเด็นสําคัญ

(เหตุ)ที่ทําใหอุปสรรคกลายมาเปนปญหาในที่สุด 

  นอกจากนี้แลวการทบทวนมาตรการตางๆที่ใชอยูใหมีความทันสมัยและเปนสากล โดยยึดหลัก 

การคุมครองผูบริโภคไทยเปนสําคัญ เนื่องจากการนําเขาและสงออกยังใชมาตรฐานและการกํากับดูแลที่

แตกตางกัน  เชน มาตรฐานการสงออกอยูภายใตการกํากบัดูแลของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาต ิ (มกอช.) ขณะที่มาตรฐานการนําเขาอยูภายใตการกํากบัดูแลของ สํานักงานอาหาร

และยา (อ.ย.) ซึ่งเปนหนวยงานตางกระทรวงตางมาตรฐานและไมปรากฏความรวมมอืระหวางกันให
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ตรวจสอบได ขอเท็จจริงที่ปรากฏก็คือ ประเทศไทยไมวาจะเปนหนวยงานใดในภาครัฐก็ยังไมมีระบบ

ติดตาม หรือเรียกเก็บสินคาเกษตรจากตางประเทศ หรือมีการเรียกเงินวางประกันความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นที่มีประสิทธิภาพที่จะคุมครองผูบริโภคไดเทาเทียมกับท่ีประเทศคูสัญญากระทํากับสินคาจากไทย  

ขอกังวลและความเห็นของภาคเอกชนในเรื่องความเขมงวดที่แตกตางกันระหวางการสงออกและนําเขา

จึงฟงขึ้นและเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะทําการแกไข ดังนั้นจึงไมควรนําเอาความปลอดภัยของคนในชาติ

ไปแลกกับสิทธพิิเศษสําหรับสินคาบางตัว 

 การแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มสูงอาจเปนทางออกที่สําคัญในการปรับโครงสรางการ

ผลิต การคาในระยะยาวของภาคเกษตรของไทยในอนาคต เพราะการพึ่งพาการสงออกเพื่อพยุงราคาใน

สินคาเกษตรที่มิไดผานการแปรรูป (primary products) จะประสบปญหาทั้งทางดานการแขงขัน ราคา 

และการกีดกัน การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีอยู 

ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑใหมีความหลากหลายและแตกตางจากคูแขง เพื่อสนองตอ

ความตองการของตลาดในตางประเทศ จึงเปนแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

สินคาเกษตรไทยในระยะสั้นถึงปานกลาง นโยบาย/มาตรการการปกปองจึงอาจจําเปนเพื่อใหมีการ

ปรับตัว ในขณะที่ในระยะยาว การแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มสูงในลักษณะของ secondary 

products โดยใช primary products ที่มีอยูภายในประเทศมาเปน input ทดแทนใหมากที่สุด จะเปน

ทางออกในระยะยาว ภายใตกรอบ FTA ที่มีอยูในปจจบุัน เปนการลดความผันผวนทั้งทางดานราคาและ

การผลิต โดยอาศัยการจัดการโซอปุทาน (supply chain) และโลจิสติกสภายใตตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้ง

จากดานขาเขา(จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) และขาออก(จากโรงงานแปรรูปไปยังผูซื้อ)ตามที่

ปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณในบทที่ 6 ตารางที่ 6.19 เปนหลัก ตั้งแตการผลิตจนถึงมือผูบริโภค เพือ่ให

มูลคาเพิ่มตกอยูภายในประเทศมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การพึ่งพาปริมาณ (volume) เพื่อใหไดรายได

ควรจะเปลี่ยนเปนการพึ่งพามลูคา (value) และควรเปนหลัก (benchmark)ในการดําเนินนโยบายในภาค

เกษตรตอไปในอนาคต 

 

7. ในดานวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรที่อยูภายในกรอบที่ทําการศึกษาคือ กระเทียม หอมหัวใหญ 

ชา โคนม โคเนื้อ ผักผลไมเมืองหนาว และไหม ผลกระทบหลังจากการทําขอตกลงการคาเสรีที่มีผลใช

บังคับแลวอาจกลาวไดวา  

7.1.ในภาพรวมเกิดผลกระทบที่ไมเทาเทียมกันในแตละสินคา แตมีลักษณะที่คลายคลึงกันก็คือ 

ราคาที่เกษตรกรไดรับมีแนวโนมลดลง ซึ่งจะกอใหเกิดแรงกดดันตอท้ังภาครัฐและเกษตรกรที่จะเรียกรอง

ใหภาครัฐเขามาแกไขปญหา  

7.2.ในรายสินคาพบวามีบางสินคาที่ไดรับระยะเวลาปรับตวัพอสมควร เชน โคนม และ โคเนื้อ 

หรืออยูในรายการสินคาออนไหว เชน ไหม ทําใหยังไมไดรับผลกระทบในทันทีเต็มที่เมื่อมีการบังคับใช
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ขอตกลงการคาเสรี แตสินคาอื่นๆนอกจากทีก่ลาวไมไดมีระยะเวลาปรับตัวเลย ในบางขอตกลง เชนที่มี

อยูกับจีนยังตองไดรับผลกระทบลวงหนาจากขอตกลงการคาเสรีกอนสินคาอื่นๆผานทาง Early Harvest 

Scheme ดวยซ้ํา 

7.3.เกษตรกรผูมีสวนไดเสียสวนใหญไมไดมีขอเรียกรองใหปกปองตนเองจากขอตกลงการคาเสรี 

ในบางกรณียังเห็นประโยชนจากระบบการคาเสรี หากแตสวนใหญเรียกรองใหมีการจัดการหวงโซ     

อุปทาน (supply chain) เพื่อใหมีการผลิตที่สอดคลองกับตลาดที่มีอยู ไมวาจะในเรื่องของปริมาณ หรือ 

คุณภาพ ที่ผูบริโภค/ตลาดตองการ ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้อาจกลาวไดวาภาครัฐไมสามารถจัดการใหได

อยางมปีระสิทธิภาพครบถวนทั้งวงจรของหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโซอปุทานและโลจิสติกสขา

เขา (จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป)ที่ยังมีระดับความไมแนนอนสูงกวาดานโซอปุทานและโลจิสติกส

ขาออก (จากโรงงานไปยังผูซื้อ) การแทรกแซงโดยการประกันราคา หรือ การจัดหาแหลงสินเชื่อ จึงอาจ

ไมใชนโยบาย/มาตรการที่ภาครัฐจะนํามาจะแกปญหาไดตรงจุดในระยะยาวอยางมั่งคงและยั่งยืน ที่สอดคลอง

กับโอกาสทางการตลาดของสถานการณในอนาคต ปญหาสวนหนึ่งจึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของ

ภาครัฐในการดูแลเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ประสบมาเปน

เวลานานกอนที่จะมีการทําขอตกลงเขตการคาเสรีและขาดการแกไขอยางจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ 

ตัวอยางเชน ปญหาการลักลอบสินคาเกษตรจากตางประเทศเขามาขายแขงภายในประเทศ หรือการ

สงเสริมใหปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวโดยปราศจากตลาดที่จะมีมารองรับ เปนตน 

7.4.การใหความชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการปฏบิัตติามขอ 

ตกลงเขตการคาเสรีควรกระทําดวยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงเสรีภาพที่ไดรับการรับรองจากรัฐ ดังที่

ปรากฏมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงและที่มีระบุอยูในรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับใน เสรีภาพที่จะเลือก

ประกอบอาชีพ เชนเดียวกับการเลือกนับถือศาสนา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เปนหลักในการ

ดําเนนิการ โดยสวนใหญจากตัวอยางที่ทํางานศึกษาพบวายังคงมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองใน

การผลิตและยังคงพรอมที่จะทําการผลิตตอไปแมจะมีการเปดการคาเสรีในสินคาที่ตนผลิตอยู ดวยเหตุนี้

การใหความชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรซึ่งเปนมาตรการเยียวยาผลกระทบที่ไดรับผลกระทบ

จากการปฏบิัตติามขอตกลงเขตการคาเสรีควรเปนทางเลือก (option) หลังจากการแนะนําการเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันได ซึ่งจะเปนผลดีไมเพียงแตเกษตรกรหากแตสําหรับ

ประเทศที่จะมคีวามมั่นคงในการผลิตสินคาเกษตรที่หลากหลายพรอมกบัความสามารถในการแขงขันใน

ระยะยาวมากกวาที่จะสงเสริมใหยอมแพเสียแตตนมือ  

 

8. ขอกังวลซึ่งเปนความเห็นที่ไดรับจากการจัดรับฟงความคิดเห็นที่ผานมาทั้ง 3 คร้ังมีปรากฏอยู

อยางหลากหลาย แตอาจประมวลเปนประเด็นหลักและสอดคลองกับกรอบการศึกษาที่ไดกําหนดไว

ดังนี้คือ 
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8.1.ขอกังวลเกีย่วกับผลกระทบในดานลบที่จะไดรับจากการจักทํา FTA ของผูมีสวนไดเสีย

(stake holder) 

8.2.ขอกังวลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะบรรเทา หรือ หา

หนทางชวยเหลือเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถอยูรอดในอาชีพเดิมของตนเองได 

8.3.ขอกังวลจากผูที่มิไดมีสวนไดเสียโดยตรง เชน จากภาครัฐ ที่ไมสามารถใหความชวยเหลือ

ผลกระทบที่เกษตรกรไดรับ หรือ สับสนในบทบาทหนาที่ของตนเองวาจะดําเนินไปในทิศทางใด ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความไมเขาใจระหวาง รัฐ กับ เอกชน เชน กรณี หอม กระเทียม ที่ภาครัฐพยายามชี้แจงวา 

ผลกระทบในดานลบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรมิไดเกิดจากการจัดทํา FTA ซึ่งก็เปนความจริงบางสวน 

 
ขอเสนอดานนโยบาย (policy recommendations) 

 
1.     สําหรับคูสัญญา (FTAที่ไดลงนามและมีผลบังคับใชแลว) 

ก. ควรเจรจาทบทวน การจํากัดแหลงกําเนิดซอนแหลงกําเนิดของความตกลงที่มีอยูกับจีนเพื่อ

มิใหเปนเงื่อนไขที่จะเขามากีดกันสินคาเกษตรจากไทยในทางออม และมีความประสงคจะควบคุมในเชิง

คุณภาพใหเปนไปตาม MRA ซึ่งควรเจรจาแกไขเพื่อลดขั้นตอนและมิใหมีปญหาเรื่องอธิปไตยของรัฐ

ในทางเศรษฐกิจ หรือใช MRAเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการที่มิใชภาษีอื่นๆที่อาจมี 

ข. การใชมาตรการตอบโต เชน AD/CVD อาจเปนทางเลือกหนึ่งในระยะสั้นที่จะรักษา

ผลประโยชนของประเทศและปกปองผูผลิต เพื่อตอบโตการไมปฏิบัติตามหรือการละเมิดสนธิสัญญาที่มี

อยูกับไทยของคูสัญญา  การจัดทําบัญชีสินคาทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมที่อาจนํามาใชเพื่อการตอบโต 

เชน ในกรณีรถยนตของมาเลเซีย หรือ กระจกของฟลิปปนส หรืออาจเปนมาตรการเชิงรุก(active)ที่ปอง

ปรามกับคูสัญญาที่มีแนวโนมที่จะไมปฏิบัติตามหรือการละเมิดสนธิสัญญาที่มีอยูกับไทยที่มีแนวโนมที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต เขน กรณีโคนมหรือโคเนื้อของออสเตรเลียและ/หรือนิวซีแลนดอีกดวย  

ค. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเปนสิ่งจําเปนและไมจํากัดเฉพาะในกรอบของ FTA

ที่ไดลงนามและมีผลบังคับใชแลว หากแตรวมถึงระดับคูเจรจาอื่นๆดวย  

ในระยะสั้น อาจเริ่มตนดวยการทบทวนมาตรการที่มิใชภาษีในรูปแบบตางๆ เชน SPS หรือ 

TBT ที่ปรากฏและรวบรวมไวในรายงานฉบับสมบูรณในตารางที่ 6.4 - 6.10 ขึ้นมาเปนหัวขอในการเจรจา

เพื่อใหเกิดการผอนผันมาตรการดานเทคนิคที่ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว หากจําเปนตองมีการพิสูจนก็

ควรกระทําบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือและสามารถ

ชักจูงใจเพื่อยืนยันมาตรฐานที่ใชบังคับดังกลาวสมเหตุสมผล เปนธรรมและที่สําคัญก็คือเทาเทียมกับที่

สินคาไทยไดรับการปฏิบัติในประเทศคูสัญญา เพราะผูบริโภคไทยก็สมควรไดรับการคุมครองที่เทาเทียม

กับผูบริโภคในประเทศคูสัญญา ซึ่งหากไมไดผลก็อาจพิจารณาใชมาตรการตอบโตตามขอ 1.ข ได การ
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กําหนดมาตรฐานรวมกันและเปนสากลระหวางหนวยงานที่กํากับดูแลการนําเขาและสงออกของประเทศ

ไทยเปนสิ่งที่ควรกระทํา 

ในระยะปานกลางถึงระยะยาว การพัฒนาระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตร

และอาหารของไทย จึงเปนนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่สอดคลองกับ

โอกาสทางการตลาดในอนาคต ซึ่งอาจสรุปประเด็นขอเสนอดานนโยบายและมาตรการ ดังปรากฏใน

รายงานฉบับสมบูรณในตารางที่ 6.38 ที่สามารถนํามาใชไดกับรายสินคา 7 กลุมที่ไดเสนอในภาพที่ 1.1 

นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับรายสินคา สามารถอาศัยผลการวิเคราะห SWOT จากรายงานฉบับ

สมบูรณในตารางที่ 6.14 ถึง 6.16 ในสดมภ “โอกาส” มาประยุกตใชเปนแนวทางกับคูเจรจาอื่นๆไดอีก

ดวย 

ง. การเยียวยาโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลงจากทั้ง

กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรควรอยูบนหลักการของการมุงหมาย/กําหนด (ear-mark)  

แหลงที่มาของเงินทุน (source of funds) ที่กองทุนจะไดมา  ไมควรปลอยใหอยูอยางยถากรรมภายใต

ระบบงบประมาณประจําปที่อนุมัติเปนคราวๆไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเบียดบังหรือลดความสําคัญในเวลา

ตอไป และควรมีขนาดพอเพียงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป 

จ. การใหชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม

ขอตกลงเขตการคาเสรีควรดําเนินการในลักษณะที่เปนทางเลือกบนพื้นฐานของเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่รัฐตองคุมครอง ในเชิงรูปธรรมการจดทะเบียนเกษตรกรมี

ความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่งในการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรกรไมเฉพาะแตเพียงที่

เกี่ยวกับผลกระทบจาก FTA หากแตเกี่ยวของกับการปฏิรูปโครงสรางดานเกษตรในระยะยาว เพราะหาก

ไมทราบวาใครเปนใคร ปลูกอะไร อยูที่ไหน จะกําหนดวาใครเปนผูมีสวนไดเสียไดอยางไร การอุดหนุน

ผูผลิต (producers support) จึงสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคถึงกลุมที่ตองการไมวาจะอยูใน

รูปแบบใด หากจัดตาม WTO ในกลองอําพันเปนเรื่องที่ทําไมไดหรือทําไดยากในอนาคต การชวยเหลือ

เกษตรกรในรูปแบบอื่นๆภายใตกลองเขียวหรือน้ําเงินก็ทําไดยากเพราะขาดขอมูลในการทํานโยบาย 

นอกจากนี้ยังจะชวยในเชิงโครงสรางของการบริหารจัดการกองทุนตามขอ ค.เพื่อใหมีผูที่มีสวนไดเสียที่

แทจริงเขาไปมีบทบาท มิใชจากโครงสรางที่เสนอมาในปจจุบันที่มีผูที่ไมเกี่ยวของซึ่งเปนใครก็ไมรูเปนผูมา

ตัดสินความชวยเหลือที่ตนควรจะไดรับ 

 
2.    สําหรับคูเจรจาที่กําลังจะลงนาม (ญ่ีปุน เกาหลี) 

ก. การนําเอาสินคาหลักที่ไทย หรือ คูเจรจา มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ขาว หรือ 

น้ําตาลของไทย รถยนตของญี่ปุนหรือเกาหลี ออกจากความตกลงเปนสิ่งที่ไมควรกระทําเพราะ

ผลประโยชนจากการมีสินคาดังกลาวกับไมมีในขอตกลงมีความแตกตางกันอยางมากหลายเทาตัว และ
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เปนผลประโยชนของทั้งคูเจรจาทั้ง 2 ฝาย (win-win solution) การอางวาหากฝายไทยไมไดสินคา

ดังกลาวในขอตกลงอีกฝายหนึ่ง (คูเจรจา) ก็ไมไดเชนกันเปนตรรกะที่ไมถูกตองและไมเอื้อประโยชนกับ

ฝายใดเลยแมแตนอยจากการทําความตกลงเขตการคาเสรี (lose-lose solution) หรืออาจกลาวอีกนัย

หนึ่งไดวาการมีหรือไมมีขอตกลงที่ไมมีสินคาที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็ไมแตกตางมากอยางมี

นัยสําคัญ 

ข. เนื่องจากญี่ปุนเปนคูคาที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทยและความตกลงเขตการคาเสรี

มักจะกระทําบนพื้นฐานของความเห็นชอบรวมกัน การรีบเรงลงนามในความตกลงโดยไมรับฟงความ

คิดเห็นอยางรอบดานอาจเปนผลเสียมากกวาผลดี เพราะหากมีขอผิดพลาดการแกไขทําไดยากและที่

สําคัญไปกวานั้นก็คือขนาดความสําคัญของญี่ปุนที่มีกับไทยมีมากและหาคูเจรจาอื่นมาทดแทนไดยาก 

ควรรอใหมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันเปนผูตกลงและรับผิดชอบจะดีกวา 

ค. ควรทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาและสาระสําคัญอื่นๆใหมีความสอดคลองกับที่
มีอยูแลวกับอาเซียน ซึ่งกําหนดใหมี local content เพียง 40% และไมควรใชเกณฑ WO (Wholly 

Obtained) ตามที่หลายๆประเทศเสนอ โดยเฉพาะญี่ปุน เพื่อแกไขชองวางทางกฎหมายใหเปนประโยชน

กับฝายไทย เนื่องจากประเทศไทยเกือบจะไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย เพราะสินคาไทยสวนใหญ 

รวมถึงสินคาทางการเกษตรตางๆ มีoriginหรือสวนผสมวัตถุดิบที่เปนสินคาจากตางประเทศเปนสวนใหญ 

เชน พันธุพืช ปุย ยาปราบศัตรูพืช เปนตน ในขณะที่ฝายญี่ปุนสามารถมีแหลงกําเนิดหรือoriginที่เปนของ

ตนเองไดเกือบทั้งหมด การตกลงใชเกณฑ WO จึงเปนตัวอยางการสราง NTB เพื่อมากีดกันสินคาของ

ฝายไทยโดยไมรูตัวในทางปฏิบัติ และเพื่อมิใหเกิดความสับสนและยุงยากในทางปฏิบัติ การมี

สาระสําคัญที่แตกตางออกไปในแตละคูสัญญาจะกอใหเกิด Spaghetti Bowl Effect ที่ไมพึงปรารถนา

และแรงจูงใจที่จะหาชองโหวในความแตกตางของขอตกลง และเปนการสรางอํานาจตอรองจาก synergy 

effect ที่มีจากกลุมอาเซียนอีกทางหนึ่งดวย 

ง. ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาควรเจรจาบนพื้นฐานของความตกลง TRIPs ภายใตกรอบของ

WTO เทานั้น ไมควรรับหลักการ TRIPs plus ซึ่งนอกจากจะทําใหฝายไทยเสียเปรียบมากแลว ยังไมมี

กฎหมายรองรับอีกดวย ในปจจุบันไทยยังมีความเสียเปรียบในดาน research and developments 

จ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สามารถใชขอเสนอเชนเดียวกับในกรณีที่เปน

คูสัญญา เชน ในระยะสั้น อาจใชตัวอยางมาตรการที่มิใชภาษีที่เปนประเด็นปญหาและตองนํามาทบทวน 

มาเปนประสบการณเพื่อการเจรจาบนพื้นฐานของการคุมครองผูบริโภคในทั้ง 2 ฝาย สวนในระยะปาน

กลางถึงระยะยาว สามารถนําขอเสนอมาประยุกตใชไดเชนเดียวกัน 
 
3. สําหรับคูเจรจา  

ก. ยึดหลักไมตัดสินคาหลักที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของคูเจรจาออกจากการเจรจา

ตามที่ไดกลาวไวแลวใน 2.ก ควรจัดทําเปน rules of the game เพื่อใชเปนขออางกับคูเจรจา โดยเสนอ
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เปนกฎเกณฑที่บรรจุไวในระเบียบวิธีการเจรจาการคา เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ พ.ร.บ.การจัดทํา

เขตการคาเสรี ที่อาจบัญญัติ หรือนําเสนอในอนาคต 

ข. สืบเนื่องจากขอ ก. การปกปองและ/หรือการใหมีระยะเวลาปรับตัวในภาคการผลิตที่ไทย

เสียเปรียบในระยะสั้น (ไมควรเกิน 10 ป) เปนจุดยืนที่ดีในการเจรจาเพื่อประโยชนของคูเจรจาทั้ง 2 ฝาย 

และเปนการสงสัญญาณใหภาคการผลิตนั้นไดรับทราบเพื่อหาหนทางในการปรับตัวเพื่อใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันในหวงเวลาที่ยังมีการปกปองอยู เปนการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาส ซึ่งจะทํา

ใหการใชเงินกองทุนทั้ง 2 กองที่จะจัดตั้งขึ้นเปนทรัพยากรเพื่อใชในการปรับตัวมีแนวทางการดําเนินงานที่

ชัดเจนเปนประโยชนและรูปธรรมมากขึ้น ไมควรใชนโยบายปกปองนี้โดยไมมีขอบเขตโดยเฉพาะอยางยิ่ง

โดยไมมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะจะไมเปนผลดีสําหรับฝายใด 

ค. ควรใชMRAเปนหลักในการหลีกเลี่ยง NTBs เชน การตรวจซ้ําซอน ที่นอกจากเปนการถวง

เวลาแลว ยังทําใหคุณภาพสินคาลดลงดวย หรือ อาจใชกฎ/ระเบียบที่สากลยอมรับมากกวากติกาที่ตกลง

กันเองเปนกรณีพิเศษระหวางคูเจรจาเพราะจากประสบการณที่ผานมาในหลายสัญญา ไทยมีโอกาส

เสียเปรียบสูง 

ง. ควรใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาและสาระสําคัญอื่นๆใหมีความสอดคลองกับที่มีอยู

แลวกับอาเซียน ซึ่งกําหนดใหมี local content เพียง 40% และไมควรใชเกณฑ WO (Wholly Obtained) 

ตามที่หลายๆประเทศเสนอ เนื่องจากประเทศไทยเกือบจะไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย เพราะสินคาไทย

สวนใหญ รวมถึงสินคาทางการเกษตรตางๆ มีoriginหรือสวนผสมวัตถุดิบที่เปนสินคาจากตางประเทศ

เปนสวนใหญ และเพื่อมิใหเกิดความสับสนและยุงยากในทางปฏิบัติ การมีสาระสําคัญที่แตกตางออกไป

ในแตละคูสัญญาจะกอใหเกิด Spaghetti Bowl Effect ที่ไมพึงปรารถนาและแรงจูงใจที่จะหาชองโหวใน

ความแตกตางของขอตกลง และยังเปนการสรางอํานาจตอรองจาก synergy effect ที่มีจากกลุมอาเซียน

อีกทางหนึ่งดวย 

ฉ. ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาควรเจรจาบนพื้นฐานของความตกลง TRIPs ภายใตกรอบของ

WTO เทานั้น ไมควรรับหลักการ TRIPs plus ซึ่งนอกจากจะทําใหฝายไทยเสียเปรียบมากแลว ยังไมมี

กฎหมายรองรับอีกดวย ในปจจุบันไทยยังมีความเสียเปรียบในดาน research and developments 

ช. ในเรื่องมาตรการตอบโต ในรูปแบบของการเก็บภาษีตอบโตการอุดหนุน (Counter-Veiling 

Duty - CVD) และการเก็บภาษีตอตาน (Antidumping Duty - AD) ควรใหเปนไปตามหลักการความได

สัดสวน (proportionality) และสอดคลองกับการอุดหนุน (subsidies) และการทุมตลาด (dumping) 

เทานั้น ไมควรยอมรับ punitive damage ที่จะเกินเลยไปกวาที่ไดรับผลเสียหายเพราะการทุมตลาดมิใช

ความผิดในทางอาญา ฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนตองปองปรามในลักษณะดังกลาว 

ซ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สามารถใชขอเสนอเชนเดียวกับในกรณีที่เปน

คูสัญญา เชน ในระยะสั้น อาจใชตัวอยางมาตรการที่มิใชภาษีที่เปนประเด็นปญหาและตองนํามาทบทวน 



 - 37 - 

มาเปนประสบการณเพื่อการเจรจาบนพื้นฐานของการคุมครองผูบริโภคในทั้ง 2 ฝาย สวนในระยะปาน

กลางถึงระยะยาว สามารถนําขอเสนอมาประยุกตใชไดเชนเดียวกัน 
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  บทที่  1 
ตอนที่ 1  บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการศึกษา 
 

จากนโยบายรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ    โดยใชกลไก

ดานเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ   สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศนั้น

รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดใชยุทธศาสตรการเปดเสรีทางการคาโดยมุงเนนการจัดทําเขต

การคาเสรี (Free  Trade  Area : FTA)  ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาสวนแบงในตลาดเดิมและขยาย

ตลาดใหม  เนื่องจากการจัดทําเขตการคาเสรีจะตองมีการลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน    ทั้ง

มาตรการดานภาษี  มาตรการที่มิใชภาษี  และอุปสรรคทางการคาอื่นๆ   ดังนั้น  การดําเนินการจัดตั้งเขต

การคาเสรีนอกจากจะเปนการเพิ่มโอกาสสําหรับสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง น้ําตาล ไก กุง ผักและผลไม  เปนตน   แลวยังเปน

การเพิ่มชองทางการนําเขาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อรองรับความตองการของผูประกอบการผลิต

สินคาเกษตรอุตสาหกรรมไดอีกดวย       

ในทางกลับกัน   การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะเปนการเพิ่มการนําเขาสินคาที่ไทยมีการผลิตแตไมมี

ศักยภาพในการแขงขันดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรบางรายการ  เชน  สินคาวัวเนื้อ วัวนมและ

ผลิตภัณฑ ผักและผลไมเมืองหนาว เปนตน ทําใหมีผลตอเนื่องกับครัวเรือนเกษตรกรทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม  โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวคอนขางจํากัดและมีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพไมมากนัก   ในขณะเดียวกันกอใหความขัดแยงระหวางผูผลิตและผูใช    ซึ่งหาก

ภาครัฐละเลยความสําคัญของปญหาดังกลาวแลวยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการ กลุม

เกษตรกรรวมทั้งเกษตรกรรายยอยในที่สุด 

 อยางไรก็ตาม นโยบายเศรษฐกิจ1ของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท ไดยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี ทําใหนโยบายดาน

เศรษฐกิจระหวางประเทศ  2 ยังคงดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการ

เจรจาการคาระหวางประเทศ ทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน 

โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคมและใหเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการ

ที่ถูกตอง 

                                                  
1,2

 คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี โดย พล.อ. สุรยุทธ จลุานนท นายกรัฐมนตรีตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ 3 พ.ย. 49 ปรากฏในเรื่องนโยบายเศรษฐกจิ หัวขอ 2 และหัวขอ 2.2.9 ตามลําดับ 
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ดวยนโยบายเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณดังกลาวขางตน  สภาพปญหาและ

ความสําคัญของการวิจัยดานกฎหมายและ/ขอตกลงการคาระหวางประเทศซึ่งจะเนนไปในดาน

นิติศาสตร  ในการเจรจาทั้งในกรอบขององคการการคาโลกและโดยในการเจรจาเพื่อทําความตกลงเขต

การคาเสรี  FTA  ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค  สินคาเกษตรมักถูกตัดออกไปจากกรอบการเจรจา

โดยคูเจรจาอีกฝายหนึ่งอางวาเปนสินคาออนไหว (sensitive  products)  และเปนสินคาประเภทที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเจรจาอยูเสมอ  โดยมักถูกใชเปนเครื่องตอรอง ( trade off  chip)  เพื่อใชแลกเปลี่ยน

กับผลประโยชนสําหรับสินคาภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหผลที่ไดรับจากการจัดทําความ

ตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยไดทําไวและมีผลใชบังคับแลวยอมทําใหสามารถทราบขอจํากัด  ขอเสีย 

ตลอดจนจุดออน   ตาง ๆ ในทางปฏิบัติรวมทั้งปญหาตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหากฎหมายที่

เกิดขึ้นจากการใชมาตรการตางๆที่มีลักษณะเปนอุปสรรคที่มิใชภาษี (Non Tariff Barriers - NTB) ของรัฐ

คูสัญญา ดังนั้นการวิจัยเรื่องมาตรการตางๆ  ดังกลาวจึงเปนเรื่องที่จําเปนและยอมเปนประโยชนอยางยิ่ง

สําหรับประเทศไทยที่อาจใชทั้งเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขความตกลงและเปนบทเรียนในการกําหนดทาที

และเตรียมตัวในการเจรจาทําความตกลงกับคูสัญญารายอื่นๆ  ตอไป เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาใน

ทํานองเดียวกันขึ้นอีกอันทําใหเกิดความเสียเปรียบตอฝายไทย 

 นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดปญหาตางๆขึ้นแลวหรือไมอาจหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวอันเกิดจาก  

NTB เหลานั้นสําหรับความตกลงที่จะทําตอไป การวิจัยเพื่อศึกษาและเสนอมาตรการตางๆเพื่อเยียวยา

สินคาภาคเกษตรของไทยจึงเปนเรื่องจําเปนยิ่ง แตมาตรการเชนวาตองสอดคลองกับกฎหมายการคา

ระหวางประเทศในเรื่องนี้ดวย เพราะฉะนั้นการวิเคราะหเชิงนิติศาสตรยอมเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจาและหาหนทางเยียวยาตอไป 

ภายใตกรอบนโยบายที่ เป ล่ียนแปลงตามสถานการณปจจุบัน  สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร  ในฐานะหนวยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการวิเคราะหและเสนอแนะ

นโยบายดานการพัฒนาการเกษตรของประเทศ  โดยผูรับผิดชอบในการเสนอทาทีการเจรจาดานสินคา

เกษตรรวมกับกระทรวงพาณิชย   จึงจําเปนที่จะตองศึกษาผลกระทบทั้งในแงลบและบวกจากการจัดทํา

เขตการคาเสรีของไทยที่มีตอสาขาเกษตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอยพรอมท้ังเสนอแนะวิธีการ

และแนวทางรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาว  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร   ตลอดจนการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับสินคาที่มีศักยภาพตอไป 

ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางและ

มาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีอยางเปนรูปธรรมที่

ชัดเจน  ตลอดจนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการเปดตลาดเชิงรุกในสินคา

เกษตรที่ไทยมีศักยภาพ   รวมถึงการเสนอแนะแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการผลิตดาน

การเกษตรในระยะยาวไดอยางมั่นคงและยั่งยืนสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดในอนาคต 
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เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ตองการใหมีการวิเคราะหผลกระทบของ  FTA    ตอภาคการเกษตร

ในชวงกอนและหลังการจัดทําขอตกลงการเปดเสรีทางการคา  ทั้งในภาพรวม  รายสาขา รายสินคา และ

รายประเทศคูเจรจา ซึ่งตองการขอมูลที่หลากหลายทั้งในประเทศและตางประเทศรวมถึงการวิเคราะหเชิง

ป ริมาณอยางลึกในสินค า เกษตรที่ สํ าคัญตางๆ    ในการนี้ จึ งจํ า เปนตองใชนักวิชาการที่ มี

ความรู   ความสามารถ   ทักษะ   ประสบการณ   ตลอดจนเวลาและอัตรากํา ลังในการศึกษา

วิเคราะห  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงมีความจําเปนตองจัดจางสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่มี

ขีดความสามารถและมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศใหดําเนินการ

ตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงสถานการณการผลิตและการคาสินคาเกษตร รวมถึงมาตรการภาษีและมิใช

ภาษี มาตรการสุขอนามัย   กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ของไทยและประเทศคูเจรจา FTA 

 2.2  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัดทําขอตกลงการเปดเสรี

ทางการคาของไทยที่มีตอสินคาเกษตรและเกษตรกร 

 2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของสินคาเกษตรเพื่อใหแขงขันและขยายตลาด

ไดในประเทศคูเจรจา FTA และศึกษาแนวทางการปรับตัวของสินคาเกษตรที่ไมสามารถแขงขันได 

 2.4  เพื่อศึกษาแนวทางการใชมาตรการที่มิใชภาษีของคูเจรจาหลังการจัดทําขอตกลงการเปด

เสรีทางการคาที่มีผลตอสินคาเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตและการสงออกของไทย  และกําหนด

มาตรการรองรับ 

 2.5  เพื่อศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายการพัฒนาและวางแผนดาน

การเกษตรในระยะยาวไดอยางมั่นคงและยั่งยืนสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดในอนาคต  
 

3. เปาหมาย  ขอบเขต  และขอสมมติที่สําคัญในการศึกษา 
 
 3.1 ศึกษาทบทวนสถานการณการผลิตและการคาสินคาเกษตร     รวมถึงมาตรการภาษีและ

มิใชภาษี มาตรการสุขอนามัย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ของไทยและประเทศคูเจรจา FTA 

 3.2 ศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรและ

เกษตรกรรายยอยจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีของไทยที่มีตอสินคาเกษตรในภาพรวมและในแตละสาขา 

คือ  พืช  ปศุสัตว  ประมง  และเปนรายสินคาสําคัญ อาทิ  ขาว   ชา  หอมหัวใหญ กระเทียม  โคเนื้อ โค

นม ผักและผลไม เปนตน   
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 3.3  จัดทําขอเสนอแนวทางปฏิบัติ / ดําเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อ

ขยายการคาในประเทศคูเจรจา FTA 

 3.4  จัดทําขอเสนอแนวทางการใหความชวยเหลือหรือการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามขอตกลงเขตการคาเสรี 

 3.5 จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาและวางแผนการผลิตสินคาเกษตรในระยะยาวไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดของสถานการณในอนาคต 

 เนื่องจากขอตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีที่ประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของในปจจุบันมีอยูเปน

จํานวนคอนขางมาก  ทั้งในสถานะที่ประเทศไทยเปนคูสัญญาโดยตรงแตผูเดียวและในสถานะที่ไทยเปน

คูสัญญารวม  เชน  การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 

 นอกจากนี้แลว  สถานะขอตกลงเขตการคาเสรีก็จะมีที่ไดลงนามผูกพันไวแลวและอยูในระหวาง

การเจรจาเพื่อหาขอสรุป  ฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาจึงอาจระบุเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการศึกษา

ตามสถานะที่เปนอยูในปจจุบัน 
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ตารางที่ 1.1  
สถานะ  FTA  ของไทย  ณ  ม.ค.  49 

 

สถานะของประเทศไทย คูสัญญา สถานะของขอตกลง 

คูสัญญาแตผูเดียว AFTA 

New  Zealand 

Australia 

Peru 

India 

Japan 

USA 

BIMSTEC 

EFTA 

Bahrain 

มีผลบังคับใช 

มีผลบังคับใช 

มีผลบังคับใช 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ยังไมมีผลบังคับใช 

คูสัญญารวมกับรัฐสมาชิกอาเซียน China 

ANZ 

Korea 

Japan 

India 

มีผลบังคับใช  (บางสวน) 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

ระหวางการเจรจา 

 

หมายเหตุ   1.  BIMSTEC  หมายถึง  กลุมประเทศ  ศรีลังกา  บังคลาเทศ  ภูฏาน  พมา  เนปาล  และ อินเดีย 

  2.  EFTA  หมายถึง  กลุมประเทศ  สวิตเซอรแลนด  นอรเวย  ไอซแลนด  และลิคเคนสไตล 

  3.  ANZ  หมายถึง  ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

 

 ในกรณีที่สถานะขอตกลงเขตการคาเสรีมีผลบังคับใช  สถานะของไทยก็จะเปนคูสัญญา  แต

หากสถานะของขอตกลงตามที่ปรากฏยังมิไดมีผลบังคับใชก็จะถือวาอยูในระหวางการเจรจา  และ

สถานะของไทยก็จะเปนคูเจรจา 
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4. วิธีการศึกษา 
 
 4.1 การศึกษาสถานการณการผลิตและการคาสินคาเกษตรรวมถึงมาตรการภาษีและอุปสรรคที่

มิใชภาษี  เชน  มาตรการสุขอนามัย (SPS)  และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา  (TBT)  ที่

ปรากฏในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของไทย

และประเทศคูคาเจรจา  FTA 

  จะทําการศึกษาและทบทวนสถานการณดานการผลิต  การคา  และมาตรการตาง ๆ ของ

ประเทศคูสัญญา / เจรจา  FTA  ตามขอบเขตการศึกษาที่ระบุไว  โดยพิจารณาจากนโยบายเกษตรใน  3  

ดานหลัก  คือ  (1)  การเปดตลาด  (2)  การอุดหนุนภายใน  และ  (3)  การอุดหนุนการสงออก  เพื่อ

ชี้ใหเห็นถึงชนิดของสินคาเกษตรที่ยังมีการกีดกันในระดับสูง  การศึกษาและทบทวนรายงานและขอเขียน

ตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบายจะเปนวิธีการศึกษาหลักเพื่อทําการสังเคราะหและเปรียบเทียบวิเคราะหระหวาง

ประเทศ  เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของไทยที่เผชิญอยู  และคาดวาจะ

เผชิญกับประเทศคูสัญญา / เจรจา  FTA  

  ในสวนของมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีจะทําการศึกษาตามขอมูลและ

ขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

 4.2 การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัดทําขอตกลงการเปดเสรี

ทางการคาของไทยที่มีตอสินคาเกษตรและเกษตรกร 

  การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณจากขอตกลง  FTA  ที่มีตอสินคาเกษตร

จะใชแบบจําลอง  GTAP-Dyn  (Dynamic  GTAP)  ที่มีคุณลักษณะที่กาวหนากวา  Standard  GTAP  ที่

ใชอยู  เนื่องจากเปนแบบจําลองที่สามารถวิเคราะหในเชิงพลวัตรและมีการยินยอมใหมีการเคลื่อนยาย

ทุนขามประเทศได  ทําใหสามารถประเมินผลกระทบจากการลงทุนขามชาติได  เนื่องจากในการเจรจา  

FTA  ประเด็นหนึ่งของการเจรจาที่มักจะถูกคูเจรจาเรียกรองก็คือ  การลดภาษีจะกอใหเกิดการลงทุน  ซึ่ง

ใน  standard  GTAP  ที่ใชอยูจะไมสามารถวิเคราะหไดเนื่องจากเปนแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปแบบ

สถิต  (comparative-static  applied  general  equilibrium)  ที่การลงทุนถูกจํากัดใหเคลื่อนยาย  

(ระหวางสาขาการผลิต)  แตเฉพาะภายในประเทศเทานั้น  ผลกระทบจากการเปดเสรีในสินคาเกษตรทั้ง

ในภาพรวมทั้งหมดหรือรายสาขาหรือรายสินคาหรือภายในประเทศ  ภายใตเงื่อนไขที่ยินยอมใหมี  

feedback  จากการลงทุนขามชาติ  แบบจําลอง  GTAP-Dyn  นี้สามารถวิเคราะหผลกระทบใหทราบได

ในหลายรูปแบบ  เชน  มูลคาสวัสดิการ  (economic  welfare)  อัตราการเจริญเติบโต  (GDP/GNP  

growth  rate)  หรือการเปลี่ยนแปลงในดุลการคา / terms  of  trade  เปนตน 
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 4.3  การศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของสินคาเกษตร  เพื่อใหแขงขันและขยาย

ตลาดไดในประเทศคูสัญญา / เจรจา  FTA  และศึกษาแนวทางการปรับตัวของสินคาเกษตรที่ไมสามารถ

แขงขันได 

  (1)   จะทําการวิเคราะหสินคาเกษตรที่มีความสามารถ / ดอยความสามารถที่จะแขงขันโดย

อาศัย  ดัชนี  Revealed  Comparative  Advantage / Disadvantage  (RCA / RCDA)  เปนเครื่องชี้เพื่อ

ระบุสินคาใหชัดเจนมากกวาที่ระบุเปนตัวอยางไวใน  Term  of  References 

 

/
1 100

/
ij j

ij
iw w

X X
RCA

X X
⎡ ⎤

= − ×⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

/
1 100

/
ij j

ij
iw w

M M
RCDA

M M
⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

×  

โดยที่   X = การสงออก 

 M = การนําเขา 

 Subscript i = สินคา i,  j = ประเทศ j  

                             w = โลก  หรือในกลุมประเทศที่มีสถานะคูสัญญา/เจรจา  FTA  กับไทย 

 

  คา    แสดงถึง  ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา i  ของประเทศ  j  ใน

ทํานองเดียวกัน     แสดงถึง  ความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา  i  ของประเทศ  j  

ผลตางระหวาง    และ    อาจเรียกไดเปน  Reveal  Comparative  Trade  Advantage  

ตามสมการขางลางนี้ 

0ijRCA >

0ijRCDA >

RCA RCDA

ij ij ijRTA RCA RCDA= −  

  โดยที่หาก    ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา  i  ของประเทศ  j  จาก

การนําเอาขอมูลดานการสงออกและนําเขามาพิจารณา  เนื่องจากในสินคาชนิดเดียวกัน  ประเทศ  j  อาจ

มีการนําเขาที่มากกวาของโลก  (RCDA>0)  ในขณะที่การสงออกก็มีมากกวาของโลก  (RCA>0)  RTA  

จึงเปนเครื่องชี้วัดโดยรวมของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ  (เมื่อ  RTA>0)  การรวมกลุมทางการคา  

เชน  FTA  จะชวยใหตนทุน  (costs)  การคาระหวางประเทศลดลงกระตุนใหเกิดการนําเขาเพื่อแปรรูป

สินคาเพื่อสงออกมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะของ  intra-industry  trade  flows 

0ijRTA >

  (2)  การคํานวณ  RTA ,    และ    ณ  เวลาปจจุบันเปรียบเทียบกับอดีต

หรืออนาคต  จากการ  simulation  ของ  GTAP-Dyn  จะทําใหทราบถึงขีดความสามารถในการแขงขัน

ของสินคาที่พิจารณาภายใตกรอบ  FTA  ที่มีอยู  เพื่อทําการจัดทําขอเสนอแนวทางปฏิบัติ  / ดําเนินงาน

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อขยายการคาในประเทศคูสัญญา / เจรจา  FTA  ตอไป 

RCA RCDA
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  (3)   ในการเพิ่มขีดความสามารถและขยายตลาด  เพื่อใหสินคาเกษตรไทยสามารถเขาถึง

ตลาดของคูสัญญาไดตามขอตกลง  FTA  ที่ไดลงนามไวแลว  การศึกษาวิเคราะหเฉพาะมาตรการที่มี

ผลกระทบตอผลผลิตการเกษตรที่ใชเปนอาหารและผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง  5  

กลุม  ไดแก  ผลิตภัณฑผักและผลไม  ผลิตภัณฑประมง  ผลิตภัณฑเนื้อสัตว  ขาว ผลิตภัณฑจากขาว 

และมันสําปะหลัง  จะเปนกลุมสินคาที่นํามาศึกษา 

  (4)   สืบเนื่องจาก (3)  การศึกษาวิเคราะหรายละเอียด  ขอกําหนด  ในเชิงเทคนิค  การ

ปฏิบัติ  ศักยภาพของระบบการผลิตไทย  เพื่อตอบสนองตอกฎระเบียบ  ขอกําหนด  ของการนําเขาและ

สงออกผลผลิตและผลิตภัณฑอาหารในประเทศคูสัญญา  โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลที่คนควาไดโดย

ทีมผูวิจัย  และจากขอมูลที่รวบรวมไดจากผูประกอบการ  ผูนําเขา  ผูสงออก  จะเปนแนวทางที่ทําใหได

รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลผลิตอาหารและผลิตภัณฑอาหารแปรรูปในกลุมที่กําหนดไว  เพื่อให

สามารถเพิ่มมูลคาและศักยภาพในการแขงขันและวิเคราะหโอกาสของสินคาเกษตรที่ระบุไวดังกลาว 

 4.4  การศึกษาแนวทางการใชมาตรการที่มิใชภาษีของคูสัญญา  หลังการจัดทําขอตกลงการเปด

เสรีทางการคาที่มีผลตอสินคาเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกของไทย  และกําหนดมาตรการ

รองรับ 
  ในเชิงเศรษฐศาสตร 
  (1)   จะทําการประเมินผลกระทบจากมาตรการที่มิใชภาษีของคูสัญญา  (post  FTA  

assessment)  ทั้งในเชิงกฎระเบียบหรือขอตกลงการคาระหวางประเทศที่ไดจัดทําไว  ในสินคาที่ถูกระบุ

วามีความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ  >0  จากขอ 5.3 (1) ในขอเสนอ  และจากที่ปรากฏใน

ขอเท็จจริงวามีการนําเขามากขึ้น  (หรือสงออกนอยลง)  กวาชวงกอนมีการจัดทําขอตกลงเปดเสรีการคา

อยางมีนัยสําคัญ  เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ 

RCDA

  (2)   นําเสนอแนวทางปฏิบัติ / ดําเนินการ  เพื่อใหความชวยเหลือหรือการปรับเปล่ียนของ

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามขอตกลงการคาเสรี  โดยอาจพิจารณาใชเกณฑถายโอน

ประโยชน  (benefits  transfer)  จากผูไดรับผลประโยชนมาสูผูเสียประโยชนหรือมีตนทุนในการ

ปรับเปล่ียน  (adjustment  cost)  สูง  ภายใตเงื่อนไขที่ไมขัดกับ  WTO  หรือ  RTA  (regional  trade  

agreement)  อื่นๆ  ซึ่งอาจมีมาตรการ  เชน  การเก็บภาษีจากผูรับประโยชนเขากองทุนชวยเหลือ / 

บรรเทาผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี  การศึกษารูปแบบ / กรณีศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแลว

อาจเปนแนวทางหนึ่งเพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อยางเปนธรรม  และไมเปนภาระของผูเสียภาษี

โดยทั่วไปหรือกับรัฐบาล 
  ในเชิงกฎหมายและขอตกลงการคาระหวางประเทศ 
  (3)   ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจาก อุปสรรคทางการคาที่มิใชในรูปของพิกัดศุลกากร

ของ FTA ที่ไทยทําไวและมีผลใชบังคับแลวกับ จีน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  สําหรับสินคาเกษตร เชน

ในเรื่อง เกณฑในการวินิจฉัยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) สัดสวนของสวนประกอบในการผลิต

สินคาที่ตองมาจากทองถิ่น (Local Content) กฎระเบียบขอบังคับในประเทศของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่
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สรางปญหาในทางปฏิบัติสําหรับไทย  ศึกษาและวิเคราะหตัวบทของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีที่

ไทยทําไวและมีผลใชบังคับแลว รวมทั้งขอมูลของทางการที่เกี่ยวของเพียงเทาที่เปดเผยตอสาธารณชน  

  (4)   วิเคราะหมาตรการที่จะใชเพื่อเยียวยาในกรณีที่ไดรับผลกระทบหรือความเสียหายจาก

ผลของความตกลงเปดการคาเสรีในสินคาภาคเกษตร ซึ่งตองเปนมาตรการที่ WTO เปดชองใหทําไดโดย

ชอบดวยกฎหมาย ทั้งสําหรับ FTA ที่ทําไปแลวและที่กําลังจะทําโดยคํานึงถึงบทเรียนที่ไดรับจาก

ประสบการณในอดีตจนถึงสิ้นป พ.ศ.2548  วิเคราะหขอมูลจากตํารา งานวิจัยและ บทความทางวิชาการ

ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  

  (5)   เสนอแนวทางและมาตรการเยียวยาในทางกฎหมายที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง

ประเทศในกรอบขององคการการคาโลกสําหรับปญหาที่ผานมาและขอพึงระวังตามที่ไดรับบทเรียนจาก

ประสบการณที่ผานมาสําหรับการเจรจากอตั้งเขตการคาเสรีรายอื่นๆ  
  ในเชิงวิถีชีวิตเกษตรกรไทย (ดานสังคมศาสตร) 
  (6)  การศึกษาจะเนนความเชื่อมโยงระหวางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทํา

ขอตกลงการคาเสรี (FTA) ที่จะเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบทั้งในทางบวกและลบตออาชีพและการปรับตัว

ของเกษตรกรตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมไปถึง supply chain ที่เกี่ยวของกับการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร เชน พอคาคนกลาง จนถึง suppliers เปนตน โดยคํานึงถึงชนิดของสินคาเปนตัวตั้ง

(เปาหมาย) 

  (7)  วิธีการศึกษาจะกระทําโดยเนนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ โดยผสานวิธีเชิงปริมาณ

และคุณภาพเขาดวยกัน โดยมีกลุมเปาหมายของการศึกษาไดแก 

         กลุมเกษตรกรและผูประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกัน 

  ก. เกษตรกรและครอบครัว 

  ข. เกษตรกรที่มีการรวมกลุม เชน สหกรณโคนม 

  ค. suppliers ของเกษตรกร 

  ง. กลุมพอคาคนกลาง 

   กลุมเจาหนาที่ของรัฐ 

  จ. หนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ 

  ฉ. หนวยงานของกรมพัฒนาชุมชน 

   กลุมนักวิชาการดานเกษตร และ เศรษฐศาสตรเกษตร 

   กลุม NGO และ Acitivists 
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 4.5 การศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายการพัฒนาและวางแผนดาน

เกษตรในระยะยาวไดอยางมั่นคงและยั่งยืนสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดในอนาคต 

  จะทําการประมวลผลลัพธที่ไดจากการศึกษาในขอ  4.1-4.4  และรับฟงขอคิดเห็นจากการ

ประชุมระดมสมองของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ  เอกชน  และนักวิชาการ  เพื่อนํามาจัดทํา

แนวทางและขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายการพัฒนาและวางแผนดานการเกษตรในระยะยาวได

อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยคํานึงถึง (ก)ทิศทางของขอตกลงโดฮาที่คาดวาจะเสร็จส้ินภายใน 2 – 4 ป

ขางหนา ซึ่งยินยอมใหมีการอุดหนุนภาคเกษตรในลักษณะการชวยเหลือท่ีลดการบิดเบือนตลาด หากการ

อุดหนุนดังกลาวเปนการจํากัดการผลิตของเกษตรกร3   ( ฺBlue Box) หรือเปนการปรับโครงสรางการผลิต

และอนุรักษส่ิงแวดลอม (Green Box)4 มากกวาการอุดหนุนที่มีผลตอการบิดเบือนตลาด  (Amber Box)  

และ (ข)การบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร ทําใหการใชทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอ

productivity ในภาคเกษตรของไทย เนื่องจากtrade diversionที่เปนผลมาจากขอตกลงเปดการคาเสรี

แบบทวิภาคีกับหลายๆประเทศที่ไทยมีอยู 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                  
3 รายละเอียดของการจํากัดการผลิตของเกษตรกรอยูใน  paragraph  5  ของ article  6  ของ  

The  Agriculture  Agreement 

 4 มาตรการอุดหนุนที่ตองไมเปนการบิดเบือนตลาดหรือบิดเบือนนอยที่สุด  (…have no, or at 

most minimal trade distorting effects or effects on production)  ซึ่งปรากฏใน  paragraph, Annex 

2, The Agriculture Agreement  มาตรการอุดหนุนตองสนับสนุนเงินทุนโดยรัฐที่ไมทําใหราคาผูบริโภค

สูงขึ้นและไมเกี่ยวของกับการอุดหนุนดานราคา  ฉะนั้นการใหการสนับสนุนดานราคาในสินคาใดสินคา

หนึ่งเปนเฉพาะ  หรือการใหเงินสนับสนุนเกษตรกรเพื่อใหมีการแยกจากกัน  (decoupled)  ระหวาง

ปริมาณการผลิตกับราคาจึงทําไมได  แตการปรับโครงสรางการผลิตและอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนสิ่งที่

อนุญาตใหทํา  จํานวนเงินที่ใชเพื่อการอุดหนุนในกลองเขียวจึงไมมีขอจํากัด  
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ตอนที่ 2   กรอบแนวคดิและรูปแบบการวิเคราะห 
 

 เพื่อใหมีความชัดเจนในวิธีการศึกษามากขึ้น  ในบทนี้จะเปนการนําเสนอกรอบแนวคิดและ

รูปแบบในการวิเคราะห  โดยเปนการขยายความในวิธีการศึกษาท่ีไดเสนอไปแลวในบทที่  1  ใน

รายละเอียดในดานตาง ๆ   

 
5. การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณจากการจัดทํา FTA ของไทยที่มีตอสาขาเกษตร 
 

 5.1  แบบจําลอง  Dynamic  GTAP5

  เปนแบบจําลองที่พัฒนาตอจากแบบจําลอง  GTAP เดิม  ซึ่งมีลักษณะแบบสถิตและ

กําหนดใหการเคลื่อนยายของทุนจํากัดอยูเฉพาะภายในประเทศ  แตแบบจําลอง  Dynamic GTAP 

จัดเปนแบบจําลองที่มีลักษณะเชิงพลวัตรที่เปดโอกาสใหระบบเศรษฐกิจแตละประเทศในแบบจําลอง

สามารถเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา  และมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาว  ทําใหการวิเคราะห

ผลกระทบเชิงนโยบายบางอยางทําไดดีมากขึ้น  เชน  การเปลี่ยนแปลงอัตราการลงทุน  การคนพบ

ทรัพยากรธรรมชาติ  การเพิ่มขึ้นของประชากร  หรือการเพิ่มระดับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  เปนตน  

แบบจําลองใหมนี้สามารถแสดงถึงลักษณะการปรับตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ  ที่เกิดขึ้นใน

แตละป  และคาดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สนใจ 

  ลักษณะที่สําคัญของแบบจําลอง  Dynamic GTAP คือ การกําหนดใหมีภาคการสะสมทุน  

และอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศหรือภูมิภาคในแบบจําลอง  การเคลื่อนยายทุน

ระหวางประเทศมีผลตอระดับการลงทุนของแตละประเทศ   จึงมีผลตอมูลคาผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศและแตละภาคเศรษฐกิจ  กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต  การบริโภค  การ

ลงทุน  และการสงออกนําเขาที่แตกตางไปจากเดิม 

 5.2  แบบจําลอง  GTAP6

  คณะผูวิจัยอาศัยแบบจําลอง GTAP (Global Trade Analysis Project) ในการวิเคราะห

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การคา การผลิต จากขอตกลงการจัดตั้งเขตการคาเสรีของไทยที่จะมีตอสาขา

การเกษตร  

                                                  
5‘ 6 พัฒนาโดย Center for Global Trade Analysis, Department of Agriculture Economics, 

Purdue University 
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  แบบจําลอง GTAP ที่ใชเปนแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General 

Equilibrium: CGE) ที่พัฒนาขึ้นมหาวิทยาลัย Purdue ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเครื่องมือที่มีการใชกัน

อยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเฉพาะการวิเคราะหผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในแงมุมตางๆ 

เนื่องจากแบบจําลองนี้สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆโลกได

อยางเปนระบบ  มีการเชื่อมโยงกันผานทางการคาระหวางประเทศและการเคลื่อนยายทุน จึงทําให

แบบจําลองนี้ถูกใชเปนเครื่องมือของหนวยงานของรัฐหรือสถาบันวิจัยของประเทศตางๆจํานวนมากใน

การวิเคราะหผลเชิงปริมาณอันเกิดจากขอตกลงการคาระหวางประเทศที่มีการดําเนินการอยูเปนจํานวน

มากในขณะนี้ 

  คณะผูวิจัยใชฐานขอมูล Version 6  ซึ่งเปนขอมูลใหมลาสุด ในการวิเคราะหผลกระทบ 

ขอมูลใหมนี้มีป 2001 เปนปฐาน ฐานขอมูลดังกลาวครอบคลุม 87 ประเทศและกลุมประเทศ และ

ครอบคลุม 57 ภาคการผลิต (Sector)  ตั้งแตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม จนถึงภาคบริการ โดย

เปนหมวดสินคาเกษตรกรรม 21 กลุม7 หมวดสินคาอุตสาหกรรม 21 กลุม และหมวดสินคาดานบริการอีก 

15 กลุม รายละเอียดของสินคาในแตละหมวดแสดงไวในตารางที่ 1.2 

  เนื่องจากสถานะ FTA ของไทยตามตารางที่ 1.1 มีประเทศเปนจํานวนมากที่เกี่ยวของ 

คณะผูวิจัยเสนอวาควรมีการจัดกลุมเพื่อใหการวิเคราะหชัดเจนขึ้น โดยจะเลือกเฉพาะประเทศหรือกลุม

ประเทศที่มีบทบาทตอการผลิต การสงออก การนําเขาสินคาเกษตรที่สําคัญๆ  เพื่อใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายของไทยหรือความตองการของกระทรวงเกษตร ในกรณีที่ตองการทราบผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการมีขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆที่ไทยกําลังดําเนินการอยู   สวนหมวดสินคาจะ

วิเคราะหกลุมสินคาการเกษตรทั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล GTAP ซึ่งมีทั้งส้ิน 21 กลุม  สวนกลุมสินคา

อุตสาหกรรมและบริการ จะจัดกลุมเสียใหมเพื่อใหมีจํานวนกลุมนอยลง อันจะชวยใหการวิเคราะหผลตอ

ภาคการเกษตรชัดเจนขึ้น 

  รายละเอียดของแบบจําลอง GTAP นี้มีคอนขางมาก ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดใน Hertel (1997) หรือที่เว็บไซต http://www.gtap.agecon.purdue.edu/ ในที่นี้จะขอสรุปโครงสราง

และขอสมมติของแบบจําลองโดยยอๆ เพื่อใหเห็นกระบวนการปรับตัวทางเศรษฐกิจในแบบจําลอง ดังนี้ 

  อุปทานในแบบจําลอง GTAP อยูภายใตสมมติฐานที่วา ผูผลิตตองการแสวงหากําไรสูงสุด 

(Profit Maximization) ผูผลิตมีเทคโนโลยีการผลิตแบบผลไดตอขนาดคงที่ (Constant returns to scale) 

และตลาดมีการแขงขันอยางสมบูรณ ในกระบวนการผลิต ผูผลิตทําการตัดสินใจเลือกปจจัยการผลิตทั้ง

สองชนิดคือ ปจจัยการผลิตพื้นฐาน (ที่ดิน ทุน แรงงาน) และปจจัยการผลิตขั้นกลาง โดยสมมติใหคา

ความยืดหยุนของการทดแทนระหวางปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานและปจจัยการผลิตขั้นกลาง 

(Intermediate Input) มีคาคงที่ (Constant Elasticity of Substitution: CES)  สวนการเลือกปจจัยการ

                                                  
7 ประมงมิไดเปนสินคาในภาคเกษตร 

http://www.gtap.agecon.purdue.edu/


 

  
1-13 

ผลิตขั้นกลาง ผูผลิตจะเลือกจากปจจัยการผลิตในประเทศ และจากการนําเขา โดยสมมติใหอัตราสวน

การใชปจจัยการผลิตภายในประเทศและปจจัยการผลิตที่ไดจากการนําเขามีสัดสวนคงที่ ตามขอสมมติ

วาสินคาภายในกับสินคาภายนอกไมสามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Armington Assumption)  

  สําหรับอุปสงคภายใตแบบจําลอง GTAP รายไดทั้งหมดจะถูกใชโดย 3 ทาง ไดแก รายจาย

ภาคครัวเรือน การใชจายของภาครัฐ และการออม ตามแบบของ Cobb-Douglas Utility Function โดยที่

ครัวเรือนมีแบบแผนการใชจายหรืออุปสงคการบริโภค ตามแบบจําลองการใชจายเชิงเสนตรง (Linear 

Expenditure System: LES) และกําหนดใหสินคาที่สามารถบริโภคไดคือสินคาที่ผลิตในประเทศ และ

สินคาที่นําเขา โดยสมมติใหคาความยืดหยุนของการทดแทนคงที่ (Constant Elasticity of Substitution)   

  การใชจายของภาครัฐจะถูกกําหนดลวงหนาภายในแบบจําลองและกําหนดใหการใช

จายเงินงบประมาณในการซื้อสินคาตางๆ มีสัดสวนที่คงที่ 

  จุดดุลยภาพในแบบจําลอง GTAP ก็เหมือนกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรทั่วไป 

กลาวคือ ในทายที่สุดตลาดทุกตลาดจะอยูที่ดุลยภาพ จะมีระดับราคาสินคาที่ทําใหอุปสงคเทากับอุปทาน

สําหรับทุกสินคา (Market Clearing) ผูผลิตรวมทั้งเจาของปจจัยการผลิตจะไดรับผลกําไรทาง

เศรษฐศาสตรเทากับศูนย ราคาของปจจัยการผลิต ก็จะมีการปรับตัวเชนเดียวกัน โดยสมมุติใหมีการ

เคลื่อนยายของแรงงานระหวางสาขาการผลิตเปนไปโดยงายภายในประเทศ แตเปนไปโดยยากระหวาง

ประเทศ และระดับของเทคโนโลยีจะถูกกําหนดขึ้นภายนอกแบบจําลอง (Exogenously Determined) 
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ตารางที่  1.2 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ก) สินคาในภาคเกษตร 

ลําดับ หมวดสินคา 

CPC 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

1 Paddy rice 0113 Rice, not husked 

  0114 Husked rice 

2 Wheat 0111 Wheat and meslin 

3 Cereal grains nec 0112 Maize (corn) 

  0115 Barley 

  0116 Rye, oats 

  0119 Other cereals 

4 Vegetables, fruit, nuts 012 Vegetables 

  013 Fruit and nuts 

5 Oil seeds 014 Oil seeds and oleaginous fruit 

6 Sugar cane, sugar beet 018 Plants used for sugar manufacturing 

7 Plant-based fibers 0192 Raw vegetable materials used in textiles 

8 Crops nec 015 Live plants; cut flowers and flower buds; flower seeds and 

fruit seeds; vegetable seeds 

  016 Beverage and spice crops 

  017 Unmanufactured tobacco 

  

0191 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not 

chopped, ground,pressed or in the form of pellets; swedes, 

mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover,, 

sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage 

products, whether or not in the form of pellets 

  

0193 Plants and parts of plants used primarily in perfumery, in 

pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes 

  0194 Sugar beet seed and seeds of forage plants 

  0199 Other raw vegetable materials 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ก)   สินคาในภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

CPC 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

9 Cattle, sheep, goats, 

horses 

0211 Bovine cattle, sheep and goats, horses, asses, mules, and 

hinnies, live 

  0299 Bovine semen 

10 Animal products nec 0212 Swine, poultry and other animals, live 

  0292 Eggs, in shell, fresh, preserved or cooked 

  0293 Natural honey 

  0294 Snails, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, 

except seas nails; frogs’ legs, fresh, chilled or frozen 

  0295 Edible products of animal origin n.e.c. 

  0297 Hides, skins and furskins, raw 

  0298 Insect waxes and spermaceti, whether or not refined or 

coloured 

11 Raw milk 0291 Raw milk 

12 Wool, silk-worm 

cocoons 

0296 Raw animal materials used in textile 

13 Forestry 03  Forestry, logging and related service activities 

19 Meat: cattle, sheep, 

goats, horse 

21111 Meat of bovine animals, fresh or chilled 

  21112 Meat of bovine animals, frozen 

  21115 Meat of sheep, fresh or chilled 

  21116 Meat of sheep, frozen 

  21117 Meat of goats, fresh, chilled or frozen 

  21118 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or 

frozen 

  21119 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, 

asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ก)   สินคาในภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

CPC 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  2161 Fats of bovine animals, sheep, goats, pigs and poultry, raw 

or rendered; wool grease 

20 Meat products nec 21113 Meat of swine, fresh or chilled 

  21114 Meat of swine, frozen 

  2112 Meat and edible offal, fresh, chilled or frozen, n.e.c. 

  2113 Preserves and preparations of meat, meat offal or blood 

  

2114 Flours, meals and pellets of meat or meat offal, inedible; 

greaves 

  

2162 Animal oils and fats, crude and refined, except fats of bovine 

animals, sheep, goats, pigs and poultry 

21 Vegetable oils and 

fats 

2163 Soya-bean, ground-nut, olive, sunflower-seed, safflower, 

cotton-seed rape, colza and mustard oil, crude 

  2164 Palm, coconut, palm kernel, babassu and linseed oil, crude 

  2165 Soya-bean, ground-nut, olive, sunflower-seed, safflower, 

cotton-seed, rape, colza and mustard oil and their  fractions, 

refined but not chemically modified; other oils obtained 

solely from olives and sesame oil, and their  fractions, 

whether or not refined, but not chemically modified 

  2166 Maize (corn) oil and its fractions, not chemically modified 

  

2167 Palm, coconut, palm kernel, babassu and linseed oil and 

their fractions, refined but not chemically modified;  castor, 

tung and jojoba oil and fixed vegetable fats and oils (except 

maize oil) and their fractions n.e.c., whether or not refined, 

but not chemically modified 

  2168 Margarine and similar preparations 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ก)   สินคาในภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

CPC 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  

2169 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or 

wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or 

elaidinised, whether or not refined, but not further prepared 

  217 Cotton linters 

  

218 Oil-cake and other solid residues resulting from the 

extraction of vegetable fats or oils; flours and meals of oil 

seeds or oleaginous fruits, except those of mustard; 

vegetable waxes, except triglycerides; degras; residues 

resulting from the treatment of fatty substances or animal or 

vegetable waxes 

22 Dairy products 22 Dairy products 

23 Processed rice 2316 Rice, semi- or wholly milled 

24 Sugar 235 Sugar 

25 Food products nec 212 Prepared and preserved fish 

  213 Prepared and preserved vegetables 

  214 Fruit juices and vegetable juices 

  215 Prepared and preserved fruit and nuts 

  2311 Wheat or meslin flour 

  2312 Cereal flours other than of wheat or meslin 

  2313 Groats, meal and pellets of wheat 

  2314 Cereal groats, meal and pellets n.e.c. 

  2315 Other cereal grain products (including corn flakes) 

  2317 Other vegetable flours and meals 

  2318 Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares 

  

232 Starches and starch products; sugars and sugar syrups 

n.e.c. 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ก)   สินคาในภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

CPC 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  233 Preparations used in animal feeding 

  234 Bakery products 

  236 Cocoa, chocolate and sugar confectionery 

  

237 Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous 

products 

  239 Food products n.e.c. 

26 Beverages and 

tobacco products 

24 Beverages 

  25 Tobacco products 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ข)   สินคานอกภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

ISIC3 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

14 Fishing 015 Hunting, trapping and game propagation including 

related service activities 

  05 Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms;  

service activities incidental to fishing 

15 Coal 101 Mining and agglomeration of hard coal 

  102 Mining and agglomeration of lignite 

16 Oil 111 Extraction of crude petroleum and natural gas (part) 

  112 Service activities incidental to oil and gas extraction  

excluding surveying (part) 

  103 Mining and agglomeration of peat 

17 Gas 111 Extraction of crude petroleum and natural gas (part) 

  112 Service activities incidental to oil and gas extraction  

excluding surveying (part) 

18 Minerals nec 12 Mining of uranium and thorium ores 

  13 Mining of metal ores 

  14 Other mining and quarrying 

27 Textiles 17 Manufacture of textiles 

  243 Manufacture of man-made fibres 

28 Wearing apparel 18 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing  

of fur 

29 Leather products 19 Tanning and dressing of leather; manufacture of  

luggage, handbags, saddlery, harness and footwear 

30 Wood products 20 Manufacture of wood and of products of wood and cork, 

except furniture; manufacture of articles of straw and 

plaiting materials 

31 Paper products, publishing 21 Manufacture of paper and paper products 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ข)   สินคานอกภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

ISIC3 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  2211 Publishing of books, brochures, musical books and 

other publications 

  2212 Publishing of newspapers, journals and periodicals 

  2213 Publishing of recorded media 

  2219 Other publishing (photos, engravings, postcards, 

timetables, forms, posters, art reproductions, etc.) 

  222 Printing and service activities related to printing 

  223 Reproduction of recorded media 

32 Petroleum, coal products 231 Manufacture of coke oven products 

  232 Manufacture of refined petroleum products 

  233 Processing of nuclear fuel 

33 Chemical, rubber, plastic 

prods 

241 Manufacture of basic chemicals 

  242 Manufacture of other chemical products 

  25 Manufacture of rubber and plastics products 

34 Mineral products nec 26 Manufacture of other non-metallic mineral products 

35 Ferrous metals 271 Manufacture of basic iron and steel 

  2731 Casting of iron and steel 

36 Metals nec 272 Manufacture of basic precious and non-ferrous metals 

  2732 Casting of non-ferrous metals 

37 Metal products 28 Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment 

38 Motor vehicles and parts 34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

39 Transport equipment nec 35 Manufacture of other transport equipment 

40 Electronic equipment 30 Manufacture of office, accounting and computing 

machinery 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ข)   สินคานอกภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

ISIC3 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  32 Manufacture of radio, television and communication 

equipment and apparatus 

41 Machinery and equipment 

nec 

29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 

  31 Manufacture of electrical machinery and apparatus 

n.e.c. 

  33 Manufacture of medical, precision and optical 

instruments, watches and clocks 

42 Manufactures nec 36 Manufacturing n.e.c. 

  37 Recycling 

43 Electricity 401 Production, collection and distribution of electricity 

44 Gas manufacture, 

distribution 

402 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels 

through mains 

  403 Steam and hot water supply 

45 Water 41 Collection, purification and distribution of water 

46 Construction 45 Construction 

47 Trade 50 Sales, maintenance and repair of motor vehicles and 

motorcycles; retail sale of automotive fuel 

  51 Wholesale trade and commission trade, except of motor 

vehicles and motorcycles 

  521 Non-specialized retail trade in stores 

  522 Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores 

  523 Other retail trade of new goods in specialized stores 

  524 Retail sale of second-hand goods in stores 

  525 Retail trade not in stores 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ข)   สินคานอกภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

ISIC3 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  526 Repair of personal and household goods 

  55 Hotels and restaurants 

48 Transport nec 60 Land transport; transport via pipelines 

  63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of 

travel agencies 

49 Sea transport 61 Water transport 

50 Air transport 62 Air transport 

51 Communication 64 Post and telecommunications 

52 Financial services nec 65 Financial intermediation, except insurance and pension 

funding 

  67 Activities auxiliary to financial intermediation 

53 Insurance 66 Insurance and pension funding, except compulsory 

social security 

54 Business services nec 70 Real estate activities 

  711 Renting of transport equipment 

  712 Renting of other machinery and equipment 

  713 Renting of personal and household goods n.e.c. 

  72 Computer and related activities 

  73 Research and development 

  74 Other business activities 

55 Recreation and other 

services 

92 Recreational, cultural and sporting activities 

  93 Other service activities 

  95 Private households with employed persons 

56 PubAdmin/Defence/ 

Health/Educat 

75 Public administration and defence; compulsory social 

security 
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ตารางที่  1.2 (ตอ) 
การจัดกลุมสนิคา จากฐานขอมูล GTAP 

 
(ข)   สินคานอกภาคเกษตร

ลําดับ หมวดสินคา 

ISIC3 

Code รายละเอียดสินคาในหมวด 

  80 Education 

  85 Health and social work 

  90 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar 

activities 

  91 Activities of membership organizations n.e.c. 

  99 Extra-territorial organizations and bodies 

57 Dwellings n.a. n.a. 

ที่มา: แบบจําลอง GTAP version 6 

หมายเหตุ: CPC และ ISIC ยอมาจาก Central Product Classification และ International Standard Industry 

Classification ตามลําดับ ซึ่งการจัดกลุมสินคาเกษตรของฐานขอมูล GTAP จะอิงกับขอมูล CPC ซึ่งถูก

พัฒนาขึ้นโดยหนวยงานสถิติ (Statistical Office) ของ United Nations สวนการจัดกลุมของสินคาที่เหลือจะอิง

กับขอมูล ISIC   

 

 แบบจําลอง GTAP เปนแบบจําลองเชิงสถิต คือมีเพียงชวงเวลาเดียว ดังนั้น ในการ

วิเคราะหเพื่อตีความผลของการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ ที่ไดจากการทํา simulation ของ

แบบจําลอง จึงเปนการวิเคราะหแบบการเปรียบเทียบเชิงสถิต กลาวคือ เปนผลของการปรับตัวของดุลย

ภาพเชิงสถิตที่จุดหนึ่ง ไปสูอีกดุลยภาพหนึ่งเมื่อมีการปรับตัวของทรัพยากรอยางเต็มที่แลวในระยะยาว  

นอกจากนี้  แบบจําลองสมมติวาปจจัยการผลิตพื้นฐานทุกชนิด  คือ  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  และ

ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณคงที่ในชวงของการวิเคราะห  ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงไมสามารถบอก

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีการปรับตัว อีกนัยหนึ่งก็คือ จะไมสามารถตอบคําถามที่เกี่ยวของกับ

ระยะเวลา อาทิผลจากการลดภาษี หรือการอุดหนุนการสงออกในอัตราที่แตกตางกันในแตละชวงตาม

ขอตกลงดานการคาได  
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6. การศึกษาในดานกฎหมายและขอตกลงการคาระหวางประเทศ 
 
 6.1 สภาพปญหาและความสําคัญของการวิจัยดานนิติศาสตร 

   ในการเจรจาทั้งในกรอบงานขององคการการคาโลกและการเจรจาทําความตกลงกอตั้งเขต

การคาเสรี FTA ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค สินคา เกษตรมักถูกตัดออกไปจากกรอบการเจรจา

โดยคูเจรจาอีกฝายหนึ่งอางวาเปน “สินคาที่มีความละเอียดออน” (sensitive products) และเปนสินคาที่

ไดรับผลกระทบจากการเจรจาอยูเสมอ เพราะมักถูกใชเปนเครื่องตอรอง (trade off chip) เพื่อใช

แลกเปลี่ยนกับผลประโยชนสําหรับสินคาอุตสาหกรรม ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหผลกระทบที่ไดรับจาก

การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยไดทําไวและมีผลใชบังคับแลวยอมทําใหสามารถทราบขอจํากัด 

ขอเสีย ตลอดจนจุดออนตางๆในทางปฏิบัติ รวมทั้งปญหาตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาทาง

กฎหมายที่เกิดจากการใชมาตรการตางๆที่มีลักษณะเปนอุปสรรคที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barriers - 

NTB) ของรัฐคูภาคีอีกฝายหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยเรื่องมาตรการตางๆดังกลาวจึงเปนสิ่งที่จําเปนและจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยที่อาจใชทั้งเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขความตกลงที่ทําไปแลวและ

เปนบทเรียนในการกําหนดทาทีและเตรียมตัวในการเจรจาทําความตกลงกับคูภาคีในสนธิสัญญาอื่นๆ

ตอไป เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาในทํานองเดียวกันที่จะทําใหเกิดความเสียเปรียบตอฝายไทยอีก 

  นอกจากนั้นในกรณีที่มีปญหาอันเกิดจาก NTB ดังกลาวเหลานั้นขึ้นแลวหรือไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดสําหรับความตกลงที่จะทําตอไป การวิเคราะหและวิจัยปญหาในเชิงนิติศาสตรเพื่อศึกษาและ

เสนอมาตรการตางๆ สําหรับเยียวยาปญหาเหลานั้นสําหรับสินคาเกษตรของไทยที่สอดคลองกับกฎหมาย

การคาระหวางประเทศในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจาและ

หาหนทางเยียวยาตอไป 

          6.2 วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย  

                  (1) ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจากอุปสรรคที่มิใชภาษี (NTB) ของ FTAที่ไทยทําไวและ

มีผลใชบังคับแลว กลาวคือฉบับที่ทํากับ จีน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดรวมทั้ง AFTA ดวย สําหรับสินคา

เกษตร เชนในเรื่องเกณฑในการวินิจฉัยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ซึ่งมีขอพึงระวังสําหรับบาง

ฉบับที่กําลังอยูในขั้นการเจรจาที่อาจมีผลใหประเทศไทยเกือบจะไมไดรับประโยชนเลย กับเร่ืองสัดสวน

ของสวนประกอบในการผลิตสินคาที่ตองมาจากทองถิ่น (Local Content) กฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจน

ภาษีในประเทศของประเทศคูภาคีอีกฝายหนึ่ง มาตรการทางสุขอนามัย  (SPS) ที่เขามาควบคุมถึงวิธีการ

ผลิตสินคาดวยโดยจํากัดวาจะตองมาจากสวนที่จดทะเบียนรับรองมาตรฐานไวกับทางการ ปญหา

เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) ที่สรางความยุงยากและเปนอุปสรรค

ในทางปฏิบัติสําหรับไทยและขอพึงระวังในการเจรจาฉบับอื่นๆ เชนเรื่อง (Denial of Benefits)8 เปนตน  

                                                  
8
  หลักการที่ใชปฏิเสธมิใหรัฐที่มใิชภาคีฝายในความตกลงระหวางประเทศไดรับประโยชนและ

ผลพลอยไดตางๆจากความตกลงที่เกี่ยวของ 
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  (2) วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการที่ควรใชเพื่อเยียวยา (Remedies) ผลกระทบหรือ

ความเสียหายจากความตกลงเปดการคาเสรีสินคาเกษตร ที่ WTO เปดชองใหทําไดโดยชอบดวย

กฎหมาย ทั้งสําหรับ FTA ที่ทําไปแลวและที่กําลังจะทํา โดยคํานึงถึงบทเรียนที่ไดรับจากประสบการณใน

อดีตจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2548 รวมถึงขอเสนอแนะทางออกในรูปของความรวมมือกันที่นาจะเปนไปไดดวย  

a. วิธีการศึกษา 

   (1) ศึกษาและวิเคราะหตัวบทของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีที่ไทยทําไวและมีผลใช

บังคับแลวรวมทั้งขอมูลของทางการที่เกี่ยวของเพียงเทาที่เปนที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว  

(2) วิเคราะหขอมูลจากตํารา งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในและ

ตางประเทศ  

(3) วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากผลของการสัมมนาระดมความคิดและการรับฟงความเห็น
ของผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

b. การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาที่ผานมาในเชิงนิติศาสตรเร่ืองเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยทํากับประเทศตางๆ 

หรือกลุมประเทศในโครงการเขตการคาเสรีอาเซียนมีอยูคอนขางจํากัด  กลาวคือมีการศึกษาเฉพาะเรื่อง

อยูเพียงบางความตกลงเทานั้น  อันไดแก  สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียนในงานวิทยานิพนธมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 2542  ของอาจารยนิ่มนวล  ผิวทองงาม  เรื่อง “เขต

การคาเสรีอาเซียน  และบทความของศาสตราจารย  ดร. จตุรนต  ถิระวัฒน  เร่ือง  “Salient Aspects 

and Issues concerning AFTA”,  Thammasat Review, Vol. 7, No. 1, December, 2002, pp. 2-51  

สวนเขตการคาเสรีระหวางไทยกับออสเตรเลีย  ก็มีงานของ ศจ. รังสรรค  ธนะพรพันธุ  (บรรณาธิการ)  

เร่ือง  “ขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย : รายงานและบทวิเคราะห”  เอกสารขอมูลหมายเลข  12  

โครงการ  WTO Watch  (จับกระแสองคการการคาโลก)  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เมษายน  

พ.ศ. 2549 419 หนา  และวิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 

2549  ของหฤทัย  ประภาวิภาส  เร่ือง “เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย : วิเคราะหในเชิงกฎหมาย

เศรษฐกิจระหวางประเทศ” (290หนา)  นอกจากนี้ก็มีการกลาวถึงความตกลงทั้งสองรวมถึงความตกลง

ทั้งสองรวมถึงความตกลงเขตการคาเสรีตางๆ  ที่ไทยทําไวแลวกับประเทศอื่น ๆ บางเกี่ยวกับภูมิหลังและ

ในลักษณะของภาพรวมในงานวิจัยอื่น  กลาวคือใน  “โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุมครองแรงงาน

เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย”  ซึ่งเสนอตอ  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน  โดยคณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 และ

งานวิจัยของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งเสนอตอสํานักเอเชีย

ตะวันออก  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย  เร่ือง  “การศึกษาผลกระทบและ

กําหนดทาทีของไทยตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ. 2548  แตก็

ยังปราศจากงานวิชาการดานนิติศาสตรที่ทําการศึกษาความตกลงอื่น ๆ ที่ไทยทําขึ้น  โดยเฉพะกับจีน

และนิวซีแลนด 
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 อยางไรก็ตาม  แมจะมีการศึกษาความตกลงในงานวิชาการที่กลาวถึงขางตนอยูบางแตก็

เปนเพียงการศึกษาเนื้อหาของความตกลง  และโครงสรางและระบบที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามความตกลงเทานั้น  

โดยเกี่ยวของกับสินคาเกษตรนอยมาก  อีกทั้งยังไมมีการวิเคราะหผลกระทบและปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

เชิงกฎหมาย  ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

อันเปนผลจากความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับคูสัญญาตาง ๆ  ซึ่งมักจะถูกรองเรียนหรือ

ยกขึ้นโดยผูประกอบการที่ไดรับความเดือนรอนจากอุปสรรคตาง ๆ อันรวมถึงการใชมาตรการของ

คูสัญญาในลักษณะที่เปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชทางภาษีซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนและสามารถใช

เปนพื้นฐานในการระบุประเด็นปญหาจริง  ทั้งนี้เพื่อใชประกอบในการวิเคราะหและทําขอเสนอแนะ

สําหรับทางออกและขอยุติตลอดจนการกําหนดทาทีในการเจรจากับประเทศอื่น ๆ  ตอไปอันเปน

เปาหมายหลักประการหนึ่งของการวิจัยในโครงการนี้ 

 
7. การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

  

7.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

   ประเทศไทย  แมเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญประเทศหนึ่งของโลก  แตมูลคา

ของผลิตภัณฑในภาคเกษตร  เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม  หรือบริการมีแนวโนมลดลงไปเรื่อย 

ๆ  สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากผลิตภัณฑหลักในภาคเกษตรเปนผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  (primary product)  

สวนใหญเปนสินคาเนาเสียไดงาย  (perishable)  และมีการเก็บเกี่ยวเปนชวงฤดูกาล  ทําใหราคาแปรผัน

ตามฤดูการเก็บเกี่ยว  ประกอบกับภาวการณแขงขันในตลาดโลกที่ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น  ประเทศ

เพื่อนบานหลาย ๆ ประเทศที่ทําการเกษตรเชนเดียวกับประเทศไทยไดมีการพัฒนาสินคาทางเกษตรจนมี

คุณภาพสูงเปนที่ตองการของตลาด  เนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมหรือเหนือกวาของประเทศไทยดวย

ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา 

   ศ. ไมเคิล อี. พอรทเตอร  ผูชํานาญการดานเศรษฐกิจและการตลาดจากมหาวิทยาลัย 

ฮาวารด  สหรัฐอเมริกา  ที่ได รับเชิญเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลไทยในโครงการศึกษาพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยไดกลาวไววา  “หัวใจของการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (ไทย)  อยูที่การเพิ่มผลผลิต  ซึ่งเปนการสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศอยางยั่งยืน...

อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่สามารถใชวัตถุดิบภายในประเทศมากกวา  80%  จึงมีความ

ไดเปรียบ  รวมทั้งยังสามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรไดอีก”  ดังนั้นยุทธศาสตรการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันทางการคาที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดประการหนึ่งคือ  การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

โดยการแปรรูป  เพื่อหลีกเลี่ยงขอดอยจากการพึ่งพาการผลิตและสงออกของสินคาเกษตรขั้นปฐมเปน

หลัก 



 

  
1-27 

   แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของสินคาเกษตรสวนหนึ่งจะ

อาศัย  แนวทางในการจัดทําเสนทางเทคโนโลยี  (technology  roadmap)  ของชาติ9ที่ไดจําแนก

โครงสรางอุตสาหกรรมไทย  จากแผนแมบทดานอุตสาหกรรมอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไดจัด

แบงกลุมอุตสาหกรรมไว  12  สาขา  ซึ่งในการศึกษานี้จะเนนการศึกษาเฉพาะมาตรการที่เปนอุปสรรคที่

มิใชภาษีของกลุมสินคาอุตสาหกรรมอาหาร  6  สาขา ตามภาพที่ 1.1 และตารางขางลาง 

 

กลุมปศุสัตว กลุมประมง กลุมผัก กลุมผลไม กลุมธัญพืช กลุมมันสําปะหลัง กลุมอื่นๆ 

ไกชําแหละ กุงสด ขาวโพดฝกออน สับปะรด ขาว มันสําปะหลัง ไหม 

ไกชําแหละแชเย็น
และแชแข็ง 

กุงแชเย็น 
และแชแข็ง 

กระเจี๊ยบเขียว ลําไย  แปงมันสําปะหลัง กลวยไม 

สุกรชําแหละ ปลาสด หนอไมฝร่ัง มะมวง    

สุกรชําแหละแชเย็น 

และแชแข็ง 

ปลาสดแชเย็น 

และแชแข็ง 

ขาวโพดหวาน กลวยหอม 

กลวยไข 

   

 ปลาทูนา

กระปอง 

 มะพราวออน    

   ทุเรียน    

   มังคุด    

หมายเหตุ:  1. ตัวหนา (bold) เปนสินคาที่เสนอไวใน proposal 

   2. ตัวปกติ (normal) เปนสินคาที่ไดมีการขยายขอบเขตการศึกษา  

   3. ตัวเอน (italic) เปนสินคาที่ศึกษาเพิ่มเติมจากหมายเหตุขอ 1 และ 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  

 
9นภดล  (2548)  
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ภาพที่  1.1 
กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

ขาวและผลิตภัณฑจากขาว 

1. ขอตกลง FTA 

2. ศึกษาการใชมาตรการที่ไมใช

ภาษีของคูสัญญา สําหรับ

ผลิตภัณฑอาหารสดและแปรรูป 

3. ประเมินสถานการณปจจุบันและ

ศักยภาพของการผลิตผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปของไทย 

ผลิตภัณฑผักและผลไม 

ผลิตภัณฑประมง 

4.ขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

และปองกันการใชมาตรการที่มิใชภาษีอยางไมเปนธรรม 

ผลิตภัณฑ เนื้อสัตว 

มันสําปะหลัง 

 
 
 7.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

 7.2.1 การศึกษาขอมูลภาพรวมของขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement)  

   ศึกษาเอกสารขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียน-จีน  ไทย-นิวซีแลนด และ

ไทย-ออสเตรเลีย  ในประเด็นมาตรการที่ไมใชภาษี(Non-tariff barrier; NTB) ที่นํามาใชกับผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป 

   วิธีการ: ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากการตรวจเอกสาร ไดแก เอกสารทางหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ องคกรระหวางประเทศ นโยบายทางรัฐบาล เอกสารทางภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และทําการวิเคราะหมาตรการที่ไมใชภาษีที่กําหนดใชในปจจุบัน และวิเคราะห

มาตรการที่ไมใชภาษีที่อาจถูกกําหนดขึ้นใหม  
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7.2.2 การประเมินสถานการณปจจุบันของผลิตภัณฑอาหารแปรรูป  แบงการศึกษาวิจัย

ออกเปน 3 สวนดังนี้  

(1) การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (SWOT Analysis) ของอาหารแปรรูปไทย 

ประเด็นที่จะทําการศึกษา: การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และเทคโนโลยี 

ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบการบริหารจัดการ ส่ิงแวดลอม การ

จัดสง และลูกคาสําคัญ   ในกลุมผลิตภัณฑผักและผลไม  ขาวและผลิตภัณฑจากขาว  ผลิตภัณฑประมง  

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและมันสําปะหลัง   

วิธีการ: โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณผูสงออก ผูนําเขา หนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ  และผูประกอบการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อการสงออก 

(2) การศึกษาผลกระทบมาตรการ NTBs ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

ประเด็นที่จะทําการศึกษา: ขั้นตอนการปฏิบัติในการนําเขา-สงออก ขอกําหนด

ดานเทคนิคการผลิตและขอกําหนดอื่นๆ ที่ไมใชเร่ืองภาษีที่นํามาใชกับผลิตภัณฑผักและผลไม ขาวและ

ผลิตภัณฑจากขาว ผลิตภัณฑประมง ผลิตภัณฑไกสดและแปรรูป     

    วิธีการ: โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณผูสงออก ผูนําเขา หนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อการสงออก 

    ขั้นตอนการศึกษา 

- สงแบบสอบถามผลกระทบของ FTA ตอธุรกิจ  จํานวนประมาณ 100 ชุด ถึง

หนวยงานที่เกี่ยวของตามตารางที่ 1.5 (โดยคาดหวังการตอบกลับประมาณ 10-25%) และสุมโทรศัพท

สัมภาษณ 

- สรุปสถานการณปจจุบัน  ผลกระทบของ FTA ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ของไทย และประเด็นจุดออน-จุดแข็งของศักยภาพผลิตภัณฑอาหารแปรรูปในการแขงขัน   

- พยายามเชิญตัวแทนผูสงออก-นําเขาในแตละกลุมมาจํานวนไมนอยกวา 5 

รายเพื่อการสัมภาษณโดยตรงถึงผลกระทบของ FTA และยืนยันผลสรุปท่ีไดจากขอ 2 ขางตน  

    (3) การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประเทศคูสัญญา 

   ประเด็นที่จะทําการศึกษา:  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและรูปแบบผลิตภัณฑแปร

รูปของประเทศคูสัญญา 

   วิธีการ: ศึกษาเอกสารงานวิจัย และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภคและการใชผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของผูบริโภคในประเทศคูสัญญา สัมภาษณกลุมตัวแทน

ผูบริโภคและตัวแทนผูนําเขาของประเทศคูสัญญา สัมภาษณผูสงออก หนวยงานราชการที่เกี่ยวของของ

บริษัทการแปรรูปอาหาร 
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ตารางที่  1.3 
รายละเอียดของการศึกษาวิจัย  กิจกรรมที่เกี่ยวของ  และดัชนชีี้วัดผลการดําเนนิงาน 

 

กรอบวิจัย กิจกรรม/วิธีการดาํเนินการ ดัชนีชีว้ัดผลการดําเนินการ 

1.  การศึกษาขอมูลภาพรวม

ของขอตกลงการคาเสรี และ

การใชอุปสรรคทีมิ่ใชภาษีของ

คูสัญญา 

 

   ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร  บทความ  งานวิจัย ที่

เกี่ยวของกับขอตกลงการคาเสรี  และวิเคราะหมาตรการที่

ไมใชภาษีที่ใชในปจจุบันและวิเคราะหมาตรการ NTBs ที่

อาจถูกกําหนดขึ้น   ดังที่ ไดกลาวไวแลวในหัวขอการ

ดําเนินการวิจัย         

   ภาพรวมของขอตกลงการคาเสรีของผลผลิตผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป  และมาตรการ NTBs ที่นํามาใชในการ

สงออก-นําเขาในปจจุบันของกลุมอาหารที่สําคัญ (As-Is 

NTB)  และมาตรการ NTBs ที่อาจถูกกําหนดขึ้น  (To-be 

NTB) 

2.  การประเมินสถานการณ
ปจจุบันและศักยภาพของการ
ผลิตผลิตภณัฑอาหารแปรรูป  

1.การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (SWOT Analysis) ของ

อาหารแปรรูปไทย 

 

 

 

 

2.การศึกษาผลกระทบมาตรการทาง  NTBs ที่มีตอ

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

 

 

 

 
 

1.ขอดี  ขอดอย   โอกาส  และภาวะคุกคามตอผลผลิต

ผลิตภัณฑอาหารในดานการผลิตวัตถุดิบ  กระบวนและ

เทคโนโลยีการแปรรูป  ระบบประกันคุณภาพ  การจัดการ

สิ่งแวดลอม  ระบบการจัดสง แลลูกคาสัมพันธ 

 

 

2.ขอดีและขอเสียเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการ

ประกาศใชขอตกลงการคาเสรีในดานขั้นตอน-แนวทางการ

ปฏิบัติ  และมาตรการ NTBs ในดานคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการสงออกของกลุมผลิตภัณฑจากสับปะรด  

ขาวและผลิตภัณฑจากขาว  ผลิตภัณฑกุงสดแชเยือกแข็ง  

ผลิตภัณฑไกสดและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก   

3.  การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ
อาหารและแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสดและ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเพื่อ
สงออก 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูปเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ

คูสัญญา 

2.  สํารวจผลิตภัณฑอาหาร  (Food Product Survey) ของ

กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม  ขาวและผลิตภัณฑจากขาว  

ผลิตภัณฑประมง ผลิตภัณฑไกสดและแปรรูป  ที่มีจําหนาย

ในทองตลาดของไทย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนดและจีน  เชน 

บริษัทหรือผูสงออก-นําเขาผลิตภัณฑอาหาร 

1. ขอสรุปพฤติกรรมการบริโภคของประชากรประเทศ

คูสัญญา  

  

 

2. รูปแบบผลิตภัณฑอาหารของอาหารในกลุมที่ศึกษาที่มีใน

ประเทศคูสัญญา            

     -ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปไทย  คิดผลิตภัณฑอาหารในการตอบ สนองความ

ตองการของผูบริโภคในประเทศคูสัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแขงขัน   

4.  ขอเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการดําเนินการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันและ
ปองกันการใชมาตรการ NTBs 
อยางไมเปนธรรม 

   นําผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบ

ผลิตภัณฑอาหารที่มีในปจจุบัน  เพื่อหาแนวคิดผลิตภัณฑที่

มีความเปนไปไดสูงสุดในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

   แนวคิดผลิตภัณฑอาหารและรูปแบบผลิตภัณฑที่มีโอกาส

ในการสงออก 
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ตารางที่  1.4 
สรุปวิธีการดําเนินการเก็บขอมูล 

 

Interview 
Desk Research สภาอุตสาหกรรม/ บริษัทแปรรูป

อาหาร/ผูสงออก-นําเขา 
หนวยงานของรัฐบาลไทย 

คนควาขอมูลจากเอกสาร ชนิดสินคา 

ราคา 

ปญหาในการนาํเขา-สงออก 

เวลา/ฤดูกาล 

การจัดเก็บของคงคลัง 

การขนสง/เคลื่อนยาย/บรรจ ุ

ขั้นตอนสงออก 

เวลานําสง 

ขั้นตอนวิธีการคา 

มาตรการ SPS (GMP, GAP, 

HACCP)   

มาตรฐานระบบการจัดการ 

 

กรมสงเสริมการสงออก, กรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ 

♦ กฎระเบียบ 

♦ ขั้นตอนสงออก 

♦ กฎหมายระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการเกษตร, กรมวชิาการ

การเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว, 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาต ิ

♦ การตรวจสอบมาตรฐานสินคา
การเกษตร; การรับรอง GAP  

♦ การตรวจสอบสารปนเปอน 

หนวยบริการวิชาการ/  

ภาครัฐ/เอกชน 

♦ การแปรรปูอาหาร 
- ขั้นตอนวิธีการ 

- การควบคมุคุณภาพอาหาร 

- การบรรจุภัณฑ 

♦ การพัฒนาผลิตภัณฑ-รสชาติ 
♦ การควบคุมความปลอดภัยอาหาร 

 

หมายเหตุ:*หนวยงานที่ทําการสัมภาษณและลักษณะประเด็นคําถามสามารถทําการปรับไดตามความ

เหมาะสม 
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ตารางที่  1.5 
กลุมเปาหมายการวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม 

 
หนวยงาน  ขนาดกลุมตัวอยาง วิธีการ 

หนวยงานของ

รัฐบาลไทย 

กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ  

สัมภาษณตรง 

สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ 

ผูสงออก-ผูนําเขา สภาอุตสาหกรรมอาหาร/ผูนําเขา-สงออก  

บริษัทสงออกสินคาเกษตรที่ยินดีใหความ

รวมมือ จํานวน 5 ราย 

สัมภาษณตรง 

สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ 

 

7.2.3 เครื่องมือ (แบบสํารวจ)  

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้อาจมีดังตอไปน้ี   

 1. แบบสอบถามสถานการณของผลผลิตอาหารกอนและหลังขอตกลงการคาเสรี: 

หนวยงานของรัฐ 

2. แบบสอบถามสถานการณของการนําเขา-สงออกกอนและหลังขอตกลงการคา

เสรี : หนวยงานของรัฐ  ผูนําเขา-สงออก   

   3.  แนวทางคําถามที่ใชในการสัมภาษณตรง สําหรับหนวยงานของรัฐ  ผูนําเขา-

สงออก   

  4. แบบ checklist ในการสํารวจรูปแบบผลิตภัณฑอาหารที่มีในประเทศไทย 

  5. แนวทางคําถามที่ใชในการระดมความคิดในการหาแนวคิดผลิตภัณฑ  สําหรับ

ผูนําเขา-สงออกผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 
 
8. การประเมินผลกระทบหลังจากการทําขอตกลงการคาเสรี (Post-FTA Assessment) : 
ผลกระทบตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทยและขอเสนอแนะแนวทางในการบรรเทาผลกระทบในสินคา
เกษตรที่ดอยความสามารถในการแขงขัน 
 
 8.1 คําถามที่การศึกษาในสวนนี้ตองการหาคําตอบไดแก 

 (1) ขอตกลงการคาเสรีสงผลกระทบอยางไรตอเกษตรกร และผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญตอ

การประกอบอาชีพของเกษตรกร?   ผลกระทบน้ีอาจรวมถึงผลกระทบในทางบวกในทัศนะของเกษตรกร

และผูมีสวนไดสวนเสีย  

(2) เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียปรับตัวอยางไรตอผลกระทบนี้ ? 
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(3) รัฐควรมีบทบาทอยางไรในการบรรเทาผลกระทบทางลบ และ สงเสริมสนับสนุนให

เกษตรกรปรับตัวจากผลกระทบขอตกลงเขตการคาเสรี 

 8.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 (1) ศึกษาผลกระทบหลังจากการทําขอตกลงการคาเสรี (Post-FTA Assessment) : 

  (2) ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรหลังจากการทําขอตกลงการคาเสรี รวมทั้งผูมีสวนได

เสียสําคัญที่ยอมจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  

  (3) ศึกษาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบตอเกษตรกร โดยพิจารณาการปรับตัวดาน

อาชีพเปนสําคัญ 

 8.3 กลุมเปาหมายการศึกษา ไดแก กลุมเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญตอการประกอบ

อาชีพของเกษตรกรที่ผลิตสินคา 2  กลุมใหญ  ประกอบดวยสินคา 6 ชนิด ไดแก  

  (1) กลุมพืช  4 ชนิด ไดแก   

  ก. กระเทียม หอมใหญ และผักผลไมเมืองหนาว ซึ่งเปนสินคาในกลุมผักและผลไม 

ตามลําดับการจัดประเภทของกรมสงเสริมการเกษตร  และไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทําขอตกลง

การคาเสรีกับประเทศจีน 

  ข.   ชา  ซึ่งเปนสินคาในกลุมประเภทไมยืนตนตามการจัดประเภทของกรมสงเสริม

การเกษตร  

  (2) กลุมสัตว  2  ชนิด  ไดแก 

  โคเนื้อและโคนมซึ่งเปนสินคาในกลุมปศุสัตว และคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรง

จากการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา (หากมีการลง

นามขอตกลง) 

 สินคากลุมพืชเปนสินคาที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีที่ไดลงนามแลวกับ

ประเทศจีน และไดรับผลกระทบคอนขางชัดเจน  สวนโคเนื้อและโคนมไดรับผลกระทบจากขอตกลงที่ลง

นามแลวกับออสเตรเลีย  ซึ่งแมวาจะชะลอการเปดเสรีสินคาที่เปนนมและผลิตภัณฑจากนมออกไป แตก็

เร่ิมสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร  สินคาโคเนื้อและโคนมยังอาจไดรับผลกระทบจาก

ขอตกลงการคากับสหรัฐอเมริกา  

8.4 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสินคาและเกษตรกร 

 (1) กระเทียม 

  ในป 2547  พื้นที่เพาะปลูกสําคัญอยูในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน  และ

เชียงราย  คิดเปนรอยละ 27.05 16.92 16.07 และ 11.05 ตามลําดับ   สถิติระหวางป 2545-2547 ระบวุา

จํานวนผูปลูกลดลงโดยตอเนื่องในสัดสวนที่สูงขึ้นทุกป การลดลงสวนหนึ่งเปนผลจากการที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณมีนโยบายสนับสนุนการลดการผลิต   

  พื้นที่เพาะปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหมกระจายอยูใน 18 อําเภอ 54  ตําบล  คิด

เปนพื้นที่เพาะปลูก 21,000 ไร และมีเกษตรกร 4,500 ราย  แหลงที่ปลูกมากที่สุดอยูที่อําเภอแมอาย  
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ไชยปราการ  เวียงแหง และฝางตามลําดับ  โดยตลาดคาสงสําคัญอยูที่สันปาตอง หางดง และ จอมทอง  

ในจังหวัดเชียงใหม และ ที่อําเภอเมือง   ปาซาง และ บานโฮง  จังหวัดลําพูน และที่ถนนทรงวาด 

กรุงเทพฯ ซึ่งลดความสําคัญลงเปนลําดับ  

  (2)  หอมหัวใหญ  

  ปลูกมากที่สุดที่จังหวัดเชียงใหมเชนกัน มีพื้นที่เพาะปลูก 8,600 ไร มีเกษตรกร 5,862 

ราย   ผูปลูกหอมหัวใหญ สวนใหญสังกัดสหกรณผูปลูก   สหกรณที่ใหญที่สุดอยูที่อําเภอฝาง  สันปาตอง 

แมวาง  และพราว  ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิก 2,393  คน,  2,213 คน, 1,233 คน และ 109 คน

ตามลําดับ  ตลาดพอคาคนกลาง  อยูที่ไชยปราการ สันปาตอง และ ฝาง  

  เสนทางของสินคากระเทียมและหอม เร่ิมจาก เกษตรกร (ซึ่งผลิตเพื่อขายสูผูบริโภค

ดวย และ เพื่อทําพันธุดวย)  ผูคาในหมูบาน  ผูคาในทองถิ่น  ผูคาที่ตลาดเมืองใหม (เชียงใหม) กอนที่จะ

สงมาที่ ตลาดขายสงในภาคกลาง ที่สําคัญไดแก ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดไทที่รังสิต และ ถนนทรงวาด 

กอนที่จะกระจายไปสูผูบริโภคระดับครัวเรือน  ในกรณีของกระเทียม ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร

กระเทียมดอง และ กระเทียมเจียวสลัดมัน ซึ่งมีโรงงานในจังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการซื้อจากผูผลิตใน

ทองถิ่นโดยตรง 

  ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญอีกกลุมหนึ่งคือพอคาปุยและยาฆาแมลง ซึ่งมีเกษตรกรหอม

กระเทียมเปนลูกคา  นักวิชาการเกษตรและการคาภายในที่จังหวัดเชียงใหมมีความเห็นตรงกันวา ตนทุน

การผลิตที่สูงของเกษตรกรเปนผลจากการใชปุยและยาฆาแมลงเกินความจําเปน 

  (3)  ชา 

  ปลูกมากที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แพร  แมฮองสอนและลําปาง สถิติจากกรม

สงเสริมการเกษตรระบุวาในป 2547 มีพื้นที่ปลูกในจังหวัดขางตนรวม 79,451 ไร  โดยในภาพรวมตั้งแตป 

พ.ศ. 2543 ถึง 2547  พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทุกป  ขอมูลพื้นที่ปลูกชาจากกรมสงเสริมการเกษตรระบุวา  ในป  

2548  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกชาจํานวน 97,335 ไร  โดยจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่ที่มีการปลูกชามาก

ที่สุด  คิดเปนพื้นที่เพาะปลูกชาประมาณ 45,599  ไร  หรือรอยละ  46.85 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด  ใน

จํานวนนี้เปนพื้นที่ปลุกชาพันธุอัสสัมประมาณ  35,599 ไร หรือประมาณรอยละ  80  เปนพื้นที่ปลูกชาจีน

ประมาณ  10,000  ไร    (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, ไมปรากฏปที่พิมพ)  ขอมูลเพาะปลูกและ

ผลผลิตซึ่งรวบรวมจากเอกสารของกรมสงเสริมการเกษตร  และ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ซึ่ง

อางอิงจากแหลงขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร เชนกัน)  เปนดังนี้ (ตัวเลขขอมูลเพาะปลูกบางสวนไม

ตรงกัน) 
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ตารางที่ 1.6 
ขอมูลเพาะปลูกและผลผลิตชา ระหวางป พ.ศ. 2543-2548 

 

ขอมูลเพาะปลูก/ผลผลิต 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 85,658 89,272 92,354 97,355 100,844 107,017 

พื้นที่ใหผล (ไร) 84,158 87,972 89,754 95,326 100,754 106,927 

ผลผลิตชาสด (ตัน) 50,354 32,290 33,384 33,961 59,636 61,331 

ผลผลิตตอไร (กก.) 598 367 372 356 591 573 

ที่มา :     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร         
 

 ชาที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธุคือ ชาอัสสัม และ ชาจีน   ชาอัสสัมเปนชาที่ทน

แลงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของเขตรอนไดดี  ผลผลิตสูง และตนทุนโดยเฉลี่ยต่ํา เนื่องจาก

ผลผลิตสูงและไมตองการดูแลเทาชาจีน  เหมาะสําหรับทําชาฝรั่ง   สวนชาจีน ทนทานตออุณหภูมิต่ําและ

สภาพแวดลอมที่ผันแปรไดดี    ตนทุนการปลุกสูง เนื่องจากผลผลิตต่ํา และ ตองการการดูแลรักษา

มากกวาชาอัสสัม   (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, ไมปรากฏปที่พิมพ) 

 (4)  ผักผลไมเมืองหนาว 

  ผักผลไมเมืองหนาวไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดเขตการคาเสรีเนื่องจากราคาที่

แตกตางกันอยางมากระหวางผักผลไมที่ปลูกในประเทศกับท่ีนําเขาจากประเทศจีน ดังตัวเลขราคาใน

ตารางที่ 1.7  

 
ตารางที่ 1.7 

เปรียบเทียบราคาผักผลไมจากจีน และ ผักสงเสริมโครงการหลวง (ตุลาคม 2546) 
 

ชนิดผัก ราคาเฉลี่ยของผักจีน 
 (บาท) 

ราคาผักสงเสริมโครงการหลวง 
(บาท) 

บร็อคโคลี 11.67 53.45 

คึ่นชายฝรั่ง 10.51 25.13 

ปวยเลง 8.63 34.77 

ถั่วหวาน 10.82 57.02 

ผักกาดหอมหอ 9.07 16.22 
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 มูลคาการนําเขาของผักผลไมจากจีนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคญั ดังปรากฏวาการ

นําเขาบร็อคโคลีเพิ่มขึ้นจาก 64 ตันในป 2546 เปน 655 ตัน ในชวงครึ่งปแรกของป 2547    ถั่วลันเตาเพิม่

จาก 15 ตัน เปน 496 ตัน  ผักกาดหอมหอเพิม่จาก 2 ตันเปน 63 ตัน  

 มูลนิธิโครงการหลวงมีบทบาทสําคัญในการผลิตผักและผลไมเมืองหนาว อันสืบ

เนื่องมาจากโครงการพัฒนาชนกลุมนอยที่อาศัยบนพื้นที่สูง โครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช

ทดแทนพืชเสพติด โดยมีผักผลไมเมืองหนาวจําหนายตลอดปไมต่ํากวา 32  ชนิด (กนก ฤกษเกษม และ 

ลือชัย จุลาสัย, 2544) 

  (5) โคเนื้อ 

  ในป 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่เล้ียงโคเนื้อสวนใหญอยูในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาค

กลาง มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อประมาณ 1.02 ลานราย  จําแนกออกเปนผูเล้ียงรายยอย  ผูเลี้ยงระดับกลาง 

และผูเล้ียงรายใหญ   ในดานการตลาด  จําแนกออกไดเปน ตลาดระดับลาง ซึ่งไดแกตลาดเนื้อเขียง   

ลูกชิ้น คิดเปนรอยละ 41 ตลาดระดับกลาง  อันไดแกเนื้อโคขุนทั่วไป  รอยละ 58   และตลาดเนื้อระดับสูง 

อันไดแกเนื้อโคขุนคุณภาพ  รอยละ 1      

  ในดานพื้นที่เล้ียง สัดสวนที่สูงของจํานวนฟารมผูเล้ียงขนาดเล็ก พบในจังหวัด 

กาญจนบุรี ตาก นครราชสมีา ในขณะที่กลุมผูเล้ียงระดับกลางพบในจังหวัด  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  

ลพบุรี นครสวรรค ตาก สวนผูเล้ียงรายใหญพบที่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สกลนคร และนครราชสีมา 

ตามลําดับ 

  องคกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่มีบทบาทสําคัญคือสมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย  และ สมาคม

สงเสริมผูเล้ียงโคกระบือ  องคกรหลังนี้มีบทบาททั้งในดานการคาโคกระบอืท่ีมีชีวิต และ เนื้อชําแหละ 

สมาชิกขององคกรทั้งสองแหงมีทั้งที่ผูเล้ียงรายยอย รายกลาง และรายใหญ  ซึ่งครอบคลุมถึงผูเล้ียงทั้ง

ตลาดลาง ตลาดกลาง และ ตลาดบน  สถิติระหวางป 2543-2547  ระบุวาจํานวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป  

แตพบวาเพิ่มในอัตราที่ลดลง 

  นอกจากเกษตรกรซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) สําคัญแลว  ยังมีกลุม

ตางๆอีก  3  กลุม ไดแก   ผูคา (ซึ่งในบางกรณีโดยเฉพาะกรณีผูเล้ียงรายใหญจะเปนผูผลิตดวย)  ผู

ชําแหละหรือโรงฆา  และ ผูประกอบธุรกิจนาหญา ซึ่งเปนอาหารของโค   โดยผูประกอบธุรกิจนาหญาที่

สําคัญกระจายอยูในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี และ สระบุรี   ซึ่งอยูในภาคกลาง  

  (6) โคนม 

  ในป 2547 พื้นที่เล้ียงโคนมสวนใหญอยูในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย

จํานวนผูเล้ียงทั้งรายยอย รายกลาง และ รายใหญ กระจายอยูใน 4 จังหวัด ไดแก  ราชบุรี สระบุรี 

นครราชสีมา และ ลพบุรีตามลําดับ   สถิติในป พ.ศ. 2547 ระบุวาจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมทั้ง

ประเทศ มี  23,439 ครัวเรือน   เกษตรกรสวนใหญสังกัดสหกรณ  อันเปนผลจากการที่รัฐบาลสงเสริมการ

รวมกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในรูปสหกรณ     ในป 2548  มีสหกรณจํานวน 117 แหงกระจายอยูทั่ว
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ประเทศ  ผลิตน้ํานมดิบรอยละ 90 ของน้ํานมที่ผลิตไดทั้งหมด  ผูเล้ียงรอยละ 70 เปนสมาชิกสหกรณ  

รอยละ 30 เปนผูเล้ียงอิสระ 

  ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญสําหรับสินคานมนอกจากเกษตรกร ไดแก สหกรณ และผู

ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว  และอุตสาหกรรมแปรรูป   ครัวเรือนเกษตรกรที่เล้ียงโคนมตั้งแตป 2542-

2547 เพิ่มโดยตอเนื่อง  แตลดลงระหวางป 2547-2548   คิดเปนรอยละ -0.27  

8.5 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 จากคําถามการศึกษาและขอมูลเบื้องตน  กรอบแนวคิดสําคัญที่ใชในการศึกษา ไดแก

แนวคิดเรื่องผลกระทบจากการทําขอตกลงการคาเสรี  และแนวคิดเรื่องการปรับตัว  

8.6 วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเพื่อตอบคําถามขางตนกระทําใน 2 ลักษณะคือศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิและ 

ขอมูลภาคสนาม โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ   ดวยวิธีการสัมภาษณ และ สนทนากกลุม (Focus Group 

Discussion)  กับกลุมเกษตรกร และ ผูมีสวนไดสวนเสีย   การศึกษาเชิงคุณภาพจะทําใหสามารถ

พิจารณาการปรับตัวของเกษตรกร ในเชิงกระบวนการ รวมท้ังสามารถวิเคราะหบทบาทของผูมีสวนได

สวนเสียตางๆไดชัดเจนกวาการศึกษาเชิงปริมาณ นอกจากนั้นขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน

อาชีพของเกษตรกรสวนใหญปรากฏอยูในสถิติรายปของหนวยงานที่เกี่ยวของอยูแลว  

 การกําหนดพื้นที่การศึกษากลุมสินคาพืชใชเกณฑ จํานวนเกษตรกร ขนาดของพื้นที่

ประกอบอาชีพ  และพื้นที่ของผูใหขอมูลสําคัญประกอบกัน   สวนสินคาโคเนื้อโคนม  ใชเกณฑจํานวน

เกษตรกร  จํานวนโคที่เล้ียง  และ พื้นที่ของผูใหขอมูลสําคัญ   พื้นที่การศึกษากําหนดได 2 พื้นที่ คือ  

1. ภาคเหนือ สําหรับ กระเทียม หอมหัวใหญ และ ชา 

2. ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับโคเนื้อ โคนม 

3. ภาคกลาง สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ เชน พอคาคนกลาง  ประธานสหกรณ   ผูผลิต

อาหารสัตว      

  หลังจากกําหนดพื้นที่ในระดับภาคแลว เปนการกําหนดพื้นที่ระดับจังหวัด โดยพิจารณาจาก

จํานวนผูเพาะปลูกและผูเล้ียง   ความเปนไปไดในการเก็บขอมูล   

  กลุมเปาหมายในการศึกษาสําหรับสินคาแตละชนิด ครอบคลุม เกษตรกร ผูมีสวนไดสวน

เสีย     เจาหนาที่ของรัฐ  และ นักวิชาการ  การเก็บขอมูลจึงไมไดจํากัดเฉพาะในพื้นที่ที่เกษตรกรประกอบ

อาชีพเทานั้น ดังไดอธิบายไวแลวขางตน  

  การคัดเลือกผูใหขอมูลในกรณีโคเนื้อและโคนมกระทําโดยใชเกณฑขนาดของฟารมตามที่

กําหนดโดยกรมปศุสัตว  และ ความเปนไปไดในการเก็บขอมูล  สวนกรณีผักและไมยืนตน  คัดเลือกจาก

ขนาดของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก และความเปนไปไดในการเก็บขอมูล  กลุมผูใหขอมูลถือเปนกรณี

ตัวอยาง  มิใชตัวแทนของกลุมเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย   
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  การเก็บขอมูลกระทําโดยการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอันไดแก   

   กรมปศุสัตว  และ  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   กรมสงเสริมการเกษตร และ  สํานักงานเกษตรจังหวัด   

  กรมสงเสริมสหกรณ  และ สํานักงานสหกรณจังหวัด   

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

  กลุมสหกรณ 

  ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ 

  แนวการเก็บขอมูลปรากฏในตารางที่  1.8 

 8.7 แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

          การวิเคราะหขอมูลใชแนวคิดเรื่องผลกระทบจากการเปดการคาเสรีและการปรับตัว 

 



รายงานขั้นกลาง 2-39 
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บทที่ 2 
สถานการณการผลิต การบริโภค และการคา สินคาเกษตรที่สําคัญในตลาดโลก 

 : อดตี ปจจบุนั และอนาคต 
 

 ในบทนี้จะเปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลสถานการณการผลิต การบริโภค และการคา สินคา

เกษตรในตลาดโลก โดยจะพิจารณาเฉพาะการผลิต การบริโภค และการคา ธัญพืชและผลิตภัณฑเกี่ยวกับ

เนื้อสัตวและผักผลไมที่สําคัญ และศึกษาขอมูลในภาพรวมเปนรายทวีปหรือแบงเปนลักษณะของประเทศที่

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดยจะแบงขอบเขตการวิเคราะหออกเปนชวง 3 ชวงเวลา คือ (1) ชวง

กอนป ค.ศ. 2000 (2) ป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน (3) การคาดการณไปจนถึงป 2020 เพื่อเปนภูมิหลัง และ

ขอมูลในการเสนอแนะนโยบายตอไป 

 ในสวนของขอมูลรายประเทศดานการผลิต การบริโภค และการคา สินคาเกษตรของประเทศตางๆที่

ทําการศึกษานโยบายการคาสินคาเกษตรในบทที่ 3 นั้นอยูในภาคผนวกของบทนี้ โดยประกอบดวยขอมูลของ

ประเทศคูคา 17 ประเทศดวยกัน ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลา

เทศ พมา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไอซแลนด นอรเวย สวิตเซอรแลนด จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลของประเทศไทยและเวียดนามดวย (ดูตารางในภาคผนวก3.3 หนา 3-99 ถึง 3-118 สวน

คําจํากัดความของภูมิภาคประเทศและสินคาจะอยูในภาคผนวก3.3 หนา 3-119 ถึง 3-124) 
 
1  ธัญพืช 
 

(1)  สถานการณการผลิต การบริโภค และการคา ธัญพืชชวงกอนป ค.ศ. 20001

 ตั้งแตป ค.ศ. 1967 – 1997 ผลผลิตธัญพืชตอประชากร (per capita cereal production) ทั่ว

โลกไดเพิ่มขึ้นมาก จากตารางที่ 1 พบวาผลผลิตธัญพืชตอประชากรของประเทศที่พัฒนาแลวเพิ่มจาก 565 

กิโลกรัมในป ค.ศ. 1967 เปน 660 กิโลกรัมในป ค.ศ. 1997 ในขณะที่ผลผลิตธัญพืชตอประชากรของประเทศ

กําลังพัฒนาเพิ่มจาก 176 กิโลกรัมในป ค.ศ. 1967 เปน 226 กิโลกรัมในป ค.ศ. 1997 โดยในภาพรวมพบวา

การเพิ่มขึ้นของผลผลิต (production) นี้สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูก (yield) 

ถึงแมวาอัตราการเติบโตของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดจะต่ําและพื้นที่เพาะปลูกตอประชากร (per capita 

harvested area) จะลดลง การเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกเปนผลสืบเนื่องจากการพัฒนาการ

เกษตรที่เรียกวาการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) คือ การพัฒนาพันธุพืช ระบบชลประทาน และการใชปุย 

                                                 
1 สรุปจาก Rosegrant et.al (2001a) 
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ในชวงที่การปฏิวัติเขียวรุงเรืองในชวงทศวรรษ 1970 ผลผลิตของธัญพืชเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในประเทศ

กําลังพัฒนาแถบเอเชีย และไดขยายวงกวางไปยังประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อยางไรก็ตามหลังจากชวงรุงเรือง

ไปจนถึงชวงปลายทศวรรษ 1990 อัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชในประเทศกําลังพัฒนาคอนขางต่ํา จาก

ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชในประเทศกําลังพัฒนาอยูที่ 0.5% ตอปในชวงป ค.ศ. 1982 – 

1990 และ 0.6% ตอปในชวงป ค.ศ. 1990 – 1997 ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตธัญพืชใน

ประเทศที่พัฒนาแลวคอนขางหยุดนิ่ง คือ อยูที่  0.2% ตอปในชวงป ค.ศ. 1982 – 1990 และถึงกับติดลบ คือ 

อยูที่ -0.4% ตอปในชวงป ค.ศ. 1990 – 1997  

 

 

ตารางที่ 1 
1967-97  

ตารางที่ 1  Per capita cereal production and annual growth rates in developing-country 
regions, 1967-97 

 

 Dyson (1996) กลาววาการที่อัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชของประเทศพัฒนาแลวในชวง

ทศวรรษ 1990 ติดลบอาจเปนผลมาจากการที่รัฐใหการอุดหนุนภาคเกษตรในชวงทศวรรษ 1980 ในกลุม

ประเทศยุโรป (European Union, EU 15) สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งการอุดหนุนนี้มีผลทําใหผลผลิต

และสต็อคของธัญพืชเพิ่มขึ้นมากในชวงที่มีการอุดหนุน ซึ่งมีผลทําใหราคาธัญพืชในตลาดโลกลดต่ําลง ใน

ระยะหลังประเทศผูสงออกจึงลดการอุดหนุนการผลิตธัญพืชลงและผูผลิตในประเทศหันไปผลิตหรือเพาะปลูก

พืชอื่นๆแทน นอกจากนี้รัฐไมเพียงแตพยายามลดขนาดการอุดหนุน แตยังพยายามลดการอุดหนุนที่สงผลตอ

การตัดสินใจในการผลิตโดยตรง โดยมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนจากการอุดหนุนทางราคา (price support) มาเปน

การจายเงินอุดหนุนโดยตรง (direct payment) ทั้งนี้เพื่อลดภาระในการเก็บสต็อคสินคาของรัฐ  
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 ตารางที่ 2 แสดงถึงอัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชตอพื้นที่เพาะปลูก (yield) และอัตราการ

เติบโตของผลผลิตธัญพืชของประเทศพัฒนาแลวในชวงป ค.ศ. 1982 – 1990 และ ชวงป ค.ศ. 1990 – 1997 

จากตารางที่ 2 พบวาประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญมีอัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชในระดับต่ําในชวงป 

ค.ศ. 1982 – 1990 (มีเพียงออสเตรเลียที่มีอัตราการเติบโตของผลผลิตติดลบ) ในขณะที่ชวงป ค.ศ. 1990 – 

1997 อัตราการเติบโตของผลผลิตของประเทศตางๆ คอนขางหยุดนิ่งถึงถดถอยยกเวนในประเทศออสเตรเลีย

และสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชที่ 6% และ 2.2% ตามลําดับ สวนผลผลิตตอพื้นที่

เพาะปลูกยังคงเติบโตดวยอัตราการเติบโตที่เปนบวกในทั้งสองชวงเวลา ยกเวนประเทศยุโรปตะวันออกและ

อดีตประเทศที่เคยอยูในสหภาพโซเวียต (Former Soviet Union, FSU) ในชวงป ค.ศ. 1990 – 1997 ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะประเทศเหลานี้กําลังอยูในชวงขั้นตอนการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังจากแยกออกมาจากสหภาพโซเวียต 

ซึ่งกอใหเกิดผลในเชิงลบตอทั้งอัตราการเติบโตของผลผลิตธัญพืชตอพื้นที่เพาะปลูก (yield) และอัตราการ

เติบโตของผลผลิตธัญพืช  

  

 

ตารางที ่2   Growth rates of cereal yields and production in developed countries, 
1982-97 

 

 ในดานของอุปสงคตอธัญพืช (Cereal Demand) การเติบโตของประชากรทําใหความตองการ

ธัญพืชในตลาดโลกเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามอัตราการเติบโตของประชากรที่ลดลงทําใหอัตราการเติบโตของ 

Cereal Demand ลดลงทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว (ดูตารางที่ 3) สําหรับอัตราการ
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เติบโตที่ลดลงของ cereal demand ในประเทศกําลังพัฒนาสวนหนึ่งเปนผลมาจากอัตราการเติบโตที่ลดลง

ของ cereal demand ในเอเชีย สวนในกรณีประเทศที่พัฒนาแลวอัตราการเติบโตที่ลดลงสวนหนึ่งเปนผลมา

จากการสลายตัวของอดีตกลุมประเทศ FSU ในชวงหลังป ค.ศ. 1990 

 

 

ตารางที ่3   Growth rates of population and total cereal demand, 1967-97 

 

 สําหรับสถานการณการคาธัญพืชในชวงป ค.ศ. 1967 – 1997 พบวา การเพิ่มขึ้นของการคานี้

เปนผลมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและการพัฒนาทางการขนสง นโยบาย

การคา และการเปลี่ยนแปลงใน demand จากตารางที่ 4 พบวาตั้งแตป ค.ศ. 1967 - 1997 กลุมประเทศกําลัง

พัฒนามีการนําเขาสุทธิธัญพืชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการนําเขาสุทธิ 22 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1967 เปน 

99 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1997 ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมีการสงออกสุทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการ

สงออกสุทธิ 25 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1967 เปน 106 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1997 (ดูตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4   Net cereal trade, 1967-97 

  

 ตารางที่ 5 แสดงถึงการคาสุทธิของประเทศผูสงออกที่สําคัญตั้งแตป ค.ศ. 1967 – 1997 จาก

ตารางที่ 5 พบวา EU15 ไดเปล่ียนจากเปนประเทศที่มีการนําเขาธัญพืชสุทธิ 24 และ 2 ลานเมตริกตันในป 

ค.ศ. 1967 และ 1982 ตามลําดับ ไปเปนประเทศผูสงออกสุทธิ 29 และ 20 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1990 

และ 1997 ทั้งนี้เปนเพราะ EU มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทําใหผลิตธัญพืชไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับ

การบริโภคไมเปล่ียนแปลงมากนัก และในชวงเวลาเดียวกันอินเดียก็เปล่ียนจากประเทศผูนําเขาสุทธิเปนผู

สงออกสุทธิ สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศผูสงออกรายใหญนั้นในป ค.ศ. 1982 การสงออก

สุทธิเพิ่มขึ้น 2.4 เทาจากการสงออกสุทธิในชวงป 1967 อยางไรก็ตามการสงออกสุทธิในชวงป 1997 ไดลดลง 

22% จาก 94 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1990 เปน 77 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 1997 ทั้งนี้เปนเพราะการ

แขงขันที่เพิ่มขึ้นจากกลุมประเทศ EU15 และนโยบายรัฐที่อุดหนุนการจํากัดการผลิต สวนการสงออกสุทธิของ

ออสเตรเลียก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

   

  



                                        
 

2-6 

 

ตารางที ่5   Net cereal trade by individual cereal exporters, 1967-97 

 

 ตารางที่ 6 แสดงถึงการคาสุทธิของประเทศผูนําเขาที่สําคัญตั้งแตป ค.ศ. 1967 – 1997 จาก

ตารางที่ 6 พบวาตั้งแตป ค.ศ. 1967 – 1997 กลุมประเทศผูนําเขาธัญพืชที่สําคัญมาจากเอเชียโดยเฉพาะ

ญี่ปุนที่การนําเขาสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 11.8 ลานเมตริกตันเปน 27.8 ลานเมตริกตัน สวนจีนนั้นเพิ่มความสําคัญ

ในฐานะประเทศผูนําเขาสุทธิในชวงป ค.ศ. 1982 และ 1990 (เทียบกับป ค.ศ. 1967) แตก็ลดความสําคัญลง

เกือบเทาตัวในป ค.ศ. 1997 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 นอกจากนี้ประเทศในแถบเอเชียตะวันตก/แอฟริกา

เหนือ (West Asia/North Africa, WANA) เพิ่มความสําคัญจากการเปนประเทศผูนําเขาสุทธิเพียง 6.3 ลาน

เมตริกตันในป ค.ศ. 1967เปน 45 ลานเมตริกตัน ในป ค.ศ. 1997 แซงหนากลุมประเทศเอเชียซึ่งเคยเปน

ประเทศผูนําเขาที่สําคัญที่สุด 
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ตารางที ่6   Net cereal trade by major importing countries, 1967-97 

 

(2) สถานการณการผลิต การบริโภค และการคา ธัญพืชชวงหลังป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน2

  ตารางที่ 7 แสดงถึงสถานการณการผลิตธัญญาหาร (crop) ในตลาดโลกในชวงป ค.ศ. 2003 – 

2006 พบวาจากป ค.ศ. 2003/2004 มายังป ค.ศ. 2004/2005 ผลผลิตธัญพืชรวม (total grains) ในตลาดโลก

เพิ่มสูงขึ้นจาก 1,859 ลานตัน เปน 2,036 ลานเมตริกตัน แตคาดวาจะลดลงเปน 1,976 ลานเมตริกตันในป 

ค.ศ. 2005/2006 ประเทศที่ผลิตธัญพืชรวมมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา จีน และ กลุมประเทศ EU-25 และ

                                                 
2 ใชขอมูลและสรุปความบางตอนจาก Foreign Agricultural Services, USDA (2005); Foreign 

Agricultural Services, USDA (2006a) 
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อินเดีย ตามลําดับ โดยในหมูธัญพืชรวม (total grains) พบวาผลผลิตขาวสาลี (wheat) ธัญพืชอยางหยาบ 

(coarse grains) และขาว (rice, milled) ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2004/2005 เมื่อเทียบกับป ค.ศ.  

2003/2004 แตคาดวาผลผลิตขาวสาลีและธัญพืชอยางหยาบจะลดลงในป ค.ศ. 2005/2006 ในขณะที่

ผลผลิตขาวอาจเพิ่มขึ้นเล็กนอย   
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ตารางที่ 7 

                                            
  ตารางที่ 7
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 ตารางที่ 8 แสดงขอมูลการนําเขา การผลิต การบริโภค และสต็อดของขาวสาลี (wheat) ใน

ตลาดโลกเปนรายภูมิภาค (region) ในขณะที่ตารางที่ 9 แสดงถึงการผลิต การบริโภค และสต็อดของขาวสาลี

เปนรายประเทศ (รวมเฉพาะที่สําคัญ) ในชวงป ค.ศ. 2002/2003 – 2006/2007 จากตารางที่ 8 กลุมประเทศที่

ผลิตและบริโภคขาวสาลีมากที่สุดในชวงป ค.ศ. 2005/2006 คือ ประเทศในแถบเอเชีย EU FSU และอเมริกา

เหนือ ตามลําดับ โดยประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญไดแก กลุมประเทศ EU-25 จีน สหรัฐ  และ รัสเซีย 

(ดูตารางที่ 9) ในกรณีของกลุมประเทศ EU-25 ระดับการผลิตในป ค.ศ. 2005/2006 มีแนวโนมลดลงจากป 

ค.ศ. 2004/2005 ในขณะที่ระดับการบริโภคมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งตรงกันขามกับกรณีของประเทศจีนที่ระดับ

การผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2003/2004 จนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 2006/2007 ในขณะที่ระดับการ

บริโภคลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 2002/2003 และมีแนวโนมที่จะทรงตัวในชวงป  ค.ศ. 2005/2006 

และ  ค.ศ. 2006/2007 สําหรับรัสเซียระดับการผลิตและการบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป  ค.ศ. 

2003/2004 จนถึงป ค.ศ. 2005/2006 สวนสหรัฐอเมริกานั้นระดับการผลิตและการบริโภคมีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 2003/2004 จนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 2006/2007 
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ตารางที่ 8 
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ตารางที่ 9 
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 ตารางที่ 10 แสดงการคาขาวสาลีและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของโดยประเทศผูสงออกและนําเขาที่

สําคัญ โดยประเทศผูสงออกขาวสาลีที่สําคัญไดแก สหรัฐ แคนาดา และออสเตรเลีย และ EU-25 สวน

ประเทศผูนําเขาที่สําคัญ ไดแก อียิปต เยเมน EU-25 บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุน ในชวงป ค.ศ. 

2006/2007 เทียบกับป ค.ศ. 2005/2006 พบวาการผลิตขาวสาลีในออสเตรเลียมีแนวโนมลดลง (ดูตารางที่ 9) 

ซึ่งเปนผลมาจากปญหาความแหงแลงในออสเตรเลีย สงผลใหการสงออกขาวสาลีของออสเตรเลียมีแนวโนม

ลดลงดวย (ดูตารางที่ 10) การสงออกที่ลดลงของออสเตรเลียเพิ่มโอกาสใหกับผูสงออกรายอื่นๆในการสงออก

ขาวสาลี เชน แคนาดาสามารถสงสินคาไปยังตลาดเอเชียแทนที่การสงออกของออสเตรเลียไปยังตลาด

ดังกลาว หรือการที่ EU-25 อาจสรางโอกาสในการสงออกขาวสาลีไปยังตลาด 

เมอรดิเตอรเรเนียนเมื่อการแขงขันกับออสเตรเลียนอยลง ในกรณีของผูนําเขาพบวาการนําเขาขาวสาลีของ

บราซิลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับผลผลิตภายในประเทศที่ลดลงเปนครึ่งหนึ่งของผลผลิตเมื่อสองปกอน 

ในขณะที่การนําเขาของอียิปตและไนจีเรียมีแนวโนมลดลงเนื่องจากราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้น 
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 ตารางที่ 10  
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการนําเขา การผลิต การบริโภค และสต็อคของธัญพืชอยางหยาบ (coarse 

grains) ในตลาดโลกเปนรายภูมิภาค(region) ในขณะที่ตารางที่ 10 แสดงถึงการผลิต การบริโภค และสต็อค

ของธัญพืชอยางหยาบเปนรายประเทศ (รวมเฉพาะที่สําคัญ) ในชวงป ค.ศ. 2002/2003 – 2006/2007 จาก

ตารางที่ 11 กลุมประเทศที่ผลิตและบริโภคธัญพืชอยางหยาบมากที่สุดในชวงป ค.ศ. 2005/2006 คือ กลุม

ประเทศอเมริกาเหนือ เอเชีย และ EU ตามลําดับ โดยประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญไดแก สหรัฐ จีน 

และ กลุมประเทศ EU-25 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 12) ในกรณีของสหรัฐ ระดับการผลิตในชวงป ค.ศ. 

2004/2005 จนถึงป ค.ศ. 2006/2007 มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ระดับการบริโภคมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งตรงกัน

ขามกับกรณีของประเทศจีนที่ระดับการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2003/2004 จนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 

2005/2006 ในขณะที่ในชวงเวลาเดียวกันระดับการบริโภคลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับกรณีของกลุมประเทศ 

EU-25 พบวาระดับการผลิตในป ค.ศ. 2006/2007 มีแนวโนมลดลงจากป ค.ศ. 2005/2006 ในขณะที่ระดับ

การบริโภคมีแนวโนมสูงขึ้น 
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 ตารางที่ 11 
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 ตารางที่ 12 
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ตารางที่ 13 แสดงการคาธัญพืชอยางหยาบโดยประเทศผูสงออกและนําเขาที่สําคัญ โดยประเทศผู

สงออกขาวสาลีที่สําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ยูเครน และออสเตรเลีย สวนประเทศผูนําเขาที่

สําคัญ ไดแก ญี่ปุน เมกซิโก เกาหลี ซาอุดิอาราเบีย สถานการณโดยทั่วไปในชวงป ค.ศ. 2006/2007 เทียบกับ

ป ค.ศ. 2005/2006 พบวาการสงออกขาวบารเลยของออสเตรเลียมีแนวโนมลดลง ในขณะที่การสงออกขาว

บารเลยของ EU-25 และยูเครนมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากการสงออกที่ลดลงของออสเตรเลีย ใน

สวนของการนําเขานั้นการนําเขาขาวโพดของเมกซิโกมีแนวโนมมากขึ้นอันเปนผลมาจากระดับการผลิต

ภายในประเทศที่ลดลง การนําเขาขาวโพดของเกาหลีมีแนวโนมลดลงอันเปนผลมาจากราคาขาวบารเลยใน

ตลาดโลกที่สูงขึ้นมากทําใหการนําเขาธัญพืชอยางหยาบเพื่อเปนอาหารสัตวลดลง ซาอุดิอาราเบียมีแนวโนม

นําเขาขาวบารเลยลดลงอันเปนผลมาจากอุปทานในตลาดโลกที่ลดลงโดยเฉพาะจากประเทศผูสงออกที่

สําคัญอยางออสเตรเลีย  
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 ตารางที่ 13 
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ตารางที่ 14 แสดงขอมูลการนําเขา การผลิต การบริโภค และสต็อคของขาว (rice, milled) ใน

ตลาดโลกเปนรายภูมิภาค (region) ในขณะที่ตารางที่ 15 แสดงถึงการผลิต การบริโภค และสต็อคของขาว

เปนรายประเทศ (รวมเฉพาะที่สําคัญ) ในชวงป ค.ศ. 2002/2003 – 2006/2007 จากตารางที่ 14 กลุมประเทศ

ที่ผลิตและบริโภคขาวมากที่สุดในชวงป ค.ศ. 2005/2006 คือ กลุมประเทศเอเชีย Sub-Saharan Africa และ

อเมริกาใต โดยประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม  ในกรณีของ

ประเทศจีนพบวาระดับการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2002/2003 จนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 2006/2007 

ในขณะที่ในชวงเวลาเดียวกันระดับการบริโภคมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศอินเดียและ

อินโดนีเซียการผลิตและการบริโภคมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในป ค.ศ. 2005/2006 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 

2004/2005  
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 ตารางที่ 14 
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 ตารางที่ 15 
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ตารางที่ 16 แสดงการคาขาวโดยประเทศผูสงออกและนําเขาที่สําคัญ โดยประเทศผูสงออกขาว

ที่สําคัญไดแก ไทย เวียดนาม อินเดีย สวนประเทศผูนําเขาที่สําคัญ ไดแก ประเทศไนจีเรีย ฟลิปปนส โมซัมบิก 

และอิรัก พบวาการสงออกขาวของไทยลดลงมากในป ค.ศ. 2004/2005 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2003/2004 แตก็

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2006/2007 ในขณะที่เวียดนามมีการสงออกขาวเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องมาตั้งแตป ค.ศ. 2002/2003 แตชะลอตัวลงในชวงป ค.ศ. 2006/2007 สําหรับการนําเขานั้นพบวา

ไนจีเรียและฟลิปปนส เปนประเทศผูนําเขาที่สําคัญมีการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นมากในชวงป ค.ศ. 2004/2005 

เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2003/2004 แตมีแนวโนมลดลงในชวงป ค.ศ. 2006/2007 
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 ตารางที่ 16 
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 (3)   การคาดการณสถานการณการผลิต การบริโภค และการคาธัญพืชไปจนถึงป ค.ศ. 20203

  ในป 2001 IFPRI (International Food Policy Research Institute) ไดทําการศึกษาและเสนอ

แบบจําลอง IMPACT (International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and 

Trade) เพื่อประเมินและคาดการณสถานการณอุปสงค อุปทาน ราคา และความมั่นคงในอาหารของ

ตลาดโลกไปจนกระทั่งป 2020 โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยูในชวงเวลาที่ทําการศึกษา 

 จากแบบจําลอง IMPACT คาดวาอุปสงคตอธัญพืชจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 1.3% ตอปในชวงป 

ค.ศ. 1997 - 2020 โดยคาดวาอุปสงคตอธัญพืชของประเทศกําลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้น 49% (557 ลานตัน) จาก

ป ค.ศ. 1997 ไปยังป ค.ศ. 2020 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวจะเพิ่มขึ้น 13% (97 ลานตัน) (ดูภาพที่ 1) 

ถึงแมวาการเติบโตของอุปสงคสวนใหญในตลาดโลกมาจากประเทศกําลังพัฒนา แตอัตราการเติบโตของ

อุปสงคของประเทศกําลังพัฒนาก็ไมสูงเทาในชวงกอนป ค.ศ. 1997 ทั้งนี้เปนเพราะอัตราการเติบโตของ

ประชากรชาลงและประชาชนในประเทศเหลานี้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยมีแนวโนมที่จะลดสัดสวนการ

บริโภคธัญพืชและหันไปบริโภคเนื้อสัตวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุปสงคตอธัญพืชในตลาดโลกประมาณ

ครึ่งหนึ่งมาจากเอเชีย เฉพาะประเทศจีนและอินเดียเองก็มีสวนในการเพิ่มนี้ถึง 26% และ 12% ตามลําดับ (ดู

ภาพที่ 2)  

 

    

    ภาพที่ 1  

 
                                                 

3 สรุปจาก Rosegrant et. al (2001a) และ Rosegrant et. al (2001b) 
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  ภาพที่ 2  

  

 สําหรับโครงสรางของอุปสงคนั้นพบวาในป ค.ศ. 1997 ขาวและขาวสาลีเปนธัญพืชหลักใน

อุปสงครวมของธัญพืชของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชีย แตสถานการณในป ค.ศ. 2020 นั้นคาด

วาอุปสงคตอขาวโพด (maize) จะทวีความสําคัญมากขึ้น อยางไรก็ตามในแงของอุปสงคของธัญพืชตอ

ประชากร (ไมรวมธัญพืชที่ใชเปนอาหารสัตว) คาดวาอุปสงคของขาวโพดตอประชากรนาจะคอนขางคงที่

ในชวงป ค.ศ. 1997 – 2020 ในขณะที่อุปสงคของขาวสาลีตอประชากรจะเพิ่มขึ้น 6% แตอุปสงคของขาวตอ

ประชากรจะลดลง 1% สําหรับอุปสงคตอธัญพืชที่ใชเปนอาหารสัตวในชวงระหวางป ค.ศ. 1997 และ 2020 มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปสงคตอการบริโภคเนื้อสัตวในชวงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในปค.ศ. 1997 

อุปสงคตอธัญพืชที่ใชเปนอาหารสัตวมีสัดสวนเพียง 21% ตออุปสงคของธัญพืชรวมในตลาดโลก ในป ค.ศ. 

2020 คาดวาสัดสวนนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 35%   

 ในดานของผลผลิตธัญพืช แบบจําลอง IMPACT ไดประมาณการวาในชวงป ค.ศ. 1997 - 2020

ผลผลิตธัญพืชในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 1.26% ตอปซึ่งต่ํากวาอัตราการเติบโตของอุปสงคของธัญพืช

ในอัตรา 1.32% ตอป และพบวาผลผลิตธัญพืชในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะมีไมเพียงพอตอความ
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ตองการ ในสวนของประเทศกําลังพัฒนามีเพียงพื้นที่ในแถบลาตินอเมริกาเทานั้นที่มีสวนเกินของธัญพืช 

(อุปทานมากกวาอุปสงค) อยางไรก็ตามพบวาโดยรวมแลวสัดสวนของผลผลิตธัญพืชที่มาจากเอเชียตอ

ผลผลิตรวมในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดสวนเดียวกันของประเทศที่พัฒนาแลวลดลง 

 

 

 

  ภาพที่ 3  

 

 ในขณะที่อัตราการเติบโตของอุปสงคตอธัญพืชในชวงระหวางป  ค.ศ. 1997 และ 2020 จะนอย

กวาชวงกอนป ค.ศ. 1997 แตเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาก็ยังไมสามารถผลิตธัญพืชไดเพียงพอตอ

ความตองการภายในประเทศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญโดยเฉพาะในเอเชียพื้นที่สวนใหญที่

สามารถใชเพาะปลูกไดก็มีการใชพื้นที่นั้นเพาะปลูกจนเกือบเต็มศักยภาพแลว การขยายพื้นที่เพาะปลูกใน

ประเทศเหลานี้จึงเปนไปไดยาก นอกจากนี้การโอบลอมของเมืองเขามาในชนบทและการเสื่อมคุณภาพของ

พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกกําลังเปนปญหาตอภาคเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามมีขอยกเวนสําหรับพื้นที่

ในแถบลาตินอเมริกาและ Sub-Saharan Africa ที่ยังคงพอมีศักยภาพที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก 
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 เนื่องจากขอจํากัดในการขยายพื้นที่เพาะปลูกดังที่ไดกลาวมา การจะเพิ่มผลผลิตธัญพืชจึง

จําเปนตองอาศัยการเพิ่มปริมาณผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูก (yield) โดยภาพรวมแลวพบวาการเพิ่มขึ้น 

ปริมาณผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกในธัญพืชทุกชนิดและในเกือบทุกพื้นที่ยังคงอยูในระดับต่ํามาตั้งแตชวงป 

ค.ศ. 1980 และคาดวาแนวโนมนี้ยังคงเปนเชนนี้ตอไปจนถึงป ค.ศ. 2020 อยางไรก็ตามคาดวาประเทศใน

แถบ Sub-Saharan Africa จะฟนตัวในแงของอัตราการเติบโตของปริมาณผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูก การที่

ประเทศพัฒนาแลวมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกในระดับต่ําเปนผลสืบเนื่องมาจาก

นโยบายของประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 1980 ที่พยายามลดการสะสมสต็อคสินคาเกษตร

ของรัฐบาลและเปล่ียนลักษณะของการอุดหนุนจากการอุดหนุนทางราคามาเปนการจายเงินอุดหนุนโดยตรง

ใหแกเกษตรกร สําหรับประเทศในยุโรปตะวันออกและ FSU เกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจทําใหการเติบโต

ของประสิทธิภาพการผลิตอยูในระดับต่ํา สําหรับในกรณีของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชียนั้นการ

ที่ประสิทธิภาพการผลิตอยูในระดับต่ําเปนเพราะปญหาการขาดแคลนน้ํา การเพิ่มการลงทุนที่ไมมากนักใน

เร่ืองของการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของพันธุพืช การใชปุย การชลประทาน และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ 

 ในสวนของราคาธัญพืช มีการคาดการณวาราคาธัญพืชจะลดลงในชวงระหวางป  ค.ศ. 1997 

และ 2020 โดยคาดวาราคาขาวสาลี ขาว และธัญพืชอื่นๆ จะลดลง 8% 13% และ 11% ตามลําดับ โดยคาด

วาราคาขาวโพดจะคอนขางคงที่หรืออาจจะลดลงประมาณ 1% 

 การที่ประเทศกําลังพัฒนามีผลผลิตธัญพืชไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศและการ

ที่ราคาธัญพืชมีแนวโนมลดลงทําใหมีการคาดการณวาการคาสินคาเกษตรจะทวีความสําคัญมากขึ้นในชวงป 

ค.ศ. 1997-2020 โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป (European Union, EU) จะยังคงเปนผู

สงออกธัญพืชที่สําคัญเพื่อตอบสนองความตองการในตลาดโลก (ดูภาพที่ 4) จีนจะเปนประเทศที่ดูดซับการ

สงออกที่เพิ่มขึ้นของทั้งสหรัฐและ EU ประเทศใน West Asia/North Africa (WANA) ยังคงเปนผูนําเขาราย

ใหญที่สุดทั้งในป ค.ศ. 1997 และ 2020 สําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแมจะเปนผูสงออกหลักใน

ตลาดขาว แตจะเปนผูนําเขาสุทธิธัญพืชโดยรวม และการนําเขาก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาประเทศ

ในเอเชียใตพบวาการนําเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากจากการนําเขาสุทธิเพียงเล็กนอยในป ค.ศ. 1997 กลายเปน

ผูนําเขารายใหญขึ้นในป ค.ศ. 2020 การนําเขาของประเทศ Sub-Saharan Africa ก็เพิ่มขึ้นมากในป ค.ศ. 

2020 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1997 
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ภาพที่ 4 

 
2  เนื้อสัตว 
 

 (1)   สถานการณการผลิต การบริโภค และการคา เนื้อสัตวชวงกอนป ค.ศ. 20004

   Delgado et al. (1999) กลาววาในอดีตการบริโภคเนื้อสัตวกระจุกตัวอยูในประเทศที่มีการ

พัฒนาอุตสาหกรรม โดยในชวงป ค.ศ. 1967 – 1997 อัตราการเติบโตในการบริโภคเนื้อสัตวของประเทศ

เหลานี้จะอยูในระดับตํ่าเนื่องจากประเทศเหลานี้มีการบริโภคเนื้อสัตวในระดับที่สูงมากอยูแลว ในขณะที่

ประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการเติบโตของการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ดูตารางที่ 17) โดยเฉพาะใน

ประเทศบราซิลและจีน การที่ประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้มีแนวโนมที่จะบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเปน

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผูที่มีฐานะปานกลางภายในประเทศที่หันมาให

ความสําคัญกับการบริโภคเนื้อสัตว พรอมกับประชาชนในประเทศมีรายไดสูงขึ้นจึงมีกําลังที่จะซื้อเนื้อสัตวมา

บริโภคเพิ่มขึ้น งานวิจัยบางชิ้นพบวาประเทศที่มีรายไดนอยแตเปนประเทศที่มีแนวโนมของรายไดตอหัว

เพิ่มขึ้นมีคาความยืดหยุนในการบริโภคเนื้อสัตวตอรายไดมากกวา 1 นั่นคืออุปสงคตอการบริโภคเนื้อสัตว

เพิ่มขึ้นเร็วกวาการเพิ่มขึ้นของรายได (Bhalla, Hazell, and Kerr 1999 และ Delgado et al. 1999) 

                                                 
4 สรุปจาก Rosegrant et. al (2001a) 
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  ตารางที ่17   Growth rates of per capita meat demand, 1967-97 

 

 ตารางที่ 18 แสดงถึงขอมูลการบริโภคเนื้อสัตวตอประชากร (per capita meat consumption) 

ของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในป ค.ศ. 1967 และ ค.ศ. 1997 จากตารางที่ 18 พบวาการ

บริโภคเนื้อสัตวตอประชากรของประเทศพัฒนาแลวเพิ่มจาก 60 กิโลกรัมตอคนในป ค.ศ. 1967 เปน 76 

กิโลกรัมตอคนในป ค.ศ. 1997 (เพิ่มขึ้น 21%) ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามีการบริโภคเนื้อสัตวตอ

ประชากรเพิ่มจาก 11 กิโลกรัมตอคนในป ค.ศ. 1967 เปน 24 กิโลกรัมตอคนในป ค.ศ. 1997 (เพิ่มขึ้น 118%)  

แสดงวาอัตราการเติบโตของการบริโภคเนื้อสัตวของประเทศกําลังพัฒนาอยูในระดับที่สูงมาก ในกรณีของ

ลาตินอเมริกา (โดยเฉพาะในบราซิลและอาเจนตินา) ในป ค.ศ. 1997 การบริโภคเนื้อสัตวมีขนาดถึง 53 

กิโลกรัมตอคนซึ่งเขาใกลระดับการบริโภคของประเทศพัฒนาแลวที่ 76 กิโลกรัมตอคน ในขณะที่ประเทศกําลัง

พัฒนาอื่นๆยังมีระดับการบริโภคเนื้อสัตวต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลวอยูมาก   
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 ตารางที่ 18   Per capita meat demand, 1967 and 1997 

 

 ในแงขององคประกอบของอุปสงคที่มีตอเนื้อสัตวพบวาสัดสวนของการบริโภคเนื้อสัตวปกตอ

การบริโภคเนื้อสัตวทั้งหมดเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 1997 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1967 สําหรับประเทศกําลังพัฒนา

สัดสวนนี้เพิ่มขึ้นจาก 12% ในป ค.ศ. 1967 เปน 26% ในป ค.ศ. 1997 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวมีสัดสวน

การบริโภคเนื้อสัตวปกเพิ่มขึ้นจาก 15% ในป ค.ศ. 1967 เปน 30% ในป ค.ศ. 1997 สําหรับการบริโภคเนื้อวัว

โดยรวมแมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 85 ลานตันจากป ค.ศ. 1967 มาป ค.ศ. 1997 แตพบวาสัดสวนการบรโิภคเนือ้

วัวตอการบริโภคเนื้อสัตวทั้งหมดลดลงจาก 41% ในป ค.ศ. 1967 เปน 27% ในป ค.ศ. 1997 ประเทศที่มีการ

บริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้น ไดแก ชิลี ญี่ปุน มาเลเซีย และ เกาหลีใต 

 ในดานการผลิตพบวาประเทศกําลังพัฒนา มีอัตราการเติบโตของการผลิตเนื้อสัตวมากกวา

ประเทศที่พัฒนาแลวตลอด 3 ชวงระยะเวลา คือ ค.ศ. 1967-1982, ค.ศ. 1982-1990, ค.ศ. 1990-1997 (ดู

ตารางที่ 19) โดยพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของการผลิตเนื้อสัตวมากที่สุด คือ ประเทศในเอเชีย (โดยเฉพาะ

เอเชียตะวันออกที่มีอัตราการเติบโตมากกวา 5% ตอปตลอดทุกชวงระยะเวลา) และประเทศในแถบ West 
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Asia/North Africa (WANA) สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวพบวาในชวงป ค.ศ. 1990-1997 อัตราการเติบโต

ของการผลิตเนื้อสัตวติดลบแสดงวาการผลิตลดลงในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตามพบวาในชวงป ค.ศ. 

1990-1997 สหรัฐมีอัตราการเติบโตในการผลิตเนื้อสัตวเทากับ 2.9% ตอป ซึ่งสูงกวาชวงเวลากอนหนานี้ 

ในขณะที่ประเทศใน EU-15 มีอัตราการเติบโตของการผลิตลดลงจาก 2.9% ตอปในชวงป ค.ศ. 1967-1982 

เปน 1.4% ตอป และ 1.0% ตอป ในชวงป ค.ศ. 1982-1990 และ ค.ศ. 1990-1997 ตามลําดับ 

 

 

 

 ตารางที่ 19  Growth rates of meat production and feed demand, 1967 - 97

  

 ในดานการคานั้นพบวาการเติบโตของการบริโภคเนื้อสัตวในชวงป ค.ศ. 1967-1997 ทําให

การคาระหวางประเทศของตลาดเนื้อสัตวขยายตัวมากขึ้นจาก 5 ลานตันในป ค.ศ. 1967 เปน 21 ลานตันในป 

ค.ศ. 1997 โดยในป ค.ศ. 1967 ประเทศกําลังพัฒนาเปนผูสงออกสุทธิ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวเปนผู

นําเขาสุทธิ(Rose grant,2001)  แตสถานการณเปล่ียนไปในป ค.ศ. 1997 (ดูตารางที่ 20)โดยที่ประเทศกําลัง

พัฒนากลายเปนผูนําเขาสุทธิในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวกลายเปนผูสงออกสุทธิ อยางไรก็ตามการคา
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เนื้อสัตวสวนใหญกระจุกตัวอยูที่ประเทศที่พัฒนาแลว ในป ค.ศ. 1997 ประเทศที่มีการสงออกสุทธิสูงที่สุด

สองประเทศแรก คือ สหรัฐ และ ออสเตรเลีย (2.5 และ 1.3 ลานตัน ตามลําดับ) สวนประเทศที่มีการนําเขา

สุทธิสูงที่สุดสองประเทศแรก คือ ญี่ปุน และ ประเทศ FSU (เทากันที่ 2.4 ลานตัน)  

 

 

 

ตารางที่ 20     Net meat  trade, 1967- 97 
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 (2)  สถานการณการผลิต การบริโภค และการคาเนื้อสัตวชวงป ค.ศ. 2000 - ปจจุบัน5

 ในที่นี้จะพิจารณาสถานการณการผลิต การบริโภค และการคาเนื้อสัตวโดยแบงออกเปน 3 กลุม 

คือ (1) เนื้อวัว (2) เนื้อหมู และ (3) เนื้อสัตวปก  

 ตารางที่ 21 แสดงถึงขอมูลการผลิตและการบริโภคเนื้อวัวในบางประเทศตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 

2007 (ตัวเลขสําหรับป 2007 เปนตัวเลขคาดการณ) ในป ค.ศ. 2006 ประเทศผูผลิตที่สําคัญไดแก สหรัฐ 

บราซิล EU-25 และ จีน ตามลําดับ สวนประเทศผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก สหรัฐ EU-25 จีน และบราซิล 

ตามลําดับ โดยจีนและบราซิลมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 2002 - 2006 ในภาพรวมคาดวาระดับการ

ผลิตเนื้อวัวในตลาดโลกในป ค.ศ. 2007 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2006 ซึ่งจีน บราซิล และสหรัฐนาจะมี

ระดับการเพิ่มมากที่สุด การเพิ่มขึ้นของการผลิตเนื้อวัวในจีนนั้นอาจเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงคของ

เนื้อวัวในจีนเมื่อประชาชนมีรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การระบาดของโรคไขหวัดนก (Avian 

Influenza, AI) อาจทําใหผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยหันมาบริโภคเนื้อสัตวชนิดอื่นแทนเนื้อสัตว

ปกมากขึ้น สําหรับกรณีของบราซิลการผลิตเนื้อวัวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดวาอุปสงคภายในประเทศ

บราซิลเองจะยังคงอยูในระดับสูงในป ค.ศ.  2007 ยิ่งไปกวานั้นการที่ประเทศตางๆผอนคลายขอจํากัดทาง

การคาในการนําเขาเนื้อวัวจากบราซิลหลังจากที่มีความกังวลในปญหาโรค foot and mouth disease (FMD) 

ที่ระบาดอยูบราซิลในชวงกอนหนา จึงอาจเปนโอกาสทําใหการสงออกเนื้อวัวของบราซิลฟนตัว 

 

 

  

                                                 
T5 ใชขอมูลและสรุปความบางตอนจาก Foreign Agricultural Services USDA (2006b) 
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 ตารางที่ 21 

 

 ตารางที่ 22 แสดงถึงขอมูลการคาในรูปของการนําเขาและการสงออกเนื้อวัวในบางประเทศ

ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2007 พบวาประเทศผูสงออกเนื้อวัวที่สําคัญที่สุดสามอันดับแรกในป ค.ศ. 2006 ไดแก 

บราซิล ออสเตรเลีย และ อินเดีย ถึงแมวาในดานอุปทานของเนื้อสัตวอาจจะประสบกับปญหาโรคตางๆที่เกิด

กับวัว เชน โรค bovine spongiform encephalopathy (BSE) และโรค foot and mouth disease (FMD) 

และปญหาขอจํากัดทางการคาที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเหลานี้ ขอมูลจากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวาการสงออก

เนื้อวัวของประเทศผูสงออกที่สําคัญมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป ค.ศ. 2004 - 2006 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นในป

ค.ศ. 2007 ดวย โดยประเทศที่คาดวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2007 มีทั้งประเทศผูสงออกที่ไมได

ประสบกับปญหากับโรคทางปศุสัตวตางๆ เชน ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด และอารเจนตินา และ

บางประเทศที่ฟนตัวจากปญหาขอจํากัดทางการคาที่เชื่อมโยงกับโรควัวบา เชน บราซิล และสหรัฐ แตสําหรับ
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บางประเทศ เชน แคนาดา อาจจะยังไมสามารถฟนตัวจากปญหาดังกลาว ในกรณีของบราซิลนั้น ในชวงที่

โรค FMD ระบาด บราซิลสูญเสียตลาดสงออกหลัก คือ รัสเซียใหแกชิลีและประเทศใน EU อยางไรก็ตาม

ในชวงตนป ค.ศ. 2006 บราซิลพยายามขยายตลาดไปยังประเทศที่เปนตลาดเล็กอื่นๆ เชน อียิปต ซาอุดิอาร

เบีย อิสราเอล และโรมาเนีย ทําใหการสงออกเนื้อสัตวของบราซิลไมลดลงมากนัก พรอมกับการที่หลายๆ

ตลาดไดเร่ิมยกเลิกหรือลดขอจํากัดดานการนําเขาเนื้อวัวจากบราซิลจากปญหา FMD ทําใหคาดการณวา

ตลาดของบราซิลจะโตขึ้นเล็กนอยในป ค.ศ. 2007 เทียบกับปค.ศ. 2006 

 

 

 

 ตารางที่ 22 
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 จากตารางที่ที่ 22 ในป ค.ศ. 2006 ประเทศที่นําเขาเนื้อวัวที่สําคัญ ไดแก สหรัฐ รัสเซีย และ

ญี่ปุน ตามลําดับ ในชวงป ค.ศ. 2006 ราคาเนื้อวัวในญี่ปุนคอนขางสูงทําใหปริมาณการบริโภคลดลง อยางไร

ก็ตามการกลับเขามาของเนื้อวัวจากสหรัฐทําใหแรงกดดันนี้นอยลง ในชวงแรกสหรัฐอาจยังคงมีปญหาในการ

สงเนื้อวัวมาขายที่ญี่ปุน อันเนื่องมาจากความกังวลของญี่ปุน ราคาสินคา และการตรวจสอบที่เขมงวดของ

ญี่ปุน อยางไรก็ตามพบวาในชวงที่ญี่ปุนมีการนําเขาเนื้อวัวจากออสเตรเลีย (เปนวัวกินหญา) คุณภาพของ

เนื้อไมคอยเปนที่ยอมรับสําหรับรานอาหารตางๆ จึงมีแนวโนมวาญี่ปุนอาจจะมีการนําเขาเนื้อวัวจากสหรัฐ

มากขึ้นและลดการนําเขาเนื้อวัวจากออสเตรเลีย 

 ตารางที่ 23 แสดงถึงขอมูลการผลิตและการบริโภคเนื้อหมูในบางประเทศตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 

2007 (ตัวเลขสําหรับป 2007 เปนตัวเลขคาดการณ) ในป ค.ศ. 2006 ประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ

ไดแก ประเทศจีน EU-25 และสหรัฐ ตามลําดับโดยระดับการผลิตของทั้งสามประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต

ชวงป ค.ศ. 2002-2006 (ยกเวนในกรณีของ EU-25 ในป ค.ศ. 2005) สําหรับป ค.ศ. 2007 คาดวาการผลิต

เนื้อหมูมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากประเทศจีน การบริโภคของจีนก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมา

ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2006 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2007 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการระบาดของโรค

ไขหวัดนก (Avian Influenza, AI) ทําใหประชาชนหันมาบริโภคเนื้อหมูแทนเนื้อสัตวปกมากขึ้น สําหรับ

ประเทศบราซิลการผลิตในป ค.ศ. 2007 ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงคภายในประเทศอยูในระดับสูง

และการฟนตัวจากผลกระทบของ FMD 
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 ตารางที่ 23 

 

 ตารางที่ 24 แสดงถึงขอมูลการคาในรูปของการนําเขาและการสงออกเนื้อหมูในบางประเทศ 

ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2007 พบวาประเทศผูสงออกเนื้อหมูที่สําคัญที่สุดสามอันดับแรกในป ค.ศ. 2006                                 

ไดแก EU-25 สหรัฐ และแคนาดา โดยสหรัฐและแคนาดามีการสงออกเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2004 – 2006 และ

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอีกในป ค.ศ. 2007 ในขณะที่การสงออกเนื้อหมูของกลุมประเทศ EU มีแนวโนม

คอนขางคงตัวในชวงป ค.ศ. 2005 - 2007 นอกจากนี้การสงออกเนื้อหมูของบราซิลไปยังตลาดรัสเซียมี

แนวโนมลดลงเนื่องจากปญหาเรื่องโรค FMD ซึ่งเดิมรัสเซียเคยเปนตลาดที่ใหญที่สุดของบราซิล ทําใหสหรัฐ 

แคนาดา และEU ไดประโยชนในการเขาสูตลาดรัสเซียแทนที่การสงออกของบราซิล อยางไรก็ตามบราซิล

ยังคงสามารถสงเนื้อหมูไปยังตลาดที่เล็กกวาอื่นๆ เชน ฮองกง สิงคโปร และยูเครน ที่ปกติไมไดเปนตลาดหลัก

ของบราซิล 
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 ตารางที่ 24 

 

 จากตารางที่ที่ 24 ในป ค.ศ. 2006 ประเทศที่นําเขาเนื้อหมูที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุนและรัสเซีย 

ตามลําดับ โดยญี่ปุนมีแนวโนมที่จะนําเขาเนื้อหมูลดลงในชวงป ค.ศ. 2005 – 2007 โดยในป ค.ศ. 2007 คาด

วาการนําเขาเนื้อหมูจะลดลงไมมาก แสดงวาการที่ญี่ปุนเริ่มกลับมานําเขาเนื้อวัวจากสหรัฐไมนาจะสงผลตอ

การนําเขาเนื้อหมูจากสหรัฐในป ค.ศ. 2007มากนัก สําหรับรัสเซียนั้นพบวาในชวงป ค.ศ. 2004  - 2006 การ

นําเขาเนื้อหมูมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอีกในป ค.ศ. 2007 

 ตารางที่ 25 แสดงถึงขอมูลการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตวปกในบางประเทศตั้งแตป ค.ศ. 

2002 – 2007 (ตัวเลขสําหรับป 2007 เปนตัวเลขคาดการณ) ในป ค.ศ. 2006 ประเทศผูผลิตและผูบริโภค

เนื้อสัตวปกที่สําคัญไดแก สหรัฐ จีน EU-25 และบราซิล ตามลําดับโดยระดับการผลิตของทั้งส่ีกลุมประเทศมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป ค.ศ. 2003 - 2006 และยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอไปในป ค.ศ. 2007 ในสวนของการ

บริโภคพบวาสหรัฐ จีน และบราซิลมีการบริโภคเนื้อสัตวปกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2007 
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 ตารางที่ 25 

 

 ตารางที่ 26 แสดงถึงขอมูลการคาในรูปของการนําเขาและการสงออกเนื้อสัตวปกในบาง

ประเทศตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2007 พบวาในป ค.ศ. 2006 ประเทศผูสงออกเนื้อสัตวปกที่สําคัญที่สุดไดแก 

บราซิลและสหรัฐ ซึ่งคาดวานาจะมีระดับการสงออกมากถึง 2.5 และ 2.454 ลานเมตริกตัน ตามลําดับ ซึ่งหาง

จากผูสงออกลําดับที่ 3 คือ EU-25 เกือบ 4 เทาตัว ในกรณีของบราซิลพบวาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

มาตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2005 อยางไรก็ตามคาดวาการสงออกในป ค.ศ. 2006 นาจะมีแนวโนมลดลงเมื่อ

เทียบกับป ค.ศ. 2005 ทั้งนี้เปนเพราะอุปสงคภายในประเทศลดลง และความกังวลในโรคไขหวัดนกทําให

ประเทศผูนําเขาเนื้อสัตวปกหันไปบริโภคเนื้อสัตวชนิดอื่นแทน อยางไรก็ตามคาดวาในป ค.ศ. 2007 การ

สงออกเนื้อสัตวปกของบราซิลจะดีขึ้นโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย เนื่องจากผูนําเขาอาจลดความกังวลใน
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ปญหาไขหวัดนกลง ในกรณีของสหรัฐพบวาสหรัฐมีการสงออกเนื้อสัตวปกเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2004 – 2006 

และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอีกในป ค.ศ. 2007 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 ตารางที่ 26 

  

 จากตารางที่ 26 ในป ค.ศ. 2006 ประเทศที่นําเขาเนื้อสัตวปกที่สําคัญ ไดแก รัสเซีย ญี่ปุน และ

EU-25 ตามลําดับ ในกรณีของรัสเซีย พบวากานําเขาเนื้อสัตวปกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป ค.ศ. 2004 – 

2006 โดยสวนใหญจะนําเขาจากสหรัฐและบราซิล อยางไรก็ตามคาดวาในป ค.ศ. 2007 การนําเขาเนื้อสัตว

ปกจะลดลง ในกรณีของญี่ปุนการนําเขาเนื้อสัตวปกมีแนวโนมลดลงในชวงป ค.ศ. 2002 – 2004 และนําเขา

เพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2005 หลังจากนั้นก็ทรงตัวอยูใกลเคียงระดับเดิมในป ค.ศ. 2006 และคาดวาในป ค.ศ. 
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2007 การนําเขาจะลดลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนเพราะญี่ปุนมีระดับการผลิตคอนขางคงที่และมีสต็อคของสินคา

คอนขางมาก ทายที่สุดในกรณีของ EU พบวาการนําเขาเนื้อสัตวปกลดลงในชวงป ค.ศ. 2004 – 2006 

อยางไรก็ตามคาดวาการนําเขาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในป ค.ศ. 2007 เนื่องจาก EU แพคดีในองคการการคาโลก 

(WTO) เกี่ยวกับกรณีการใชโควตาภาษีในการนําเขาไกแชแข็งจากไทยและบราซิล ทําใหคาดวาการนําเขา

เนื้อสัตวปกของ EU จากทั้งสองประเทศนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 

 (3)  สถานการณการผลิต การบริโภค และการคา เนื้อสัตวไปจนถึงป ค.ศ. 20206

 จากแบบจําลองของ IMPACT ในป 2001 (แบบจําลองเดียวกับที่ใชในกรณีของการวิเคราะห

สถานการณของธัญพืช) ที่วิเคราะหสถานการณอุปสงค อุปทาน ราคา และความมั่นคงในอาหารของ

ตลาดโลกไปจนกระทั่งป 2020 พบวาการบริโภคเนื้อสัตวในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป ค.ศ. 1997 - 

2020 โดยคาดวาจะเพิ่มจาก 208 ลานตันในป ค.ศ. 1997 เปน 327 ลานตันในป ค.ศ. 2020 (เพิ่มขึ้น 57%) 

(ดูตารางที่ 27 และ ภาพที่ 5) โดยจะเพิ่มมากในสวนของประเทศกําลังพัฒนา คือเพิ่มประมาณ 92% คือ เพิ่ม

จาก 111 ลานตันในป ค.ศ. 1997 เปน 212 ลานตันในป ค.ศ. 2020 สวนประเทศพัฒนาแลวคาดวาจะเพิ่มขึ้น

เพียง 17% คือ จาก  98 ลานตันในป ค.ศ. 1997 เปน 114 ลานตันในป ค.ศ. 2020 ในหมูประเทศกําลังพัฒนา

พบวาสัดสวนการเพิ่มขึ้นของอุปสงคตอเนื้อสัตวนั้นมาจากทวีปเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีน โดยสัดสวน

การเพิ่มอุปสงคของเนื้อสัตวในตลาดโลกนั้นมาจากจีน 43% จากอินเดีย 4% (อินเดียยังคงรูปแบบการบริโภค

เนื้อสัตวในระดับต่ํา) และจากประเทศอื่นๆในเอเชียอีก 13% 

 

 

 

                                                 
6 สรุปจาก Rosegrant et. al (2001a) และ Rosegrant et. al (2001b) 
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 ตารางที ่27  Meat demand by region, 1997 and 2020 
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 ภาพที่ 5 

  

 สําหรับขอมูลการบริโภคเนื้อสัตวตอประชากรนั้นคาดวาประเทศกําลังพัฒนาจะมีการบริโภค

เนื้อสัตวตอประชากรเพิ่มขึ้นมากในป ค.ศ. 2020 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1997 โดยในป ค.ศ. 2020 คาดวาใน

หมูประเทศกําลังพัฒนาน้ันพื้นที่ที่มีการบริโภคเนื้อสัตวสูงที่สุด คือ ลาตินอเมริกาและจีน คือ อยูที่ประมาณ 

70 กิโลกรัมตอคน ซึ่งยังคงนอยกวากรณีของประเทศพัฒนาแลวซึ่งสัดสวนนี้อยูที่ประมาณ 80 กิโลกรัมตอคน 

(ดูภาพที่ 6)ในสวนของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆสัดสวนการบริโภคเนื้อสัตวตอประชากรยังคงอยูต่ํากวา

ประเทศที่พัฒนาแลวอยูมาก 
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 ภาพที่ 6 

  

 ในแงของโครงสรางของอุปสงคนั้นพบวาถึงแมวาการเติบโตในอุปสงคของเนื้อสัตวทุกชนิดจะ

เพิ่มขึ้นแตจะพบวาการเติบโตของอุปสงคตอการบริโภคสัตวปกจะเติบโตมากที่สุด (ดูภาพที่ 7) โดยคิดเปน 

40% ของการเติบโตของอุปสงคตอเนื้อสัตวทั้งหมด ในขณะที่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะและ แกะ มีสัดสวนเปน 

31%, 24%, และ 5% ตามลําดับ ซึ่งเนื้อสัตวปกเปนเนื้อสัตวประเภทเดียวที่ประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการ

เพิ่มของอุปสงคนอยกวาประเทศที่พัฒนาแลวทําใหชองวางระหวางการบริโภคเนื้อสัตวปกของประเทศที่

พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในกรณีของประเทศจีน Wang et. al (1998) พบวาประชากร

ในเมืองของจีนและกลุมผูมีรายไดสูงในจีนคอยๆลดการบริโภคเนื้อหมูแลวหันไปบริโภคเนื้อวัวและเนื้อสัตวปก

มากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะในจีนเนื้อหมูมีราคาถูกจึงคิดวาเนื้อสัตวปกเปน luxury good นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้

พบวาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดของเนื้อสัตวปกสูงกวาของเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ ในแงของการผลิต 

Hoffman (1999) กลาววาการเติบโตของสวนของเนื้อสัตวปกในจีนและในประเทศแถบเอเชียอื่นๆเปนผลมา

จากการที่ประเทศเหลานี้มีการผลิตสินคาที่เปนเนื้อสัตวปกในลักษณะที่เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให

ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวการบริโภคเนื้อสัตวปกที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลมา

จากความหวงใยเรื่องสุขภาพของผูบริโภคจึงลดการบริโภคเนื้อสัตวใหญแลวหันมาบริโภคเนื้อสัตวปกเพิ่มขึ้น 

(Kinnucan et. al, 1997) 
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 ภาพที่ 7 
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 การเติบโตของอุปสงคตอเนื้อสัตวในประเทศกําลังพัฒนาทําใหอุปสงคตอธัญพืชที่ใชเปนอาหาร

สัตวโดยเฉพาะขาวโพดเพิ่มขึ้น ภาพที่ 8 แสดงถึงสัดสวนการใชอุปสงคธัญพืชของประเทศกําลังพัฒนาที่ใช

เพื่อวัตถุประสงคตางๆรวมถึงการใชเปนอาหารของมนุษย (food) การใชเปนอาหารสัตว (feed) และการใช

เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ โดยมีการคาดการณวาสัดสวนการใชธัญพืชสําหรับเปนอาหารใหสัตวจะเพิ่มขึ้นจาก 

21% ของการใชอุปสงคตอธัญพืชทั้งหมดในป ค.ศ. 1997 เปน 26% ในป ค.ศ. 2020 
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 ภาพที่ 8 
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 ในดานการคาเนื้อสัตวนั้น เนื่องจากมีการคาดการณวาจะยังคงความแตกตางในเรื่องอุปสงค

และอุปทานตอเนื้อสัตวในแตละภูมิภาคในตลาดโลกในชวงป ค.ศ. 1997 - 2020 จึงคาดวาการคาเนื้อสัตวใน

ตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นมากในป ค.ศ. 2020 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1997 จากภาพที่ 9 จะเห็นวาประเทศผู

สงออกเนื้อสัตวรายใหญ (ในรูปของปริมาณการสงออก) ในป ค.ศ. 2020 คือ สหรัฐ EU-15 และ ประเทศใน

แถบลาตินอเมริกา โดยแตละภูมิภาคมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณการสงออกไดมากขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐที่การ

สงออกนาจะเพิ่มขึ้นมาก สวนยุโรปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในขณะที่ลาตินอเมริกาไดเพิ่ม

ความสําคัญขึ้นมากในดานของปริมาณการสงออก อยางไรก็ตามคาดวามูลคาการสงออกเนื้อสัตวของลาติน

อเมริกาจะลดลงเนื่องจากมีการสงออกเนื้อสัตวปกแทนที่การสงออกเนื้อหมูซึ่งมีมูลคาสูง สําหรับประเทศ

เอเชียใตไดเปล่ียนสถานะจากผูสงออกในป ค.ศ. 1997 เปนผูนําเขาในป ค.ศ. 2020 ในสวนของการนําเขา

เนื้อสัตวนั้นพบวาทุกภูมิภาคของประเทศผูนําเขามีแนวโนมที่จะนําเขาเนื้อสัตวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนที่คาดวา

ปริมาณการนําเขาเนื้อสัตวนาจะเพิ่มขึ้นมาก  

 

 

 

     ภาพที่ 9 
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3 ผักและผลไม 
 

ภาพรวม 
 การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของการแลกเปลี่ยนสินคาผักและผลไมระหวางประเทศในชวง 2 

ทศวรรษที่ผานมาไดมีการขยายตัวเปนอยางมาก ทั้งในสินคาดั้งเดิม และสินคาที่ไมเคยเปนสินคาสงออกมา

กอน เชน มะมวง มันฝรั่งแชแข็ง น้ําแอปเปล เห็ดสด กระเทียม ขาวโพดหวาน และอะโวคาโด มีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงเปนหลักเลขสองตัวในชวงป ค.ศ. 1989-2001 หรือ พ.ศ. 2532-2544 (ตารางที่ 28) ขณะที่

สินคาสงออกธรรมดาทั่วไปเชน สม สัปปะรดกระปอง เห็ดกระปอง น้ําสม น้ําแอปเปลกลับพบกลับอัตราการ

เจริญโตต่ํากวารอยละ5 ตอป  

ในสินคาผักผลไมทั้งหมด160ประเภทที่อยูในรายชื่อของFAO (Food and Agricultural 

Organization) กลวยเปนสินคาที่มีปริมาณมูลคาสงออกและนําเขาสูงที่สุด และตามมาดวย มะเขือเทศ องุน 

และแอปเปล 
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ตารางที่ 28 
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การคาผักผลไมที่ถูกกําหนดโดยบางภูมิภาค 
 เนื่องจากการคาผักและผลไมจะถูกกําหนดมาจากปจจัยที่สําคัญหลายประการทั้งดานอุปสงคและ

อุปทาน เชน ความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีการผลิต หรือ การขนสง และที่สําคัญ

ที่สุดประการหนึ่งก็คือ รายไดของผูบริโภค บางภูมิภาคของโลกจึงมีอิทธิพลในการคาขายสินคาจําพวกผัก

และผลไม ทําใหการคาผักและผลไมถูกจํากัดในบางภูมิภาคเทานั้น มิไดมีการคาขายที่แพรกระจายเหมือน

สินคาอื่นๆทั่วไป  โดยภูมิภาค/ประเทศที่มีการนําเขาผักผลไมมากที่สุดคือกลุมสหภาพยุโรป กลุมนาฟตาโดย

สหรัฐอเมริกา และเอเซียโดยญี่ปุน ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกาก็เปนหนึ่งในผูสงออกที่สําคัญรวมกับประเทศเม็กซิโก และจีน แตถาตัดปริมาณการการคาขาย

ภายในกลุมสหภาพยุโรปแลว สหรัฐอเมริกาจะเปนประเทศที่มีปริมาณสงออกสูงที่สุด แตประเทศที่เปนผูผลิต

ใหญที่สุดกลับเปนประเทศจีนเนื่องจากเปนประเทศที่มีปริมาณการบริโภคในประเทศสูงมาก และในอนาคตก็

อาจเปนประเทศผูนําเขาผักผลไมเมื่อรายไดของคนในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น จึงอาจแบงสินคาผักและผลไมออกเปน 4 ประเภทหลักคือ ผลไมสด

(Fresh fruits)  ผักสด(Fresh vegetables)  ผักและผลไมแปรรูป(Processed fruits and vegetables) น้ําผัก

และผลไม(Fruits and Vegetables juices)เพื่อใหสะดวกตอการทําความเขาใจและวิเคราะห(ตารางที่ 29)  
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ตารางที่ 29   
มูลคาการสงออกและนําเขาของ 30 อันดับแรกผูคาผักและผลไม พ.ศ.2542 – 2544 

 

                
 

ภูมิภาคหลักที่เปนทั้งผูนําการสงออกสินคาประเภทนี้คือ สหภาพยุโรป กลุมนาฟตา และโซนเอเชีย 

(ไดแก เอเชียตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต และใต)  และยังมีกลุมประเทศซีกโลกใต(ไดแก อารเจนตินา 

ออสเตรเลีย บราซิล ชิลี นิวซีแลนด) และกลุมประเทศผูสงออกกลวยหอมเปนหลักไดแก โคลัมเบีย 

คอสตาริกา เอกวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา และฟลิปปนส ในขณะที่ผูที่นําเขาหลักไดแกสหภาพ

ยุโรป กลุมนาฟตา และโซนเอเชีย  ตารางที่ 30 และ 31 จะแสดงถึงประเทศผูสงออกและนําเขา 30 อันดับแรก

ในแตละภูมิภาค(ลําดับตามตัวอักษร)และจําแนกตามประเภทสินคาทั้ง 4 ประเภท  
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กลุมประเทศซีกโลกใตเปนกลุมที่มีบทบาทในการสงออกสินคาจําพวกผลไมเนื่องจากความแตกตาง

ในภูมิอากาศ(off-season fruits)ที่เปนไปในทางตรงกันขามกับกลุมประเทศซีกโลกเหนือที่มีรายไดสูง เชน 

สหภาพยุโรป กลุมนาฟตา และโซนเอเชียดานเหนือ ประมาณรอยละ 19 ของผลไมสดสงออก(ตารางที่ 29)มา

จากภูมิภาคซีกโลกใตโดยมีประเทศชิลีเปนผูนํา จุดหมายปลายทางที่สําคัญของการสงออกสินคาดังกลาวคือ 

ตลาดในสหภาพยุโรป(รอยละ 43) และกลุมนาฟตา(รอยละ 24)โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหลักในกลุมนี้ 

ในทํานองเดียวกันน้ําผักและผลไมกวารอยละ30 ก็มาจากกลุมประเทศซีกโลกใตโดยมีประเทศบราซิลเปน

ผูนําในการสงออกน้ําสมแชแข็งโดยมีมูลคาการสงออกประมาณรอยละ 50 ของมูลคาการสงออกของกลุม

ประเทศซีกโลกใตที่สงออกไปยังประเทศในซีกโลกเหนือ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนตน  

นอกจากกลุมประเทศในแถบประเทศซีกโลกใตที่เปนผูสงออกที่สําคัญของผลไมสดโดยเฉพาะผลไม

นอกฤดู เนื่องจากการมีชวงฤดูเก็บเกี่ยวที่ตรงขามกับภูมิภาคสวนใหญของโลกแลว ปจจัยที่สําคัญที่

เอื้ออํานวยใหการคาผักและผลไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมประเทศซีกโลกใตก็คือ ความใกลชิดในเชิง

ภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่จุดหมายปลายทางที่สงออก ผลไมสดที่สงออกมากกวาครึ่งมักจะเปนผลไมตาม

ฤดูกาล(temperate-climate fruits)เชน องุน แอปเปล หรือ แพร โดยมีชิลี อารเจนตินา นิวซีแลนด และ

ออสเตรเลีย เปนผูนําการสงออกดังกลาว ความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่จุดหมายปลายทาง

ที่สงออก ทําใหตลาดสําคัญของผูสงออกถูกแบงแยกออกมาอยางชัดเจน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีตลาด

สงออกในสินคาดังกลาวที่สําคัญคือ เอเชีย และแทบจะไมปรากฏวามีการสงออกไปยังประเทศในแถบ

อเมริกาใต ในทํานองเดียวกันชิลี อารเจนตินา และบราซิลก็มีตลาดสงออกที่สําคัญคือ ประเทศในแถบ

อเมริกาใตมากกวาเอเชีย  
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ตารางที่ 30 
30 อันดับแรกของผูสงออกสินคาผักผลไม พ.ศ.2542 - 2544 
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ตารางที่ 31 
30อันดับแรกของผูนําเขาสินคาผักและผลไม พ.ศ. 2542 – 2544 
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การคาในกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
กลุมประเทศในสหภาพยุโรปกลับเดนมากในแงของการคาขายภายใน จากตารางที่ 32 พบวาการ

สงออกและนําเขาในหมูประเทศสมาชิกดวยกันเอง มีผูสงออกหลักในกลุมคือ สเปน เนเธอรแลนด อิตาลี 

เบลเยียม ฝร่ังเศส และเยอรมัน โดยมีการคาภายในกลุมในแงการสงออกในสินคาทั้ง 4 ประเภทประมาณรอย

ละ 78 - 85 และมีการนําเขาผลไมสดถึงเกือบครึ่งหนึ่งจากภายในกลุมประเทศสมาชิกดวยกันเอง 

เชนเดียวกับทางดานน้ําผักและผลไมที่คาที่มีการนําเขามากกวาครึ่งจากประเทศภายในกลุม สินคาที่คา

ภายในกลุมมากที่สุดในเชิงการนําเขาก็คือ ผักสดที่มีปริมาณการคามากกวารอยละ 85 

 

 
ตารางที่ 32 

 

 

 
 

การคาภายนอกกลุมประเทศเอเชียมีบทบาทนอยมากเมื่อเทียบกับกลุมประเทศซีกโลกใตหรือกลุม

ประเทศที่สงออกกลวย มีเพียงรอยละ 10 ของมูลคาสินคาผักผลไมแปรรูปเทานั้นที่มาจากประเทศเอเชีย และ

มีเพียงรอยละ 0.5 ของผลไมสดที่มาจากเอเซียเมื่อเทียบกับกลุมประเทศซีกโลกใตหรือกลุมประเทศที่สงออก

กลวยที่มีการสงออกสินคาผลไมสดถึงเกือบรอยละ 36 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือประเทศในกลุมทั้งสองนี้เปนแหลง

สนองตอบตอความตองการผลไมสดที่ผลิตจากภายนอกกลุมสหภาพยุโรปไดมากกวารอยละ 70 ของที่นําเขา

นั่นเอง โดยมีกลวยเปนสินคาที่สําคัญของโคลัมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา 

ในขณะที่สินคาจําพวก แอปเปล องุน และ แพร เปนสินคาสําคัญของ ประเทศแอฟริกาใต ชิลี นิวซีแลนด และ 

อารเจนตินา ในสินคาน้ําผักและผลไมสวนที่นําเขาก็มีที่มาจากมีที่มาจากประเทศซีกโลกใตมากกวาเอเชีย

(รอยละ 28 กับรอยละ 3)โดยเฉพาะจากบราซิล 
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การคาในกลุมประเทศนาฟตา 
ในภาพรวมกลุมประเทศนี้มีปริมาณการคาภายในกลุมนอยกวากลุมประเทศสหภาพยุโรป ในสินคา

ทั้ง 4 ประเภทมีเพียงผักสดเทานั้นที่มีปริมาณการคาภายในสูงกวารอยละ 90 ในเชิงการสงออก และรอยละ 

86 ในเชิงการนําเขา ประเทศเอเชียมีบทบาทในแงเปนตลาดสงออกใหกับกลุมนี้มากกวาที่ประเทศเอเชีย

สามารถสงออกไปยังกลุมนาฟตาไดยกเวนแตเพียงผักผลไมแปรรูปเทานั้นที่พอจะมีปริมาณสงออกไปยัง

นาฟตาอยางมีนัยสําคัญ ประมาณรอยละ 21 เชนเดียวกับกลุมสหภาพยุโรปท่ีมีบทบาทการคากับกลุม

ประเทศนาฟตานอย ประเทศสมาชิกนาฟตาที่มีบทบาททั้งในเชิงสงออกและนําเขาที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา 

รองลงมาคือ เม็กซิโกที่เปนผูนําในดานการสงออกผักสดภายในกลุม  

การคาผลไมสดมีการนําเขาจากกลุมประเทศซีกโลกใตและผูสงออกกลวยกวารอยละ 58 โดยมี

สินคาหลักคือ องุน และ กลวย ตามลําดับ ขณะที่มีผลไมสดมาจากเอเซียเพียงรอยละ 1.5  ในทางกลับกัน

นาฟตาสงออกหนึ่งในสามของผลไมสดที่ประกอบดวย สม แอปเปล เกรบฟรุต องุน และเชอรี่ประมาณรอยละ 

80 มายังเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุน สวนการสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรปมีเพียง

ประมาณรอยละ 7 เทานั้น โดยมีเกรบฟรุตเปนสินคาหลัก 

การคาน้ําผักและผลไมในเชิงการนําเขายังคงเปนตลาดของประเทศกลุมซีกโลกใตที่มีปริมาณการ

นําเขานาฟตากวารอยละ 41 ซึ่งมากกวาที่นําเขาจากภายในประเทศสมาชิกนาฟตาเองที่มีเพียงรอยละ 30 

โดยมีน้ําสมแชแข็งจากบราซิลเปนสินคาสําคัญขณะที่อีกรอยละ 11 มาจากเอเชียโดยมีน้ําสัปะรดเปนสินคา

สําคัญ ตลาดสงออกที่สําคัญของนาฟตานอกเหนือจากภายในนาฟตาแลวก็คือ เอเซียและสหภาพยุโรปโดย

สินคาสงออกที่สําคัญที่หลากหลายคละกันไปสําหรับเอเชีย สวนสหภาพยุโรปคือนํ้าสมแชแข็งเปนหลัก 

การคาในสวนผักสดนั้นอาจกลาวไดวาเปนการคาภายในกลุมเปนหลักโดยมีเม็กซิโกเปนผูสงออก

รายใหญ   

การคาผักและผลไมแปรรูปนั้นนอกจากการคาภายในกลุมแลว การคากับเอเซียเปนคูคาที่สําคัญทั้ง

ในแงสงออกและนําเขาโดยมีมูลคารวมกันกวารอยละ 50 และมีตลาดสงออกหลักอยูที่ญี่ปุน สินคาหลักคือ

มันฝรั่งแชแข็ง ขาวโพดหวาน และ พรุน รองลงไปคือสหภาพยุโรปท่ีมีสินคาหลักคือ พรุนและลูกเกด ในดาน

การนําเขาสินคาหลักจากเอเซียคือสัปะรดจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต เห็ดจากจีนเปนตน สวนจากสหภาพ

ยุโรปคือ โอลิฟ 
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ตารางที่ 33 
 

 

 
 
การคาในกลุมประเทศเอเชีย 
 ในภาพรวมการคาภายในเปนไปในทํานองเดียวกับกลุมสหภาพยุโรปและนาฟตา คือมีการคาภายใน

กลุมของสินคาทั้ง 4 ประเภทในระดับสูงเนื่องจากปจจัยความความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่

จุดหมายปลายทางที่สงออกเปนสําคัญ ยกเวนแตเพียงสินคาน้ําผักและผลไมเทานั้นที่มีที่มาจากแหลง

ภายนอกกลุมมากกวา คือมาจากนาฟตาและประเทศซีกโลกใตรวมกันกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับรอยละ 12 

จากเอเชีย อาจกลาวไดวาจีนเปนประเทศผูผลิตและสงออกหลักในสินคาผักผลไมเกือบทุกประเภทยกเวนแต

น้ําผักผลไม ตลาดใหญที่จีนสงออกคือญี่ปุนทําใหจีนเปนคูแขงที่สําคัญกับภูมิภาคอื่นๆในตลาดญี่ปุน 

รองลงมาคือประเทศเอเชียอื่นๆ 

 การคาผลไมสดมีคูคาที่นอกกลุมที่สําคัญคือ นาฟตา และประเทศซีกโลกใต ในขณะที่ประเทศผู

สงออกกลวยมิไดมีบทบาทมากในกลวยเนื่องจากผลผลิตสวนใหญมาจากฟลิปปนส 

 การคาผักสดแมวาสวนใหญของปริมาณสงออกจะอยูในกลุมแตการนําเขาก็มีเพียงรอยละ 58 

เทานั้นที่มาจากภายในกลุม ในขณะที่มีการนําเขาจากแหลงอื่นๆเชน นาฟตาและประเทศซีกโลกใต 

ออสเตรเลียและนิซีแลนด เปนหลักถึงกวารอยละ 90 ของที่เหลือ กลุมสหภาพยุโรปมีบทบาทนอย 

 การคาผักผลไมแปรรูป กวาครึ่งมีมาจากภายในกลุม โดยในดานการสงออกมีตลาดสําคัญคือ 

สหภาพยุโรปและนาฟตา แตในการนําเขามีการนําเขาจากนาฟตามากกวาสหภาพยุโรปมาก 

 ในสวนสินคาน้ําผักผลไม เอเชียมีตลาดสงออกภายนอกกลุมมากวาภายในกลุมโดยมีตลาดหลักอยู

ที่ สหภาพยุโรป นาฟตา ในขณะที่การนําเขามาจากประเทศซีกโลกใต ออสเตรเลียและนิซีแลนด นาฟตา เปน

หลักและมีปริมาณนําเขาจากทั้ง 2 แหลงที่นอกกลุมมาก 
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บทที่ 3 
นโยบายการคาสินคาเกษตรของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย 

 

 ศึกษานโยบายการคาสินคา สถานการณการผลิต และการคาสินคาเกษตร รวมถึงเครื่องมือและ

มาตรการในการอุดหนุนและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆที่เปนประเทศคูคาที่

สําคัญของไทย ประกอบดวย (1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) ประเทศญี่ปุนและเกาหลี (3) ประเทศอินเดีย 

และ ประเทศ อื่นๆ ใน BIMSTEC ไดแก ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ และพมา (4) กลุมประเทศ 

ASEAN: ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย (5) กลุมประเทศ EFTA: ไอซแลนด   ลิคเคนสไตล นอรเวย และ 

สวิตเซอรแลนด (6) จีน (7) ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  จากรายงานการศึกษาและงานเขียนตางๆ โดย

ขอบเขตหลักในการพิจารณานโยบายการคาสินคาเกษตร คือ (1) การอุดหนุนภายใน (2) การอุดหนุนการ

สงออก 1(3) การเปดตลาด ในชวงทายของบทจะเปนการเปรียบเทียบนโยบายการอุดหนุนและปกปอง

สินคาเกษตรของแตละประเทศหรือกลุมประเทศ 

 ในบทที่  3  เปนการทบทวนนโยบายการคาสินคาเกษตรหลักของประเทศคูคาของไทย  โดยมิได

มีจุดประสงคหรือเปาหมายที่จะรายงานรายละเอียดทั้งหมดดานเครื่องมือและมาตรการทางการคา  หรือ

รายละเอียดปลีกยอยของกฎหมายการคาของประเทศ  (หรือกลุมประเทศ)  คูคาสินคาเกษตรที่สําคัญ

ของไทย 

 
1. นโยบายการเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
 

 1.1  ลักษณะของภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหนึ่งในประเทศที่มีการผลิต, การสงออก, และการนําเขา สินคา

เกษตรมากที่สุดของโลก (WTO Trade Policy Review) ดังนั้นนโยบายการคาสินคาเกษตรและการผลิต

ของสหรัฐจึงสงผลกระทบตอการคาและราคาของสินคาเกษตรในตลาดโลกอยางมาก โดยเฉพาะในกรณี

ของขาวสาลี ธัญพืชอยางหยาบ (coarse grain เชน ขาวโพด ขาวสาลี)  และ ถั่วเหลืองที่โดยรวมแลว

สหรัฐเปนผูผลิตประมาณ 25% ของปริมาณการผลิตในตลาดโลก และราวๆ 45% ของปริมาณการ

สงออกของโลก อันที่จริงแลวหากมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดโลกจะเห็นไดชัดวาการเปลี่ยนแปลงใน

การผลิตสินคาของสหรัฐจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาตลาดโลกในทางตรงกันขาม ดังจะเห็นใน

ภาพที่ 3.1: การเคลื่อนไหวของการผลิตในสหรัฐและราคาตลาดโลกโดยเฉลี่ยของธัญพืชและถั่วเหลือง 

(Robert and Jotzo (2001)) 

 

                                                  
1 กําหนดใหใชทดแทนกันไดกับการแขงขันดานการสงออก 
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ภาพที่ 3.1 
Average World Market Prices and US Production of Grains and Soybeans 

 

 
Source: Roberts and Jotzo (2001) 

 

 1.2  นโยบายการคาสินคาเกษตรของสหรัฐอเมริกากอนป ค.ศ. 1996 

 เศรษฐกิจโลกและสหรัฐตกต่ําในชวงทศวรรษ 1930 ทําใหเกิดการอุดหนุนภาคเกษตรใน

สหรัฐ โดยเฉพาะในพืชไมกี่ชนิดที่มีการผลิตปริมาณมาก เชน ขาวสาลี ธัญพืชที่ใชเปนอาหารสัตว ขาว 

และ ฝาย พระราชบัญญัติการเกษตรป ค.ศ. 1938 และป 1949 (The Agricultural Adjustment Act 

1938 และ Agricultural Act 1949) ไดตรากรอบทางกฎหมายเพื่อใหการสนับสนุนเกษตรกรทั้งทางดาน

ราคาสินคาเกษตรและรายไดของเกษตรกร เชน การประกันราคาขั้นต่ําโดยใชอัตรา (ราคา) จํานําพืชผล 

(Loan Rate) นั่นคือ เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการจะนําผลผลิตมาจํานํา หากราคาในตลาดโลกสูง

กวาราคาจํานํา เกษตรกรก็จะไถถอนผลผลิตไปจําหนายเอง แตหากราคาในตลาดโลกต่ํากวาราคาจํานํา

ก็จะทิ้งผลผลิตที่นํามาจํานําไวกับรัฐ ตอมาเมื่อโครงสรางการจางงาน การผลิต และรายได ของเกษตรกร

เปล่ียนแปลงไป ไดมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรโดยมุงเนนที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือของนโยบาย

การเกษตรจากการควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกและการสนับสนุนดานราคาที่สูงกวาราคาตลาดไปสูการลด

การแทรกแซงทางดานอุปทานและเพิ่มการอุดหนุนทางดานรายไดตอเกษตรกรโดยตรงใหมากขึ้น อยาง

นอยก็ในสินคาเกษตรที่มีการสงออก นโยบายนี้ไดวิวัฒนาการไปสูการอุดหนุนในลักษณะที่เปนการ

จายเงินอุดหนุนใหเกษตรกรโดยตรง (direct payment) ซึ่งเริ่มขึ้นในชวงกลางทศวรรษ 1960 เมื่อระดับ

ราคาสนับสนุน (price support) ลดลงในขาวโพด ขาวสาลี และ ฝาย เพื่อจะสงเสริมใหภาคเกษตรของ

สหรัฐมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น โดยเกษตรกรจะไดรับเงินอุดหนุนโดยตรงเปนการชดเชย เงิน

อุดหนุนที่ภาครัฐจายใหภาคเกษตรไดเพิ่มขึ้นจากนอยกวา 6%  ของรายไดภาคเกษตรในชวงทศวรรษ 

1950 ไปเปนสูงกวา 20% ในชวงทศวรรษ 1960 อยางไรก็ตามรัฐยังคงใชนโยบายลดพื้นที่การเพาะปลูก
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โดยการสนับสนุนใหเกิดการทิ้งที่ดินใหวางเปลา (set aside, การเลิกเพาะปลูกในพื้นที่ที่เคยใชในการ

เพาะปลูก) เพื่อควบคุมอุปทานและเพิ่มราคาสินคาเกษตร (Orden (2003)) 

  ในชวงป1970-1980 นโยบายการคาสินคาเกษตรของสหรัฐมีการแทรกแซงนอยกวาในชวง

ป ค.ศ.1950 – 1970 การออนคาของเงินดอลลาร และการเพิ่มขึ้นของอุปสงคของสินคาเกษตรทั่วโลกทํา

ใหการสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐเติบโต ที่ดินที่เคยถูกทิ้งใหวางเปลามีการนํากลับมาใชในการ

เพาะปลูกมากขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อมีการใชนโยบายการเงินหดตัวในชวงทศวรรษ 1970 ทําใหเงิน

ดอลลารแข็งตัวขึ้นจากป ค.ศ. 1981-1985 ราคาสินคาเกษตรและการสงออกตกต่ํา  (Orden (2003)) 

นอกจากนี้การอุดหนุนการเกษตรของสหรัฐกอใหผลผลิตสวนเกิน สงผลใหราคาตลาดโลกลดลง รัฐจึง

ตองใชเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ทําใหภาระทางการคลังของรัฐเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ตอมาจึงมีการตรากฎหมาย

การเกษตรในป 1981 โดยมีการแทรกแซงจากรัฐมากขึ้น และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร

กรณีราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และแกปญหาผลผลิตสวนเกิน จึงมีการใชมาตรการ 2 มาตรการ คือ (1) 

เกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนตองลดพื้นที่การเพาะปลูก (2) รัฐตองสรางสต็อกสินคาเพื่อระบายผลิตผล

สวนเกินที่เกิดจากการอุดหนุนสูตลาดโลก โดยทําใหมีผลกระทบตอราคาในประเทศนอยที่สุด ดังนั้นเมื่อ

ราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกลดลง รัฐตองรับซื้อสินคาเกษตรเขาสต็อก และเพิ่มการอุดหนุนการสงออก 

นอกจากนี้กฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1981 ไมสามารถแกปญหาผลผลิตสวนเกินเทาที่ควร เพราะ

ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรไดรับเงินอุดหนุนใหลดการผลิต เกษตรกรอีกครึ่งหนึ่งไดรับการอุดหนุนใน

การที่จะผลิตสินคาในจํานวนเทาไรก็ได ทําใหผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐไมลดลง ดังเชนในกรณี

ของขาว และ ขาวโพด ที่ทําใหราคาในตลาดโลกต่ํากวาความเปนจริง (นิพนธและคณะ (2005)) 

  เพื่อรองรับวิกฤตการณทางการคลังของภาครัฐในการจายเงินอุดหนุนการเกษตร และ เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของสหรัฐในตลาดโลก สหรัฐไดมีการตรากฎหมาย

การเกษตรในป ค.ศ. 1985 (1985 Farm Bill) กฎหมายนี้ทําใหการพึ่งพาการจายเงินอุดหนุนโดยตรง 

(Direct Payment) จากภาครัฐของเกษตรกรแข็งแกรงมากขึ้น  กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการลดราคา

สนับสนุนของภาครัฐที่รูจักกันในนามของอัตรารับจํานํา (Loan Rate) ลง 25% ซึ่งมีผลทําใหราคาใน

ตลาดโลกของธัญพืชลดลง นโยบายประกันราคาขั้นต่ําในรูปของอัตรารับจํานํา (Loan Rate) ยังคงมีอยู

ในพืชผลที่เคยไดรับการสนับสนุน แตวิธีการกําหนดอัตรารับจํานําที่ใชในกฎหมายฉบับนี้จะทําใหอัตรารับ

จํานําต่ํากวาราคาในตลาดโลกเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามกฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1985  ชดเชย

เกษตรกรกรณีอัตรารับจํานําที่ต่ําลงดวยการจายเงินอุดหนุนในลักษณะที่เรียกวาเงินชดเชยสวนขาด 

(Deficiency Payments) คือเงินที่จายใหเกษตรกรจากสวนตางระหวางราคาเปาหมาย (Target Price) ที่

กําหนดโดยรัฐ และ ราคาตลาด (Market Price) หรือ ราคารับจํานํา (Loan Rate) ขึ้นอยูกับวาราคาใดสูง

กวากัน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันไดมีการลดอัตราจํานําหรือราคารับจํานํา (Loan Rate) 

ลงเปน 85% ของราคาตลาดโลกเฉลี่ย 4 ป แตผูที่จะไดรับเงินอุดหนุนนี้ยังตองมีการลดพื้นที่การ
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เพาะปลูก (Set Aside) อยางไรก็ตามนโยบายนี้ทําใหคาใชจายในการอุดหนุนของรัฐเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 25.8 

พันลานดอลลารในป ค.ศ. 1986 (นิพนธและคณะ (2005), Thompson (2005), และ Orden (2003))  

 เพื่อปองกันไมใหโครงการ Deficiency Payment กอใหเกิดการเพิ่มการผลิตสินคาเกษตรจน

เกินกวาที่ตลาดจะสามารถดูดซับสินคาเกษตรเหลานี้ได กฎหมายการเกษตรป ค.ศ.1985 ไดเร่ิมที่จะแยก 

(Decouple) ระดับการจายเงินอุดหนุนออกจากระดับการผลิตในปปจจุบัน ดังเชนไดมีการกําหนดใหการ

จายเงินชดเชยสวนขาด (Deficiency Payments) ไมขึ้นอยูกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในปนั้นๆ แตขึ้นอยูกับ

ผลผลิตเฉลี่ยในปกอนๆที่กําหนดใหคงที่และขึ้นอยูกับพื้นที่การเพาะปลูกสําหรับพืชที่เขารวมโครงการ 

(program crops) แตละชนิด 

  นอกจากนี้กฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1985 ไดมีการจัดตั้งโครงการเงินกูเพื่อการตลาด 

(Marketing Loans, ML) สําหรับฝายและขาว นั่นคือเกษตรกรสามารถนําสินคาเกษตรมาจํานําไวกับรัฐ 

และหากราคาในตลาดโลกลดลงต่ํากวาราคาจํานํา (Loan Rate) เกษตรกรสามารถไถถอนหรือชําระคืน

เงินกูเทากับราคาในตลาดโลก (ซึ่งต่ํากวาราคาจํานํา) นั่นคือรัฐอุดหนุนสวนตางระหวางราคาจํานํากับ

ราคาไถถอนซึ่งก็คือราคาตลาดโลกนั่นเอง นอกจากนี้กฎหมายฉบับน้ียังมีโครงการที่เรียกวา Loan 

Deficiency Payments (LDP) ซึ่งเปนโครงการที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (United States Department 

of Agriculture, USDA) จะจายเงินเทากับสวนตางระหวางราคารับจํานํา (Loan Rate) กับราคาใน

ตลาดโลก ใหแกเกษตรกรที่ตกลงจะไมเขารวมโครงการเงินกูประกันราคา (Price Support Loan) สําหรับ

การเพาะปลูกพืช 5 ชนิด คือ ฝาย ขาว ขาวสาลี พืชที่ใชเปนอาหารสัตว และ พืชน้ํามัน โครงการทั้งสอง

โครงการนี้  (Marketing Loans และ Loan Deficiency Payment) จัดตั้งขึ้นเพื่อปองกันปญหาการสะสม

สต็อกสินคาเกษตรของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อมีการใช กฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1981 

นอกจากนี้รัฐยังมีนโยบายระบายสต็อกสินคาเกษตรของภาครัฐออกสูตลาดโลกโดยการอุดหนุนการ

สงออกผาน (Export Enhancement Program, EEP) คือ รัฐจะนําสินคาเกษตรในสต็อก (ที่รับซื้อจาก

เกษตรกร)ไปเปน bonus incentives ใหแกผูสงออกเพื่อใหสงสินคาไปยังประเทศเปาหมาย และเมื่อ

สินคาในสต็อกของรัฐลดลงก็จะจายเงินอุดหนุนใหแกผูสงออก โดยสินคาที่ไดรับการอุดหนุนมากที่สุด คือ 

ขาวสาลี นอกจากนี้รัฐยังอุดหนุนการสงออกผลิตภัณฑนมโดยเฉพาะนมพรองไขมันภายใตโครงการ 

Dairy Export Incentive Program (DEIP) (Thompson 2005, Trade Policy Review) 

 นอกเหนือจากการอุดหนุนเกษตรกรโดยการจายเงินชดเชยและการอุดหนุนการสงออก 

กฎหมายการเกษตรป ค.ศ.1985 ยังมีการกําหนด Conservative Reserve Program (CRP) ซึ่งเปน

โครงการอุดหนุนเกษตรกรเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การจายเงินอุดหนุนเพื่อใหเกษตรกรปลูกปา 

อนุรักษธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 

 กฎหมายการเกษตรป ค.ศ.1990 ไดเพิ่มความพยายามที่จะแยกการจายเงินอุดหนุนออก

จากการผลิต โดยการจายเงินชดเชยสวนขาดจะขึ้นอยูกับระดับการผลิตสินคาเกษตรในอดีตที่กําหนดให
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คงที่ ดังนั้นในกรณีนี้การจายเงินชดเชยสวนขาดจึงเกือบจะถูกตัดขาดจากการตัดสินใจในการผลิตของ

เกษตรกรโดยสิ้นเชิง การทําเชนนี้จึงเปนการปองกันไมใหการจายเงินอุดหนุนไปเพิ่มแรงจูงใจในการผลิต

จนเกิดผลผลิตลนตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก และเพื่อเปนการปองกัน

ปญหาอุปทานสวนเกินนี้รัฐยังคงกําหนดใหเกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนตองลดพื้นที่การเพาะปลูกโดย

การทิ้งที่ดินใหวางเปลา (Set Aside) หากกระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดการณวาผลผลิตทางการเกษตร

จะมากกวาความตองการของตลาดในปนั้นๆ 

 กฎหมายการเกษตรป ค.ศ.1990 ไดเพิ่มความยืดหยุนในการเพาะปลูกใหแกเกษตรกร

เล็กนอย คือ เกษตรกรมีทางเลือกที่จะเปลี่ยน 10% ของพื้นที่การผลิตเดิมโดยที่พื้นที่นั้นไมไดสูญเสียสิทธิ

การไดรับเงินอุดหนุนตลอดไป แตสิทธิในการไดรับเงินชดเชยสวนขาดนี้ (Deficiency Payment) จะถูก

ระงับไวชั่วคราวในชวงที่เกษตรกรใชพื้นที่ในการปลูกพืชชนิดอื่น 

  1.3  นโยบายการคาสินคาเกษตรของสหรัฐอเมริกาชวงป ค.ศ. 1996 – 2002 

  ปญหาอุปทานสวนเกินในตลาดโลกและปญหาราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกตกต่ําอยาง

รุนแรงในชวงป ค.ศ.1985 – 1986 เปนแรงผลักดันใหเกิดการเจรจารอบอุรุกวัย โดย GATT ในเรื่องของ

ภาคการเกษตร ในชวงแรกของการเจรจาถึงแมวาสหรัฐเพิ่งจะตรากฎหมายการเกษตรในป ค.ศ.1985  ซึ่ง

เปนกฎหมายที่มีการแทรกแซงภาคเกษตรคอนขางมาก สหรัฐไดเสนอ “Zero Option” คือใหมีการยกเลิก

การกีดกันทางการคาสินคาเกษตรที่มีการบิดเบือน และ การสนับสนุนภายในใหหมดสิ้นไปภายใน 10 ป 

ขอเสนอนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดีตอกลุมที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม คือ กลุม Cairns Group (นําโดยประเทศ

ออสเตรเลีย) ซึ่งเปนกลุมที่สนับสนุนการคาเสรีและการเปดตลาดระหวางประเทศสําหรับสินคาเกษตร

มากขึ้น อยางไรก็ตามขอเสนอนี้ไมไดรับการอุดหนุนจากกลุมประเทศที่สําคัญอื่นๆของตลาดโลกรวมถึง 

ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (European Union, EU) และประเทศญี่ปุน 

  การเจรจาไดแลวเสร็จในป ค.ศ. 1995 ที่รวมอยูใน WTO  ผลสุดทายของการเจรจา คือ 

ระดับการเปดเสรีทางการคาสินคาเกษตรยังหางจากระดับที่สหรัฐเสนอไปในตอนแรก เปาหมายของการ

เจรจานี้ คือ (1) ตองการที่จะใหมีการจํากัด (แตไมใชทําใหหมดไป) การอุดหนุนภายในที่กอใหเกิดการ

บิดเบือนทางการคา (2) จํากัดระดับภาษีการคา (Tariff) และลดระดับอัตราภาษีสูงสุด (3) มีการกําหนด

โควตาภาษี (Tariff-Rate Quotas, TRQs) ที่กําหนดใหมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ําหรือไมเก็บภาษีเลย

สําหรับปริมาณการนําเขาสวนหนึ่ง เพื่อที่จะทําใหแนใจไดวาอยางนอยจะมีการคาสินคาเกษตรบางชนิด

ที่โดยปกติแลวมีการคุมครองจากภาครัฐอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดหมวดหมูนโยบายการอุดหนุน

ของรัฐเปน 3 คือ (1) กลุม Amber Box คือ การอุดหนุนที่เชื่อมโยงกับระดับการผลิตอยางเห็นไดชัด หรือ

การอุดหนุนที่กอใหเกิดการบิดเบือนทางการคาโดยตรง จากขอตกลงของการเจรจารอบอุรุกวัยแตละ

ประเทศจะตองจํากัดและลดระดับการอุดหนุนของมาตรการการอุดหนุนในกลุมนี้ลง (2) กลุม Green 

Box คือ การอุดหนุนที่ไมเชื่อมโยงกับระดับการผลิตในอนาคตของสินคาการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน 
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การจายเงินอุดหนุนใหเกษตรกรโดยการคํานวณจากการผลิตในอดีต การลงทุนในสินคาสาธารณะตางๆ 

ดังในกรณีของการวิจัยทางการเกษตร การอบรมเกษตรกร การเกษตรเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม การ

รวบรวมและกระจายสถิติการเกษตรและขอมูลทางการตลาดก็รวมอยูในกลุมนี้ดวย ตามขอตกลงรอบ

อุรุกวัยการอุดหนุนในลักษณะนี้จะไดรับการยกเวนในเรื่องของการจํากัดหรือลดการอุดหนุน (3) กลุม 

Blue Box คือ การอุดหนุนที่ใหเฉพาะบางสวนของพื้นที่การเพาะปลูกรวมถึงการกําหนดใหลดพื้นที่การ

เพาะปลูกโดยการทิ้งที่ดินใหวางเปลา Set Aside ซึ่งเปนนโยบายที่มีการควบคุม Supply หรือระดับ

ผลผลิตไมใหมากเกินกวาที่ตลาดภายในประเทศจะดูดซับได (การจายเงินชดเชยสวนขาด หรือ 

Deficiency Payments ของสหรัฐก็จัดอยูในกลุมนี้ดวย) การอุดหนุนในลักษณะนี้ก็ไดรับการยกเวนพิเศษ

ในเรื่องของการจํากัดการอุดหนุนจากขอตกลงรอบอุรุกวัย (Thompson (2005) และ Orden (2003)) 

  เพื่อใหสอดคลองกับการเจรจาทางการคาสินคาเกษตรของโลกรอบอุรุกวัย สหรัฐไดตรา

กฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1996 (Federal Agricultural Reform and Improvement Act หรือ FAIR 

Act) ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ประการในนโยบายการเกษตรของสหรัฐฉบับกอน คือ (1) เกษตรกร

ที่ไดรับเงินอุดหนุนมีความยืดหยุนมากขึ้นในการที่จะเลือกเพาะปลูกพืชที่ตองการ (ยกเวน กรณีของผัก

และผลไมเกือบทุกชนิด); (2) ยกเลิกอํานาจของ USDA ในการจํากัดพื้นที่การเพาะปลูกโดยการทิ้งที่ดิน

ใหวางเปลา Set Aside เพื่อลดอุปทานของสินคาเกษตร; (3) เกษตรกรไดรับเงินอุดหนุนทางรายไดแบบ

คงที่ (ไมขึ้นอยูกับระดับการผลิตในปจจุบัน) ที่รูจักกันในนามของ Production Flexibility Contract 

(PFC) หรือ Agricultural Market Transition Act (AMTA) ซึ่งเปนเงินอุดหนุนที่ขึ้นอยูกับระดับการผลิตใน

อดีต และไมขึ้นอยูกับราคาตลาดและการตัดสินใจในการเพาะปลูกของเกษตรกร การจายเงินอุดหนุนใน

ลักษณะนี้เขามาแทนที่การอุดหนุนในลักษณะการจายเงินชดเชยสวนขาด (Deficiency Payments) ซึ่ง

เปนการยกเลิกการใชระบบการตั้งราคาเปาหมาย แตผูที่ไดรับเงินอุดหนุนแบบ PFC นี้ไมไดถูกจํากัดให

ผลิตเฉพาะพืชที่ตัวเองไดรับการอุดหนุนเทานั้น แตสามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได ทําใหเกษตรกรมี

ความยืดหยุนในการเลือกเพาะปลูกมากขึ้น นอกจากนี้โครงการอุดหนุนแบบ PFC หรือ AMTA ถูก

กําหนดใหลดลงจนเปนศูนยภายในชวง 7 ปที่มีการใชกฎหมายการเกษตร ค.ศ. 1996; (4) การประกัน

ราคาสําหรับผูผลิตพืชผลจํานวนเทาใดก็ตามผานอัตราจํานํา (Loan Rate) จะถูกกําหนดใหต่ํากวาราคา

ตลาดในขณะนั้น แตรัฐมีอํานาจที่จํากําหนดอัตราจํานําใหต่ํากวานี้โดยใชราคาตลาดโลกในอดีตถัวเฉลี่ย

เปนฐานในการคํานวณ (Orden (2003)) 

 กฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1996 หรือ FAIR Act มุงที่ปฏิรูปการอุดหนุนเกษตรกรของ

รัฐบาลจากการจํากัดพื้นที่การเพาะปลูกดวยการทิ้งที่ดินใหวางเปลาหรือการที่รัฐสะสมสต็อกสินคา

เกษตรเพื่อใหราคาสินคาเกษตรอยูในระดับท่ีสูงกวาราคาตลาดเสรีไปสูระบบการจายเงินอุดหนุนโดยตรง

ใหเกษตรกร การปฏิรูปนี้ทําใหเกษตรกรมีเสรีภาพในการเพาะปลูกมากขึ้น และทําใหประสิทธิภาพการ

ผลิตของเกษตรกรสหรัฐเพิ่มขึ้น (เชน การนําเอาที่ดินที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมาใชใน
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การเพาะปลูกแทนที่จะทิ้งไวเปลาๆ นอกจากนี้ยังชวยลดภาระทางการคลังของรัฐในการสะสมสต็อก

สินคาดวย อยางไรก็ตามการจายเงินอุดหนุนนี้ถูกออกแบบใหแยกหรือตัดความเชื่อมโยง (Decouple) 

ของเงินอุดหนุนออกจากปจจัยที่ดึงดูดใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เกษตรกร

ตอบสนองตอการเพิ่มความยืดหยุนใหกับพวกเขาจากกฎหมายฉบับนี้ดวยการเปลี่ยนจากการปลูกพืชที่

เคยไดรับ Deficiency Paymentsไปปลูกพืชชนิดอื่นมากขึ้น (Orden (2003)) 

 โครงสรางการอุดหนุนของรัฐอยูในลักษณะที่สัดสวนของเงินอุดหนุนจํานวนมากนั้นได

จัดสรรใหแกผูผลิตสินคาเกษตรบางชนิด เชน ธัญพืช ขาว ฝาย น้ําตาล และ นม ซึ่งสินคาเกษตรเหลานี้มี

มูลคานอยกวาหนึ่งในสามของมูลคาผลผลิตรวมพืชผลรวม ตารางที่ 2.1 แสดงคาใชจายที่จัดสรรให

เกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดโดยองคกร Commodity Credit Corporation (CCC คือองคกรที่

อยูในกระทรวงเกษตรของสหรัฐ หรือ USDA ที่ทําหนาที่ในการจายเงินอุดหนุนสวนใหญใหแกเกษตรกร) 

ในชวงป 1998 - 2000 และ แสดงถึงคา Producer Support Estimate (PSE) ของสินคาเกษตรแตละ

ชนิด PSE คือ การวัดการอุดหนุนของรัฐสําหรับทุกมาตรการเปนสัดสวนของมูลคาผลผลิตทั้งหมดที่รวม

มูลคาการอุดหนุนเขาไวดวยแลว (Robert and Jotzo (2001)) 
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ตารางที่ 3.1 
US Support for major agricultural industries: average 1998-2000 

 

  CCC budget outlays Producer support estimate(PSE)a

 US$b US$b % 

Program crops    

Wheat 3.7 5.1 45 

Corn 6.2 8.4 31 

Rice 1.1 0.6 31 

Other grain 0.9 1 41 

Cotton 2.2 na na 

Other Commodities    

Soybeans 1.4 3.4 20b

Sugar 0.1 1.3 61 

Dairy 0.5 13.4 55 

Beef and veal na 1.2 4 

Sheep meat na 0.04 12 

Pig meat na 0.4 4 

Poultry  na 0.7 4 

Eggs na 0.2 4 

Other c 4.4 15.1 21 

 
Note:  

a The producer support estimate (PSE) is a measure of support through all measures as a 

percentage of the value of production including all support.  

b For oilseeds. In the United States soybeans receive almost all of the support for oilseeds.  

c For CCC budget outlays this category includes mainly tobacco, peanuts honey, disaster 

assistance, tree and livestock assistance and Conservation Reserve Program payments. For PSE 

data, it includes support for agricultural products not mentioned – these would include mainly cotton, 

tobacco, peanuts, honey, fruits and vegetables. 

Sources: US Department of Agriculture (2001a) (CCC expenditure by commodity); OECD(2001)  

   (PSEs). 

Referred in: Robert and Jotzo (2001) 
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 จากตารางที่ 3.1 จะพบวาเงินอุดหนุนที่จายโดย CCC สวนใหญถูกจัดสรรใหเกษตรกรที่

ปลูกพืชในโครงการ (Program Crops) ไดแก ขาวสาลี ขาวโพดและพืชอาหารสัตวอื่นๆ ขาว และฝาย จึง

เห็นไดชัดวาเงินอุดหนุนของรัฐไปกระจุกตัวหรือเอนเอียงไปยังผูผลิตพืชในโครงการเหลานี้ นอกจากนี้

ตารางที่ 3.1 ยังแสดงใหเห็นวาการอุดหนุน(ดูจากคา PSE) ผูผลิตนมและน้ําตาลนั้นในระดับสูง (61% ใน

กรณีของน้ําตาล และ 55% ในกรณีของนม) ซึ่งสูงกวาระดับการอุดหนุน Program Crops และสินคา

เกษตรอื่นๆ อยางไรก็ตามจากตารางที่ 3.1 จะเห็นไดวาการอุดหนุนนั้นไมไดสะทอนในรูปของคาใชจาย

ของ CCC ทั้งนี้เพราะในกรณีของนมการอุดหนุนสวนใหญอยูในรูปของการอุดหนุนดานราคาและการ

สงเสริมมาตรการจํากัดการนําเขา เชน การตั้งกําแพงภาษี ใชมาตรการโควตานําเขา สวนในกรณีของนม

มีการใชมาตรการอุดหนุนการสงออก (เชน มาตรการ Diary Export Incentive Program, DEIP) ความไม

เทาเทียมกันในการอุดหนุนสินคาเกษตรยังเห็นไดชัดในผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสัตว จากตารางที่ 3.1 จะ

พบวาผลผลิตของเนื้อวัว เนื้อหมู สัตวปก ซึ่งเปนสินคาเกษตรที่มีมูลคาสูงในสหรัฐกลับไดรับการอุดหนุน

ในสัดสวนที่ต่ํา (ภาพที่ 3.2 แสดงใหถึงระดับการอุดหนุนของผลผลิตทางการเกษตรตางๆตั้งแตป ค.ศ. 

1986 – 2000)  (Robert and Jotzo (2001)) 

 
ภาพที่ 3.2 

Support for US Agriculture 
 

 
Source: Roberts and Jotzo (2001) 

 

 ขอสังเกตบางอยางจากกฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1996 (FAIR Act) คือ (1) การกําหนดให

ตลาดสินคาเกษตรมีความเสรีมากขึ้นใน FAIR Act อยูในชวงที่ราคาสินคาเกษตรอยูในระดับสูง อันที่จริง

แลวหากราคาสินคาเกษตรไมไดเพิ่มสูงขึ้นเชนนี้ก็เปนการยากที่จะยกเลิกระบบการอุดหนุนโดยการใหทิ้ง

ที่ดินใหวางเปลา Set Aside (2) แม FAIR Act จะทําใหเกษตรกรมีความยืดหยุนในการเพาะปลูกมากขึ้น 

แตก็ทําใหคาใชจายในการอุดหนุนในระยะสั้นเพิ่มขึ้นดวย (3) FAIR Act ยังไมสามารถทําใหเกิดการ
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ปฏิรูปการเกษตรถาวรดวยเหตุผลในหลายดาน คือ เครื่องมือการอุดหนุนเดิมที่เคยใชมากอนยังคงอยูใน

การอุดหนุนการผลิตน้ําตาล นม ถั่วลิสง นอกจากนี้ถึงแมวาจะมีการยกเลิกมาตรการการจายเงินอุดหนุน

เพื่อทิ้งที่ดินใหวางเปลา (Set Aside) รายป แตก็ยังมีการจายเงินอุดหนุนระยะยาวผานโครงการ 

Conservation Reserve Program (CRP) และโครงการเล็กๆอื่นๆยังคงอยู ดูตารางที่ 3.2 สําหรับ

คาใชจายของรัฐในโครงการตางๆ ตั้งแตป ค.ศ. 1996 ถึง 2001 

 

 
ตารางที่  3.2 

Government Payments to Farmers 1996-2000 (million dollars) 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pre-FAIR Programs -732 -575 -5 NA NA NA 

CRP, Other Env. 2,099 1,950 1,475 1,494 1,615 1,803 

AMTA Payments 5,973 6,120 6,001 5,046 5,049 4,040 

Marketing Loan 
Payments/Gains 

0 0 1,792 6,814 7,551 6,172 

"Emergency" Assistance 0 0 2,841 7,804 8,492 8,405 

Total 7,340 7,495 12,380 21,513 22,896 20,727 

Source: Orden (2003) 

 

 1.4  นโยบายการคาสินคาเกษตรของสหรัฐอเมริกาตั้งแตป ค.ศ.2002 

  ในป ค.ศ.2001 ประเทศตางๆทีเขารวมการประชุมในการเจรจาทางการคาของ WTO ตาง

รูสึกวาประเทศที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะมีระดับการปกปองมากในสินคาที่ประเทศรายไดนอยมีความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantages) โดยเฉพาะในสินคาอุตสาหกรรมที่เนนการใช

แรงงานและสินคาเกษตรขั้นตนที่สามารถผลิตไดในเขตรอน เชน น้ําตาล ฝาย และ ขาว และเปนที่รูกันวา

ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนกลุมประเทศสวนใหญใน WTO ไดประโยชนไมมากนักจากการเจรจาในรอบที่

ผานมา ประเทศเหลานี้จะไมเขารวมตกลงทางการคาอีกหากตัวเองไมไดรับประโยชน ความเห็นนี้จึง

กอใหเกิดการเจรจาการคาโลกรอบโดฮา (WTO Doha Round) โดยการเจรจาในรอบนี้ประเทศกําลัง

พัฒนา 20 ประเทศไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุม G-20 ขึ้นนําโดยประเทศบราซิลเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองกับ

สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป (European Union) ในการเจรจาการคาโลก (Thompson (2005)) 
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 ในการเจรจารอบโดฮาแตละประเทศตางยื่นขอเสนอให WTO โดยสหรัฐเสนอวาประเทศ

สหรัฐจะปฏิรูปนโยบายการเกษตรภายในหากประเทศอื่นๆเพิ่มการเปดเสรีการคาสินคาเกษตรอยางมี

นัยสําคัญ อยางไรก็ตามประเทศกําลังพัฒนาตางๆตอบโตขอเสนอของสหรัฐวาตนจะไมเปดเสรีทางการ

คาใหกับสินคาที่ประเทศมีรายไดสูงใหการอุดหนุนผูผลิต และเสนอวาประเทศมีรายไดสูงตองลดระดับ

การอุดหนุนภายในกอนจึงจะยอมเปดตลาดใหเสรีมากขึ้น การเจรจาจึงเปนไปในลักษณะคุมเชิงเชนนี้

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จนป ค.ศ.2004 จึงไดมีการตกลงในกรอบของการเจรจา โดยขอตกลงนั้นไมไดตรง

กับที่สหรัฐเสนอทั้งหมดแตก็อยูในเคาโครงของขอเสนอของสหรัฐแตแรก (Thompson (2005)) 

 ในปค.ศ.2002 พรอมๆกับการเริ่มการเจรจาการคาโลกรอบโดฮา สหรัฐตรากฎหมาย

การเกษตรปค.ศ.2002 (The 2002 Farm Bill) รูจักกันในนามของ Farm Security and Rural 

Investment Act (FSRIA Act) การตรากฎหมายในครั้งนี้แตกตางจากกรณีของการตรากฎหมาย

การเกษตรป ค.ศ.1996 ซึ่งตราขึ้นหลังการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัย จากการเจรจารอบอุรุกวัยสหรัฐ

ถูกจํากัดใหอุดหนุนเกษตรกรไดไมเกิน 19.1 พันลานดอลลาร (วัดจาก Total Aggregate Measurement 

of Support หรือ Total AMS ซึ่งรวมทั้งการอุดหนุนที่เจาะจงเฉพาะสินคาและการอุดหนุนที่ไมเจาะจง

สินคา) แทนที่จะมองมูลคาการอุดหนุน 19.1 พันลานดอลลาร AMS เปนระดับการอุดหนุนสูงสุดที่

สามารถทําได กฎหมายการเกษตรปค.ศ.2002 (The 2002 Farm Bill หรือ FSRIA Act) กลับมองมูลคานี้

เปนเปาหมายที่ตองทําใหถึง จากนี้จะสรุปมาตรการที่กําหนดใน FSRIA Act ตาม (1) การอุดหนุนภายใน 

(2) การอุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด 

 

การอุดหนุนภายใน (สรุปจากนิพนธและคณะ (2005), Thompson (2005), และ Orden (2003)) 

 กฎหมายการเกษตรปค.ศ.2002ไดกลับความพยายามในการทําใหนโยบายการเกษตรมีความ

เสรีมากขึ้นในกฎหมายการเกษตรปค.ศ. 1996 (FAIR Act) โดยกฎหมายการเกษตรปค.ศ.2002 ได

ปรับเปล่ียนนโยบายดังตอไปน้ี;  

(1) ไดเพิ่มอัตราจํานํา (Loan Rate) ของธัญพืชสวนใหญ  ปรากฏในตารางที่ 3.3 เชน ขาวโพด 

ขาวสาลี แตลดอัตราจํานําของถั่วเหลือง สวนอัตราจํานําของขาวยังคงเดิม  

(2) นําเอานโยบายราคาเปาหมาย (Target Price) กลับมาใช จากตารางที่ 3.3 จะเห็นวามีการ

กําหนด Target Price ตั้งแตป 2002;  

(3) มีการใชการจายเงินอุดหนุนโดยตรง (Direct Payment) แทนที่การจายเงินตามโครงการ 

AMTA หรือ PFC และยังคงมีการใชโครงการการจายเงินอุดหนุนแบบ Marketing Loan Gains (MLG), 

และ Loan Deficiency Payments (LDP), ปรากฏในตารางที่ 3.4 สําหรับขนาดของเงินอุดหนุนของแตละ

โครงการตั้งแตปค.ศ. 2001 – 2004 



(4) จัดตั้งโครงการจายเงินอุดหนุนแบบใหมเรียกวา Counter-Cyclical Payments (CCP) คือ 

เงินที่รัฐจายใหเกษตรกรในปที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเพื่อชวยรักษาเสถียรภาพทางดานรายได

ของเกษตรกร โดยรัฐจะจายเงิน CCP ใหเกษตรกรก็ตอเมื่อผลรวมของราคาตลาด (หรือราคาจํานําขึ้นอยู 
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ตารางที่ 3.3 
Direct Payments, Loan Rates, and Target Prices at Different Time Period 

Crops Direct Payments Loan Rates Target Prices 

 1996 Farm Bill 
2002 Rate 

2002 Farm Bill 
2002-07 Rate 

1996 Farm Bill 
2001 Rate 

2002 Farm Bill 
2002-03 Rate 

2003 Farm Bill 
2004-07 Rate 2002-2003 2004-2007 

                
Corn ($/bu) 0.261 0.28 1.89 1.98 1.95 2.60 2.63

Sorgum ($/bu) 0.314 0.35 1.71 1.98 1.95 2.54 2.57

Wheat ($/bu) 0.461 0.52 2.58 2.8 2.75 3.86 3.92

Upland Cotton ($/lb) 0.0572 0.0667 0.5192 0.52 0.52 0.724 0.724

Rice ($/cwt) 2.05 2.35 6.50 6.50 6.50 10.50 10.50

Barley ($/bu) 0.202 0.24 1.65 1.88 1.85 2.21 2.24

Oats ($/bu) 0.022 0.024 1.21 1.35 1.33 1.40 1.44

Soybeans ($/bu) N/A 0.44 5.26 5.00 5.00 5.80 5.80

Minor Oilseeds ($/lb) N/A 0.008 0.093 0.096 0.093 0.098 0.101

Peanuts ($/ton) N/A 36 N/A 355.0 355.0 495.0 495.0

Dry Peas ($/cwt) N/A N/A N/A 6.33 6.22 N/A N/A

N/ALentils ($/cwt) N/A N/A N/A 11.94 11.72 N/A

N/ASmall Chickpeas ($/cwt) N/A N/A N/A 7.56 7.43 N/A

 3-13                                                 
 

ที่มา  :  Orden 2003 

หมายเหตุ :   bu  =   Bushel 

       lb    =   Pound (ปอนด) 

                   cwt  =  A united states unit of weight equivalent to 100 pounds (100 ปอนด เปนหนวยวัดในสหรัฐอเมริกา) 



 

 

3-14 

ตารางที่ 3.4 
 Government Payments, 2001 – 2005 (US$ million) 

 

  

2001 

 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

Production Flexibility Contract 

Paymentsa

 

4,040.4 

 

3,499.8 

 

-280.0 

 

-3.9 

Direct payments 0.0 367.1 6,703.6 5,242.4 

Counter-cyclical payments 0.0 203.4 2,300.7 1,122.0 

Loan deficiency payments 5,464.2 1,196.7 576.3 2,859.9 

Marketing loan gains 707.7 459.7 198.1 130.4 

Net values certificates -- -- 1,242.8 813.9 

Peanut quota buyout payments 0.0 983 237.6 24.7 

Milk income loss program payments 0.0 859.6 913.0 206.0 

Tobacco Transition Payment Program 0.0 0.0 0.0 0.0 

Conservation program payments 1,933.7 2,004.6 2,198.9 2,345.5 

Ad hoc and emergency program 

payments 

 

8,508.1 

 

1,616.2 

 

3,111.3 

 

557.2 

Miscellaneous program payments 73.3 46.1 6.8 5.4 
Total direct Payments 20,727.5 11,236.3 17,209.2 21,379.9 

aEnactment of the 2002 Farm Act terminated the authority for production flexibility contract payments 

Source : WTO (2006) 
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กับวาราคาใดต่ํากวากัน) กับเงินอุดหนุนโดยตรงแบบตายตัว (Fixed Direct Payments) นอยกวาราคา

เปาหมาย (Target Price) นอกจากนี้เงินอุดหนุน CCP ยังอยูในลักษณะที่ใหความยืดหยุนแกเกษตรกรใน

การที่จะเลือกพื้นที่การเพาะปลูก โดยเกษตรกรไมจําเปนตองปลูกพืชที่ตนไดรับการอุดหนุน (ดูตารางที่ 

3.4 สําหรับขนาดของเงินอุดหนุนแบบ CCP ตั้งแตปค.ศ. 2001 – 2004) 

(5) อนุมัติใหเกษตรกรแตละรายไดรับเงินอุดหนุนไดมากขึ้น และใหเกษตรกรสามารถปรับฐาน

การคํานวณเงินอุดหนุนจากการผลิตในอดีตใหมีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งถือเปนการบั่นทอนความ

พยายามที่จะแยกหรือตัดความเชื่อมโยง (Decouple) เงินอุดหนุนออกจากการตัดสินใจในการผลิตของ

เกษตรกรตามการปฏิรูปนโยบายการเกษตรในกฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 1996 หรือ FAIR Act 

 (6) มีโครงการใหมในการอุดหนุนสินคาเกษตรที่ไมเคยไดรับการอุดหนุนมากอน เชน พืช

ประเภทมีฝก และมีการกลับมาฟนฟูโครงการอุดหนุนสินคาที่เคยยกเลิกไปแลวจากฎหมายฉบับกอน เชน 

สินคาที่เปนขนสัตว ขนแกะ (mohair) น้ําผ้ึง เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มผลประโยชนใหแกผูผลิต

น้ําตาล และจัดใหมีโครงการใหมในการอุดหนุนผลิตภัณฑนม  ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3.4 สําหรับขนาด

และสวนประกอบของเงินอุดหนุนโดยตรงโดยรวม, Total Direct Payment, จากภาครัฐของสหรัฐตั้งแตป 

ค.ศ. 2001 – 2004  

 

การอุดหนุนการสงออก2

 ภายใตขอตกลงการคาโลก (WTO) สหรัฐตองลดการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร 13 ชนิด 

สินคาที่ไดรับการอุดหนุนการสงออกจากรฐัไดแก ผลิตภัณฑเนยและมันเนย ผงนมพรองไขมัน และชีส  

โดยปกติรัฐจะอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรภายใตโครงการ Export Enhancement 

Program (EEP) และโครงการ Dairy Export Incentive Program (DEIP) การอุดหนุนการสงออกอยูใน

ลักษณะการจายเงินสดใหเกษตรกรตามปริมาณการสงออก สินคาเกษตรที่สามารถเขารวมโครงการ EEP 

ไดแก ขาวสาลี แปงขาวสาลี ขาว ผลิตภัณฑสัตวปกแชแข็ง ขาวบารเลย ขาวบารเลยมอลท ไข และน้ํามัน

พืช สําหรับโครงการ DEIP สินคาเกษตรที่สามารถเขารวมโครงการ ไดแก ผงนม เนย และ ชีสชนิดตางๆ 

กฎหมายการเกษตรป ค.ศ.2002 (The 2002 Farm Bill หรือ FSRIA Act) ไดขยายสนับสนุนการสงออก

ผ

                                                 

าน 2 โครงการนี้ไปจนถึงป ค.ศ. 2007 อยางไรก็ตามปรากฏวารัฐไมไดใชโครงการ EEP ตั้งแตป ค.ศ. 

1995 ยกเวนแตการอุดหนุนการนําสงสินคาประเภทสัตวปกแชแข็งจํานวนไมมาก คือประมาณ 15 ลาน

ดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตามสหรัฐอาจนําโครงการนี้กลับมาใชในการอุดหนุนการสงออกไดอีกหากจําเปน 

เพราะไดขยายระยะเวลาการใชไปถึงป ค.ศ. 2007 สําหรับโครงการ DEIP รัฐใหเงินอุดหนุนในชวงป ค.ศ. 

 
2 เรียบเรียงจาก WTO (2006) 
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2003 – 2004 นอยกวา 2.7 ลานดอลลารสหรัฐ และเงินอุดหนุนสวนใหญของโครงการ DEIP ใชในการ

สงเสริมการสงออกผงนมพรองไขมัน 

นอกจากนี้รัฐยังมีการสงเสริมการสงออกผานการใหสินเชื่อและการประกันการสงออกผาน

โครงการตางๆ เชน โครงการ Export Credit Guarantee Program, Intermediate Export Credit 

Guarantee Program, และ Supplier Credit Guarantee Program 

 
การเปดตลาด 
 คาเฉลี่ยของภาษี MFN (Most-Favored Nations Tariff, MFN Tariff) (รวมภาษีที่ไมไดเก็บตาม

มูลคาสินคาแตแปลงเปนคาภาษีตามมูลคาสินคา) สําหรับสินคาเกษตรของสหรัฐในป ค.ศ. 2004 สูงกวา

สินคาอื่นๆนอกภาคเกษตรถึงเกือบ 2.5 เทา นอกจากนี้ยังมีการใชนโยบายโควตาภาษีสําหรับการนําเขา

สินคาเกษตรบางชนิด เชน เนื้อวัว ผลิตภัณฑนมบางชนิด ถั่วลิสง peanut butter, chocolate crumb 

และยาสูบ และแบงอัตราภาษีออกเปนอัตราภาษีในโควตาและอัตราภาษีนอกโควตาโดยคาเฉลี่ยของ

อัตราภาษีในโควตาของป ค.ศ. 2004 อยูที่ 9% ในขณะที่คาเฉลี่ยอัตราภาษีนอกโควตาอยูที่ประมาณ 

49%3

 สําหรับการจัดสรรโควตาภาษี (Tariff-Rate Quotas, TRQs) นั้นจะเปนไปในลักษณะที่สวนหนึ่ง

ของโควตาภาษีจะจัดสรรใหกับเฉพาะบางประเทศ และการไดรับโควตาภาษีอยูในลักษณะที่ใครขอกอนก็

จะไดโควตาภาษีกอน ยกเวนในกรณีของผลิตภัณฑนมและน้ําตาล สําหรับกรณีของผลิตภัณฑนมรัฐจะ

ใหโควตาภาษีแกผูนําเขาในอดีต ผูนําเขาที่ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษจะขึ้นอยูกับประเทศผูสงออกและ

การสุม และอาจจะมีวิธีการอื่นๆ ขึ้นอยูกับสินคาแตละชนิด และรัฐจะใหโควตาในรูปของการออก

ใบอนุญาตให สําหรับกรณีของน้ําตาลผูไดรับโควตาภาษีคือประเทศผูสงออกไมใชผูนําเขา โดยกระทรวง

เกษตรของสหรัฐจะออกใบอนุญาตใหแกผูมีสิทธิ์ไดโควตาตามการจัดสรรโควตาที่กําหนดโดย USTR 

(United States Trade Representative)4  

 นอกจากการการใชมาตรการทางภาษี ในกฎหมายการเกษตรป ค.ศ.2002 สหรัฐยังเพิ่มอุปสรรค

ทางเทคนิค (Technical Barriers to Trade) ใหมๆในการนําเขาสินคาเกษตร อุปสรรคที่สําคัญไดแก การ

กําหนดใหการนําเขาเนื้อ ผักสดและผลไมจะตองมีฉลากระบุประเทศที่เปนแหลงผลิต โดยกฎหมาย

การเกษตรฉบับนี้กําหนดวาสินคาจะไดฉลากแสดงวาเปนผลิตภัณฑของสหรัฐจะตองเปนสัตวที่เกิด เล้ียง 

และแปรรูปในสหรัฐ ซึ่งมาตรการนี้ สงผลกระทบตอการนําเขาโคที่ขุนจากเม็กซิโก และหมูที่ขุนจาก

แคนาดา และยังทําใหตนทุนของผูสงออกที่สงสินคามาสหรัฐสูงขึ้น (เกิดตนทุนในการติดฉลากเปนตน) 

                                                  

 
3 WTO (2006) 

 4 WTO (2006) 
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นอกจากนี้ยังมีการหามนําเขาสินคาบางชนิดที่มีตนกําเนิดจากบางประเทศ เชน การหามนําเขาปลาดุก

จากเวียดนาม เปนตน5  

 โดยสรุปแลวจะพบวากฎหมายการเกษตรป ค.ศ. 2002 (FSRIA Act) กลับมาเพิ่มการอุดหนุนแก

เกษตรกร และใชระบบการอุดหนุนที่กอใหเกิดการบิดเบือนมากกวากฎหมายฉบับกอน (กฎหมาย

การเกษตรป ค.ศ. 1996 หรือFAIR Act) ซึ่งในบางประเด็นยังเปนเรื่องที่มีการถกเถียงในที่ประชุมการคา

โลก (WTO) วาบางมาตรการที่ใชในกฎหมายฉบับนี้ขัดกับขอตกลงของ WTO หรือไม โดยเฉพาะการ

จัดสรรมาตรการตางวาอยูในกลองเหลือง กลองเขียว หรือกลองน้ําเงิน เพราะจะมีผลตอการคํานวณเงิน

อุดหนุนของสหรัฐวาเกินกวาที่กําหนดไวในขอตกลงหรือไม 

 
2. นโยบายการเกษตรของญี่ปุนและเกาหลี 
 
 2.1  นโยบายการเกษตรของญี่ปุน 

  2.1.1 ลักษณะของภาคการเกษตรของญี่ปุน 

   ญี่ปุนเปนประเทศที่มีการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารมากที่สุด และพบวาการ

นําเขาในปจจุบันเพิ่มขึ้น มากกวา 5 เทา ของการเพิ่มของ GDP นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรของ

ญี่ปุนก็ลดลงอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของญี่ปุนไดแก ขาว ผลิตภัณฑ

ปศุสัตว ผักและผลไม โดยขาวเปนสินคาเกษตรที่สําคัญที่สุด อยางไรก็ตามถึงแมญี่ปุนจะมีพื้นที่ในการ

เพาะปลูกนอย แตพบวาอัตราการพึ่งพาตนเองทางอาหารของญี่ปุนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่

เพาะปลูกที่มีอยู ซึ่งสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากภาคเกษตรของญี่ปุนไดรับการอุดหนุนและปกปองจากรัฐ

อยางมาก ญี่ปุนมีกลุมความรวมมือทางการเกษตรที่ใหญและทรงอํานาจซึ่งประกอบดวยเกษตรกรราย

ยอยมากมาย จึงมักจะประสบความสําเร็จในการวิ่งเตนเพื่อขอความชวยเหลือจากรัฐ (lobby) ทั้งในดาน

การคงไวซึ่งเกษตรกรรายยอยขนาดเล็ก การกําหนดราคาอุดหนุนอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรใหอยูใน

ระดับสูง แตรัฐก็ยังเปนผูควบคุมจํานวนที่ดินที่ใชในการทําการเกษตร การกําหนดราคาและการกระจาย

สินคาเกษตร6 ในสวนตอไปจะแบงการพิจารณานโยบายการเกษตรของญี่ปุนออกเปนสองชวง คือ (1) 

นโยบายการคาสินคาเกษตรของญี่ปุนชวงกอนป ค.ศ. 1994 เมื่อมีขอตกลงการเจรจาการคา GATT รอบ

อุรุกวัย  และ (2) นโยบายการคาสินคาเกษตรของญี่ปุนชวงหลังป ค.ศ. 1994 

  2.1.2  นโยบายการคาสินคาเกษตรของญี่ปุน 

                                                  

 
5 นิพนธและคณะ (2005) 

 6 Agriculture and Agri-Food Canada (2003) 
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    ในทศวรรษที่ 1940 และ 1950 (ชวงสงครามและหลังจากสงครามโลกครั้งที่2) ญี่ปุน

ประสบปญหาขาดแคลนอาหาร ดังนั้นในป ค.ศ. 1961 ญี่ปุนไดตรากฎหมายพื้นฐานทางดานอาหาร 

การเกษตร และพื้นที่ในชนบท (The Basic Law on Food, Agriculture, and Rural Areas) ซึ่งมี

เปาหมายในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางอาหาร (securing stable food supply) โดยสงเสริมให

มีการผลิตสินคาเกษตรใหเพียงพอกับความตองการภายในประเทศมากขึ้นหรือพยายามเพิ่มอัตราการ

พึ่งพาตนเองทางอาหาร (food self-sufficiency ratio)7  

   ในชวงปลายทศวรรษ 1950 เศรษฐกิจญี่ปุนเริ่มเติบโตถือวาเปนชวงเริ่มตนของการ

ทะยานขึ้นของเศรษฐกิจญี่ปุน ในทศวรรษ 1960 ผลผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน

เติบโตอยางรวดเร็วผลผล แตสัดสวนของผลผลิตภาคเกษตรในGDP และอัตราการจางงานในภาคเกษตร

กลับลดลง และเกิดการเคลื่อนยายความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบออกจากภาคเกษตร สงผลกระทบตอ

รายไดของเกษตรกร พรอมกันนั้นเกิดอุปทานสวนเกินของสินคาเกษตรในตลาดโลกทําใหเกษตรกรญี่ปุน

ไดรับความเดือดรอน เพื่อใหเกษตรกรมีมาตรฐานการครองชีพและรายไดที่ไมแตกตางจากภาคเศรษฐกิจ

อื่นที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วมากนักและเพื่อรักษาระดับการพึ่งพาตนเองทางอาหารของญี่ปุน รัฐจึงตอง

เขาชวยเหลือและอุดหนุนภาคเกษตรทั้งในรูปของการกําหนดราคาสนับสนุนและการควบคุมทางการคา 

โดยสินคาที่ไดรับการคุมครองจากภาครัฐจะเนนไปท่ีสินคาเกษตรหลักที่มีอยูเดิมโดยเฉพาะขาว และ

สินคาที่จําเปนตอวัฒนธรรมการบริโภคของชาวญี่ปุน8  

   การคุมครองและอุดหนุนภาคเกษตรสงผลใหเกิดการบิดเบือนการผลิตสินคาเกษตร 

(ไปยังสินคาที่ไดรับการอุดหนุน) และสงเสริมรูปแบบการถือครองและการใชที่ดินที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาภาคเกษตร อยางไรก็ตามเพื่อแกปญหาโครงสรางและการจัดสรรการคุมครองพรอมกับปญหา

สินคาเกษตรในตลาดโลกขาดเสถียรภาพ กอนกลางทศวรรษ 1970 รัฐจําเปนตองเพิ่มการการคุมครอง

และการอุดหนุนทางดานราคากับสินคาเกษตรที่ไดรับการคุมครองอยูเดิม และเพิ่มชนิดของสินคาเกษตร

ที่จะไดรับการคุมครอง ดังนั้นการคุมครองภาคเกษตรของญี่ปุนจึงเปนไปในลักษณะที่ฝงรากลึกมากขึ้น

เร่ือยๆ9   

   ปญหาอุปทานสวนเกินในตลาดโลกและปญหาราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกตกต่ํา

อยางรุนแรงในชวงป ค.ศ.1985 – 1986 เปนแรงผลักดันใหเกิดการเจรจารอบอุรุกวัยโดย GATT ในป ค.ศ. 

1986 โดยในป ค.ศ. 1988 ญี่ปุนยอมใหมีการนําเขาเนื้อโคและสม และลดการคุมครองสินคาเกษตรอื่นๆ

ลง แตยังคงยืนยันไมใหมีการนําเขาขาวซึ่งถือเปนอาหารหลักที่สําคัญของชาวญี่ปุน นอกจากนี้จากผล

                                                  

 
7 นิพนธและคณะ  (2005) 

 8 Hillman and Rothenberg (1988) 

 9 นิพนธและคณะ  (2005)  และ Hillman and Rothenberg (1988) 
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ของการประชุม Plaza Accord ในป ค.ศ. 1985 ของกลุมประเทศอุตสาหกรรม G510 ทําใหคาเงินเยนของ

ญี่ปุนแข็งขึ้น ทําใหการนําเขาของญี่ปุนรวมถึงสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น สงผลใหอัตราการพึ่งพาตนเอง

ทางอาหารของญี่ปุนลดลง11 ตารางที่ 3.5 แสดงอัตราการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตรบางชนิดตั้งแตป 

ค.ศ. 1985 – 1992 โดยจะสังเกตเห็นวาเมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1985 อัตราการพึ่งตนเองของสินคาเกษตรใน

ป ค.ศ. 1992 เกือบทุกชนิดลดลง ยกเวนพืชน้ําตาลและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ และนมและผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของ 

   หลังจากที่มีการเจรจายืดเยื้อมานาน ในที่สุดการเจรจารอบอุรุกวัยขององคกรการคา

โลก WTO ไดบรรลุขอตกลงในป ค.ศ. 1995 สาเหตุสําคัญที่ญี่ปุนยอมรับขอตกลงของการเจรจาเนื่องจาก

ในป ค.ศ. 1993- 1994 ญี่ปุนประสบกับปญหาภาวะขาดแคลนขาว ทําใหญี่ปุนยอมเปดตลาดขาวเปน

การชั่วคราวโดยไดรับการยกเวนในการใชระบบภาษี แตใชระบบโควตาการนําเขาแทน12  

    ตามขอตกลงการคาโลกรอบอรุุกวัยญี่ปุนตกลงที่จะเปลี่ยนอุปสรรคทางการคาที่

ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers, NTBs) เปนการเทียบเคียงกับภาษี (Tariff Equivalents, TEs) กับสินคา 

28 ชนิด ซึ่งรวมถึง ขาวสาลี ขาวบารเลย นม ผลิตภัณฑแปง พืชชนิดที่เปนฝก (legumes) ถั่วลิสง หัวบุก 

(Konnyaku roots) รังไหม ไหม และเนื้อหม ูโดย Tariff Equivalents (TEs) คือการเก็บภาษีจากสวนตาง

ระหวางราคาขายสงภายในประเทศ (Domestic Wholesale Prices) กับราคานําเขา (Import Prices) 

ในชวงป ค.ศ. 1986-88 โดยเก็บจากสินคานาํเขานอกโควตา สวนขาวเปนสินคาที่ไดรับการยกเวนในการ

ใชระบบภาษี แตถูกกําหนดใหมีการนําเขาขั้นต่ําที่ 4% ของการบริโภคในป ค.ศ. 1995 (และเพิ่มเปน 8% 

ในป ค.ศ. 2000) โดยคํานวณจากการบริโภคขาวภายในประเทศในชวงป ค.ศ. 1986-88 เปนปฐาน 

อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1998 ญี่ปุนยกเลิกระบบการจาํกัดปริมาณการนําเขาของขาวแลวเปล่ียนเปน

ระบบ Tariff Equivalents (TEs) แทน อยางไรก็ตามคา TEs นี้มีคาสูง ดงันั้นจากระบบการนําเขาขั้นต่ํา

คาดวาจะไมมกีารนําเขาขาวโดยภาคเอกชน13 สําหรับขอกําหนดในเรื่องการอุดหนุนการสงออกของ 

WTO นั้นญี่ปุนไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากญี่ปุนถือวาเปนประเทศที่นําเขาสินคาเกษตรจึงไมได

ใชนโยบายการอุดหนุนการสงออก ถึงแมวาญีปุ่นจะบริจาคบางสวนของขาวและผลผลิตอื่นๆที่นําเขา

ใหแกประเทศอื่นในลักษณะของการชวยเหลือทางอาหารมากกวาการกระจายสินคาสวนนี้เขาสูตลาด

ภายในประเทศ (Economic Research Service, USDA (2002a))

                                                  
10 หมายถึง สหรฐัอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน 

 11นิพนธและคณะ  (2005)   

 12 นิพนธและคณะ (2005) 

 13 Homna (2000) 

 

 



3-20                                               

 
 

 

 

3-20 

ตารางที่ 3.5 
Japan Self-sufficiency ratios for selected commodities, 1985 - 1992 (per cent) 
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   เพื่อใหสอดคลองกับการเจรจารอบอุรุกวัย ญี่ปุนไดตรากฎหมายพื้นฐานทางดาน

อาหาร การเกษตร และพื้นที่ในชนบท (The Basic Law on Food, Agriculture, and Rural Areas) ฉบับ

ใหมในป ค.ศ. 1999 (เพื่อใชแทนที่กฎหมายฉบับเกาที่ตราในป ค.ศ. 1961) โดยกฎหมายฉบับใหมมี

เปาหมายเพื่อสรางความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพของอุปทานดานอาหาร เพื่อบรรลุเปาหมายทางดาน

บทบาทที่หลากหลายของภาคเกษตร (Multifunctional Agriculture ซึ่งเปนบทบาทที่ภาคเกษตรให

ประโยชนกับดานตางๆรวมถึงการคงอยูของภาคชนบท ประโยชนตอส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางอาหาร 

ความสําคัญของภูมิประเทศ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และสวัสดิการของสัตว), (Devries 

(2000)) เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรอยางยั่งยืน และเพื่อพัฒนาภาคชนบท ค.ศ. 1999 (Homna (2000)) 

 
การอุดหนุนภายใน  

กฎหมายเกษตรของญี่ปุนป ค.ศ. 1999 ไดมีการปฏิรูปนโยบายการอุดหนุนสินคาเกษตร 

มาตรการหลักที่ใช คือ การปรับปรุงกลไกราคาในตลาดสินคาเกษตร และพยายามใชลักษณะการจายเงิน

อุดหนุนโดยตรง (Direct Payments) โดยเฉพาะการใหเงินอุดหนุนแบบที่แยกออกจากการผลิต 

(Decoupled Payments) แทนที่การสนับสนุนทางดานราคา (Price Support) ซึ่งมีผลทําใหราคาของ

สินคาเกษตรหลักของญี่ปุน เชน ขาว ขาวสาลี ถั่วเหลือง และ นม ถูกกําหนดโดยราคาตลาดมากขึ้น และ

ทําใหการอุดหนุนรายไดของเกษตรกรมีการบิดเบือนทางการคานอยลง (Japan Ministry of Agriculture, 

Forestry, and Fisheries, MAFF, (2003))  

โครงการการอุดหนุนรายไดแกเกษตรกรที่ญี่ปุนยังคงใชอยู คือ (1) ยังคงโครงการการจายเงิน

ชดเชยสวนตาง (Deficiency Payments) แบบเกา คือ การที่รัฐจายเงินใหเกษตรกรจากสวนตางระหวาง

ราคาตลาดในปจจุบัน (Current Market Price) กับราคาอางอิงที่ไดกําหนดไว (Fixed Reference Price); 

(2)โครงการการจายเงินอุดหนุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางรายได (Income Stabilization Programs) 

สําหรับสินคาบางชนิด เชน ขาว และ ถั่วเหลือง ที่เร่ิมใชในป ค.ศ. 1998 โดยรัฐจะจายเงินชดเชยใหแก

เกษตรกรเมื่อราคาตลาดต่ํากวาราคาเฉลี่ยแบบเคลื่อนไหว (moving average) ของราคาสินคาในป

กอนๆโดยทั้งสองโครงการนี้ทําใหราคาตลาดของสินคาเกษตรสามารถถูกกําหนดไดโดยเสรี (มากกวา

กรณีการใชราคาสนับสนุน) ซึ่งเปนโครงการที่คลายกับโครงการ Marketing Assistance Loans และ 

Loans Deficiency Payments ของสหรัฐ (Economic Research Service, USDA (2002a) และ นิพนธ

และคณะ (2005)) 

อยางไรก็ตามรัฐยังคงระบบสนับสนุนทางดานราคา (Price Support) ในบางสินคา เชน รัฐเขา

ไปจัดการราคาในตลาดขาวสาลี ตลาดนม และตลาดของสินคาเกษตรที่เปนสารที่ทําใหเกิดความหวาน 

นอกจากนี้ยังใชวิธีการจํากัดปริมาณการผลิตสินคาบางชนิด (ควบคุมอุปทานของสินคา) เพื่อใหราคา

สินคาเพิ่มขึ้น เชน ในการควบคุมปริมาณการผลิตขาวและผลิตภัณฑนม (Economic Research 
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Service, USDA (2002a)) ในกรณีของขาว เมื่อเกิดภาวะผลผลิตขาวลนตลาดรัฐมีนโยบายใหเงิน

อุดหนุนแกเกษตรกรใหมีเปล่ียนพื้นที่ที่เคยใชปลูกขาวไปใชในกิจกรรมอื่น เชน นําไปใชในการปลูกพืช

ชนิดอื่น เชน พืชไร ผลไม และผัก ใชเพื่อการอนุรักษ หรือ ใชเพื่อการทองเที่ยว เปนตน (นิพนธและคณะ 

(2005)) 

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ กฎหมายฉบับนี้ยังคงไวซึ่งอํานาจขององคกรที่เปนตัวแทนของรัฐ 

(Cooperative and State Agencies) เชน องคกรตัวแทนทางอาหาร (Japan’s Food Agency) ควบคุม

การนําเขาสินคา เชน ขาว ขาวสาลี ขาวบารเลย และ เนื้อสัตว สวนองคกรอุตสาหกรรมทางการเกษตร

และปศุสัตว (Agriculture and Livestock Industries Corporation, ALIC) ควบคุมการคาสินคา เชน นม

พรองมันเนย เนย และไหมดิบ ซึ่งเปนองคกรที่มีการทําการเก็บสต็อกสินคาเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา

ภายในประเทศ (buffer stocks) ของสินคาเหลานี้ อยางไรก็ตามรัฐไดยกเลิก buffer stocks ของนมพรอง

มันเนยในป ค.ศ. 1998 แตพบวาภาษีการนําเขาสินคาชนิดนี้ของญี่ปุนอยูในระดับที่สูงมากทําใหการ

นําเขานมพรองมันเนยนอกโควตาภาษี (Tariff Quota)โดยภาคเอกชนมีเพียงเล็กนอยเทานั้น (Economic 

Research Service, USDA (2002a) และ Homna (2000)) 

โดยรวมแลวจะเห็นวาตั้งแตชวงหลังป ค.ศ. 1994 ญี่ปุนพยายามปฏิรูปตลาดสินคาเกษตรใหมี

ความเสรีมากขึ้น อยางไรก็ตามพบวาระดับการอุดหนุนภาคเกษตรโดยรวมของญี่ปุนยังคงอยูในระดับสูง 

ภาพที่ 3.3 แสดงระดับการอุดหนุนผูผลิตโดยรวม (Producer Support Estimate, PSE) ตามสัดสวนของ

รายไดของเกษตรกร) ในป ค.ศ. 2001-2003   สวนภาพที่ 3.4 แสดงถึงระดับการอุดหนุนในสินคาเกษตร

แตละชนิด โดยพบวาระดับการอุดหนุนลดลงจากประมาณ 61% ในชวงป ค.ศ. 1986-1988 เปน 58% 

ในชวงป ค.ศ. 2001-2003 อยางไรก็ตามยังถือวาการอุดหนุนอยูในระดับสูง (สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

OECD เกือบสองเทา) แสดงใหเห็นวาสินคาเกษตรที่ไดรับการอุดหนุนมากที่สุด คือ ขาวสาลี ขาว และ

ธัญพืชชนิดอื่นๆ  
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ภาพที่ 3.3 
ระดับการอุดหนุนผูผลิตโดยรวม (Producer Support Estimate, PSE) ของญี่ปุน 

 

   
    Source: OECD (2004) 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 
ระดับการอุดหนุนในสินคาเกษตรแตละชนิดของญี่ปุน 

 

             
            Source: OECD (2004) 
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การอุดหนุนการสงออก 
 เนื่องจากมีสัดสวนในการสงออกสินคาเกษตรนอยมาก (ประมาณรอยละ 1 ของมูลคาการ

สงออก) การอุดหนุนการสงออกในดานนี้จึงมีสาระสําคัญนอยมาก 

 
การเปดตลาด 
 ภาคเกษตร นอกเหนือไปจากการไดรับการอุดหนุนภายในระดับสูงแลว ยังไดรับการปกปองจาก

มาตรการตางๆที่เปนอุปสรรคทางการคา ทําใหสินคาเกษตรนําเขาไมสามารถเจาะตลาดเขาไปถึง

ผูบริโภค/ผูผลิตภายในประเทศไดโดยงาย 

 มาตรการที่เปนอุปสรรคในการเปดตลาด อาจจําแนกได คือ 

 1. มาตรการโควตาภาษี (TRQ) ซึ่งใชอยูในสินคาสําคัญ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวบารเลย 

ผลิตภัณฑจากนม 

 2. การผูกขาดการนําเขา เปนมาตรการที่รัฐใหสิทธิการนําเขากับองคการหรือหนวยงานเปนผู

นําเขาสินคาใดสินคาหนึ่ง ซึ่งสินคานั้นอาจอยูภายใต TRQ ดวยก็ได หนวยงานหลักที่ไดรับสิทธิมักเปน

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปจจุบันมี 2 แหงเปนหลัก คือ Food Development ของกระทรวงเกษตรฯ และ 

Agriculture and Livestock Industries Corporation ซึ่งเปนหนวยงานกึ่งรัฐบาล (รัฐวิสาหกิจ) ภายใต

การดูแลของกระทรวงเกษตรฯ เชนกัน 

 3. Simultaneous – Buy – Sell (SBS) Program เปนมาตรการใหนํามาใชทดแทน TRQ โดย

ผูนําเขาและผูสงออกที่ประสงคจะขายสินคาในประเทศญี่ปุน จะทําการตกลงในราคานําเขาและราคา

ขายภายในประเทศ และเสนอราคาดังกลาวใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเกณฑการอนุมัติ

โดยทั่วไปคือ การอนุญาตใหนําเขาจะขึ้นอยูสวนตางของราคาทั้ง 2 ที่มากที่สุด นั่นคือ ราคาขาย

ภายในประเทศที่สูงกวาราคานําเขามากที่สุด สวนตางจึงเปน mark up ที่ทําใหราคาขายสินคานําเขาสูง

กวาความเปนจริง สินคาที่อยูภายใตมาตรการไดแก ขาว ขาวสาลี(เล้ียงสัตว) ขาวบารเลย(เล้ียงสัตว) 

 นอกเหนือจากมาตรการดังกลาว ญี่ปุนยังมี NTBs ในดาน SPS และ TBT ที่เขมงวด ซึ่งทําให

การเขาสูตลาดยุงยากและมีราคาสูง 

 

 2.2  นโยบายการเกษตรของเกาหลี 

  2.2.1  ลักษณะของภาคการเกษตรของเกาหลี 

   เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน OECD เกาหลีเปนประเทศที่มีการอุดหนุนภาคเกษตร

ในระดับสูง อยางไรก็ตามสัดสวนของภาคเกษตรใน GDP มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ (WTO Trade Policy 

Review (2004a)) ขาวเปนธัญพืชที่สําคัญที่สุดของเกาหลี รองลงมาคือขาวบารเลย สวนธัญพืชอื่นๆที่

เกาหลีผลิตคือธัญพืชที่ใชในการบริโภค (Food Grains) ขาวโพด ขาวฟาง ขาวสาลี (buckwheat) พืชที่

ทํารายไดอื่นๆไดแก ฝาย ปาน งา ยาสูบ โสม สวน ผักและผลไมทีเกาหลีผลิตไดไดแก ลูกแพร องุน สม
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แมนดาริน แอปเปล ลูกพีช กะหล่ําปลีจีน กระหล่ําปลี ลูกพลับ ผลิตภัณฑปศุสัตวประกอบดวยโค สุกร

ตอน และสัตวปก (Economic Research Service, USDA (2002b) และ Evans (1991)) 

   

2.2.2  นโยบายการคาสินคาเกษตรของเกาหลี 

   ในป ค.ศ. 1954 มีการปฏิรูปที่ดินที่เกาหลี โดยมีการกระจายที่ดินจํานวนมากแก

เกษตรกรทีปลูกพืชอยูเดิม จนกอใหเกิดระบบของเกษตรกรขนาดเล็ก ซึ่งยังคงเปนระบบที่คงอยูจนถึง

ปจจุบัน ถึงแมเกษตรกรสวนใหญยังคงยากจน ในชวงทศวรรษ 1950 จนถึงกลางทศวรรษ 1960 รัฐใช

นโยบายกดราคาธัญพืชใหต่ํา เพื่อใหครัวเรือนบริโภคสินคาเกษตรหลักไดในราคาต่ํา ทั้งนี้รัฐไดเชื่อมโยง

นโยบายการเกษตรเขากับนโยบายการเงินโดยใชราคาขาวเปนตัวกําหนดอัตราเงินเฟอ นโยบายนี้จึงลด

แรงจูงใจในการปลูกธัญพืชของเกษตรกร ในป ค.ศ. 1961 รัฐไดเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 5 ปที่

เขมขน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 และ 2 (ในชวงป ค.ศ. 1961 – 1966 และ ค.ศ. 1967 – 1971) 

เนนการสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมเบา เชน ส่ิงทอ และ เครื่องหนัง และเพิ่มการสงออกอุตสาหกรรม

หนัก (Diao et all. (2002)) 

   อยางไรก็ตามชวงปลายทศวรรษ 1960 ถือเปนจุดเปล่ียนของนโยบายเกษตรเกาหลีที่

สําคัญ โดยในป ค.ศ. 1969 รัฐเพิ่มราคารับซื้อขาวและขาวบารเลยซึ่งถือเปนจุดเริ่มของการอุดหนุนภาค

เกษตรอยางจริงจัง และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 (ในชวงป ค.ศ. 1972 – 1976) รัฐเนนนโยบาย

การพึ่งตนเองในสินคาเกษตรหลักๆ (Self-Sufficiency) โดยเฉพาะขาวและขาวบารเลย และมีเปาหมายที่

จะทําใหรายไดในชนบทและในเมืองมีความเทาเทียมกันมากขึ้น และเริ่มมีการใชนโยบายสินคาเกษตร 2 

ราคา คือ รัฐรับซื้อสินคาเหลานี้แกเกษตรกรในราคาสูงแตขายใหกับผูบริโภคในราคาต่ํากวา นอกจากนี้

ในชวงทศวรรษ 1970 และ 1980 รัฐยังอุดหนุนภาคเกษตรโดยการคืนภาษีใหเกษตรกรและหามการ

นําเขาสินคาเกษตรเกือบทุกชนิดอยางเขมงวด ยกเวนใน ขาวสาลี ขาวโพด ถั่วเหลือง ฝาย หนังสัตว และ 

ยางที่การนําเขาจะเสรีมากกวา นอกจากนี้การนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดจะกระทําไดโดยผานองคกร

ของรัฐเทานั้น เชน องคกร AFMC (Agricultural and Fisheries Marketing Corporation) เปนผูผูกขาด

การนําเขาถั่วเหลืองที่ใชในการผลิตอาหาร สวนองคกร LPMO (Livestock Products Marketing 

Organization) ผูกขาดการนําเขาเนื้อวัวจนกระทั่งป ค.ศ. 1988 จะเห็นวานโยบายเหลานี้เปนการอุดหนุน

ผูผลิตสินคาเกษตร แตทําใหเกษตรกรตองรับภาระสวนหนึ่งโดยการจายคาสินคาแพงขึ้น แมรัฐจะ

กําหนดใหราคาขายปลีกถูกกวารับซื้อ แตราคาที่ผูบริโภคซื้อยังคงสูงกวาราคาในตลาดโลก และนโยบาย

เหลานี้โดยเฉพาะนโยบายสินคาเกษตรสองราคาทําใหภาระทางการคลังของรัฐเพิ่มขึ้น (Diao et all. 

(2002) และ Evans (1991)) 

   การกีดกันการนําเขาของเกาหลีในชวงที่ผานมาทําใหเกิดความขัดแยงกับผูสงออก

สินคาเกษตรในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะลดการขาดดุลการคากับประเทศ
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เกาหลี พรอมกับเกาหลีเองก็ตองพึ่งการเขาสูตลาดตางประเทศในสินคาจําพวกรถยนต ผลิตภัณฑเครื่อง

หนัง และรองเทา ในทีสุดตั้งแตป ค.ศ. 1989 เกาหลีจําเปนตองยกเลิกมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา 

(Quantitative Import Restrictions) สินคาหลายชนิดตามการเจรจาของ GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade ซึ่งปจจุบันเปล่ียนชื่อเปน WTO หรือ World Trade Organization) ซึ่งเปนผลทํา

ใหนําเขาสินคาหลายชนิดของเกาหลีเพิ่มขึ้นในชวงทศวรรษ 1990 อยางไรก็ตามขาวซึ่งถือเปนพืชเกษตร

หลักของเกาหลี (และเปนสินคาหลักที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐมาตั้งแตทศวรรษ 1970) ไดรับขอยกเวน

พิเศษ โดยเกาหลีอางมาตรา 18 (Article XVIII) ของ GATT ซึ่งกําหนดใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถใช

มาตรการจํากัดการนําเขาดานปริมาณไดหากดุลการชําระเงินของประเทศนั้นๆ ขาดดุล อยางไรก็ตามเมื่อ

การเจรจารอบอุรุกวัยส้ินสุดลงในป ค.ศ. 1995 เกาหลีตกลงที่จะนําเขาขาวจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม

เนื่ององคกรของรัฐเปนผูผูกขาดการนําเขาขาว และจะไมยอมปลอยใหมีการซื้อขายโดยทั่วไป ทําใหการ

นําเขาไมกระทบตอราคาภายในประเทศ 

 
การอุดหนุนภายใน  
 แมวาในชวงทศวรรษ 1990 และหลังป ค.ศ. 1995 เกาหลีจะเปดตลาดสินคาเกษตรมากขึ้นตาม

ขอตกลงของ GATT โดยรวมแลวเกาหลียังคงเปนประเทศที่มีการอุดหนุนภาคเกษตรในระดับสูงและมี

การเปดตลาดสินคาเกษตรในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ OECD อื่นๆ สัดสวนของ Producer Support 

Estimates (%PSE) ตามนิยามของ OECD อยูที่ 60% ในป ค.ศ.2003 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

OECD เกือบเทาตัว (แตลดลงจาก 70% ในชวงป ค.ศ. 1986-1988) สวนการอุดหนุนทางดานราคาตลาด

ลดลงจาก 99% ในชวงป ค.ศ. 1986-1988 เปน 93% ในชวงป ค.ศ. 2001-2003 (ดูภาพที่ 3.5)  จากภาพ

ที่ 3.6 จะพบวาสินคาเกษตรที่ไดรับการอุดหนุนมากจากคาเฉลี่ยป ค.ศ. 2001-2003 คือ พืชน้ํามัน ขาว

และธัญพืชอื่นๆ สวนผลิตภัณฑปศุสัตวโดยทั่วไปไดรับการอุดหนุนนอยกวาธัญพืช โดยผลิตภัณฑในกลุม

นี้ที่ไดรับการอุดหนุนมาก คือ เนื้อวัว เนื้อลูกวัว และผลิตภัณฑนม สวนเนื้อสุกรและสัตวปกจะไดรับการ

อุดหนุนนอยกวา และโดยทั่วไปจะพบวาเกาหลียังคงมีการอุดหนุนทางดานราคาสินคาเกษตรผานการ

รักษาเสถียรภาพของราคาภายในประเทศรวมถึงการที่ รัฐเขามารับซื้อและเก็บสินคาไวในสต็อก 

(โดยเฉพาะขาว และสินคาเกษตรอื่นๆ เชน กระเทียม หอมใหญ ปลาแอนโชวี ขาวบารเลย ขาวโพด ถั่ว

เหลือง) และผานการใชระบบกีดกันทางการคา (โดยขาวและธัญพืชหลักยังคงไดประโยชนจากการใช

มาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา) นอกจากนี้เกาหลียังคงมีการเก็บภาษีนําเขา (Tariff) และภาษีนอก

โควตา (Out-of Quota Tariff) ที่สูงมากในสินคาอื่นๆอีกหลายชนิด ทําใหการนําเขาเปนไปไดยาก สําหรับ

การจายเงินอุดหนุนเกษตรกรพบวาไมมีการจายเงินอุดหนุนโดยตรงที่ขึ้นอยูกับผลผลิต (Output-Based 

Direct Payment) แตมีการจายเงินอุดหนุนโดยตรงที่ขึ้นอยูกับรายไดรวมของเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก

หรือจํานวนสัตวที่เล้ียง และวัตถุดิบที่ใชหรือวัตถุดิบที่ขาดแคลน ซึ่งเงินอุดหนุนเหลานี้ยังคงกอใหเกิดการ
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บิดเบือนการผลิตและการคา แมวาจะนอยกวากรณีการจายเงินอุดหนุนโดยตรงที่ขึ้นอยูกับผลผลิต 

นอกจากนี้รัฐยังอาจใหการอุดหนุนเกษตรกรผานการเกษตรที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอมหรือไมทําลาย

ส่ิงแวดลอม (World Trade Organization (2004a)) 

 
 

ภาพที่ 3.5 
ระดับการอุดหนุนผูผลิตโดยรวม (Producer Support Estimate, PSE) ของเกาหลี 

 

 
                                Source: OECD (2004) 

 

 

ภาพที่ 3.6 
ระดับการอุดหนุนในสินคาเกษตรแตละชนิดของเกาหลี 

 

                
      Source: OECD (2004) 
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การอุดหนุนการสงออก 

 เกาหลีไดแจงกับ WTO วาไมไดใหการอุดหนุนเพื่อการสงออกและสัดสวนการสงออกสินคา

เกษตรมีนอยมาก 

 
การเปดตลาด 
 เกาหลีไดผูกพันตามพันธกรณีที่มีตอการเจรจารอบอุรุกวัย(1995) ทําใหมีการปรับปรุงในการ

เขาถึงตลาดภายในประเทศ 

 ในบรรดาสินคาเกษตรที่สําคัญ ภายใตพันธกรณีที่มีตอการเจรจารอบอุรุกวัยที่ยังมิไดเปดเสรี 

การนําเขาขาวในชวงป ค.ศ. 2005-2014 จะอยูภายใตโควตาการนําเขาที่ไดรับการจัดสรร 2 สวน คือ 

สวนแรกจะเปนโควตาที่จัดสรรใหกับ 4 ประเทศ คือ จีน (116,159 ตัน) สหรัฐอเมริกา (50,076 ตัน) ไทย 

(29,963 ตัน) และออสเตรเลีย (9,030 ตัน) และสวนที่เหลืออีก 20,347 ตัน จะจัดสรรบนพื้นฐานของ 

MFN ใหกับประเทศผูสงออกอื่นๆ เปนการเพิ่มเติมจากสวนแรก ปริมาณการนําเขาภายใตระบบโควตานี้

จะเพิ่มขึ้นปละ 20,347 ตัน ไปจนสิ้นป 2014 

 

Korea’s Minimum Access Import Commitment on milled rice, 2005-2014 

ป 2005 2006 2007 2008 2009 

ตัน 225,575 245,922 266,269 286,617 306,964 

ป 2010 2011 2012 2013 2014 

ตัน 327,311 347,658 368,006 388,353 408,700 

 

 สินคาเกษตรที่นอกเหนือจากขาว นับจากป ค.ศ. 2005 ไดมีการเปดตลาดอยางเสรี โดยใชภาษทีี่

ผูกพัน (bound tariff) แทน TRQ แตยังคงอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิก OECD อื่นๆ (เฉลี่ย

รอยละ 64.8 ของ 1,239 รายการ) ตัวอยางเชน เนื้อวัวนําเขา สามารถนําเขาโดยเสรี ไมตองผาน

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาและไมถูกจํากัดปริมาณนําเขา แตภาษีอยูในระดับรอยละ 41.2 

  
3.  นโยบายการเกษตรของ BIMSTEC และอินเดีย 
 
 ชวงกลางป ค.ศ. 1997 ไดเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใหมระหวางประเทศบังคลาเทศ อินเดีย 

ศรีลังกา และ ไทยในนามของ BIST-EC (Bangladesh, India, Sri-Lanka, Thailand Economic 

Cooperation) หลังจากนั้นชวงปลายปค.ศ. 1997 ประเทศพมา (Myanmar) ไดเขารวมเปนสมาชิกจึงมี

การเปลี่ยนชื่อกลุมเปน BIMST-EC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri-Lanka, Thailand Economic 

Cooperation) ตอมาประเทศเนปาลและภูฏานไดเขาเปนสมาชิกในป ค.ศ. 2003 ในป ค.ศ. 2004 กลุมจึง



 

 

3-29 

เปล่ียนชื่อเปน BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation) ซึ่งถือเปนกลุมที่มีความเปนเอกลักษณที่เชื่อมโยงเอเชียใตและเอเชียตะวันออก โดยกลุม

เนนความรวมมือใน 6 ดาน คือ (1) การคาและการลงทุน (2) การขนสงและการสื่อสาร (3) การทองเที่ยว 

(4) พลังงาน (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (6) การเกษตรและทรัพยากรทางน้ํา (Agriculture & 

Fisheries) นอกจากนี้ยังจะขยายการพิจารณาไปถึงดานอื่นๆ เชน ดานวัฒนธรรม การศึกษา การบรรเทา

ความยากจน การพัฒนาชนบท การตอตานผูกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ดานวัฒนธรรม 

การศึกษา ดานสิ่งแวดลอม และดายอื่นๆ (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand 

(2006a)) 

 สําหรับความรวมมือทางดานการเกษตรและทรัพยากรทางน้ําที่เสนอโดยประเทศไทย ในตอนตน

การเจรจาครอบคลุมเฉพาะภาคประมง (Fisheries) แตตอมาไดมีการขยายรวมถึงภาคเกษตรอื่นๆเมื่อมี

การประชุมผูนําประเทศในครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเสนอใหขยายภาค

เศรษฐกิจนี้ใหครอบคลุมสินคาเกษตรอื่นๆ และยังเสนอที่จะขยายวงเงินเครดิตใหกับประเทศสมาชิกของ 

BIMSTEC ในการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทย สําหรับการหารือทางดานภาคการประมงไดเร่ิม

ตั้งแตป ค.ศ. 2001 (ภายใต BIMST-EC) โดยประเทศไทยเสนอใหการจัดการทางการประมงภายใน

อาวเบงกอลใหสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยาเปนหลัก (Ecosystem-based Fishery Management in 

the Bay of Bengal) ตอมาประเทศบัลคลาเทศเสนออีก 2 โครงการ คือ โครงการการศึกษาผลกระทบ

ของการขุดเจาะน้ํามันและกาซนอกชายฝงตอทรัพยากรทางทะเลเพื่อการประมงในอาวเบงกอล (Study 

on Impact of Offshore Oil and Gas Drilling on the Marine Fisheries Resources in the Bay of 

Bengal) และโครงการการประเมินสต็อกของการประมงทางทะเลที่มีอยู และการจัดการและพัฒนาการ

ประมงทางทะเลใหมๆในอาวเบงกอล (Marine Fisheries Stock Assessment, Management and 

Development of New Fisheries in Bay of Bengal) (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of 

Thailand (2006b)) 

 3.1  นโยบายการเกษตรของประเทศอินเดีย 

  ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของอินเดียมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยภาคเกษตร

มีมูลคาประมาณ 23% ของ GDP ในป ค.ศ. 2002 – 2003 และประมาณ 60% ของแรงงานทํางานอยูใน

ภาคเกษตร (Connel, Hirad, and Jahan (2004)) สินคาเกษตรที่สําคัญของอินเดียยังคงเปนธัญพืชและ

ผลิตภัณฑปศุสัตวดั้งเดิม สินคาเกษตรที่อินเดียผลิตไดมากไดแก ขาวเปลือก นมกระบือ ขาวสาลี นมโค 

ผักสด ออย พืชตระกูลถั่ว chick-peas ผลิตภัณฑเนื้อสัตวพื้นเมือง ฝายอยางเงา ถึงแมวาอัตราการ

เติบโตของภาคเกษตรโดยรวมจะคอนขางคงที่ในชวงทศวรรษ 1980 และ 1990 แตสัดสวนของ

องคประกอบของสินคาเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พืชท่ีมีมูลคาสูง เชน ผลไมและผัก ผลิตภัณฑ

นม ผลิตภัณฑสัตวปก ไข และผลิตภัณฑเนื้อสัตว จะเติบโตเร็วกวาผลิตภัณฑธัญพืช สินคาสงออกที่
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สําคัญยังคงเปนสินคาเกษตรดั้งเดิม ในป ค.ศ. 2003 – 2004  ขาวเปนสินคาสงออกหลัก (14% ของ

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด) สวนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญอื่นๆ คือ อาหารสัตวหรือ oil 

meal (11%)  ขาวสาลี (8%) ลูกนัทและเมล็ด (6%)  ผลไมและผัก (6%)  เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว (6%)  เครื่องเทศ (4%) นอกจากนี้การสงออกปลาก็เพิ่มความสําคัญมากขึ้น อยางไรก็ตาม

โดยรวมแลวการสงออกสินคาเกษตรของอินเดียมีสัดสวนประมาณ 10% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 

(ในชวงปค.ศ. 2003 – 2004) สําหรับการนําเขาสินคานําเขาที่สําคัญไดแก น้ํามันปาลมและน้ํามันถั่ว

เหลือง อยางไรก็ตามพบวาสัดสวนการนําเขาสินคาเกษตรตอการนําเขาโดยรวมอยูในระดับต่ําคือ

ประมาณ 6% ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด (ในชวงป ค.ศ. 2003 – 2004), (Mullen, Orden, and Gulati 

(2005) และ Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

  หลังจากอินเดียไดอิสรภาพในป ค.ศ. 1947 กฎหมายเกษตรหลักเริ่มมีขึ้นในชวงกลาง

ทศวรรษ 1960 และมาตรการสวนใหญยังคงใชมาจนถึงปจจุบันโดยทั่วไปอินเดียยังคงมีการปกปองและ

อุดหนุนภาคเกษตรในรูปแบบตางๆ โดยในที่นี้จะแบงการพิจารณาออกเปน (1) การอุดหนุนภายใน (2) 

การอุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด 

 
การอุดหนุนภายใน 
 หลังจากอินเดียไดอิสรภาพในป ค.ศ. 1947 อินเดียก็ใชนโยบายการพึ่งพาตนเอง (National Self 

Sufficiency) โดยเฉพาะในกรณีของธัญพืชหลักที่ใชเปนอาหาร ทั้งนี้ไดมีเปาหมายหลักเพื่อใหมาตรฐาน

การดํารงชีพของเกษตรกรดีขึ้น โดยกอนตนทศวรรษ 1990 โดยภาพรวมอินเดียถือเปนประเทศที่สามารถ

พึ่งตนเองในสินคาเกษตรได (สําหรับในระดับครัวเรือนยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาทุกครัวเรือนมีอาหาร

เพียงพอกับการบริโภคหรือไม) เครื่องมือหรือนโยบายหลักที่รัฐบาลกลาง (Government of India, GOI) 

และรัฐบาลของแตละรัฐ (state governments) ใชในการอุดหนุนเกษตรกร คือ การอุดหนุนทางดานราคา 

(Price Support) และ การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ (Input Subsidies) (Connel, Hirad, and Jahan 

(2004)) 

ในการอุดหนุนทางดานราคา (Price Support) เครื่องมือที่รัฐบาลใช คือ การกําหนดราคา

สนับสนุนขั้นต่ํา (Minimum Support Price, MPS) แมอินเดียจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงป ค.ศ. 

1991 แตความกาวหนาในการปฏิรูปนโยบายการเกษตรยังคงจํากัดอยู พบวาในปจจุบันสินคาเกษตร

หลักยังคงไดรับการอุดหนุนผาน MPS ในปจจุบันมีสินคา 23 ชนิดที่ไดรับการอุดหนุนในลักษณะนี้ไดแก 

ขาวเปลือก ขาวสาลี ธัญพืชอยางหยาบ (coarse cereals) 5 ชนิด pulses 4 ชนิด เมล็ดพืชน้ํามัน 8 ชนิด 

ฝาย ปอกระเจา ยาสูบ และออย ซึ่งพืชเกษตรเหลานี้มีมูลคารวมกันประมาณ 75% ของมูลคาธัญพืชที่

เพาะปลูกไดทั้งหมดโดยรัฐใชนโยบาย MPS เพื่อชวยเหลือเกษตรกร (ถึงแมวาราคาขั้นต่ําสามารถต่ํากวา

ราคาตลาดได) และเพื่อการกระจายการผลิตสินคาเกษตร โดยรัฐบาลกลางของอินเดียจะประกาศราคานี้
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กอนฤดูกาลเพาะปลูกตามคําแนะนําของคณะกรรมาธิการตนทุนและราคาสินคาเกษตร  (the 

Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP) ปกติ CACP จะกําหนดราคาขั้นต่ําโดยดูจาก

สถานการณตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ และคํานวณตนทุนในการผลิตจากตนทุนการ

ผลิตทั้งหมดซึ่งรวมถึงการประมาณการมูลคาคาเชาของที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก และมูลคาแรงงานของ

ครัวเรือน นโยบาย MPS นี้ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรนอยลง และอินเดียไดรายงาน

นโยบาย MPS เปนหนึ่งในการคํานวณ AMS เฉพาะสินคา product-specific Aggregate Measure of 

Support (AMS) ในสวนของการอุดหนุนภายในประเทศ (Mullen, Orden, and Gulati (2005) และ 

Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

นอกจากนี้รัฐยังใชเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งในการอุดหนุนราคาพืชสวนและสินคาเกษตรอื่นๆที่

ไมไดอยูในนโยบาย MPS คือ การใชโครงการแทรกแซงทางการตลาด (Market Intervention Scheme, 

MIS) ลักษณะของโครงการนี้คือ ถาราคาสินคาต่ํากวาราคาทางเศรษฐกิจที่กําหนด และรัฐบาลของรัฐ

นั้นๆรองขอ รัฐบาลกลางจะเขารับซื้อสินคานั้นตามราคาแทรกแซงที่ไมเกินตนทุนการผลิต โดยสวน

ขาดทุนทั้งรัฐบาลของรัฐนั้นๆและรัฐบาลกลางจะรวมกันรับผิดชอบ สินคาเกษตรที่อยูในโครงการนี้ไดแก 

สม เมล็ดพืชตระกูลผักชี แอปเปล ปาลมน้ํามัน มันฝรั่ง พริกแดง areca nut ขิง และหอมใหญ  (Mullen, 

Orden, and Gulati (2005)) 

สําหรับการอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ (Input Subsidies) เพื่อสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร รัฐมี

โครงการอุดหนุนเพื่อลดตนทุนทางดาน พลังงาน การชลประทาน และ ปุยมาตั้งแตทศวรรษที่ 1960 เชน 

การเก็บคาไฟฟาในราคาต่ําหรือฟรีในบางกรณี การทําใหเกษตรกรสามารถซื้อปุยบางชนิดไดในราคาถูก 

นอกจากนี้การที่กําหนดคาไฟในราคาถูกทําใหเกษตรกรสามารถขุดน้ําบาดาลมาใชในการเพาะปลูก

ไดมากขึ้น ระดับการอุดหนุนในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นตั้งแตทศวรรษ 1980 และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น

เร่ือยๆ กอใหเกิดเปนภาระทางการคลังกับรัฐบาลและการอุดหนุนเหลานี้ในบางครั้งเปนผลรายกับ

ส่ิงแวดลอม ในชวงไมกี่ปรัฐจึงพยายามลดขอบเขตการแทรกแซงในลักษณะนี้ แตก็ยังคงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาและลงทุนทางดานพลังงาน การชลประทาน และโครงสรางพื้นฐานในชนบท (Mullen, 

Orden, and Gulati (2005) และ Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

 
การอุดหนุนการสงออก 

กอนป ค.ศ. 1991 (ชวงที่เกิดวิกฤตการณดุลการชําระเงิน) รัฐบาลกลางของอินเดีย (GOI) มี

นโยบายในการควบคุมและจํากัดการสงออกสินคาเกษตรดวยมาตรการตางๆ เชน การหามการสงออก

สินคาบางชนิด (เชน ขาวเปลือก) การใชระบบออกใบอนุญาตในการสงออก (เชน ในกรณีของผลิตภัณฑ

ปศุสัตว ผลิตภัณฑนม ธัญพืช น้ํามันที่ใชรับประทาน และ pulse) ระบบโควตาการสงออก การควบคุม

ทางการตลาดและการกําหนดราคาสินคาสงออกขั้นต่ํา (Minimum Export Prices, MEPs) โดยรัฐใช
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มาตรการเหลานี้เพื่อประโยชนทางดานความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) นอกจากนี้การกําหนด

อัตราแลกเปลี่ยนใหมีคาสูงเกินจริง (overvalued exchange rates) ก็มีสวนที่กอใหเกิดอุปสรรคในการ

สงออก (Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

หลังจากอินเดียประสบกับเกิดวิกฤตการณดุลการชําระเงินในป ค.ศ. 1991 รัฐไดลดคาเงินรูป 

(Indian Rupee) ทําใหในชวงตนทศวรรษ 1990 ทําใหอินเดียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

สงออกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการสงออกที่สําคัญไดเร่ิมขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1994 โดยทําใหการ

สงออกเสรีมากขึ้นดวยมาตรการตางๆ เชน การลดประเภทของสินคาที่ผูกขาดการคาโดยรัฐ ผอนผันใน

ดานโควตาการสงออก การยกเลิกมาตรการ MEPs การเพิ่มการใหสินเชื่อเพื่อการสงออก และที่สําคัญได

อนุญาตใหมีการสงออกขาวไดเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1994 และเมื่อปลายทศวรรษ 1990 เมื่อราคา

ตลาดโลกของธัญพืชต่ําทําใหรัฐตองเพิ่มราคาอุดหนุนสินคาเกษตรภายในประเทศสําหรับขาวและขาว

สาลี เกษตรกรจึงทําการผลิตมากขึ้น ทําใหสต็อกสินคาเกษตรของรัฐเพิ่มขึ้น กอใหเกิดปญหาตนทุนใน

การอุดหนุนราคาและตนทุนในการสต็อกสินคา ในที่สุดในป ค.ศ. 2000 รัฐจึงเริ่มใชนโยบายการอุดหนุน

การสงออกขาวสาลีและขาว ที่จริงแลวเนื่องจากอินเดียไมไดมีการอุดหนุนการสงออกสินคาเหลานี้มา

กอนการเพิ่มการอุดหนุนจึงขัดกับขอตกลงการคาโลก (WTO) รอบอุรุกวัย อยางไรก็ตามอินเดียอาง

มาตรา 9-4 ในขอตกลงที่ยกเวนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถจายเงินอุดหนุนใหแกผูสงออกสําหรับ

ตนทุนที่เกิดจากตลาดภายในประเทศและตนทุนจากการขนสง (Mullen, Orden, and Gulati (2005) 

และ Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

นอกจากนี้จากนโยบายการนําเขาและสงออกในชวงป ค.ศ. 2002 – 2009 รัฐบาลอินเดีย

ประกาศที่จะจัดตั้งเขตการสงออกสินคาเกษตร (Agricultural Export Zones, AEZs) โดยมีเปาหมายที่

จะทําใหขั้นตอนตางๆตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร กระบวนการบรรจุหีบหออยูในขอบเขตของพื้นที่

ที่ใกลเคียงกัน พรอมกับมีการใหแรงจูงใจในการจัดตั้ง AEZs เชน การเพิ่มสินเชื่อเพื่อการสงออก จัดหา

ผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลือ และ การยกเวนภาษีเปนตน โดยสินคาเกษตรที่ไดรับการสนใจเปนพิเศษคือผัก

และผลไม พรอมกับอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรเหลานี้ (Mullen, Orden, and Gulati (2005) และ 

Connel, Hirad, and Jahan (2004))  

 
การเปดตลาด 

กอนป ค.ศ. 1994 อินเดียมีการปกปองสินคาเกษตรจากตลาดภายนอกดวยวิธีการตางๆ เชน 

การจํากัดปริมาณการนําเขา การออกใบอนุญาตในการนําเขา การกําหนดโควตาการนําเขา การผูกขาด

การนําเขาโดยองคกรของรัฐและการการกําหนดอัตราภาษีนําเขาในระดับสูง ในชวงป ค.ศ. 1990 – 1991 

อินเดียเปนหนึ่งในประเทศที่มีการกําหนดอัตราภาษีนําเขาในอัตราสูงที่สุดในหมูประเทศกําลังพัฒนา เมื่อ

เกิดวิกฤตการณดุลการชําระเงินในป ค.ศ. 1991 จนตองมีการลดคาเงินรูเปยลง อินเดียเปดตลาดการคา
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ใหเสรีมากขึ้น มีการลดภาษีนําเขาและผอนผันการจํากัดปริมาณการนําเขาของสินคาบางชนิด อยางไรก็

ตามสินคาเหลานั้นสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม  แตนโยบายการนําเขาสินคาเกษตรไมได

เปล่ียนแปลงมากนัก แตหลังจากป ค.ศ. 1994 (หลังขอตกลงการคาโลกรอบอุรุกวัย) อินเดียมีการปฏิรูป

นโยบายการนําเขาสินคาเกษตรใหเสรีมากขึ้น โดยการยกเลิกนโยบายการจํากัดปริมาณการนําเขา 

(Quantitative Restrictions) ทั้งหมดภายใน 9 ป การกําหนดเพดานอัตราภาษี (Binding Tariffs) สําหรับ

สินคาที่ไมมีเพดานภาษีมากอนหรือสินคาที่เดิมเคยใชมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา นอกจากนี้หลังป 

ค.ศ. 1991 อินเดียคอยๆลดประเภทสินคาที่รัฐผูกขาดการนําเขา อยางไรก็ตามนโยบายการนําเขาและ

สงออกสําหรับชวงป ค.ศ. 2002 – 2009 ยังกําหนดใหรัฐผูกขาดการนําเขาสินคาเกษตรหลักบางชนิด เชน 

ธัญพืชบางชนิด เนื้อมะพราวตากแหง และน้ํามันมะพราว 

จากการเปดเสรีการนําเขามากขึ้นทําใหรัฐบาลอินเดียเกรงวาการนําเขาจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

จนเกินไป รัฐจึงเริ่มหันมาสนใจนโยบายและเขมงวดกับนโยบายการจํากัดการนําเขาในดานที่ไมใชภาษี 

(Non-Tariff Barriers) ที่มีอยูมากขึ้น เชน นโยบายสุขอนามัยของสินคาเกษตร และ การติดฉลากสินคา

นําเขา เปนตน สําหรับนโยบายดานภาษีจะพบวาสําหรับประเทศอินเดียระดับอัตราภาษีที่เก็บจริง 

(Applied Tariff Rate) กับอัตราภาษีผูกพัน (Bound Tariff Rate) ยังตางกันมาก ดังนั้นอินเดียยังมี

ชองวางในการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อลดการนําเขาโดยไมขัดกับขอตกลงของ WTO  

ภาพที่  3.7 แสดงอัตราแสดงระดับภาษีและระดับการนําเขาสินคาเกษตรหลัก (รวมถึงการ

นําเขา ธัญพืช น้ํามันที่รับประทานได pulses น้ําตาล และเม็ดมะมวงหิมพานต) จากภาพที่ 3.7 จะพบวา

กอนป ค.ศ. 1994 การการนําเขาสินคาเกษตรหลักอยูในระดับต่ํา แตเมื่อมีการเปดเสรีการนําเขามากขึ้น

ในป ค.ศ. 1994 การนําเขาสินคาเกษตรหลักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งมากขึ้นเมื่อราคาสินคาเกษตรใน

ตลาดโลกลดลงในป ค.ศ. 1997 – 1998 อยางไรก็ตามในชวงป ค.ศ. 2000 – 2001 ระดับภาษีสูงขึ้นมาก

ทําใหระดับการนําเขาลดลงอยางเห็นไดชัด  
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ภาพที่ 3.7 
Agricultural Tariffs and Imports, 1991/92 – 2002/03 

 

 
Source: Mullen, Gorden, and Gulati (2005) 

 

 3.2 นโยบายการเกษตรของประเทศอื่นๆ ใน BIMSTEC (ไมรวมอินเดียและไทย)  

  สําหรับประเทศตางๆใน BIMSTEC ลวนภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจมีความสําคัญ โดย

สินคาเกษตรที่สําคัญคือขาวและขาวเปลือก นโยบายเกษตรของประเทศเหลานี้มีลักษณะคลายคลึงกัน 

คือ จะเนนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหประเทศสามารถ

พึ่งตนเองทางอาหารไดมากขึ้น (Food Self- Sufficiency) และมีเปาหมายที่จะทําใหเกษตรกรมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นทั้งในแงของรายไดและกําลังซื้อ และใหผูบริโภคมีอาหารเพียงพอสําหรับบริโภคในราคาที่

สามารถซื้อได รัฐจึงมีการอุดหนุนภาคเกษตรในดานตางๆ และโดยทั่วไปแลวหลังจากป ค.ศ. 1995 

ประเทศเหลานี้ไดมีการปรับนโยบายเกษตรใหมีความเสรีมากขึ้นตามขอตกลงการคาโลกรอบอุรุกวัย ใน

สวนนี้จะแบงการพิจารณาการอุดหนุนและการปกปองสินคาเกษตรออกเปน (1) การอุดหนุนภายใน (2) 

การอุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด 
 
การอุดหนุนภายใน 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพึ่งตนเอง (Self- Sufficiency) ในสินคาเกษตรใหมากขึ้น รัฐของแตละ

ประเทศไดมีการอุดหนุนเกษตรกรเพื่อใหผลิตสินคาใหเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ นโยบาย

การอุดหนุนหลักที่ใชในประเทศเหลานี้ คือ การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (Input 
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Subsidies) เชน การอุดหนุนทางดานปุยและเมล็ดพันธุพืช และการสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน 

การชลประทาน ถนน และไฟฟา เปนตน 

ประเทศเนปาลใหการอุดหนุนเกษตรกรในลักษณะตางๆ เชน การอุดหนุนปุยในดานการขนสง

และราคาปุยผานองคกร Agricultural Input Corporation (AIC) และสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ในสินคาเกษตรโดยเฉพาะการลงทุนในดานการชลประทาน การลงทุนในพืชที่ทํารายได และในผลผลิตที่

มีมูลคาสูง เชน ผลิตภัณฑปศุสัตว โดยรัฐจะใหการอุดหนุนทางดานดอกเบี้ยและทุนผานธนาคารเพื่อการ

พัฒนาการเกษตร หรือ (Agricultural Development Bank) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาถนน ไฟฟา และ 

สงเสริมการวิจัยการเกษตร เปนตน (Regmi) 

ประเทศภูฏานอยูในชวงกระบวนการเปลี่ยนผานจากการผลิตผลิตเพื่อยังชีพ (Subsistence 

agriculture) ไปยังการผลิตเพื่อการตลาด (market oriented agriculture) รัฐจึงใหการอุดหนุนโดยการ

สรางถนนเชื่อมโยงเขตชนบทและเมือง แนะนําเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ ใหการอุดหนุนทางดานสินเชื่อ 

และ มีการอบรมเกษตรกร (Tobgay) 

ประเทศบังคลาเทศไดมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรจนสามารถบรรลุเปาหมายในการ

พึ่งตนเองในผลผลิตขาว และประสบความสําเร็จในการลดจํานวนเงินอุดหนุนทางดานวัตถุดิบของรัฐ โดย

พยายามที่จะเปดเสรีทางดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหมากขึ้นและใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการคา

วัตถุดิบเหลานี้ใหมากขึ้น เชน การยกเลิกการอุดหนุนปุยโดยรัฐและอนุญาตใหเอกชนทําการคาขายปุยได 

โดยใหเอกชนสามารถนําเขาปุยไดทุกชนิดยกเวนปุยยูเรีย อนุญาตใหนําเขาและขายเมล็ดพันธุพืชยกเวน

ในเมล็ดพันธุพืช 5 ชนิด คือ ขาว ขาวสาลี ออย มันฝรั่ง และปอกระเจา คอยๆเปดเสรีการคาและให

ภาคเอกชนมีสวนรวมในการคาอุปกรณเพื่อการชลประทานขนาดเล็ก และใหมีการนําเขาอุปกรณและ

เครื่องจักรที่ใชในการเกษตร นอกจากการเปดเสรีทางดานวัตถุดิบ รัฐยังพยายามทําใหกระบวนการรับซื้อ

ผลผลิตมีความเสรีมากขึ้นโดยการรับซื้อธัญพืชอาหารในราคาตลาด (Bangladesh Ministry of 

Agriculture) 

ศรีลังกามีการอุดหนุนภายในภาคเกษตรกรในหลายรูปแบบ แตสวนใหญจะเปนการอุดหนุนที่ไม

กอใหเกิดการบิดเบือนทางการคา (หรืออยูใน Green Box ตามคํานิยามของ WTO) เชน การสงเสริมการ

วิจัยการเกษตร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเงินอุดหนุนเหลานี้มาจากกองทุนจากสวนกลางจึง

ไมเกิดการถายโอนผลประโยชนจากผูบริโภค สําหรับการอุดหนุนที่ไมไดอยูในกลองเขียว คือ การที่รัฐให

การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ (Input Subsidies) เชน การใหการอุดหนุนปุยยูเรียแกเกษตรกรที่ปลูก

ขาวเปลือก และรัฐใหเกษตรที่ปลูกขาวสามารถใชน้ําจากระบบชลประทานโดยไมเสียคาใชจาย ประเทศ

ศรีลังกาไมไดรายงานระดับ AMS กับ WTO อยางไรก็ตามระดับการอุดหนุนของศรีลังกามินาจะเกิน

ขอบเขตที่ WTO กําหนด เพราะโดยทั่วไปศรีลังกาจะมีปญหาในดานงบประมาณในการลงทุนทางดาน

การเกษตร (Economic and Social Department, FAO)  
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สําหรับประเทศพมาในชวงที่ยังเปนสังคมนิยม (Burmese Socialism) ชวงกอนป ค.ศ. 1988 

ที่ดินในการเพาะปลูกถือเปนของรัฐทั้งหมด เอกชนเพียงมีสิทธิเพียงพืชบนดินที่เพาะปลูกเทานั้น และการ

จัดสรรที่ดินใหเกษตรเพาะปลูกก็ไมมีความเสมอภาคมากนัก จะพบวาผูที่มีศักยภาพในการผลิตเชน

ครอบครองวัวจึงจะไดรับการจัดสรรที่ดิน สวนผูที่ไมมีที่ดินก็ตองใชแรงงานทํางานใหกับผูที่ไดรับการ

จัดสรรที่ดินเพาะปลูก และเมื่อไดผลผลิตรัฐจะเปนผูผูกขาดทางการตลาดสินคาเกษตรทั้งหมด (ทั้งการรับ

ซื้อและการจําหนาย) ไมอนุญาตใหภาคเอกชนซื้อขายผลผลิตสวนเกิน รัฐจะพยายามซื้อผลผลิตสวนเกิน

ทั้งหมดในราคาคงที่ นอกจากนี้รัฐจะเปนผูวางแผนทั้งหมดวาที่ดินแปลงใดจะเพาะปลูกหรือผลิตอะไร ถา

เกษตรกรไมปฏิบัติตามก็อาจถูกยึดสิทธิในการรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเพาะปลูก (tillage right) 

หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลในป ค.ศ. 1988 มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายเกษตร โดยทั่วไประบบการจัดสรร

ที่ดินเพาะปลูกยังคลายเดิมและความไมเทาเทียมกันในการไดรับสิทธิในที่ดินที่ใชในการเพาะปลูกยังคง

อยู แตมีการยกเลิกการวางแผนการเพาะปลูกโดยรัฐหรือการบังคับวาพื้นที่ใดตองผลิตสินคาเกษตรใด 

(ถึงแมวาเกษตรกรยังเกรงการถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินการเพาะปลูกหากไมปลูกพืชตามที่รัฐแนะนํา) และ

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลาดของสินคาเกษตรบาง คือ หลังป ค.ศ. 1987 ไดยกเลิกระบบการผูกขาด

การรับซื้อสินคาเกษตรโดยรัฐและอนุญาตใหมีการคาสินคาเกษตรโดยภาคเอกชนได สําหรับผลผลิตที่

เกษตรกรผลิตไดจะตองขายใหกับรัฐในจํานวนที่กําหนด แตผลผลิตสวนเกินสามารถขายใหภาคเอกชนได 

ทําใหภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการซื้อขายสินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวเปลือกมากขึ้น อยางไรก็

ตามหลังจากนั้นไมนานรัฐเริ่มกลับมาใชระบบการรับซื้อสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาวเปลือก และ พืช

อุตสาหกรรม (Industrial Crops) เชน ออย ฝาย ปอกระเจา และยางพารา) เพื่อการบริโภคในเมืองและ

เพื่อการอุตสาหกรรมขององคกรของรัฐ (Kurosaki et all) 

โดยทั่วไปประเทศใน BIMSTEC เหลานี้ไมไดใชนโยบายในการอุดหนุนทางดานราคามากนัก 

ทั้งนี้เพราะรัฐเปนหวงสวัสดิภาพของผูบริโภคในการที่จะสามารถบริโภคสินคาเกษตรที่จําเปนในราคาที่

ไมสูงจนเกินไป 
 

การอุดหนุนการสงออก 
ประเทศตางๆใน BIMSTEC มีการอุดหนุนการสงออกบางแตก็ไมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศใน

แถบอื่นๆ สําหรับประเทศภูฏานการเกษตรสวนใหญยังคงเปนการผลิตเพื่อยังชีพ (Subsistence 

agriculture) แตรัฐบาลของภูฏานก็พยายามผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการเกษตรไปยังการผลิตเพื่อ

การตลาด (market oriented agriculture) มากขึ้น โดยรัฐพยายามผลักดันใหเกษตรปลูกพืชหรือผลิต

สินคาที่สามารถสรางรายไดไดทั้งโดยการขายสินคาภายในประเทศและตางประเทศ แตเนื่องจากภูฏาน

ไมมีพื้นที่ที่ติดทะเล (Land lock) การสงออกสินคาไปประเทศตางๆนอกจากประเทศที่อยูติดกับประเทศ

ตนจึงเปนไปคอนขางลําบาก (ประเทศเนปาลก็ไมมีพื้นที่ติดทะเลเชนกัน) อยางไรก็ตามภูฏานมีการสง

สินคาเกษตรบางชนิดไปประเทศอินเดีย เชน มันฝร่ัง ซึ่งถือเปนสินคาเกษตรสงออกไปยังอินเดียที่มีราคาดี
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และการคากับอินเดียก็เปนไปโดยเสรี เกษตรกรจึงหันมาสนใจการปลูกมันฝรั่งแทนธัญพืชเดิมมากขึ้นโดย

กระทรวงเกษตรของภูฏานไดมีการจัดตั้งโครงการ Bhutan National Potato Project เพื่อสงเสริมการ

ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ที่สามารถปลูกได และองคกร Food Corporation of Bhutan ก็มีการอํานวยความ

สะดวกในการขนสงมันฝรั่งใหแกเกษตรกร โดยผลผลิตสวนใหญจะสงไปขายในประเทศอินเดีย 

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรยังอุดหนุนการปลูกมันฝรั่งโดยการจัดหาเมล็ดพันธุใหเกษตรกรซึ่งเมล็ดพันธุที่

รัฐจัดหาสวนใหญเปนเมล็ดพันธุที่เหมาะกับผูบริโภคในอินเดีย แตไมเหมาะกับผูบริโภคภายในประเทศ

ภูฏานเอง นอกจากมันฝรั่ง รัฐยังสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีมูลคาสูงและมีความแปลก

แตกตางจากผลผลิตธรรมดา เชน การสงเสริมใหมีการติดฉลากผลิตภัณฑปลอดสารพิษ (Certified 

Organic Labeling) กับผลผลิตที่สามารถผลิตไดตามมาตรฐานที่ตั้งไว และสงเสริมใหปลูกขาวแดง (red 

rice) พืชสมุนไพร เห็ดและหนอไมฝร่ังสด ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดในประเทศอเมริกา ประเทศในแถบ

ยุโรปและเอเชีย อยางไรก็ตามผลผลิตของผลิตภัณฑเหลานี้ยังอยูในระดับต่ํา (Regmi และ Young 

(1991)) 

ประเทศบังคลาเทศเริ่มสามารถสงสินคาประเภทผักและธัญพืชที่มีมูลคาสูงไปยังตลาดยุโรป รัฐ

จึงเริ่มมีการสงเสริมการผลิตโดยเปดใหเอกชนเขามาลงทุนในสวนของการผลิตสินคา การผลิตเมล็ดพันธุ

พืช รวมท้ังการเตรียมสารเคมี การผสมปุย และการจัดการธุรกิจการเกษตรของสินคาเกษตรที่มีมูลคาสูง

เหลานี้ (Bangladesh Ministry of Agriculture) 

ในการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัยประเทศศรีลังกาไมไดรายงานระดับการอุดหนุนการสงออก

เพราะศรีลังกาไมมีการอุดหนุนการสงออกในชวงป ค.ศ. 1986 – 1987 ส่ิงที่ใกลเคียงการอุดหนุนการ

สงออกที่สุดคือการจัดตั้งโครงการ cess-funded programmes โดยในป ค.ศ. 1992 ไดยกเลิกการเก็บ

ภาษีการสงออกกับพืชที่เพาะปลูกทั้งหมด แมจะยังคงการเก็บเงินหรือภาษีเพิ่มในบางสวน โครงการ 

cess-funded programmes มีการอุดหนุนเกษตรกรที่สงออกในลักษณะตางๆ เชน การสรางแรงจูงใจ 

การอุดหนุนใหปลูกพืชชนิดเดิมซ้ํา การอุดหนุนผูสงออกสินคาเกษตรรายใหม และอุดหนุนการวิจัย

การเกษตรและการเพิ่มผลผลิต (เชน ในสินคาประเภท ชา ยางพารา มะพราว) การอุดหนุนประเภทนี้สวน

หนึ่งรัฐเปนผูใหการอุดหนุนอีกสวนหนึ่งมาจากผูสงออกเองที่จะตองจายเงินอุดหนุนกองทุนนี้ดวย อยางไร

ก็ตามเนื่องจากการอุดหนุนในลักษณะนี้เปนการอุดหนุนที่ไมขึ้นอยูกับปริมาณการสงออก และกองทุนก็

ใชในการพัฒนาการปลูกพืชที่ใชบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นโดยสวนใหญการใชกองทุนนี้จะจัดอยูใน

กลองเขียว (Green Box) ตามคํานิยามของ WTO หรือหากกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคาก็จะจัดอยู

ในลักษณะของการอุดหนุนภายในมากกวา อยางไรก็ตามขนาดของกองทุนนี้คอนขางเล็กเมื่อเทียบกับ

มูลคาผลผลิตของสินคาเหลานี้ (Economic and Social Department, FAO (2001))  

สําหรับประเทศพมา หลังจากมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรตั้งแตป ค.ศ. 1987 รัฐยังคง

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวเพื่อใหแนใจวาประชาชนในประเทศมีขาว (ซึ่งเปนอาหารหลักของคนใน
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ประเทศ) มีขาวเพียงพอตอการบริโภค และหากมีมากพอก็จะทําการสงออกโดยรัฐจะเปนผูผูกขาดการ

สงออกขาว ในระยะตอมารัฐไดสงเสริมใหขยายการผลิตขาวเปลือกใหมากขึ้นโดยมีการจัดตั้งโครงการ

ตางๆ เชน ในป ค.ศ. 1992 – 1993 ไดจัดตั้งโครงการการปลูกขาวเปลือกนอกฤดู (Summer Paddy 

Program หรือ Dry Season Paddy Program) โดยปกติพมาจะปลูกขาวในฤดูฝน แตเพื่อเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตรัฐจึงสงเสริมใหมีการปลูกพืชในฤดูอื่นๆ โดยรัฐใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน การสรางเขื่อน

ขนาดกลางและขนาดเล็กในบางพื้นที่ และใหเอกชนลงทุนในปมน้ําที่ใชน้ํามันดีเซลในบางพื้นที่ ขึ้นอยูกับ

ภูมิประเทศและทรัพยากรน้ําในพื้นที่นั้นๆในชวงฤดูแลง นอกจากนี้ขาวเปลือกที่ผลิตในชวงฤดูแลงสวน

ใหญจะไดรับการยกเวนในการขายสินคาใหรัฐตามโควตา ดังนั้นในชวงตนทศวรรษ 1990 ผลผลิต

ขาวเปลือกจึงเพิ่มขึ้นมาก อยางไรก็ตามพบวาขาวเปลือกที่เกษตรกรผลิตทั้งในและนอกฤดูการผลิตสวน

ใหญคุณภาพไมดี ทําใหราคาขาวสงออกของพมาไมไดราคามากนัก พรอมกับการที่รัฐคงเปนผูผูกขาด

การสงออกขาว ทําใหมูลคาการสงออกขาวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชากวาการเพิ่มผลผลิต และในชวงปลาย

ทศวรรษ 1990 ผลผลิตขาวเปลือกก็ลดลง (Kurosaki et. All (2004)) 

 
การเปดตลาด 

ประเทศใน BIMSTEC มีการปกปองตลาดสินคาเกษตรภายในประเทศจากตลาดภายนอกอยู

บางดวยวิธีการตางๆ เชนเก็บภาษีนําเขาสินคาบางชนิด และรัฐอาจผูกขาดหรือควบคุมการนําเขาสินคา

เกษตรบางชนิด ในกรณีของประเทศภูฏานมีการเก็บภาษีนําเขากับสม แอปเปล และ กระวาน สวนสินคา

เกษตรอื่นๆไมตองเสียภาษีนําเขา และอาจมีการเก็บภาษีนําเขากับสินคาเกษตรที่ผานขบวนการผลิต

มาแลว เชน อาจเก็บในรูปของภาษีการคาและภาษีศุลกากร สวนการคากับประเทศอินเดียนั้นเปนไปโดย

เสรี คือ ไมมีการเก็บภาษีศุลกากรในสินคาที่สงออกไปยังและนําเขาจากอินเดีย และเนื่องจากภูฏานตอง

การปฏิรูปการเกษตรใหเปนไปเพื่อสรางรายไดแทนที่การเกษตรแบบยังชีพ รัฐจึงพยายามที่จะเปดตลาด

การคาสินคาเกษตรมากขึ้น (FAO (2001))  

จากการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัยประเทศเนปาลยอมรับที่จะกําหนดอัตราขอบเขตภาษีเฉล่ีย

ของสินคาเกษตรอยูที่ 42% สําหรับประเทศบังคลาเทศซึ่งถือเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดใน WTO 

ไดรับการยกเวนเกี่ยวกับกฎเกณฑดานการลดระดับอัตราภาษี การอุดหนุนการสงออก และการอุดหนุน

ภายใน แตบังคลาเทศก็ยังมีความพยายามในบางดานเพื่อใหการนําเขามีความเสรีมากขึ้น เชน การ

อนุญาตใหภาคเอกชนนําเขาธัญพืชจากตางชาติได (The Dhaka Seminar (2005), World Trade 

Organization (2003a), Bangladesh Ministry of Agriculture) 

ในสวนของประเทศศรีลังกาพบวาศรีลังกาไดเร่ิมมีกระบวนการเปดเสรีทางการคามากขึ้นตั้งแต

กอนป ค.ศ. 1994 โดยมีการยกเลิกการใชอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (non-tariff barriers) ในสินคา

สวนใหญ เมื่อมีการตกลงในการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัยในป ค.ศ. 1995 ศรีลังกายอมรับที่จะลด
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เพดานภาษีนําเขาไวที่ 50% และเดิมไดแบงอัตราภาษีเปาหมายเปน 2 ระดับ คือ 10% และ 20% 

(ภายในป ค.ศ. 1996) แตในป ค.ศ. 1997 และ 1998 ใชระบบอัตราภาษีเปาหมายอัตราเดียว คือ 15% 

อยางไรก็ตามพบวาในป ค.ศ. 1999 อัตราภาษีสินคาเกษตรสวนใหญอยูที่ 35% ยกเวนอัตราภาษีที่ 70% 

สําหรับ Non-animal feed; อัตราภาษีที่ 20% สําหรับขาวสาลี และ ผลิตภัณฑที่เปนครีมนม (Milk-full 

cream) และ นมผง (Milk Powder); อัตราภาษีที่ 10% สําหรับพืชที่ใชเปนสมุนไพรได เชน พืชตระกูล

ผักชี (Coriander) เมล็ดที่ใชทําผงกะหรี่ (Cumin seed) และ เม็ดยี่หรา  (Fennel seed) ปรากฏในตาราง

ที่ 3.6 สําหรับอัตราภาษีที่เก็บกับสินคาเกษตรบางชนิดของศรีลังกาในป ค.ศ. 1986 – 1988 1996  และ 

1999) สําหรับขาวสาลี ศรีลังกาไมไดมีการผลิตขาวสาลีภายในประเทศ แตนําเขาขาวสาลีทั้งหมดจาก

ตางประเทศโดยรัฐยังคงเปนผูผูกขาดการการนําเขาขาวสาลี นอกจากนี้พบวาศรีลังกาไมไดมีการใชระบบ

อัตราโควตาภาษี (Tariff Rate Quota) ซึ่งเปนเครื่องมือทีมีการตกลงในการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัย 

และศรีลังกากาไมไดใชขอยกเวนในเรื่องของ special safeguard (SSG) ที่มีใหในขอตกลงของ WTO 

(FAO (2001))  
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ตารางที่ 3.6 
Applied Tariffs on Selected Agricultural Products (Percent Ad Valorem) 

 

Tariff 
Commodity 

1986-88 1996 1999 

Rice  25 35 35 

Wheat 25 20 20 

Wheat flour 35 35 35 

Potatoes 100 35 35 

Chillies 5 35 35 

Onions-big 5 35 35 

Onions-small 5 35 35 

Pulses-lentils 5 35 35 

Pulses-other 5 35 35 

Maize 5 35 35 

Ginger 60 35 35 

Turmeric 60 35 35 

Saffron 60 35 35 

Aniseed 60 35 35 

Coriander 5 10 10 

Cumin seed 5 10 10 

Fennel seed 5 10 10 

Sugar 60 35 35 

Milk-full cream 60 20 20 

Milk-powder 60 20 20 

Non-animal feed 75 75 75 

Source: Source: Economic and Social Department, FAO (2001)  
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4. นโยบายการเกษตรของอาเซียน: ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
 
 4.1  นโยบายการเกษตรของประเทศฟลิปปนส 

  ในป ค.ศ. 2004 ภาคเกษตรมีสัดสวนประมาณ 15% ของ Nominal GDP ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สําคัญไดแก ธัญพืชตางๆ โดยเฉพาะขาว มะพราว กลวย ขาวโพด ออย มะมวง สับปะรด 

กาแฟ สินคาสงออกที่สําคัญไดแก ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับมะพราว (น้ํามันมะพราว เปนหลัก) ผลไม (ไดแก 

กลวย สับปะรด และ มะมวง) สําหรับผลิตภัณฑปศุสัตวจะมีผลิตภัณฑสัตวปกและหมูเปนหลัก 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ฟลิปปนสเปนประเทศที่มีการปกปองภาคเกษตรในระดับที่คอนขางสูง การ

ปกปองนี้มีเปาหมายเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองทางสินคาเกษตรไดและทําใหเกิดเสถียรภาพทางดาน

ราคา พรอมกับการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรและลดปญหาความยากจน  (World Trade Organization 

(2005a)) ในที่นี้จะกลาวถึงการปกปองและการอุดหนุนภาคเกษตรโดย (1) การอุดหนุนภายใน (2) การ

อุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด  

 
การอุดหนุนภายใน 
 ฟลิปปนสมีการอุดหนุนทางดานราคาในขาวและขาวโพด และ น้ําตาล ในกรณีของขาวองคกร

ของรัฐในนามของ National Food Authority (NFA) มีการรับซื้อขาวเปลือกจากทั่วประเทศจากเกษตรกร

และมีการจัดกลุมเกษตรกรรายยอยที่มีระดับการผลิตนอยแลวรับซื้อขาวจากเกษตรกรกลุมนี้ในระดับ

ราคาสนับสนุน (10 เปโซตอกิโลกรัม) และรัฐยังมีโครงการแทรกแซงตลาดทางออม เชน จัดตั้งโครงการ 

Farmer Incentive (FAIR) Purchase Programme เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรนําขาวมาขายให NFA สวน

ในกรณีของน้ําตาลมีองคกรของรัฐ คือ Sugar Regulatory Authority (SRA) เขามาควบคุมการจัดการ

ทางดานอุปทาน (รวมถึงการเพาะปลูกพืชที่ใชในการผลิตน้ําตาล ขบวนการผลิตน้ําตาล และการสงออก) 

อยางเขมงวด เนื่องจากฟลิปปนสไดรับโควตาพิเศษในการสงน้ําตาลออกไปขายใหสหรัฐในราคาที่สูงกวา

ราคาในตลาดโลกรัฐจึงมีการปกปองการผลิตและจําหนายน้ําตาลในระดับท่ีคอนขางสูง และ SRA 

พยายามที่จะกระจายผลประโยชนจากการขายน้ําตาลในราคาสูงในสหรัฐระหวางผูสงออกและผูจัด

จําหนายภายในประเทศ ซึ่งวิธีที่ใช คือ การแบงน้ําตาลออกเปน 4 กลุม คือ กลุม A (น้ําตาลเพื่อตลาด

สหรัฐ) กลุม B (น้ําตาลเพื่อขายภายในประเทศ) กลุม C (น้ําตาลเพื่อเก็บสํารองไวในยามจําเปน)  กลุม D 

(น้ําตาลสําหรับตลาดโลก) ซึ่งจะพบวาราคาที่ขายไปยังตลาดในสหรัฐสูงกวาราคาในประเทศ แตราคาใน

ประเทศก็อยูในระดับที่สูงกวาราคาในตลาดโลก และในป ค.ศ. 2004 – 2005 NFA พยายามรักษา

เสถียรภาพของราคาน้ําตาลดวยการขยายการสนับสนุนราคาน้ําตาล โดย NFA มีการรับซื้อน้ําตาลจาก

กลุม C ดวยตนทุนที่คอนขางสูงในป ค.ศ. 2004 – 2005 แตเปนนโยบายที่ใชชั่วคราวเทานั้น (World 

Trade Organization (2005a)) 
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 นอกจากการอุดหนุนดานราคารัฐบาลฟลิปปนสยังใหการอุดหนุนทางดานสินเชื่อแกเกษตรกร 

การสงเสริมการใหสินเชื่อแกเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําการผลิตในระดับเล็กและกลางมีมาตั้งแต

ตนทศวรรษ 1950 (US Library of Congress (1991)) ในระยะหลังไดมีการจัดตั้งโครงการ The 

Agricultural Modernization Credit and Financing Program (AMCFP) โดยการใหสินเชื่อแกเกษตรกร

โดยใชกลไกทางตลาด เชน ใชอัตราดอกเบี้ยตลาด เปนตน ซึ่งเปนโครงการที่ใหการประกันสินเชื่อแก

เกษตรกรและชาวประมง คือ ทําหนาที่คลายๆกับ wholesale credit funds ที่สงเสริมใหสถาบันการเงิน

ใหสินเชื่อกับประชาชนในชนบทรวมถึงเกษตรกร (World Trade Organization (2005a)) สําหรับการ

อุดหนุนในดานอื่น เชน ทางดานวัตถุดิบ พบวาหลังป ค.ศ. 1986 รัฐไดลดภาษีนําเขาสําหรับวัตถุดิบที่ใช

ในการผลิตสินคาเกษตรหลักอยางมีนัยสําคัญ (David (1997)) 

 
การอุดหนุนการสงออก 
 ประเทศฟลิปปนสมีการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรไมมาก ในทางตรงกันขามในชวง

ทศวรรษ 1970 ถึงตนทศวรรษ 1980 มีการใชมาตรการลงโทษผูสงออกสินคาเกษตร เชน การเก็บภาษี

การสงออกสินคาเกษตรบางชนิด (เชน การเก็บภาษี4% - 6% ในการสงออกสินคาเกษตรหลัก) และการ

หามสงออกสินคาบางชนิด (เชน เนื้อมะพราวตากแหง) ทั้งนี้เพราะรัฐมีเปาหมายที่จะรักษาเสถียรภาพ

ราคาในประเทศ และ ตองการใหรักษาระดับการพึ่งตนเองทางสินคาเกษตรหรือตองการใหมีสินคาเกษตร

เพียงพอตอความตองการภายในประเทศ (สวนหนึ่งเพื่อรักษาเสถียรภาพในภาคเกษตรเมื่อมีการลอยตัว

คาเงินเปโซในป ค.ศ. 1970) ในแตหลังป ค.ศ. 1986 มาตรการลงโทษการสงออกสินคาเกษตรเหลานี้ได

ยกเลิกไป (David (1997)) 

 ผลิตภัณฑมะพราวเปนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของฟลิปปนส องคกร The Philippines 

Coconut Authority (PCA) รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับมะพราว หนาที่

ทางการตลาดขององคกรนี้ คือ การพยายามที่จับคูผูนําเขาจากตางประเทศกับผูซื้อภายในประเทศใหได

พบกับผูผลิตที่เหมาะกับความตองการ และมีการสงเสริมทั้งทางดานการลงทุนและการตลาด พรอมกับ

การเก็บและใหขอมูลทางการตลาดกับผูผลิตและผูคาผลิตภัณฑมะพราว สําหรับผลไมสงออกที่สําคัญ

ไดแก กลวยและมะพราว พบวากฎเกณฑและขอจํากัดที่คอนขางเขมงวดในการเขามาเปนผูปลูกหรือ

ผลิตกลวยรายใหมไดมีการใชอยางไดผลทําให ผูปลูกสามารถกําหนดระดับการสงออกไดและเปนการทํา

ใหระบบการรวมกลุมกันแบบ cartel เขมแข็งขึ้น สําหรับผลิตภัณฑสัตวน้ําพบวาฟลิปปนสมีความกังวล

ในดานการรักษาทรัพยากรเหลานี้ในระยะยาวเมื่อพบวามีการจับสัตวน้ําโดยเฉพาะที่บริเวณใกลชายฝง

ในระดับที่มากเกินไป (over fishing) จึงมีความพยายามในการสงเสริมใหมีการจับสัตวน้ําที่ไกลชายฝง

ออกไป โดยการใหกูระยะยาวแกผูสนใจ ในการปรับปรุงเรือและอุปกรณจับสัตวน้ํา การยกเวนภาษีใหกับ

ผูที่ซื้อเรือหรืออุปกรณที่มีอายุไมเกิน 5 ป และการคืนภาษีใหกับการใชเชื้อเพลิงโดยไมจํากัดปริมาณ 
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อยางไรก็ตามรัฐมีการควบคุมและกําหนดกฎเกณฑการสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อความมั่นคงทาง

อาหาร และ เพื่อใหไดคุณภาพและความสะอาดตามที่ตลาดที่จะสงออกไปตองการ โดยจะมีการให

ใบอนุญาตในการสงสินคาภายใน 30 วัน ถาเกินกวานั้นใบอนุญาตก็จะหมดอายุไป และการสงออก

จะตองผานกระบวนการที่ไดรับการรับรองจากองคกรของรัฐในดานสุขอนามัยและดานอื่นๆ (World 

Trade Organization (2005a)) 

 
การเปดตลาด 
 ตามขอตกลงการคาเสรี ASEAN (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ฟลิปปนส จะตองลด

ระดับอัตราภาษีนําเขาใหอยูในระดับ 0 – 5% สําหรับประเทศสมาชิกภายในป ค.ศ. 2002 และตาม

ขอตกลงการคาโลก (WTO) รอบอุรุกวัยในป ค.ศ. 1995 ฟลิปปนสจะตองมีการปรับมาตรการการการ

จํากัดการนําเขาที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barriers, NTBs) เชน การควบคุมปริมาณการนําเขา ใหเปน

มาตรการทางภาษี (Tariff Barriers, TBs) เรียกมาตรการนี้วา Tariffication อยางไรก็ตามการนําเขาขาว

ไดรับการยกเวนจากมาตรการ Tariffication เปนเวลา 10 ป (หรือจนกระทั่งป ค.ศ. (2005)) เชน เดียวกับ

กรณีของประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต โดยทั่วไปแลวฟลิปปนสผลิตขาวไดเพียงพอหรือเกือบเพียงพอกับ

ความตองการภายในประเทศ มีการสงออกขาวบางเล็กนอย และมีการนําเขาขาวหากขาดแคลนโดย

องคกร NFA มีอํานาจผูกขาดในการสงออกและนําเขาขาว พบวาอัตราภาษีนําเขาขาวอยูที่ 50% ในป 

ค.ศ. 2005 นอกจากนี้ยังพบวาฟลิปปนสยังมีแนวโนมที่จะใชมาตรการการกําหนดปริมาณการนําเขาขาว

ตอไปแมวาจะถึงกําหนดการไดรับการยกเวนในป ค.ศ. 2005 (นิพนธและคณะ (2005), World Trade 

Organization (2005a), David (1997)) 

 นอกจากนี้ตามขอตกลงของ WTO ไดมีการกําหนดใหใชระบบโควตาภาษี (Tariff Quota 

System) แทนที่มาตรการการจํากัดปริมาณการนําเขากับสินคาบางชนิด ฟลิปปนสใชระบบโควตาภาษี

กับกาแฟ ขาวโพด สัตวมีชีวิต ผลิตภัณฑสัตว มันฝรั่งและน้ําตาล แตพบวาโควตายังคอนขางจํากัดและ

อัตราภาษีนอกโควตาอยูในระดับสูงมาก จึงทําใหการนําเขาสินคาเหลานี้อยูในระดับต่ําจนบางครั้งไม

ครบโควตาดวยซ้ํา อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรอื่นๆ เชน ผัก ผลไม และผลิตภัณฑสัตว บางชนิดยังคง

อยูในระดับสูง (World Trade Organization (2005a)) 

 นอกจากอัตราภาษีนําเขาที่สูงแลว ฟลิปปนสยังมีมาตรการจํากัดการนําเขาที่ไมใชภาษีอีก เชน 

มาตรการทางดานสุขอนามัยของพืช ผัก ผลไม เนื้อสัตว และผลิตภัณฑสัตวน้ํา การนําเขาสินคาบางชนิด

ตองมีการขอใบอนุญาต โดยการนําเขาผักและผลไมสดตองผานดานกักกันพืชและตองไดรับใบรับรองจึง

จะนําเขาได นอกจากนี้ยังมีการหามนําเขาผักและผลไมสดจากบางประเทศ (รวมท้ังไทย) เพื่อปองกัน

ปญหาแมลงวันในผักและผลไม (นิพนธและคณะ (2005)) การที่ฟลิปปนสมีการปกปองภาคเกษตรโดย

มาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นๆ ทําใหเกิดการบิดเบือนทางการผลิตและการคาสินคาเกษตร ลด
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ความสามารถในการและทําใหตนทุนในการอุดหนุนสินคาเหลานี้สูงขึ้นแทนที่รัฐจะสามารถนําเอาเงิน

สวนนี้มาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ใชในการเกษตร  

 4.2 นโยบายการเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย 

  ถึงแมสัดสวนของภาคเกษตรใน GDP และการสงออกจะลดลง ภาคเกษตรยังคงมี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ใน ค.ศ. 2005 ภาคเกษตรมีสัดสวนเทากับ 16.9% ตอ 

GDP อินโดนีเซียเปนประเทศที่ผลิตมะพราวไดเปนอันดับหนึ่งของโลก และผลิตเนื้อมะพราวตากแหง 

เมล็ดปาลม ปาลมน้ํามัน และยางดิบ ไดเปนอันดับสองของโลก และผลิตขาวไดเปนอันดับสามของโลก 

อยางไรก็ตามประเทศอินโดนีเซียถือเปนประเทศที่มีรายไดนอยแตมีการคาสินคาเกษตรในลักษณะการ

นําเขาสุทธิ (low-income food deficit country) ผลผลิตสินคาเกษตรสวนใหญมาจากเกษตรกรรายยอย 

เกษตรกรรายใหญที่เปนของรัฐหรือเอกชนมีการผลิตในสัดสวนที่นอยแตมีสัดสวนในการสงออกสูง สินคา

เกษตร (Thomas and Orden (2004) and World Trade Organization (2003b)) สินคาเกษตรสงออกที่

สําคัญไดแก ยางพารา มะพราว และ น้ํามันปาลม  สวนสินคาเกษตรนําเขาที่สําคัญไดแก ขาวสาร เมล็ด

พืชน้ํามัน และ อาหารสัตว (นิพนธและคณะ (2005)) ในสวนนี้จะแบงการพิจารณาการปกปองและการ

อุดหนุนสินคาเกษตรโดยรัฐของอินโดนีเซียออกเปน  (1) การอุดหนุนภายใน (2) การอุดหนุนการสงออก 

(3) การเปดตลาด  

 
การอุดหนุนภายใน 
 เปาหมายการเกษตรหลักของอินโดนีเซีย คือ การผลิตอาหารใหเพียงพอกับความตองการใน

ประเทศ (self-sufficiency) จากการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉพาะในอาหารหลัก เชน ขาว และใหอยูใน

ราคาที่ประชาชนโดยทั่วไปหาซื้อได และตามแผนพัฒนาประเทศป ค.ศ. 1994 – 2004 รัฐยังสงเสริมการ

พัฒนาธุรกิจการเกษตรใหเปนกลยุทธหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  (World Trade 

Organization (2003b)) 

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายความมั่นคงทางอาหาร ในระหวางทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 

รัฐบาลอินโดนีเซียไดมีการอุดหนุนภาคเกษตรโดยการใชมาตรการการแทรกแซงทางราคา การอุดหนุน

ทางดานวัตถุดิบ การลงทุนทางดานระบบชลประทาน และการอุดหนุนทางการตลาด โดยเฉพาะในการ

ผลิตสินคาเกษตรหลัก เชน ขาว และ ผลิตภัณฑปศุสัตว (ภายใตโครงการ BIMAS ที่ใหการอุดหนุนทั้ง

ทางดานวัตถุดิบและราคา) และมีการจัดตั้งโครงการในการรวมศูนยการผลิต “Nucleus Estate” โดย

พยายามรวมเกษตรกรรายยอยใหมาเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดใหญรวมกัน (Thomas and Orden (2004)) 

นอกจากนี้ยังมีองคกรของรัฐในนามของ BULOG ที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการผลิตขาวภายในประเทศ

และรักษาเสถียรภาพทางดานราคาขาวทั้งในดานราคาของผูผลิตและผูบริโภค และยังมีหนาที่ในการดูแล
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การนําเขาและสงออกขาวพรอมๆกับการบริหารจัดการขาวในสต็อก (World Trade Organization 

(2003b)) 

 อยางไรก็ตามในชวงปลายทศวรรษ 1980 และ 1990 ไดมีการคอยๆยกเลิกระบบการอุดหนุน

ทางวัตถุดิบ โดยการอุดหนุนทางดานยาฆาแมลงไดมีการยกเลิกไปในป ค.ศ. 1989 และการอุดหนุน

ทางดานปุย (ซึ่งเปนการอุดหนุนทางวัตถุดิบที่มีขนาดใหญที่สุด) ไดมีการทําใหหมดไปในป ค.ศ. 1998 

และเมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป ค.ศ. 1997 – 1998 และรัฐบาลอินโดนีเซียไดขอความชวยเหลือ

จาก IMF ภายใตเงื่อนไข IMF BULOG จะตองยกเลิกการผูกขาดการคาขาว และแทนที่นโยบายการ

รักษาเสถียรภาพราคาขาวของผูบริโภคดวยการแทรกแซงทางการตลาดดวยราคาเปาหมายในการ

กระจายผลผลิตขาวใหแกผูมีรายไดนอย (Thomas and Orden (2004)) อยางไรก็ตามพบวาในชวงป 

ค.ศ. 2003 - 2005 ไดมีการใชนโยบายอุดหนุนภายในแกผูผลิตขาวรายยอยโดยการอุดหนุนทางดานปุย

บางชนิดที่ผลิตในทองถิ่น  (World Trade Organization (2003b)) 

 ตั้งแตป ค.ศ. 1998/1999 อินโดนีเซียไดจัดตั้งโครงการ Gema Palang 2001 เพื่อที่จะเพิ่ม

ผลผลิตขาว ถั่วเหลือง และ ขาวโพด เพื่อใหถึงระดับที่สามารถพึ่งตนเองไดกอนป ค.ศ. 2001 และ ไดตั้ง

โครงการ Gema Proteina 2001 เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑสัตวที่ใหโปรตีนภายในป ค.ศ. 2001 

เชนเดียวกัน (World Trade Organization (2003b)) 
  
การอุดหนุนการสงออก 
 อินโดนีเซียไมไดมีการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรมากนัก ชวงกอนทศวรรษ 1990 

อินโดนีเซียมีการใชนโยบายจํากัดหรือสรางอุปสรรคในการสงออกสินคาเกษตรบางชนิดอยางแพรหลาย

ดวยการควบคุมการสงออก หามการสงออก เก็บภาษีการสงออก และมีการออกใบอนุญาตการสงออกใน

สินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาว แปงถั่วเหลือง และน้ํามันพืช ในชวงทศวรรษ 1990 ไดมีการปฏิรูป

นโยบายการคาสินคาเกษตรรวมทั้งไดมีการผอนคลายนโยบายการควบคุมการสงออกสินคาเกษตร และ

ตามขอตกลง IMF ในป ค.ศ. 1998 อินโดนีเซียยินยอมที่จะยกเลิกการจํากัดการสงออกสินคาเกษตรแต

ยังคงเก็บภาษีการสงออกในน้ํามันปาลม  น้ํามันปาลมดิบ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ และ หวาย โดยใน

ปจจุบันมีการลดขอบเขตและระดับอัตราภาษีลง นอกจากนี้รัฐยังคงเขาไปกํากับการสงออกสินคาเกษตร

บางชนิด เชน มันสําปะหลัง กาแฟและผลผลิตที่เกี่ยวของ ยาง ไมอัด ไมสัก โดยใชทั้งวิธีการจํากัดการ

สงออกโดยสมัครใจ และการจัดการกับอุปทานของสินคาเพื่อไมใหมีผลผลิตมากจนเกินไปจนทําใหราคา

ตกต่ํา อินโดนีเซียไดรวมกับประเทศผูผลิตกาแฟจัดตั้ง Association of Coffee Producing Countries ใน

การกําหนดโควตาการสงออกกาแฟของแตละประเทศเพื่อที่จะทําใหราคากาแฟในตลาดโลกสูงขึ้น 

อยางไรก็ตามขอตกลงนี้ไดเลิกใชไปตั้งแตตนป ค.ศ. 2002 นอกจากนี้ในป ค.ศ. 2001 อินโดนีเซียไดทํา

ขอตกลงรวมกับมาเลเซียและไทยในการจํากัดการสงออกยางพารา และมีการกําหนดโควตาการสงออก

เมื่อราคายางพาราต่ํากวาราคาอางอิงที่ในขอตกลง (ราคาอางอิงนี้ไมไดเปดเผยตอสาธารณะ) อยางไรก็
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ตามตั้งแตกลางป ค.ศ. 2002 ราคายางพาราในตลาดโลกสูงกวาราคาอางอิงสูงอินโดนีเซียจึงไมไดมีการ

กําหนดโควตาการสงออกยางพาราอีก  (Thomas and Orden (2004) and World Trade Organization 

(2003b)) 

อินโดนีเซียไดแจง WTO วาไดมีการอุดหนุนการสงออกขาวเพื่อทําใหรัฐสามารถกําจัดสต็อก

สวนเกิน แตตั้งแตมีขอตกลงการคาโลกรอบอุรุกวัยอินโดนีเซียก็ไมไดมีการอุดหนุนการสงออกขาวอีก 

นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีโครงการการอุดหนุนการสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํา Protekan 2003 โดยมี

เปาหมายที่จะเพิ่มมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําใหสูงขึ้นเปน 20 พันลานดอลลารสหรัฐภายในป 

ค.ศ. 2003 (Thomas and Orden (2004) and World Trade Organization (2003b)) 

 
การเปดตลาด 
 กอนกลางทศวรรษ 1980 การคาสินคาเกษตรในอินโดนีเซียถูกกํากับโดยรัฐมากโดยผาน

มาตรการตางๆ เชน ภาษีนําเขา ใบอนุญาตนําเขา และการผูกขาดการนําเขาโดยองคกรของรัฐ แมแตการ

นําเขาสินคาเกษตรแปรรูปก็มีการกํากับและควบคุม หลังจากกลาง ทศวรรษ 1980 ก็มีการลดอัตราภาษี

นําเขาและเพดานอัตราภาษีนําเขาลงบาง และมีการเพิ่มประเภทสินคานําเขาที่เก็บภาษีนําในอัตราต่ํา 

การผูกขาดการนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดโดย BULOG ยังคงมีอยู (Thomas and Orden (2004))  

ตอมาเมื่อมีการปฏิรูปการเกษตรในป ค.ศ. 1991 ก็มีการลดสัดสวนของสินคาเกษตรที่ตองมี

ใบอนุญาตลง 30% แตยังคงมีการควบคุมการคาขาว ถั่วเหลือง และน้ําตาล และเมื่อมีการตกลงการคา

โลกรอบอุรุกวัยในป ค.ศ. 1995 พบวาอินโดนีเซียไมไดรับผลกระทบมากนักจากขอกําหนดในการลด

อัตราภาษี เนื่องจากนโยบายภายในประเทศอินโดนีเซียเองมีมาตรการในการลดภาษีนําเขาอยูแลวทําให

ภาษีนําเขาที่อินโดนีเซียจัดเก็บจริงต่ํากวาเพดานอัตราภาษีที่กําหนดโดย WTO อยูพอสมควร ซึ่งกรณี

เชนนี้ทําใหอินโดนีเซียจึงมีความยืดหยุนในการที่จะเจรจาตอรองใหประเทศอื่นๆมีการเปดเสรีทางการคา

มากขึ้นเพื่อแลกกับการลดเพดานอัตราภาษีของอินโดนีเซีย นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีการใชมาตรการ

โควตาภาษี (Tariff Rate Quotas, TRQs) กับขาว ผลิตภัณฑนม ครีม และ ผลิตภัณฑอื่นๆที่เกี่ยวของ แต

ตั้งแตมีการการตกลงการคาโลกรอบอุรุกวัยอินโดนีเซียก็นําเขาสินคาเหลานี้เกินกวาโควตาและอัตราภาษี

ที่เก็บก็ยังคงต่ํากวาเพดานอัตราภาษี ตอมาตั้งแตป ค.ศ. 1998 ก็ยกเลิกระบบโควตาภาษีกับผลิตภัณฑ

นม ครีม และ ผลิตภัณฑอื่นๆที่เกี่ยวของ แตมีการเก็บภาษีในอัตรา 5% โดยไมมีโควตา (Thomas and 

Orden (2004)) 

เมื่ออินโดนีเซียตองประสบกับปญหาวิกฤตการณทางการเงินในป ค.ศ. 1997 – 1998 และ

รัฐบาลอินโดนีเซียไดขอความชวยเหลือจาก IMF ภายใตเงื่อนไข IMF อินโดนีเซียตองลดอัตราภาษีนําเขา

ของสินคาอาหารลงใหเหลือไมเกิน 5% และไมเกิน 10% สําหรับสินคาที่ไมใชอาหาร พรอมกันนี้ดังที่

กลาวไวขางตนในป ค.ศ. 1998 BULOG ยกเลิกการผูกขาดการคาสินคาเกษตรหลายชนิด (เชน ขาว 
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น้ําตาล ขาวสาลี แปงขาวสาลี ถั่วเหลือง กระเทียม และกานพลู) และยอมใหเอกชนเขามาทําการคาได 

อยางไรก็ตามพบวาเมื่อส้ินสุดโครงการของ IMF ในป ค.ศ. 2003 รัฐบาลอินโดนีเซียมีแนวโนมที่จะกลับ

เขามาปกปองและแทรกแซงการคาสินคาเกษตร โดยภาษีนําเขาและใบอนุญาตในการนําเขาพิเศษจะ

ยังคงมีอยูในผลิตภัณฑขาวและน้ําตาล อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2002 ไดมีการตกลงดานเขตการคาเสรี

อาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement, AFTA) อินโดนีเซียจะตองลดอัตราภาษีนําเขาใหเหลือไม

เกิน 5% สําหรับประเทศสมาชิกกับสินคาที่มีตนกําเนิดจาก ASEAN มากกวา 65% อยางไรก็ตามขาว

และน้ําตาลไดรับการยกเวนจากการลดอัตราภาษี (Thomas and Orden (2004) and World Trade 

Organization (2003b)) 

นอกจากการใชมาตรการทางดานภาษี  อินโดนีเซียยังใชมาตรการตางๆที่ไมใชภาษีเพื่อเปน

อุปสรรคในการนําเขาสินคาเกษตรบางชนิด (เชน ขาว กานพลู ขาวโพด ถั่วเหลือง และน้ําตาล) และ

ผลิตภัณฑปศุสัตวจะตองมีใบอนุญาตในการนําเขา มีการหามนําเขาชิ้นสวนของไก การกําหนดใหติด

ฉลาก (เชน อาหารสําหรับทารก) กําหนดใหมีใบรับรองสําหรับสินคาเกษตรบางประเภท (เชน สัตวที่

รับประทานไดโดยชาวอิสลามคือผานขั้นตอนตางๆตามที่ศาสนากําหนด) และมีการใชมาตรการทางดาน

สุขอนามัย คุณภาพอาหาร และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ในสินคาที่มีความออนไหวบางชนิด (เชน ขาว 

กานพลู และน้ําตาล) ยังใหสิทธิ์ในการนําเขาเฉพาะกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ 

(Thomas and Orden (2004) and World Trade Organization (2003b)) 

 4.3  นโยบายการเกษตรของประเทศมาเลเซีย 

  ในป ค.ศ. 2002 ภาคเกษตรมีสัดสวนเทากับรอยละ 8.4 ของ GDP ของประเทศมาเลเซีย 

สินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของมาเลเซีย คือ ปาลมน้ํามัน ยางพารา โกโก สวนพืชเกษตรอื่นๆที่สําคัญ

ไดแก ขาว พริกไทย สับปะรด (นิพนธและคณะ (2005) และ Ariff, Ahmad, and Tawang (1999))   

  หลังจากที่มาเลเซียไดเอกราชใหมๆ ภาคเกษตรยังคงมีปญหาทางดานความยากจน กล

ยุทธและโครงการตางๆในชวงนั้นจึงเนนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและสรางความมั่นคงทางอาหาร 

(Food Security) โดยเฉพาะไดมีการตั้งเปาหมายที่จะทําใหอัตราการพึ่งตนเองในขาวซึ่งเปนอาหารที่

สําคัญของคนในประเทศอยูที่ 100 % สินคาเกษตรหลายชนิดไดรับการปกปองทั้งจากอุปสรรคทาง

การคาทางภาษี (Tariff Barriers, TBs) และอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers, NTBs) 

สําหรับการสงออกรัฐมีการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรบางชนิด เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา โกโก 

อยางไรก็ตามพืชสงออกสวนใหญจะถูกเก็บภาษีคอนขางมากเพื่อนํามาเปนรายไดของรัฐบาลเพื่อใชใน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆ (Ariff, Ahmad, and Tawang (1999)) 

 ในป ค.ศ. 1984 มาเลเซียไดใชนโยบายเกษตรแหงชาติเปนครั้งแรก หรือที่เรียกวานโยบาย

เกษตรแหงชาติฉบับที่ 1 (First National Agricultural Policy, NAP1) และเริ่มที่จะทําใหการคาสินคา

เกษตรมีความเสรีมากขึ้น นโยบายเกษตรฉบับนี้มีเปาหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา
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เกษตรและทําใหรายไดของของเกษตรกรสูงทีสุดเทาที่จะเปนไปไดโดยการใชทรัพยากรของประเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ กลยุทธสําคัญที่ใชคือการพัฒนาท่ีดินใหมๆเพื่อใชในการเกษตร และเนนการใหบริการ

สงเสริมการเกษตร เชน ทางดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) และ

ทางดานการตลาด  (Ariff, Ahmad, and Tawang 1999)ปจจุบันประเทศมาเลเซียใชนโยบายเกษตร

แหงชาติฉบับที่ 3 (NAP 3) ค.ศ. 1998 – 2010 ซึ่งมีเปาหมายในการ (1) ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร 

(2) เพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแขงขัน (3) ลดชองวางระหวางภาค

เกษตรกับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม (4) เพิ่มธุรกิจใหมๆที่มีผลตอการเติบโตของภาค

เกษตร และ (5) มีการใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความยั่งยืน (นิพนธและคณะ 2005) สําหรับเปาหมาย

การเกษตรทางดานความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ก็มีการปรับใหสมเหตุสมผลมากขึ้น เชน 

การปรับระดับอัตราการพึ่งตนเองเปาหมายในขาวมาอยูที่ 65% และมีการใชมาตรการอื่นๆ เชน ลดอัตรา

ภาษีนําเขาสินคาเกษตรลง  มีการพัฒนาศักยภาพที่ซอนอยูในสินคาเกษตรบางชนิด เชน ผลไม 

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และผลิตภัณฑปศุสัตว ซึ่งใชทั้งการสรางแรงจูงใจ การอุดหนุน และมีโครงการอบรม

สงเสริมใหเกษตรกรมีการใชเทคนิคการผลิตที่ประหยัดแรงงานมากขึ้น มีการเปดรับเทคโนโลยีใหมๆ และ

ทําใหระบบการจัดการทางภาคเกษตรมีความทันสมัยมากขึ้น เปนตน (World Trade Organization 

(2005b) และ Ariff, Ahmad, and Tawang (1999))  

 ในที่นี้จะแบงการพิจารณานโยบายการเกษตรของมาเลเซียออกเปน  (1) การอุดหนุน

ภายใน (2) การอุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด  

  
การอุดหนุนภายใน 
 รัฐบาลของมาเลเซียมีการอุดหนุนและปกปองสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาว (ดวยเหตุผล

ทางดานความมั่นคงทางอาหารและความยากจน) และ ยาสูบ (ดวยเหตุผลทางดานความยากจน) ใน

กรณีของขาวรัฐมีการใหการอุดหนุนในหลายดานทั้งทางดานปุยที่ใชในการเพาะปลูก การจัดเตรียมระบบ

ระบายน้ําและการชลประทาน การสงเสริมทางดาน R&D การกําหนดราคาขาวขั้นต่ํา (Guaranteed 

Minimum Price) และองคกรของรัฐในนามขององคการขาวเปลือกและขาวสารแหงชาติ (BERNAS) 

สังกัดกระทรวงการคลังของมาเลเซียจะดําเนินการรับซื้อขาวในราคาที่ไมต่ํากวาราคาขั้นต่ําที่รัฐกําหนด 

นอกจากนี้ยังมีการจากเงินอุดหนุนแบบคงที่ (Fixed Payment) ใหแกเกษตรกรที่ขายใหแกโรงสีเชิง

พาณิชยใดๆก็ตาม พบวาคาใชจายที่ใชในการการอุดหนุนทางดานราคาขั้นต่ําและการจายเงินอุดหนุน

โดยตรงแกเกษตรกรที่ปลูกขาวถือเปนคาใชจายในการอุดหนุนภายใน (Domestic Support) สําหรับ

สินคาเกษตรที่สูงที่สุด ในกรณีของยาสูบคณะกรรมการยาสูบแหงชาติ (National Tobacco Board, 

NTB) จะทําหนาที่เปนผูคิดนโยบายและเครื่องมือในการควบคุมและอุดหนุนการผลิตยาสูบ เชน การออก

ใบอนุญาตใหแกผูผลิต การใหโควตาการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ ใหการอุดหนุนทางดานการ
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ใหสินเชื่อสําหรับวัตถุดิบแกผูผลิตและผูปลูก และมีการอบรมฝกฝนแรงงานที่เกี่ยวของ เปนตน (World 

Trade Organization (2005b) และ Ariff และAhmad, and Tawang (1999)) 

 นอกจากนี้จากนโยบายเกษตรแหงชาติฉบับที่ 3 (NAP 3) มาเลเซียพยายามที่จะพึ่งตนเอง

ทางดานสินคาเกษตรใหมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งโครงการตางๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารใหแก

ประเทศ เชน การจัดตั้งเขตพื้นที่ถาวรสําหรับผลิตภัณฑอาหาร (permanent food production parks) 

และมีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมสัตวน้ํา (aquaculture industrial zones) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระดับผลผลิตของ

ธัญญาหารและเพิ่มเขตที่ทําการเพาะปลูกพืชและจับสัตวน้ํา (World Trade Organization (2005b)) 

 
การอุดหนุนการสงออก 

สินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของมาเลเซีย คือ ปาลมน้ํามัน ยางพารา โกโก มาเลเซียเคยเปน

ประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติไดมากที่สุดในโลก ผลผลิตเกือบทั้งหมดจะถูกสงออกไปขายตางประเทศ 

อยางไรก็ตามปจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบมากกวามากขึ้น เชน ปาลมน้ํามัน 

ซึ่งปจจุบันมาเลเซียเปนผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญที่สุดของโลก รัฐจึงพยายามที่จะพัฒนาการใชน้ํามัน

ปาลมเพื่อประโยชนอื่นๆทําใหเกิดความหลากหลายมากขึ้นและสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยการใหการสนับสนุนทางดาน R&D นอกจากนี้ตาม NAP 3 รัฐพยายามเพิ่มการสงออกสินคาเกษตร

อื่นๆที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน ผลิตภัณฑเกี่ยวกับดอกไม ผลไม และผัก และยังสงเสริมใหประเทศมาเลเซีย

เปนประเทศผูนําในการผลิตและสงออกอาหารสําหรับชาวอิสลาม (Halal food) ที่ตองผานขั้นตอนการ

ผลิตที่ถูกตองตามกฎของทางศาสนา เชน การที่รัฐเขาไปตรวจสอบดูแลการผลิตทั้งในผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

ปศุสัตว และอาหารที่ตองมีสวนประกอบตางๆที่ผลิตตามหลักของศาสนาอิสลาม ใหไดมาตรฐานที่

ถูกตอง มีการออกใบประกาศเพื่อรับรองคุณภาพกับสินคาที่ไดมาตรฐาน เปนตน (World Trade 

Organization (2005b) และ Ariff, Ahmad, and Tawang (1999)) แมมาเลเซียจะมีการสงเสริมการ

สงออกสินคาตางๆ แตจากรายงานของ WTO Trade Policy Review (2005) มาเลเซียไมมีโครงการ

อุดหนุนการสงออก (Export Subsidy) ใดๆที่ตองลดการอุดหนุนตามขอตกลงของ WTO 

 
การเปดตลาด 
 ประเทศมาเลเซียถือเปนประเทศที่โดยเปรียบเทียบแลวมีการคาสินคาเกษตรคอนขางเสรี สินคา

เกษตรหลายชนิดมีอัตราภาษีนําเขาเทากับศูนยหรืออยูในระดับต่ํา ตัวอยางสินคาเกษตรที่อัตราภาษี

นําเขาเทากับศูนยไดแก ผลิตภัณฑขนสัตว เนื้อสัตว ธัญพืชหลายชนิด เมล็ดพืชน้ํามัน และ อาหารสัตว 

ถึงแมวาสินคาเกษตรบางชนิด เชน พืชสวน และผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจะมีอัตราภาษีที่เก็บจริงอยู

ในชวงไมเกิน 30% นอกจากนี้ยังมีสินคาเกษตรหลายชนิดที่มีอัตราภาษีที่เก็บจริงต่ํากวาเพดานอัตรา

ภาษีมาก เชน ในเนื้อหมู เนื้อสัตวที่ผานขั้นตอนการเก็บรักษา และผลิตภัณฑนมและครีม ที่อัตราภาษีที่

เก็บจริงเทากับศูนยในขณะที่เพดานอัตราภาษีสูงกวา 100% (ยกเวน ผลิตภัณฑนมและครีมที่มีเพดาน
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อัตราภาษีอยูที่ 54%) สวนการนําเขาผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยทั่วไปจะไมเสียภาษีนําเขา แตสําหรับสินคา

บางชนิดที่มีมูลคาเพิ่มสูงโดยทั่วไปอัตราภาษีนําเขาจะไมเกิน 20% นอกจากนี้ภายใตขอตกลงของ WTO 

มาเลเซียมีสิทธิ์ที่จะใชมาตรการโควตาภาษีกับสินคาเกษตรบางชนิด เชน ผลิตภัณฑสัตวปก ผลิตภัณฑ

หมู นมสด กะหล่ําปลี กาแฟ แปง และน้ําตาล แตในปจจุบันอัตราภาษีนอกโควตาของสินคาเกษตร

เหลานี้เทากับศูนยนั่นก็เปรียบเสมือนการไมมีโควตาการนําเขา พรอมกันนี้มาเลเซียยังมีสิทธิ์ในการใช

มาตรการ Special Safeguards (SSG) ตามขอตกลงของ WTO ซึ่งตอนนี้มาเลเซียยังไมไดใชมาตรการนี้ 

(World Trade Organization (2005b)) 

 อยางไรก็ตามมาเลเซียก็มีการปกปองสินคาเกษตรบางชนิดดวยเหตุผลเชิงกลยุทธและดวย

เหตุผลทางเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะในกรณีที่ผูผลิตสินคาเกษตรชนิดนั้นๆสวนใหญเปนประชากรที่

ยากจน ตัวอยางสินคาเกษตรที่ไดรับการปกปองไดแก ขาว น้ําตาล ผลิตภัณฑปศุสัตวบางชนิด ยาสูบ 

ผลไมเขตรอน กาแฟ และ กะหล่ําปลี 

 ในกรณีของขาวนั้นองคการขาวเปลือกและขาวสารแหงชาติ (BERNAS) เปนผูผูกขาดในการ

นําเขาขาว มีการใชระบบการออกใบอนุญาตการนําเขากับสินคาเกษตรหลายชนิด เชน ผลิตภัณฑขาว 

น้ําตาล ผลผลิตยาสูบที่ยังไมไดเขาโรงงาน ผลิตภัณฑนม กะหล่ําปลี กาแฟ และแปงธัญพืชตางๆ ในกรณี

ของน้ําตาลน้ําตาลมีการออกใบอนุญาตนําเขาน้ําตาลทรายขาวเฉพาะผูสกัดน้ําตาลบางรายของ

มาเลเซีย ซึ่งถือเปนการจํากัดการนําเขาไปโดยปริยาย สวนในกรณีของการนําเขาผลิตภัณฑปศุสัตวกอน

การตกลงการคาโลกรอบอุรุกวัยมาเลเซียหามนําเขาผลิตภัณฑปศุสัตวโดยสิ้นเชิง ปจจุบันการนําเขา

ผลิตภัณฑนี้มีอัตราภาษีเปนศูนย แตมีใชระบบการออกใบอนุญาตนําเขาและสินคาเหลานี้จะตองมี

ใบรับรองจากสัตวแพทยดวย สําหรับสินคาอาหารสําหรับชาวอิสลามจะตองมีฉลากที่ รับประกัน

มาตรฐานการผลิตสินคา ซึ่งหลายครั้งมีปญหาวามาเลเซียดูฉลากของประเทศผูสงออกไมออก สวนการ

นําเขาผลไมในเขตรอน เชน กลวย สับปะรด มังคุด ผลไมจําพวกแตง และมะละกอ จะไดรับการปกปอง

ดวยกําแพงภาษีที่สูง (World Trade Organization (2005b) และ Ariff, Ahmad, and Tawang (1999)) 

 
5. นโยบายการเกษตรของ EFTA 
 

 ประเทศไอซแลนด ลิคเคนสไตล นอรเวย และ สวิตเซอรแลนด เปนสมาชิกของความรวมมือเขต

การคาเสรียุโรป (European Free Trade Association, EFTA) โดยมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวาง

ประเทศสมาชิกตั้งแตป ค.ศ. 1960 นอกจากนี้ EFTA ยังไดทําขอตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศและ

หลายกลุมประเทศทั่วโลก ตอมาประเทศไอซแลนด ลิคเคนสไตล และนอรเวยขอตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป 

(European Economic Area, EEA) ในป ค.ศ. 1992 และเริ่มมีผลใชในป ค.ศ. 1994 โดยมีสามประเทศ

จาก EFTA และอีก 25 ประเทศจากประชาคมยุโรป (European Community) อยางไรก็ตามภาคเกษตร
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มิไดเปนสวนหนึ่งของขอตกลงใน EEA ยกเวนในเรื่องของมาตรการการรักษาสัตวและสุขอนามัยพืชผัก 

อยางไรก็ในเรื่องของภาษีศุลกากรสําหรับสินคาแปรรูปและการพัฒนาทางการคาในสินคาเกษตรพื้นฐาน

ระหวาง EU (European Union) และ นอรเวย รวมอยูในขอตกลง (European Free Trade Association 

2005) 

สินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศใน EFTA คือ ผลิตภัณฑปศุสัตวและผลิตภัณฑนม โดยทั่วไป

ประเทศใน EFTA มีการอุดหนุนและปกปองภาคเกษตรในระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับระดับการ

อุดหนุนของประเทศ OECD อื่นๆ แมจะมีการเปดตลาดมากขึ้นหลังจากมีการเจรจาการคาโลกรอบ

อุรุกวัย นโยบายเกษตรของประเทศเหลานี้มีลักษณะคลายคลึงกัน คือสงเสริมบทบาทที่หลากหลายของ

ภาคเกษตร (Multifunctional Agriculture, ดูคําอธิบายในสวนของนโยบายการเกษตรของประเทศญี่ปุน) 

พรอมกับการผลิตสินคาเกษตรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Environmental 

Friendly) นอกจากนี้ประเทศเหลานี้ยังมีความพยายามที่จะปรับลักษณะการอุดหนุนภาคเกษตรจากการ

อุดหนุนทางดานราคา (Price Support) มาเปนการจายเงินอุดหนุนโดยตรง และมีการปรับลดอัตราภาษี

นําเขาและอุปสรรคในการนําเขาอื่นๆโดยเฉพาะตามขอตกลงของ EFTA และ WTO  

ในที่นี้จะแบงการพิจารณานโยบายการเกษตรของประเทศใน EFTA ออกเปน 1) การอุดหนุน

ภายใน (2) การอุดหนุนการสงออก (3) การเปดตลาด  
 
การอุดหนุนภายใน 
 ประเทศสวิตเซอรแลนดรวมทั้งลิคเคนสไตลถือเปนประเทศที่มีการอุดหนุนภาคเกษตรใน

ระดับสูงเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศ OECD อื่นๆ สินคาเกษตรที่ไดรับการอุดหนุนมากที่สุดคือผลิตภัณฑ

นม รองลงมาคือผลิตภัณฑเนื้อวัว เนื้อลูกวัว และเนื้อหมู ตั้งแตป ค.ศ. 1993 ประเทศสวิตเซอรแลนด

พยายามปรับการอุดหนุนภาคเกษตรจากมาตรการการสนับสนุนดานราคามาเปนการจายเงินอุดหนุน

โดยตรง จากนโยบายการเกษตร 2002 (Agricultural Policy 2002, AP 2002) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐสภาในป ค.ศ. 1998 ไดมีการกําหนดเงื่อนไขที่เกษตรกรจะตองมีการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตาม

มาตรฐานที่กําหนด (เชน ระดับการใชยาฆาแมลงและปุย) เพื่อท่ีจะมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 

นอกจากนี้ยังมีการจายเงินอุดหนุนโดยตรงเพื่อใหเกษตรกรทําการผลิตแบบธรรมชาติ (organic farming) 

สําหรับการอุดหนุนที่เกี่ยวกับการตลาดพบวาแมจะมีความพยายามในการลดการสนับสนุนดานราคา

หรือราคาสินคาเกษตรของผูผลิต แตโดยทั่วไปราคาสินคาเกษตรของสวิตเซอรแลนดยังถือวาอยูใน

ระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป ในชวงป ค.ศ. 2002 – 2003 ไดมีการปรับนโยบายเกษตรและ

ใชชื่อวา นโยบายการเกษตร 2007 (Agricultural Policy 2007, AP 2007) เปนนโยบายที่ใหความสําคัญ

กับการอุดหนุนภายในประเทศ ซึ่งยังคงสงเสริมการการเปลี่ยนจากการอุดหนุนทางดานราคาไปเปนการ

จายเงินอุดหนุนโดยตรง นอกจากนี้รัฐมีนโยบายคอยๆยกเลิกมาตรการโควตาการผลิตผลิตภัณฑนมและ

ทําใหเกิดความยืดหยุนในตลาดผลิตภัณฑนมมากขึ้น และมีโครงการที่จะสงเสริมใหเกษตรกรเลิกปลูก
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สินคาเกษตรบางชนิดที่มีผลผลิตสวนเกินในตลาด เชน ในกรณีของผลิตภัณฑไวนและพืชสวน สําหรับ

ประเทศลิคเคนสไตลก็มีการอุดหนุนการเกษตรโดยการจายเงินอุดหนุนโดยตรง การใหสินเชื่อแก

เกษตรกรในการเริ่มตนการผลิต (start-up loans) และในป ค.ศ. 2005 ลิคเคนสไตลมีการใชกฎหมายการ

กํากับตลาดผลิตภัณฑนมฉบับใหม โดยกําหนดใหมีการสงเสริมการวิจัยทางการตลาด การควบคุม

คุณภาพ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ขบวนการผลิต และการตลาด (World Trade Organization 

(2004b) และ Cretegny (2001)) 

 สินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศไอซแลนด คือ ผลิตภัณฑปศุสัตวและผลิตภัณฑแกะ กอนป 

ค.ศ. 1985 รัฐมีการอุดหนุนภาคเกษตรในดานตางๆ ที่สําคัญคือการอุดหนุนทางดานราคาโดย

คณะกรรมการการผลิตสินคาเกษตร (Agricultural Production Board) เปนผูดูแลระบบการกําหนด

ราคาและการตลาดของสินคาเกษตร โดยราคาสินคาเกษตรสําหรับผูผลิตจะถูกกําหนดโดยมีเปาหมาย

สวนใหญเพื่อที่จะทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่เทาเทียมกับคนอาชีพอื่น นอกจากนี้ยังมีการอุดหนุน

อื่นๆ เชน การจัดตั้งเขตการตลาดและกําหนดใหการขายผลผลิตขามตลาดผิดกฎหมาย (เปนการปองกัน

การแขงขันภายในประเทศ) การใหความชวยเหลือทางดานการผสมพันธุสัตว การใหเงินชวยเหลือในการ

เพาะปลูก และ การใหคําปรึกษาแกเกษตรกร ในป ค.ศ. 1985 ไดมีการปรับปรุงนโยบายการเกษตร

กลายเปนกฎหมายการเกษตร 1985 (The Agricultural Legislation of 1985) ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับ

การผลิต การตั้งราคา และการขายสินคาเกษตร และไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้เร่ือยมา 

และในชวงหลังไดใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดราคาสินคาเกษตร และลาสุด

พยายามเปดเสรีการผลิตและการควบคุมทางดานราคา ในกฎหมายการเกษตร 1985 ไดกําหนดใหการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการเกษตรในสินคาเกษตรประเภทผลิตภัณฑนมและแกะจะเปนการเจรจาระหวาง

รัฐและองคกรของเกษตรกร (Farmers Union หรือในปจจุบัน คือ Farmers Association) เพื่อใหได

ขอตกลงทางการเกษตรที่เรียกวา Agricultural Agreements (สินคาเกษตรอื่นๆสวนใหญไมไดถูก

แทรกแซงทางราคาโดยรัฐมากนัก)โดยในชวงนี้มีขอตกลงใหมีการพยายามใชการจายเงินอุดหนุนโดยตรง

ใหแกเกษตรกรแทนที่การอุดหนุนที่ระดับการขายสง อยางไรก็ตามนโยบายนี้กอใหเกิดผลผลิตสวนเกินใน

ผลิตภัณฑแกะ ตอมาในป ค.ศ. 2000 จึงไดมีการแกไขขอตกลงโดยมีการใชนโยบายการจายเงินเปน

แรงจูงใจใหเกษตรกรคอยๆลดการเลี้ยงแกะ อยางไรก็ตามไดมีการจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรที่เล้ียง

แกะตามสัดสวนของโควตาการผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนสวนใหญจะตองมี

โครงการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงระบบการตั้ง

ราคา ราคาขายสงไมไดถูกกําหนดโดยรัฐ และจะเปดเสรีราคาสําหรับเกษตรกรในที่สุด (Iceland Ministry 

of Agriculture (1996) และ Thorgeirsson) 

 สินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศนอรเวย คือ ผลิตภัณฑปศุสัตวและผลิตภัณฑนม พืชเกษตรที่

สําคัญไดแก ธัญพืช มันฝรั่ง และผลไม นโยบายการเกษตรของนอรเวยจะถูกกําหนดโดยกระทรวงเกษตร
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ของนอรเวย ในขณะที่การวางแผนการอุดหนุนภาคเกษตรเปนหนาที่ของ Norwegian Agricultural 

Authority (NAA) ซึ่งตั้งขึ้นในป ค.ศ. 2000 โดยปกติองคกรหลักของเกษตรกรสององคกรคือ Norwegian 

Farmers’ Union และ Norwegian Farmers’ and Smallholders’ Union มีสิทธิ์ในอภิปรายและเจรจา

ดานราคาและมาตรการตางๆกับรัฐเพื่อกําหนดขอตกลงทางการเกษตร (Agricultural Agreements) ใน

แตละป สวนใหญแลวจะเปนเรื่องการกําหนดราคาเปาหมาย (Target Price) และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ในสินคาเกษตร สินคาเกษตรที่ไดรับการอุดหนุนไดแก ธัญพืช ผลไม ผัก นมและผลิตภัณฑนม (ไดรับการ

อุดหนุนมากที่สุด) ผลิตภัณฑเนื้อสัตวจําพวกเนื้อวัว เนื้อลูกวัว เนื้อแกะ และ เนื้อหมู (ไดรับการอุดหนุน

รองจากผลิตภัณฑนม) ไข และ ขนสัตว การอุดหนุนภายในของสินคาเกษตรของนอรเวยอยูในระดับสูง 

ทั้งอยูในรูปของ (1) ราคาเปาหมาย (Target Prices) ในสินคาเกษตร เชน ธัญพืช นม เนื้อวัว เนื้อลูกวัว 

เนื้อหมู และมันฝรั่ง โดยราคาเปาหมายอยูที่ระดับประมาณสองเทาของราคาอางอิงภายนอก (2) การ

จายเงินอุดหนุนโดยตรงใหแกเกษตรกรในระดับที่แตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดของฟารม พื้นที่เพาะปลูก 

และจํานวนสัตว เปนตน (3) การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบแกสินคาเกษตรไมกี่ชนิด เชน การอุดหนุน

ทางดานน้ําเชื้อสําหรับการปศุสัตว การใหผลิตภัณฑปุยและยาฆาแมลงไดรับการยกเวนจาก Value 

Added Tax (VAT) (4) การอุดหนุนในกลองเขียวตามคํานิยามของ WTO (5) การอุดหนุนในกลองน้ําเงิน

ตามคํานิยามของ WTO เชน การจายเงินอุดหนุนที่ขึ้นอยูกับพื้นที่การเพาะปลูกและผลผลิตที่ตายตัว และ

การจายเงินอุดหนุนนอยกวาหรือเทากับ 85% ของระดับผลผลิตในปฐาน (6) การใหสินเชื่อแกเกษตรกร

ในอัตราตํ่า อยางไรก็ตามรัฐมีการเก็บภาษีและคาธรรมเนียมกับผูผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะในสินคา

เกษตรหลัก และยกเวนมาตรการนี้ในผัก มันฝรั่ง ผลไม และผลไมบางอยาง เชน berries (World Trade 

Organization (2004c)) 

 
การอุดหนุนการสงออก 
 สินคาสงออกที่สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด คือ ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

น้ําตาล ขนมหวานและลูกกวาด โกโก กาแฟและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ และ ยาสูบ ในชวงป ค.ศ. 1996 – 

2000 สองในสามของมูลคาเงินที่ใชอุดหนุนการสงออกทั้งหมดไดใหแกผลิตภัณฑนม และเกือบทั้งหมด

ของสวนที่เหลือไดใหแกสินคาเกษตรแปรรูป เนื่องจากสวิตเซอรแลนดเปนประเทศที่สงออกนมเปนอันดับ

ที่ 5 ของโลก การอุดหนุนการสงออกจึงกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคาในตลาดโลกสําหรับผลิตภัณฑ

นมโดยเฉพาะในกรณีของชีส สําหรับลิคเคนสไตลพบวาสินคาแปรรูปเพียงไมกี่ชนิดของประเทศได

ประโยชนจากการอุดหนุนการสงออกของสวิตเซอรแลนด ทั้งนี้เนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของลิคเคนสไตล

และสินคาบางประเภทที่ไดรับการอุดหนุนไมไดมีการผลิตหรือสงออกโดยประเทศลิคเคนสไตล จาก

ขอตกลงของ WTO สวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตลจะตองลดการอุดหนุนการสงออกในสินคาเกษตร

หลายชนิด นอกจากนี้ตั้งแตป ค.ศ. 2000 ไดมีการตั้งเพดานการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรแตละ
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ชนิด เชน ในผลิตภัณฑนม(ยังคงไดรับการอุดหนุนการสงออกมากที่สุด) ผลิตภัณฑปศุสัตวและมา ผงไม 

มันฝรั่ง และสินคาเกษตรแปรรูป (World Trade Organization (2004b)) 

 ในชวงกอนป ค.ศ. 1985 ประเทศไอซแลนดมีการอุดหนุนและปกปองภาคเกษตรในระดับสูงทํา

ใหเกิดปญหาผลผลิตเกินกวาความตองการภายในประเทศ (โดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑเนื้อสัตว

และผลิตภัณฑนม) รัฐจึงจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากในการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร 

อยางไรก็ตามตั้งแตมีการใช กฎหมายการเกษตร 1985 รัฐคอยๆลดระดับการอุดหนุนการสงออกรวมทั้ง

ยกเลิกการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรบางชนิด (Iceland Ministry of Agriculture(1999) และ 

Thorgeirsson) 

 สินคาสงออกที่สําคัญของนอรเวยไดแก ผลิตภัณฑอาหารสัตว ชีส ธัญพืชและผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของ นอรเวยมีการอุดหนุนการสงออกสินคาหลายชนิดที่สําคัญคือในชีสและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

อยางไรก็ตามนอรเวยไดลดคาใชจายในการอุดหนุนการสงออกจนต่ํากวาระดับที่ไดตกลงไวกับ WTO  

เงินอุดหนุนการสงออกสวนใหญมาจากการจัดเก็บภาษีจากผูผลิต และรัฐก็มีการใหเงินสนับสนุนตาม

ขอตกลงการเกษตรในแตละป (Annual Agricultural Agreements) ระหวาง NAA และสององคกรหลัก

ของเกษตรกร (World Trade Organization (2004c)) 

 
การเปดตลาด  
 ประเทศสวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตลเปนประเทศที่มีลักษณะของการนําเขาสินคาเกษตร

สุทธิ (net importers) สินคาเกษตรนําเขาที่สําคัญไดแก ปลา เครื่องดื่มแอลกอฮอล  ผลิตภัณฑเนื้อสัตว

บางชนิด และผักนอกฤดูกาล ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่ไดรับการปกปองทางดานภาษีสูงที่สุด โดย

สวนหนึ่งเปนเพราะนโยบาย Tariffication ของมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขาตามขอตกลงของ WTO 

โดยเฉลี่ยการปกปองทางภาษีจะอยูในระดับสูงสําหรับสินคานําเขาที่มาแขงขันกับผลผลิตภายในประเทศ 

โดยมีการเก็บภาษีในระดับสูงกับสินคาประเภทเครื่องในสัตว (ที่ไมใชล้ินและตับ) ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

ผลิตภัณฑนมและตนไมที่ยังมีชีวิตบางชนิด และผักและพืชหัวบางชนิด เชน ตนกระเทียม การปกปองทาง

ภาษีในระดับสูงนี้ทําใหสวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตลเปนประเทศที่มีระดับราคาสินคาเกษตรสูงกวา

คาเฉลี่ยของประเทศเพื่อนบาน การเก็บภาษีศุลกากรของผักและผลไมที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ

จะอยูในลักษณะขึ้นอยูกับฤดูกาล คือ จะเก็บภาษีนําเขาในระดับสูงในชวงฤดูเก็บเกี่ยวภายในประเทศ

เพื่อปองกันการนําเขา แตจะภาษีนําเขาในระดับต่ําในชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยว แตในบางครั้งระยะเวลาที่

กําหนดวาเปนนอกฤดูเก็บเกี่ยวอาจจะสั้นมาก ตั้งแตป ค.ศ. 2001 สวิตเซอรแลนดไดมีการตกลงแบบทวิ

ภาคีกับ European Union (EU) ที่จะเปดเสรีทางการคาในสินคาเกษตรแปรรูปบางชนิดมากขึ้น โดยให

สิทธิพิเศษในสินคาเกษตร เชน ชีสและผลิตภัณฑนมชนิดอื่นๆ ผัก ผลไม และเนื้อสัตวพิเศษบางชนิด แตลิ

คเคนสไตลไมไดรวมในการเจรจาแบบทวิภาคีกับ EU ในครั้งนี้ดวย แตประสบปญหาวาขอตกลงระหวาง
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สวิตเซอรแลนดและ EU มีสวนทําใหสินคานําเขาจาก EU เขาสูตลาดลิคเคนสไตลมากขึ้น แตการสงออก

สินคาเกษตรจากลิคเคนสไตลไป EU ไมไดรับประโยชนทางดานภาษีเชนเดียวกับสินคาสงออกจาก

สวิตเซอรแลนด จึงตองมีการเจรจาเพื่อแกปญหานี้ตอไป นอกจากนี้สวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตล

ยังใหสิทธิพิเศษทางภาษีกับสินคาเกษตรนําเขาจากประเทศดอยพัฒนา (Least Developed Countries, 

LDCs) 49 ประเทศ (WTO Trade Policy Review (2004b)) 

 ตามขอตกลงของ WTO สวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตลจะตองใชระบบโควตาภาษีกับสินคา

เกษตรบางชนิด เชน ในมันฝรั่ง ดอกไมที่ตัดแลว ผัก ผลิตภัณฑไข แปงสาลีชนิดที่ใชทํามักกะโรนี เปนตน 

และโควตาภาษีนี้จะไมไดออกใหแกผูนําเขาโดยอัตโนมัติ แตจะมีใชระบบการใหโควตาจากการนําเขาใน

อดีต การประมูล ตามลําดับการขอ (First-Come-First-Served, FCFS) และ ตามสัดสวน เปนตน ใน

ระยะหลังไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใชระบบ FCFS และระบบการประมูลมากขึ้น และ

สวิตเซอรแลนดมีการใหสิทธิพิเศษทางโควตาภาษี (Preferential Tariff Quotas) กับ EU โดยเฉพาะใน

กรณีของชีส  และ  กับประเทศกําลังพัฒนาในกรณีของน้ําตาล  สําหรับมาตรการที่ ไมใชภาษี 

สวิตเซอรแลนดการใชมาตรการ Special Safeguard (SSG)  ตามขอกตกลงใน WTO กับสินคาเกษตร

ประเภทเนื้อหมูและสินคาที่เกี่ยวของในป ค.ศ. 1999 แตตามรายงานสวิตเซอรแลนดไมไดใชมาตรการนี้

กับสินคาเกษตรชนิดใดตั้งแตป ค.ศ. 2000 สวนมาตรการที่ไมใชภาษีอื่นๆ เชน การใชระบบการออก

ใบอนุญาตการนําเขาเพื่อการจัดการโควตาการนําเขาและเพื่อเหตุผลทางดานสุขอนามัย และการ

กําหนดใหติดฉลากบนสินคานําเขา (WTO Trade Policy Review (2004b))  

 สําหรับประเทศไอซแลนด ในอดีตไอซแลนดมีการปกปองผูผลิตสินคาเกษตรจากการแขงขันจาก

ตางประเทศอยางมาก โดยในอดีตไมอนุญาตใหนําเขาสินคาเกษตรหากผลผลิตในประเทศเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชน แตไอซแลนดก็ลดการควบคุมการนําเขาลงเมื่อเขาเปนสมาชิกของ EFTA 

และ EEA และเมื่อเขาเปนสมาชิกของ WTO และตองปฏิบัติตามขอตกลงของ WTO ทําใหไอซแลนดตอง

เปดเสรีทางการคามากขึ้น ตามขอตกลงของ WTO จะตองมีการเปลี่ยนอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีให

เปนมาตรการทางภาษี และการคอยๆลดอัตราภาษีลงในแตละป การกําหนดการนําเขาขั้นต่ํา (Minimum 

Access Provision) ในสินคาบางชนิด และมีการใชระบบโควตาภาษี อยางไรก็ตามโดยทั่วไปแลวอัตรา

ภาษีนําเขาสินคาเกษตรของไอซแลนดยังอยูในระดับสูงจึงยังสามารถปกปองการนําเขาสินคาเกษตรจาก

ตางประเทศที่จะเขามาแขงขันกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศไดระดับหนึ่ง ถึงเกษตรกรในไอซแลนดตอง

มีการปรับตัวตอการคอยๆเปดเสรีนี้ โดยจะตองพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แตก็ยังเปนการ

ยากที่สินคาเกษตรในไอซแลนดจะแขงขันทางดานราคากับสินคานําเขาที่มีราคาถูก แนวโนมจึงเปนไปใน

ลักษณะที่รัฐใหความสําคัญกับสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูง สินคาเกษตรปลอดสารพิษ เชน พืชที่ผลิตโดย

ไมใชสารเคมี หรือ ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มาจากสัตวที่ไมใชฮอรโมน โดยมีการใหการรับรองตางๆหาก
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สินคาไดมาตรฐาน เปนตน ซึ่งจะสามารถทําใหเกษตรกรยังสามารถแขงขันในตลาดในประเทศไดและ

อาจเปดตลาดสูตางประเทศตอไป (Thorgeirsson ค.ศ. 1994) 

 สําหรับประเทศนอรเวย ในป ค.ศ. 2004 อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรที่มีการใชจริง (Applied 

Tariff) โดยเฉลี่ยอยูที่ 22.2% โดยทั่วไปสินคาเกษตรที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศจะถูกเก็บภาษีใน

อัตราต่ําหรือในอัตราเทากับศูนย ในขณะที่สินคาเกษตรประเภทสัตวมีชีวิต ธัญพืช และ ผลิตภัณฑนม จะ

ถูกเก็บภาษีนําเขาในอัตราสูง สําหรับการนําเขาผลไมและผักมักจะถูกเก็บภาษีตามฤดูกาลคลายๆกับ

กรณีของประเทศสวิตเซอรแลนดและลิคเคนสไตล และยังมีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกประเทศสมาชิก

ใน EEA และ EFTA รวมท้ังประเทศหรือกลุมประเทศที่ EFTA มีการเจรจาการคาเสรีดวย นอกจากนี้

นอรเวยยังมีการเจรจาทางการคาแบบทวิภาคีกับ EU ซึ่งเริ่มมีบังคับใชในป ค.ศ. 2003 ในการใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีรวมทั้งการกําหนดอัตราภาษีนําเขาใหเทากับศูนยสําหรับสินคาเกษตรหลาย (โดยเฉพาะ

ในพืช ผลไม และ ผัก) รวมทั้งขยายโควตาการนําเขาชีสของทั้งสองฝาย และตามขอตกลงของ WTO 

นอรเวยตกลงที่จะใชระบบการนําเขาสินคาเกษตรขั้นต่ําและระบบโควตาภาษีกับสินคาเกษตรบางชนิด 

(เชน ธัญพืช และผลิตภัณฑพืชสวนหลายชนิด) การใหโควตาจะผานระบบการออกใบอนุญาต สินคา

เกษตรบางชนิด เชน ชีส ฟาง และสตรอเบอรี่ นั้นมีการใหสิทธิพิเศษทางโควตาภาษี (Preferential Tariff 

Quotas) ตามขอตกลงใน EEA/EFTA หรือขอตกลงทวิภาคีอื่นๆ พรอมกับยังใหสิทธิพิเศษทางภาษีแก

ประเทศกําลังพัฒนาในการคิดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรเทากับศูนย (Preferential Duty-Free 

Quotas) ในสินคาเกษตรบางชนิด เชน น้ําผ้ึง เนื้อวัวหมัก และผักกระปองบางชนิด สําหรับอุปสรรคการ

นําเขาที่ไมใชภาษี เชน นอรเวยมีกฎเกณฑการนําเขาสินคาเกษตรชีวภาพ (Biotechnology Agricultural 

Product) ที่คอนขางเขมงวด จึงเปนอุปสรรคทางการคาแกผูสงออกอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยรวมแลวพบวาประเทศนอรเวยยังคงมีการปกปองภาคเกษตรในระดับสูงทั้งดวยระบบภาษีและระบบ

ที่ไมใชภาษี จึงทําใหราคาสินคาเกษตรภายในประเทศอยูในระดับสูง (WTO Trade Policy Review 

2004, Norway และ USTR) 

 
6. นโยบายการเกษตรของจีน 
 
 6.1 ลักษณะของภาคการเกษตรของจีน 

  ประเทศจีนเปนหนึ่งในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจการเกษตรขนาดใหญและมีความ

หลากหลายของผลผลิตการเกษตรมาก  สินคาเกษตรที่จีนผลิตไดมากไดแก ขาว ฝาย ยาสูบ และ หมู

ตอน และเปนผูผลิตรายใหญในขาวสาลี ขาวโพด ธัญพืชที่เปนอาหารสัตว ชา ปอกระเจา และ พืชจําพวก

ปาน ปอ นอกจากนี้จีนยังมีสวนรวมในการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศอยางมาก โดยเปนทั้งผูสงออก

และผูนําเขารายใหญ สินคาสงออกที่สําคัญไดแก ผักและผลไม ปลา และผลิตภัณฑเนื้อสัตว สวนสินคา

นําเขาที่สําคัญไดแก เมล็ดพืชน้ํามันและน้ํามันพืช(Matthews and Ingersent 2001) ในสวนนี้จะมีการ
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อธิบายนโยบายการเกษตรของจีนโดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ (1) ชวงกอนการปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 

1978 (2) ชวงหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1978 (3) การเขาเปนสมาชิกของ WTO ในป ค.ศ. 2001 

 6.2  นโยบายการคาสินคาเกษตรของจีนกอนป ค.ศ. 1978 

  กอนป ค.ศ. 1949 ประเทศจีนมีระบบเศรษฐกิจไมแตกตางจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆที่

เอกชนเปนเจาของอสังหาริมทรัพยและเปนผูดําเนินกิจการตางๆ (Zhang 2003) แตหลังจากมีการกอตั้ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) ในป ค.ศ. 1949 ประเทศจีนใชระบบเศรษฐกิจ

แบบสังคมนิยม และไดมีการปฏิรูปการแบงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมากกวา 80% ของประชากรที่ยากจนใน

ชนบทมีโอกาสในการถือครองที่ดินซึ่งเมื่อกอนเคยถูกครอบครองโดยนอยกวา 20% ของประชาชนที่มั่งคั่ง 

ดังนั้นในชวงแรกการผลิตสินคาเกษตรจึงกระทําโดยแตละครัวเรือนในชนบท ตอมาเกิดการรวมกลุมของ

เกษตรกรตั้งแตตนทศวรรษ1950 ดวยเหตุผลที่วาแตละครัวเรือนจะไมสามารถรับมือกับวิกฤตการณทาง

ธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุมการจัดการทางการผลิตโดยชวงแรกจะเปนความ

รวมมือในการใหบริการซึ่งอยูในรูปของการแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในฤดูที่มีการ

เพาะปลูกมาก หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาความรวมมือทางการเกษตร (ทั้งความรวมมือทางดานแรงงาน 

และความรวมมือในรูปแบบอื่นๆ จนเปนระบบคอมมูน (commune) ซึ่งมีขั้นของการรวมกลุมคือ ทีมการ

ผลิต (Production Team) เปนขั้นที่เล็กที่สุด ตอมาจึงเปนกลุมการผลิต (Production Brigade) เปนขั้นที่

สูงขึ้นมา และสุดทายคือคอมมูนการผลิต (Production Commune) เปนขั้นที่สูงที่สุด และระบบนี้คงอยู

เกือบ 30 ป จนกระทั่งมีการปฏิรูปเศรษฐกิจตอนปลายทศวรรษ 1970  (Zhang) 

  หลังจากการปฏิวัติในป ค.ศ. 1949 จีนมุงที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมกลยุทธ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (Import-Substitution Industrialization Strategy) ซึ่ง

คลายกับนโยบายของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในขณะนั้น การเติบโตของภาคเกษตรของจีนในชวงนี้อยู

ในระดับที่ใกลเคียงกับการเจริญเติบโตของประชากร แตก็ไมโตพอที่จะทําใหพื้นฐานการดํารงชีพของ

ประชากรดีขึ้น โดยพบวาสัดสวนการบริโภคตอหัวของคนจีนในสินคาเกษตรจําพวก ธัญพืช เสนใย น้ํามัน

ที่รับประทานได น้ําตาล ผัก ผลไม ปลา เนื้อสัตว ไข และ ผลิตภัณฑนมยังคงอยูในระดับต่ํา และในชวง

ระยะเวลานี้แมมูลคาของสินคาจากภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นแตก็ไมเพิ่มเร็วเทากับผลผลิตจากภาคเศรษฐกิจ

อื่น 

  เนื่องจากในชวงป ค.ศ. 1958 – 1960 ผลผลิตทางการเกษตรของจีนลดลง และประชาชน

ประสบปญหาความอดอยาก นโยบายเกษตรของจีนจึงมุงเนนที่จะใชนโยบายสงเสริมการผลิตธัญพืชให

เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ (Grain Self-Sufficiency) และการปฏิรูปการเกษตรก็สะทอนให

เห็นถึงการพัฒนาตลาดธัญพืช (grain) ของจีน โดยรัฐจะผูกขาดการรับซื้อและการตลาด ราคารับซื้อจะ

ถูกกําหนดใหต่ํากวาราคาตลาดเสรีอยางมาก ดวยระบบบัตรปนสวนประชาชนในเมืองสามารถซื้อธัญพืช
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ในจํานวนที่กําหนดไดในราคาถูกกวาราคาที่กําหนดอยางเปนทางการ (Matthews and Ingersent 

(2001) และนิพนธและคณะ (2005)) 

 สําหรับการคาระหวางประเทศนั้น จีนใชนโยบายการรวมอํานาจในการคาและการวางแผน

เขาสูศูนยกลาง โดยกอนป ค.ศ. 1978 กระทรวงการคาระหวางประเทศของจีน (Ministry of Foreign 

Trade) ใหสิทธิทางการคาระหวางประเทศแกเพียง 12 หนวยงานหรือองคกรที่รัฐเปนเจาของ (รวมทั้ง

หนวยงานเล็กๆ ภายใต 12 องคกรนี้) โดยหนวยงานเหลานี้จะผูกขาดการคาระหวางประเทศของจีน

ทั้งหมด สําหรับการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศนั้นจะถูกผูกขาดโดย 3 หนวยงานหลัก คือ COFCO 

(Chinese Cereals, Oils, and Foodstuff Import and Export Company), China National Native and 

Animal Products Import and Export Corporation, และ China National Textiles Import and 

Export Corporation นอกจากนี้ระบบการคาระหวางประเทศทั้งหมดของจีนไมวาจะเปนการจัดหา การ

ถายโอน การจัดสรรการคาระหวางประเทศ การนําเขา และการสงออกจะถูกกําหนด ควบคุม และ

วางแผนโดยรัฐ โดยองคกรการคาระหวางประเทศทั้งหลายไมตองรับผิดชอบตอผลกําไรขาดทุนจาก

การคา แตกระทรวงการคลังจะเปนผูรับผิดชอบแทน (Huang, Chen and Rozelle (2003)) 

 6.3 นโยบายการคาสินคาเกษตรของจีนหลังป ค.ศ. 1978 

  จีนเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. 1978 สําหรับภาคเกษตรนั้นเปาหมายในการปฏิรูป

นโยบายเกษตร คือ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อทําใหเกิดการกระจายตัวในเศรษฐกิจภาคชนบท 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร และเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรใหมๆ 

(Zhang 2003) ในที่นี้จะแบงการพิจารณานโยบายเกษตรในชวงหลังการปฏิรูปออกเปน 3 สวน คือ (1) 

การอุดหนุนภายใน (2) การอุดหนุนการสงออก (3) และการเปดตลาด 

 
การอุดหนุนภายใน 

นโยบายหลักของการปฏิรูปการเกษตร คือ (1) การจัดตั้งระบบความรับผิดชอบโดยครัวเรือน 

(Household Responsibility System); (2) การปฏิรูปทางการตลาด (Marketing Reform) ที่ทําใหสินคา

เกษตรสวนใหญเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐและทําใหราคาสินคาเกษตรหลักๆเพิ่มขึ้น (3) การปฏิรูป

นโยบายการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ (Zhang) 

ในชวงแรกของการปฏิรูปนโยบายเกษตรนั้น การปฏิรูปทางการเกษตรหลัก คือ การกระจาย

อํานาจจากศูนยกลางในการผลิตทางการเกษตรจากการใชระบบคอมมูนไปสูการการผลิตแตละครัวเรือน 

โดยใชระบบที่เรียกวาระบบการรับผิดชอบโดยครัวเรือน (Household Responsibility System) จาก

ระบบนี้เกษตรกรไดรับการอนุญาตใหสามารถเซ็นสัญญาในการถือครองที่ดินระยะยาวเพื่อทําการ

เพาะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มราคาการรับซื้อ (Procurement Prices) 

สินคาเกษตรทั้งราคาในโควตาและนอกโควตา และคอยๆลดโควตาการรับซื้อ หรือแมกระทั่งยกเลิกไป
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สําหรับสินคาเกษตรบางชนิด ผลของนโยบายคือจีนมีผลผลิตธัญพืชสวนเกินเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1984 

นับตั้งแตมีการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ค.ศ. 1949 (Matthews and Ingersent (2001)) 

เนื่องจากตนทุนในการอุดหนุนการเกษตรทั้งในรูปของตนทุนในการเก็บสต็อกสินคาเกษตรและ

ตนทุนที่เกิดจากความแตกตางของราคาระหวางราคารับซื้อที่อยูในระดับสูงกับราคาขายปลีกที่อยูใน

ระดับต่ํา จึงไดเร่ิมมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรโดยมุงที่จะทําใหระบบการรับซื้อมีความเสรีมากขึ้น ใน

ป ค.ศ. 1985 ไดมีการยกเลิกระบบการรับซื้อและระบบการตลาดที่ผูกขาดโดยรัฐสําหรับสินคาเกษตร

หลายชนิด อยางไรก็ตามรัฐยังเปนผูรับซื้อธัญพืช พืชน้ํามัน และฝาย แตใหมีการเจรจาดานปริมาณและ

ราคาสินคาเกษตรเหลานี้ระหวางรัฐและเกษตรกร และในป ค.ศ. 1992/1993 ไดมีการปฏิรูปราคาธัญพืช

โดยการเปดเสรีทางดานราคาและทางการตลาดของธัญพืช โดยปรับราคาตอรอง (Negotiation Price) 

ใหใกลเคียงกับราคาตลาด (Market Price) ทําใหราคาผลผลิตภายในประเทศเริ่มสะทอนถึงอุปสงคและ

อุปทานภายในประเทศ และในชวงนี้แมรัฐจะยังคงใชระบบโควตาการรับซื้อหรือการจัดหา(Procurement 

Quota) สินคาเกษตรบางชนิด เชน ธัญพืช แตเกษตรไดรับอนุญาตใหขายผลผลิตสวนเกินในตลาดเสรีจึง

ทําใหเกษตรกรมีความยืดหยุนในการจําหนายผลผลิตสวนเกินของสินคาเกษตรเกือบทุกชนิดดวยตัวเอง  

(Matthews and Ingersent (2001) และ Huang, Chen and Rozelle (2003)) 

ในป ค.ศ. 1994 จีนเกิดปญหาผลผลิตธัญพืชตกต่ําทําใหราคาธัญพืชเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก และ

ในชวงป ค.ศ. 1994 และ 1995 จีนเปลี่ยนสถานะจากผูสงออกธัญพืชรายใหญไปเปนผูนําเขารายใหญ 

ดังนั้นนโยบายเกษตรของจีนในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 จึงเนนไปท่ีการผลิตธัญพืชใหเพียงพอกับ

ความตองการภายในประเทศ (grain self-sufficiency) โดยรัฐจะพยายามใหเกิดเสถียรภาพในการใช

พื้นที่ในการเพาะปลูกธัญพืช ทําใหราคาธัญพืชมีเสถียรภาพ และมีการกระตุนการผลิตโดยการใหการ

อุดหนุนทางดานวัตถุดิบ (เชน ปุย ยาฆาแมลง และน้ํา) นอกจากนี้รัฐยังเพิ่มราคาธัญพืชในโควตาในป 

ค.ศ. 1996 และเริ่มใชระบบประกันราคาในป ค.ศ. 1997 ผลของนโยบายทําใหพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูก

พืชชนิดอื่น เชน ฝาย หัวบีทที่ใชทําน้ําตาล และถั่วเหลืองลดลงอยางเห็นไดชัด ในชวงปลายทศวรรษ 

1990 รัฐดําเนินนโยบายในการควบคุมระบบการจัดการในตลาดธัญพืชมากขึ้น แตก็มีนโยบายที่จะทําให

ราคารับซื้อธัญพืชใกลเคียงกับราคาตลาด และในชวงหลังยังมีการปรับนโยบาย เชน ยกเลิกการรับซื้อ

ผลผลิตที่มีคุณภาพต่ําโดยไมจํากัดปริมาณเมื่ออุปสงคภายในประเทศมีอยูจํากัด และมีการกําหนดชวง

ราคาระดับตางๆสําหรับสินคาที่มีคุณภาพตางกันใหมากขึ้น ในขณะที่รัฐควบคุมการรับซื้อธัญพืช ยังมี

การปฏิรูปทางการตลาดในฝาย ยาสูบ หนอนไหม และวัตถุดิบอุตสากรรมอื่นๆ อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 

2000 จีนประสบกับปญหาภัยแลงทําใหผลผลิตของธัญพืชลดต่ําลง แตกระนั้นก็ไมไดทําใหการนําเขา

ธัญพืชของจีนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากจีนมีสํารองธัญพืชจากปกอนๆอยูมากจากการใชนโยบาย grain self-

sufficiency ในชวงกอน (Matthews and Ingersent (2001)) 
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Matthews and Ingersent (2001) ระบุวางานวิจัยของ Garnaut, Cai และ Huang (1996) 

พบวาคา Producer Support Estimate (PSE) ตามสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑเพิ่มสูงขึ้นจาก -50% 

กลางทศวรรษ 1980 ไปเปนประมาณ 0% กลางทศวรรษ 1990 นอกจากนี้ Matthews and Ingersent 

(2001) ยังระบุวาระดับการคุมครองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ตารางที่ 3.7 แสดงอัตราการคุมครองเฉลี่ย

ในรูปของ Nominal Protection Coefficient (พิจารณาเฉพาะการคุมครองตลาดสินคา) และ Effective 

Coefficient (พิจารณาการคุมครองตลาดสินคา การเก็บภาษี และ การอุดหนุนผานวัตถุดิบที่ใชใน

การเกษตร) ระหวางป ค.ศ. 1996-1998  พบวาขาวเปนสินคาที่ถูกเก็บภาษีมากที่สุด ในขณะที่ขาวโพด 

(maize) ขาวฟาง (sorghum) และออย (sugarcane) ไดรับการคุมครองมาก  (Matthews and 

Ingersent (2001)) 

 
การอุดหนุนการสงออก 

นโยบายการอุดหนุนการสงออกของจีนแบงออกเปน การอุดหนุนการสงออกโดยตรง (Direct 

Support Subsidy) และการอุดหนุนการสงออกทางออม (Indirect Export Subsidy) เนื่องจากจีนมีการ

บิดเบือนราคาสินคาภายในประเทศและใชระบบการแทรกแซงการคาระหวางประเทศการอุดหนุนการ

สงออกจึงเปนเรื่องธรรมดา อยางไรก็ตามการอุดหนุนการสงออกทําใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพทาง

การคาและกอใหเกิดภาระทางการคลังแกรัฐบาล รัฐจึงพยายาลดการอุดหนุนการสงออก และในป ค.ศ. 

1991 จีนยกเลิกนโยบายการอุดหนุนการสงออกโดยตรง พรอมกันนี้ในป ค.ศ. 1997 จีนยืนยันกับ WTO 

วาจะไมใชการอุดหนุนการสงออกโดยตรงอีก (จีนเขารวมเปนสมาชิกของ WTO ในป ค.ศ. 2001) อยางไร

ก็ตามมีรายงานวา จีนมีการอุดหนุนการสงออกขาวโพดในป ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2000 (Matthews and 

Ingersent (2001) และ Huang, Chen and Rozelle (2003))   
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ตารางที่ 3.7 
Average 1996-98 protection coefficients 

 

 Nominal coeffeicient Effective coefficient 

Rice 0.75 0.76 

Wheat 0.92 0.97 

Maize 1.18 1.32 

Sorghum 1.04 1.1 

Soybean 0.95 0.97 

Rapeseed 0.86 0.88 

Cotton 0.89 0.94 

Tobacco 0.81 0.83 

Sugarcane 1.18 1.36 

Source: Matthews and Ingersent (2001) 

 

สําหรับเครื่องมือในการอุดหนุนการสงออกทางออมที่สําคัญไดแก นโยบายการคืนภาษีสินคา

สงออก นโยบายนี้เร่ิมทดลองใชในป ค.ศ. 1983 กับสินคา 17 ชนิด และไดมีการขยายการใชนโยบายให

ครอบคลุมสินคามากชนิดขึ้นตั้งแตกลางทศวรรษ 1980 และหลังป ค.ศ. 1988 รัฐไดใชนโยบายนี้กับ

สินคาสงออกทุกชนิด โดยชนิดของภาษีที่มีการคืนใหแกผูสงออกไดแก ภาษีสินคา (Product Tax) 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value-Added Tax, VAT) ภาษีธุรกิจ (Business Tax) และภาษีการบริโภคพิเศษ 

(Special Consumption Tax) นอกจากนี้รัฐยังใชนโยบายคืนภาษีมูลคาเพิ่มที่จายใหแกวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิตสินคาเพื่อการสงออก ซึ่งถึงแมจะเปนนโยบายที่มีการใชโดยทั่วไปและไมนับเปนการอุดหนุน

โดยตรง แตจีนก็มีถูกกลาวหาวามีการใชวิธีการลดหยอนทางภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Relief) ที่หลากหลาย

และซับซอน และมีการใชขอยกเวนตางๆเพื่อเปนวิธีในการเขาจัดการการนําเขาและการสงออก 

นอกจากนี้จีนยังมีความไดเปรียบในการสงออกธัญพืชจากการที่ COFCO สามารถซื้อธัญพืชในโควตาได

ในราคาถูกจากระบบการรับซื้อภายในประเทศและขายในตลาดโลกในราคาที่ต่ํากวาราคาภายในประเทศ 

ในกรณีนี้ผูอุดหนุนการสงออกคือเกษตรกรที่ปลูกธัญพืชเหลานี้ที่ตองสงสินคาตามโควตาในราคารับซื้อที่

ต่ํา นโยบายการเงินโดยเฉพาะนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการลดคาเงินในชวงป ค.ศ. 1978 – 1992 ก็มี

สวนชวยใหสินคาสงออกของจีนมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกมากขึ้น อยางไรก็ตามอัตรา

แลกเปลี่ยนที่แทจริงแข็งคาขึ้นในชวงป ค.ศ. 1992 – 1997 ซึ่งเปรียบเสมือนการเก็บภาษีสินคาสงออก

ทางออม (Matthews and Ingersent (2001) และ Huang, Chen and Rozelle (2003)) 



 

 

3-62 

การเปดตลาด 
ชวงกอนการปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1978 การคาระหวางประเทศของจีนถูกผูกขาดโดย

องคกรของรัฐ หลังการปฏิรูปรัฐพยายามกระจายอํานาจสวนหนึ่งออกจากศูนยกลาง โดยจัดใหมีองคกร

ยอยในการคาระหวางประเทศมากขึ้นและใหสิทธิวิสาหกิจหรือบริษัทการผลิตในการทําการคาระหวาง

ประเทศโดยตรงมากขึ้น และในป ค.ศ. 1985 ไดมีการปฏิรูประบบการคาระหวางประเทศจากระบบ

การคาที่มีการวางแผนที่บังคับใชจากสวนกลางไปเปนระบบการคาที่มีการวางแผนเปนแนวทางและปรับ

แผนทางการตลาดเกาๆเพื่อใหการคาตอบสนองตอความตองการของตลาดภายในประเทศและ

ตางประเทศมากขึ้น ระบบการคาแบบใหมนี้ครอบคลุมสินคาสวนใหญเวนแตสินคาที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศและความเปนอยูของประชาชน ซึ่งสินคาเหลานี้รวมถึงสินคาเกษตรกรเกือบ

ทั้งหมด โดยเฉพาะธัญพืช และ สินคานําเขาจําพวกอุปกรณเครื่องจักรและเทคโนโลยี (Huang, Chen 

and Rozelle (2003)) 

 จีนจํากัดการเปดตลาดสินคาเกษตรดวยหลายมาตรการ ทั้งมาตรการทางภาษี (Tariff Barriers) 

และมาตรการที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers) สําหรับมาตรการทางภาษีนั้นพบวาอัตราภาษีเฉล่ีย

สําหรับสินคาเกษตรอยูที่ประมาณ 22% อยางไรก็ตามมีสินคาเกษตรหลายชนิดที่มีอัตราภาษีสูงกวานี้ 

(ภาพที่ 3.8 แสดงอัตราภาษี MFN--MFN Tariff--ในป ค.ศ. 1998) นอกจากนี้จีนยังใชระบบอัตราโควตา

ภาษี (Tariff-Rate Quota) กับการนําเขาธัญพืช เมล็ดพืชน้ํามัน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ถั่วเหลือง และ

น้ํามันถั่วเหลือง อยางไรก็ตามการใชระบบโควตาภาษีกับเมล็ดพืชน้ํามันไมประสบความสําเร็จ เพราะ

การนําเขาถูกจํากัดโดยใบอนุญาตในการนําเขาเพื่อควบคุมการการคาระหวางประเทศ และพบวา

นอกจาก COFCO มีเพียงอีก 5 วิสาหกิจการคา (Trading Companies) ที่มีสิทธิ์ในการนําเขาพืชน้ํามัน

และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (Matthews and Ingersent (2001)) 

 สําหรับจํากัดการเปดตลาดสินคาเกษตรดวยมาตรการที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers) 

มาตรการที่สําคัญ คือ การตั้งขอบังคับในการเขาตลาด โดยทั่วไปจีนใชระบบโควตาและระบบการออก

ใบอนุญาตในการควบคุมการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ โดยจีนจํากัดประเภทและจํานวนของ

วิสาหกิจที่มีสิทธิ์เขารวมในการทําการคาระหวางประเทศ (ทั้งการนําเขาและการสงออก) ดังจะเห็นได

สินคาเกษตรบางชนิด เชน ธัญพืช ฝาย น้ํามันพืช ยาสูบ น้ําตาล ปุย และฝาย สามารถนําเขาผาน

วิสาหกิจการคาของรัฐ (State Trading Enterprises, STEs) เทานั้น สําหรับโควตาและใบอนุญาตในการ

นําเขาและสงออกธัญพืชจะถูกควบคุมโดยสภาแหงรัฐ (State Council) และดําเนินการโดย COFCO 

นอกจากนี้จีนยังมีการใชอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีอื่นๆอีก คือ มาตรการทางดานสุขอนามัย 

โดยเฉพาะความสะอาดถูกสุขอนามัยของพืชผัก (นิพนธและคณะ (2005) และ Matthews and 

Ingersent (2001)) 
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ภาพที่ 3.8 
China’s Applied MFN tariffs, 1998 

 

 
 

Note: Ad valorem rates taken from the UNCTAD TRAINS database 

Source: Matthews and Ingersent (2001) 

 

 6.4  การเขาเปนสมาชิกของ WTO ในป ค.ศ. 2001 

  หลังจาก 15 ปของการเจรจา ในที่สุดจีนก็เขาเปนสมาชิกของ WTO ในป ค.ศ. 2001 ดวย

ขนาดและการเติบโตของเศรษฐกิจจีน จีนจะเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการเติบโตของสินคาเกษตร

และธุรกิจการเกษตร (Huang and Rozelle (2003)) ในการเขารวมเปนสมาชิกของ WTO จีนมีขอผูกพัน

ที่จะตองลดอัตราภาษี เร่ิมใชอัตราโควตาภาษี และปฏิญาณวาจะไมใชการอุดหนุนการสงออก ลดการ

อุดหนุนภายในประเทศ และคอยๆยกเลิกขอกําหนดในการใหสิทธิทางการคา (Matthews and Ingersent 

(2001)) อยางไรก็ตามตามขอตกลงของ WTO จีนยังสามารถใหการอุดหนุนสินคาเกษตรภายใตนโยบาย

ในกลองเหลือง (Amber Box) ไดถึง 8.5 % ซึ่งถือเปนระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับคาใชจายในการอุดหนุน

ของรัฐที่เปนอยู นอกจากนี้จีนยังอาจใหการอุดหนุนสินคาเกษตรผานนโยบายในกลองเขียว (Green Box) 

โดยการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร (นิพนธและคณะ (2005)) 

  จากการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน สินคาเกษตรที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ ขาว

สาลี ขาวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งเดิมเปนสินคาที่มีอัตราการคุมครองจากรัฐเปนบวก อยางไรก็ตามการเขา

เปนสมาชิก WTO จะทําใหจีนมีโอกาสทางการตลาดในสินคาเกษตรประเภทผักผลไมและปศุสัตวมากขึ้น 

เพราะจีนจะตองปรับปรุงคุณภาพของสินคาเหลานี้ใหแขงกับตลาดโลกได 
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7. นโยบายการเกษตรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
 

7.1 นโยบายการเกษตรของออสเตรเลีย 

  ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยแลวออสเตรเลียสงออก

สองในสามของผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได ในป ค.ศ. 2004 ออสเตรเลียมีสัดสวนการสงออกสินคา

เกษตรเทากับ 2.8% ของสินคาเกษตรสงออกในตลาดโลก และในป ค.ศ. 2004 – 2005 สินคาเกษตร

สงออกซึ่งรวมถึงอาหารสําเร็จรูปและเครื่องดื่มมีสัดสวนเทากับ 20.8% ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของ

ออสเตรเลีย สินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของออสเตรเลียไดแก เนื้อโคและเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ ขาวสาลี 

ผลิตภัณฑนมและครีม อาหารสัตว ผลิตภัณฑปศุสัตว และ ฝาย (Australian Government Department 

of Foreign Trade Affairs and Trade (2006)) โดยทั่วไปแลวออสเตรเลียเปนประเทศที่สงเสริมการคา

สินคาเกษตรเสรีและการลดการควบคุมการคาสินคาเกษตรโดยรัฐ ในป ค.ศ. 2001 ระดับการอุดหนุน

โดยรวม (Total Support Estimate, TSE) ในสินคาเกษตรของออสเตรเลียอยูที่เพียงประมาณ 0.3% ของ 

GDP ซึ่งถือวาต่ําที่สุดในประเทศ OECD ทั้งหมด (World Trade Organization (2002)) ในที่นี้จะแบง

การวิเคราะหนโยบายการเกษตรของออสเตรเลียออกเปน (1) การอุดหนุนภายใน (2) การอุดหนุนการ

สงออก (3) การเปดตลาด 

 
การอุดหนุนภายใน 
 ประเทศออสเตรเลียถือเปนประเทศที่มีการอุดหนุนภาคเกษตรในระดับต่ํา ในชวงป ค.ศ. 2001 – 

2003 ระดับ Producer Support Estimate (PSE) ของออสเตรเลียอยูที่ 4% (เปนประเทศที่มีคา PSE ต่ํา

เปนอันดับสองในหมูประเทศ OECD) ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย PSE ของประเทศใน OECD ทั้งหมดที่ระดับ 

31% ในชวงเวลาเดียวกัน (OECD (2004))  

 อยางไรก็ตามออสเตรเลียมีการอุดหนุนภาคเกษตรผานการอุดหนุนทางดานวัตถุดิบทางดานน้ํา

ที่ใชในการชลประทาน และ การอุดหนุนทางดานน้ํามันดีเซล ในกรณีของน้ํามันดีเซลรัฐมีโครงการคืน

ภาษีน้ํามันดีเซลผาน Diesel Fuel Rebate Scheme (DFRS) ซึ่งถือเปนการอุดหนุนภาคเกษตรที่สําคัญ

ของออสเตรเลีย โครงการ DFRS อาจกอใหเกิดการใชเชื้อเพลิงอยางไมมีประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ใช

เชื้อเพลิงมาก เชน การใชปุยและยาฆาแมลงเมื่อเทียบกับในกรณีที่ไมมีการอุดหนุนเชื้อเพลิง ในกรณีนี้ 

DFRS จึงเปรียบเสมือนการอุดหนุนปุยและยาฆาแมลงทางออม (National Institute of Economic and 

Industry Research (1996)) โดยในชวงป ค.ศ. 2001 – 2003 คาใชจายในโครงการคืนภาษีน้ํามันดีเซลมี

สัดสวนสูงถึง 35% ของ PSE (OECD (2004)) 

 Pruzin (2005) รายงานวาในชวงป ค.ศ. 2003 – 2004 การอุดหนุนสินคาเกษตรภายใตนโยบาย

ในกลองเหลือง (Amber Box) ตามคํานิยามของ WTO เทากับ 207.77 ลานออสเตรเลียนดอลลาร (หรือ 

157.8 ลานดอลลารสหรัฐ) ซึ่งต่ํากวาระดับเพดานที่ WTO กําหนดอยางมาก (ระดับเพดานที่ WTO 
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กําหนดอยูที่ 471 ลานออสเตรเลียนดอลลาร หรือ 358.4 ลานดอลลารสหรัฐ) โดยการอุดหนุนภายใต

นโยบายในกลองเหลืองทั้งหมดใชไปในสินคาเกษตรจําพวกผลิตภัณฑนม สวนการอุดหนุนสินคาชนิดใด

ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ (product-specific support) ในน้ําตาล (1.4 ลานออสเตรเลียนดอลลาร)  และ ใน

ขาวสาลี (1.2 ลานออสเตรเลียนดอลลาร) พรอมกับการอุดหนุนภายในที่ไมเฉพาะเจาะจงในสินคา (non 

product-specific domestic support) มูลคา 1.18 ลานออสเตรเลียนดอลลาร ไดรับการยกเวนจากการ

จัดใหอยูในกลุม Amber Box ภายใตกฎ “de minimis” การอุดหนุนสินคาเกษตรภายใตนโยบายในกลอง

เขียว (Green Box) ในชวงป ค.ศ. 2003 – 2004 มีมูลคา 1.99 พันลานออสเตรเลียนดอลลาร (1.51 

พันลานดอลลารสหรัฐ) 

 ในการเจรจารอบโดฮาในป ค.ศ. 2001 ออสเตรเลียเปนผูนําในกลุม Cairns Group ซึ่ง

ประกอบดวยประเทศสมาชิกที่สงออกสินคาเกษตร 17 ประเทศ ในการสนับสนุนการคาเสรีและการเปด

ตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศมากขึ้น โดยกลุมประเทศนี้เรียกรองใหประเทศสมาชิกอื่นๆใน WTO 

ลดการอุดหนุนที่กอใหเกิดการบิดเบือนอยางแข็งขันมากขึ้น พรอมกับกําหนดกฎเกณฑของการอุดหนุน

ในกลองเขียว (Green Box) ใหชัดเจนมากขึ้นสําหรับการเจรจารอบโดฮาทางดานสินคาเกษตรในรอบ

ตอไป (Pruzin (2005) และ Thomson (2005)) 

  
การอุดหนุนการสงออก 
 ออสเตรเลียเปนประเทศที่พึ่งพาภาคเกษตรอยางมากและเปนประเทศสงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑอาหารการเกษตรที่สําคัญ โดยภาคเกษตรไดรับการอุดหนุนจากรัฐในระดับต่ําและสินคาจะถูก

ขายไปตามราคาตลาดโลก อยางไรก็ตามการสงออกสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาวสาลี ขาวบารเลย 

(จนกระทั่งป ค.ศ. 2001) ขาวและน้ําตาลยังคงอยูในการควบคุมขององคกรของรัฐ14 (statutory 

authorities) หรือรัฐวิสาหกิจ (public firms) ในขณะที่รัฐลดการควบคุมภาคเกษตรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

นมและมีโครงการปรับโครงสรางการผลิตสินคาซึ่งมีผลทําใหภาคเกษตรดานผลิตภัณฑนมเติบโต (World 

Trade Organization (2002))  

 สินคาเกษตรของออสเตรเลียมีอัตราการการเกิดโรคและการรบกวนจากแมลงศัตรูพืชในระดับ

ต่ําจึงทําใหประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น และทําใหออสเตรเลียไดรับการยอมรับ

โดยเฉพาะในตลาดสงออกสินคาเกษตรวาเปนประเทศที่ผลิตสินคาเกษตรที่สดและสะอาด ออสเตรเลีย

                                                  
14

  ในชวงระยะเวลาที่รัฐควบคุมการสงออกขาวและน้ําตาลนั้น เปนการเพิ่มอํานาจการตอรองในการ

สงออก (หากผูผลิตแตละรายแยกกันสงออก อาจจะไมสามารถตอรองกับตางชาติไดเทากับการรวมกันสงออก) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีของผลิตภัณฑนมที่มีการลดการควบคุมการสงออก ไดมีการปรับโครงสรางไปพรอมๆกัน

ดวย ทําใหภาคการสงออกไมไดรับผลกระทบมากนัก แตกลับมีระดับผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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สามารถรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑทางการเกษตรเหลานี้ไดโดยผานองคกรกักเก็บและตรวจสอบ

สินคาเกษตร (Australian Quarantine Inspection Service, AQIS) ที่คอยบังคับใชกฎตางๆ และองคกร

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Australia, BA) ที่เสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยง

การนําเขา (Import Risk Assessment, IRA), (Wikipedia (2002)) 

 
การเปดตลาด 
 ตั้งแตป ค.ศ. 1998 การอุดหนุนโดยภาครัฐโดยรวมในสินคาเกษตร ปศุสัตว ปาไม และ การ

ประมงยังคงอยูในระดับต่ํา คาเฉลี่ยของ MFN tariff ที่เก็บจริงอยูในระดับต่ํามากจนไมมีความสําคัญมาก

นัก (World Trade Organization (2002)) อยางไรก็ตามออสเตรเลียมีการปกปองภาคเกษตรดวย

มาตรการอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers, NTBs) บางอยาง เชน มาตรการดาน

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary, SPS) การกักกันสินคาเพื่อวัตถุประสงคตาง 

เชน โรคสัตว การปรับปรุงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms, GMO) และเทคโนโลยีชีวภาพ 

เปนตน โดยองคกร Biosecurity Australia (BA) พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการนําเขา 

(Import Risk Assessment, IRA) โดยทําการประเมินบนพื้นฐานของเหตุผลทางวิทยาศาสตรและตามกฎ

ของการปองกันลวงหนา (precautionary) โดยเฉพาะการทํา IRA สําหรับการนําเขาเนื้อสุกรที่อาจติดเชื้อ 

แอปเปลจากนิวซีแลนด และกลวยจากฟลิปปนส เปนตน (Wikipedia (2002) และ World Trade 

Organization (2002)) 
 
 7.2  นโยบายการเกษตรของนิวซีแลนด 

  ภาคเกษตรยังคงเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของนิวซีแลนด ในปค.ศ. 2002 การสงออก

สินคาเกษตร พืชสวน และ ปาไมมีมูลคามากกวา 65% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด โดยสินคาเกษตร

สงออกที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑนมและเนื้อสัตว ตลาดสงออกที่สําคัญของนิวซีแลนด ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และ สหภาพยุโรป (European Union) สวนการนําเขาสินคาเกษตรอยู

ในสัดสวนที่ต่ํา คือ นอยกวา 10% ของมูลคาการนําเขารวมในป ค.ศ. 2001 (World Trade Organization 

(2003c) และ Ministry of Agricultural and Forestry, New Zealand (2003)) ในที่นี้จะแบงการ

วิเคราะหนโยบายการเกษตรของนิวซีแลนดออกเปน (1) การอุดหนุนภายใน (2) การอุดหนุนการสงออก 

(3) การเปดตลาด 

 
การอุดหนุนภายใน 
 นิวซีแลนดเปนประเทศที่ภาคเกษตรไดรับการอุดหนุนจากรัฐในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ

อื่นๆ ในชวงป ค.ศ. 2001 – 2003 คา PSE อยูที่ 2% ซึ่งถือเปนประเทศที่มีคา % PSE ต่ําที่สุดในหมู

ประเทศ OECD ทั้งหมด (สินคาเกษตรจําพวกผลิตภัณฑสัตวปกและไขมีคา PSE สูงกวาสินคาเกษตร
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ชนิดอื่นๆ) โดยการอุดหนุนจากรัฐตอภาคเกษตรคอยๆลดลงตั้งแตมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรในชวง

ทศวรรษ 1980 และ 1990 การจายเงินอุดหนุนที่ยังคงมีอยูสวนใหญจะอยูในรูปของการอุดหนุนเพื่อการ

คนควาวิจัยพื้นฐาน (basic research) ทางการเกษตร เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อมาตรการ

ทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และเพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้รัฐยังมี

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (sustainable farming) การเปล่ียนแปลงทางนโยบายที่สําคัญ

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการรวมกลุมของผูผลิตสินคาเกษตรหลักหลายชนิดจากเดิมที่อยูในรูป

ของคณะกรรมการผูผลิตที่มีอํานาจตามกฎหมาย (statutory producer boards) มาอยูในรูปของบริษัท 

(companies) ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด ในกรณีของผลิตภัณฑนม กอนป 

ค.ศ. 2001 มีการรวมกลุมผูผลิตผลิตภัณฑนมเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก New Zealand Dairy Group, 

Kiwi Cooperative Dairies, Tatua Cooperative Dairy Company Limited และ Westland 

Cooperative Dairy Company Limited ตอมาในป ค.ศ. 2001 ผูผลิตผลิตภัณฑนม 2 กลุมใหญ ไดแก 

New Zealand Dairy Group และ Kiwi Cooperative Dairies ไดรวมตัวกันเปน Global Diary 

Company ซึ่งตอมาเปล่ียนชื่อเปน Fonterra Co-operative Group (World Trade Organization 

(2003c), OECD (2004), และ OECD (2005)) 

 
การอุดหนุนการสงออก 
 ในอดีตเมื่อไมนานมานี้การสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญ เชน ผลิตภัณฑนม และ ผลิตภัณฑจาก

สวน (เชน ลูกกีวี แอปเปล และลูกแพร) ถูกผูกขาดโดยองคกรของรัฐ (state trading enterprises, STEs) 

เชน Apple and Pear Marketing Board, Dairy Board, Hop Marketing Board, Kiwifruit Marketing 

Board และ Raspberry Marketing Council เปนตน การปฏิรูป STEs เร่ิมขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1998 โดยรัฐ

กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ STEs ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางการ

ตลาด ในกรณีของกีวีไดมีการเปลี่ยนจาก Kiwifruit Marketing Board มาเปน Zespri Group Limited ซึ่ง

มีสิทธิโดยอัตโนมัติในการสงออกแตไมมีอํานาจผูกขาดการสงออกกีวี สําหรับพืชสวนมีองคกร STE ใหม 

ชื่อ New Zealand Horticulture Export Authority (HEA) ซึ่งไมมีอํานาจผูกขาดการสงออกแตคอย

รับรองกลยุทธการตลาดในการสงออก ในกรณีของแอปเปลและลูกแพรในป ค.ศ. 1999 ไดมีการจัดตั้ง

บริษัท ENZA แทนที่ Apple and Pear Marketing Board ซึ่งมีสิทธิโดยอัตโนมัติในการสงออกแตไมมี

อํานาจผูกขาดการสงออกแอปเปลและลูกแพร ในปเดียวกันไดมีการยกเลิก Raspberry Marketing 

Council นอกจากนี้ในบางกรณีไดมีการปรับโครงสรางองคกรจาก trading board มาเปน non-trading 

board  เชน ในกรณีของ Meat New Zealand (ชื่อทางการคาของ New Zealand Meat Producers 

Board) Dear Industry New Zealand  และ Fishing Industry Board กลายมาเปน non-trading board 

ที่ไมไดทําหนาที่ทางการคาแตทําหนาที่ในการใหบริการทางดานการวิจัยและพัฒนาและทางดาน



 

 เกณฑในการพิจารณาสินคาออนไหว คือ สินคาที่มีแนวโนมจะไดรับการปกปองคอนขางมาก 

เนื่องจากเปนสินคาที่มีความจําเปนตอการบริโภคภายในประเทศ หรืออาจเปนสินคาที่มีผลกระทบตอ

เกษตรกรในวงกวาง 

 ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือที่ใชในการอุดหนุนและปกปองสินคาเกษตรของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและเกาหลี ประเทศใน BIMSTEC และอินเดีย ประเทศใน ASEAN ไดแก 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ประเทศใน EFTA ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด โดยอาศัยขอมูลจากนโยบายการคาสินคาเกษตรของแตละประเทศที่ไดกลาวมาแลว 

8. การเปรียบเทยีบนโยบายการคาสินคาเกษตร 

 

 ตลอดการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัยและรอบโดฮา นิวซีแลนดเปนประเทศที่สนับสนุนให

ประเทศสมาชิกอื่นๆใน WTO เปดตลาดสินคาเกษตรใหมีความเสรีมากขึ้น โดยการลดอุปสรรคทาง

การคาทั้งในรูปของภาษีและไมใชภาษี โดยทั่วไปการเก็บภาษีนําเขาสินคาเกษตรของนิวซีแลนดอยูใน

ระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในป ค.ศ. 2002 อัตราภาษี MFN เฉลี่ยอยูที่ 

2.1% ซึ่งต่ํากวาเพดานอัตราภาษีที่กําหนดโดย WTO ที่อัตรา 7.3% นอกจากมาตรการทางภาษี

นิวซีแลนดมีการใชมาตรการที่ไมใชภาษีบางประเภท เชน มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

(sanitary and phytosanitary) (World Trade Organization (2003c)) 
 

 
การเปดตลาด 

การตลาดแกเกษตรกร (ในกรณีของการประมงเมื่อเปล่ียนมาเปน non-trading board ไดเปล่ียนชื่อเปน 

New Zealand Seafood Industry Council Limited, SeaFIC) (World Trade Organization (2003c)) 
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ตารางที่ 3.8 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน   การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 

 
สินคาที่ไดเปรียบ 
ขาวโพด  

ถั่วเหลือง ฝาย 
สินคาที่ออนไหว 
นม น้ําตาล 

 

- มีการกําหนดราคาเปาหมาย  (Target Prices) 

- การจายเงินชดเชยสวนตาง (Loan Deficiency 

Payments) 

- การจายเงินอุดหนุนโดยตรง (Direct 

Payments): ขาวสาลี ขาว ฝาย และผลิตภัณฑ

อาหารสัตว 

- การจายเงินเพือ่รักษาเสถียรภาพของรายไดจาก

ความผันผวนของราคาตลาด 

(Counter Cyclical Payments, CCC) 

 

- โครงการ Export Enhancement 

Program (EEP): ขาวสาลี แปงขาวสาลี 

ขาว ผลิตภัณฑสตัวปกแชแข็ง ขาวบารเลย 

ขาวบารเลยมอลท ไข และ น้ํามันพืช 

- โครงการ Dairy Export Incentive 

Program (DEIP): ผงนม เนย และ ชีสชนิด

ตางๆ 

 

- มาตรการทางภาษี 

- โควตาภาษี (Tariff Quota): เนื้อวัว 

ผลิตภัณฑนมบางชนิด ถั่วลิสง peanut 

butter, chocolate crumb และยาสูบ 

- อุปสรรคทางเทคนิค (Technical Trade 

Barriers) เชน การกําหนดใหการนําเขาเนื้อ 

ผักสดและผลไมจะตองมีฉลากระบปุระเทศที่

เปนแหลงผลิต 

 

ญี่ปุน 

 
สินคาที่ออนไหว 
ขาว เนื้อวัว 

 

 

 

 

 

 

- พยายามปรับใชการจายเงินอุดหนุนโดยตรง 

(Direct Payments) โดยเฉพาะการใหเงิน

อุดหนุนแบบที่แยกออกจากการผลติ 

(Decoupled Payments) แทนที่การสนับสนุน

ทางดานราคา (Price Support) 

- ยังคงการอุดหนนุทางดานราคาในสินคาเกษตร

บางชนิด เชน ขาวสาลี และ ผลิตภัณฑนม  

 

- ไมมีนโยบายอุดหนุนการสงออกสนิคา

เกษตร 

 

- อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดอยู

ในระดับสูง เชน อตัราภาษีนอกโควตา (Out 

of Quota Tariff Rate) ของนมพรองมันเนย 

- องคกรของรัฐควบคุมการนําเขาสินคา

เกษตรบางชนิด เชน ขาว ขาวสาล ีขาวบาร

เลย เนื้อสัตว นมพรองมันเนย เนย และไหม

ดิบ 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

ญี่ปุน (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกาหล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินคาที่ออนไหว 
พืชน้ํามัน ขาวและ

ธัญพืชอื่นๆ 

ผลิตภัณฑนม 

 

 
- การจายเงินชดเชยสวนตาง (Deficiency 

Payments) 
- โครงการการจายเงินอุดหนุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางรายได (Income Stabilization Programs): ขาว 

และ ถั่วเหลอืง 

- การใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่
ที่เคยใชปลูกขาวไปใชในการปลูกพชืชนิดอื่น 

 
- การรักษาเสถียรภาพของราคาโดยรัฐเขามารับซือ้

และเก็บสินคาไวในสต็อค: ขาว และสินคาเกษตร

อื่นๆ เชน กระเทียม หอมใหญ ปลาแอนโชวี ขาว

บารเลย ขาวโพด ถั่วเหลือง 

- การจายเงินอุดหนุนโดยตรงที่ขึ้นอยูกบัรายไดรวม
ของเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกหรอืจาํนวนสัตวที่เลี้ยง 

และวัตถุดิบที่ใชหรือวัตถุดิบที่ขาดแคลน (ไมมีการ
จายเงินอุดหนุนโดยตรงที่ขึ้นอยูกับผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมมีนโยบายอุดหนุนการสงออกสนิคา
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํากัดปริมาณการนําเขา: ขาว และธัญพืช

หลักบางชนิด 

- เก็บภาษีนําเขา (Tariff) และภาษีนอก

โควตา (Out-of Quota Tariff) ในอตัราที่สูง
มากในสินคาเกษตรหลายชนิด 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

อินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศอื่นๆ

ในBIMSTEC 

(ไมรวมอินเดีย

และไทย) 

 

 
สินคาที่ออนไหว 
ธัญพืชและผลิตภัณฑ

ปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาว 

 

 

 

 

 

 

- การกําหนดราคาสนับสนุนขั้นต่ํา (Minimum 

Support Price, MPS): ขาวเปลอืก ขาวสาล ี

ธัญพืชอยางหยาบ เมล็ดพืชน้ํามัน ฝาย ปอ

กระเจา ยาสูบ และออย 

- โครงการแทรกแซงทางการตลาด (Market 

Intervention Scheme, MIS) ใชในการอุดหนุน

ราคาพืชสวนและสินคาเกษตรอื่นๆที่ไมไดอยูใน

นโยบาย MPS 

- การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ (Input 

Subsidies) 

 

- ประเทศเหลานีม้ีเปาหมายในการพึ่งตนเองทาง

สินคาเกษตร (Self- Sufficiency) เปนหลัก 

 

- ในอดีตมีมาตรการควบคุมและจํากัดการ

สงออกดวยวิธีการตางๆ เชน การหาม

สงออก การออกใบอนุญาตสงออก ระบบ

โควตาการสงออก 

- หลังป ค.ศ. 1994 การสงออกเสรมีากขึ้น 

และเมือ่เกิดภาวะขาวลนสต็อค ป ค.ศ. 

2000 รัฐจึงเริ่มใชนโยบายการอุดหนุนการ

สงออกขาวสาลีและขาว 

- จัดตั้งเขตการสงออกสินคาเกษตร 

(Agricultural Export Zones, AEZs) 

 

 

- รัฐผูกขาดการนาํเขาสินคาเกษตรหลักบาง

ชนิด เชน ธัญพืชบางชนิด เนือ้มะพราวตาก

แหง และน้ํามันมะพราว 

- Non-Tariff Barriers (NTBs): นโยบาย

สุขอนามยั และการติดฉลากสินคาเกษตร 

 

 

 

 

 

 

- รัฐอาจผกูขาดหรือควบคุมการนําเขาสินคา

เกษตรบางชนิด เชน ในศรีลังกา รัฐยังคงเปน

ผูผูกขาดการนําเขาขาวสาล ี

- เก็บภาษีนําเขาสินคาเกษตรบางชนิด 

- มีการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรใน

ระดับต่ํา 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

ASEAN 

ฟลิปปนส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินโดนีเซยี 

 

 
สินคาที่ไดเปรียบ 
มะพราว 
สินคาที่ออนไหว 
ขาว และ น้ําตาล 

 

 

 

 

 

 
สินคาที่ไดเปรียบ 
ยางพารา มะพราว 

น้ํามันปาลม 
สินคาที่ออนไหว 
ขาวและน้ําตาล 

 

 

- การอุดหนุนทางดานราคาในขาวและ

ขาวโพด และ น้ําตาล 

- การอุดหนุนทางดานสินเชื่อแกเกษตรกร 

โดยเฉพาะสําหรบัเกษตรกรรายยอย 

 

 

 

 

 

 

- การแทรกแซงทางราคา  

- การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบและ

โครงสรางพื้นฐาน 

- การจัดตั้งโครงการในการรวมศูนยการ

ผลิต “Nucleus Estate” 

 

 

- มีการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรในระดับ

ต่ํา 

- ในอดีตมีการควบคุมและจํากัดการสงออก

สินคาเกษตร 

-  องคกร The Philippines Coconut Authority 

(PCA) รับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริม

อุตสาหกรรมและสินคาเกษตรที่เกีย่วกับมะพราว 

(ซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญของฟลิปปนส 

 

 

- ไมไดมีการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรมาก

นัก 

- ในอดีตมีการควบคุมและจํากัดการสงออก

สินคาเกษตร เชน หามสงออก เก็บภาษีสงออก 

เปนตน 

 

 

- กําหนดอัตราภาษีใหสอดคลองกบัขอตกลงของ 

ASEAN และ WTO 

- ใชระบบโควตาภาษี (Tariff Quota System) 

กับสินคาเกษตรบางชนิด: กาแฟ ขาวโพด สัตวมี

ชีวิต ผลิตภัณฑสัตว มันฝรั่งและน้าํตาล แตพบวา

โควตายังคอนขางจํากัดและอัตราภาษีนอก

โควตาอยูในระดับสูงมาก 

- อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร เชน ผัก ผลไม 

และผลิตภัณฑสัตว อยูในระดับสูง 

 

- ยังคงมีการควบคุมการคาขาว ถั่วเหลือง และ

น้ําตาล 

- มีการใชระบบโควตาภาษีกับสินคาเกษตรบาง

ชนิด เชน ขาว ผลติภัณฑนม และ ครีม  

- การออกใบอนญุาตนําเขา: ขาวและน้ําตาล 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
 เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

อินโดนีเซยี 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

มาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินคาที่ไดเปรียบ 
ปาลมน้ํามัน 

ยางพารา โกโก 
สินคาที่ออนไหว 
ขาว 

 

- BULOG ที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการผลิตขาว

ภายในประเทศและรักษาเสถยีรภาพทางดาน

ราคาขาว 

 

 

 

 

 

 

- มีการอุดหนุนขาวในลักษณะตางๆ เชน การ

กําหนดราคาขาวขั้นต่ํา (Guaranteed Minimum 

Price) องคการขาวเปลือกและขาวสารแหงชาติ 

(BERNAS) รับซือ้ขาวในราคาที่ไมต่ํากวาราคา

ขั้นต่ําที่รัฐกําหนด และมีการจายเงนิอุดหนุนให

เกษตรกร 

- National Tobacco Board ใหสนิเชื่อสําหรับ

วัตถุดิบแกผูผลิตและผูปลูก 

 

- ปจจุบันยังคงเกบ็ภาษีการสงออกในน้ํามัน

ปาลม  น้ํามันปาลมดิบ และผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของ และ หวาย 

- ยังคงมีการจํากดัการสงออกสินคาบาง

ชนิดรวมถึงการจํากัดการสงออกโดยสมัคร

ใจ 

- มีการอุดหนุนการสงออกผลิตภัณฑสัตว

น้ําภายใตโครงการ Protekan 2003 

 

- จาก NAP3: สงเสริมการสงออกสนิคา

เกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน ผลิตภณัฑ

เกี่ยวกบัดอกไม ผลไม และผัก 

- สงเสริมใหมาเลเซียเปนประเทศผูนําใน

การผลิตและสงออกอาหารสําหรับชาว

อิสลาม โดยการเขาไปตรวจสอบดแูล 

 

- NTBs: มาตรการทางดานสุขอนามัย 

คุณภาพอาหาร สิ่งแวดลอม การติดฉลาก

และการรับรองมาตรฐานสินคา เชน ใน

ผลิตภัณฑอาหารอิสลาม ในสินคาที่มีความ

ออนไหวบางชนิด (เชน ขาว กานพลู และ

น้ําตาล) ใหสิทธิ์ในการนําเขาเฉพาะกับผูผลิต

สินคาชนิดเดียวกัภายในประเทศ 

 

 

- โดยเปรียบเทียบแลวมาเลเซีย 

มีการคาสินคาเกษตรคอนขางเสร ี

- สินคาเกษตรบางชนิดมีอัตราภาษีนําเขา

เทากับศูนย: ผลิตภัณฑขนสัตว เนือ้สัตว 

ธัญพืชหลายชนิด เมล็ดพืชน้ํามัน และ 

อาหารสัตว เนื้อหมู ผลิตภัณฑนมและครีม 

- มีการเก็บภาษีสนิคาเกษตรนําเขาที่มี

มูลคาเพิ่มสูง 
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3-74 
 

ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
 เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

มาเลเซีย (ตอ) 

 

 

 

 

- จาก NAP3: จัดตั้งเขตพื้นที่ถาวรสําหรับผลิต

ผลิตภัณฑอาหาร (permanent food production 

parks) 

- การจัดตั้งเขตอตุสาหกรรมสัตวน้ํา 

(aquaculture industrial zones) 

- รัฐสนับสนุนทางดาน R&D ในการผลิตปาลม

น้ํามัน  

 

 

 

และออกใบอนญุาตรับรองมาตรฐานการ

ผลิต 

-  มาเลเซียไมมีโครงการอุดหนุนการสงออก 

(Export Subsidy) ใดๆที่ตองลดการ

อุดหนุนตามขอตกลงของ WTO 

 

 

- BERNAS ผูกขาดในการนําเขาขาว 

- ใชระบบการออกใบอนุญาตการนําเขากับ

สินคาเกษตรหลายชนิด: ผลิตภัณฑขาว 

น้ําตาล ผลผลิตยาสูบที่ยังไมไดเขาโรงงาน 

ผลิตภัณฑนม กะหล่ําปลี กาแฟ และแปง

ธัญพืชตางๆ 

- การออกใบอนญุาตนําเขาน้ําตาลทรายขาว

เฉพาะผูสกัดน้ําตาลบางรายของมาเลเซีย 

- NTBs เชน ฉลากรับรองมาตรฐานการผลิต

อาหารอิสลาม 

- ตั้งกําแพงภาษีสงูสําหรับการนําเขาผลไมใน

เขตรอน เชน กลวย สบัปะรด มังคุด ผลไม

จําพวกแตง และมะละกอ 
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3-75 

ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
 เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

EFTA 

 

ผลิตภัณฑปศุสัตว 

และ ผลิตภัณฑนม 

  

- มีการอุดหนุนการสงออกสินคาสงออกที่

สําคัญ เชน สวิสเซอรแลนดอุดหนนุการ

สงออกผลิตภัณฑนมและอาหารแปรรูป 

สวนนอรเวยอุดหนุนการสงออกชสีและ

ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

 

- มีการปรับอัตราภาษีนําเขาตามขอตกลง 

EFTA, WTO, และขอตกลงทวิภาคีกับ

ประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

- ใชระบบโควตาภาษีกับสินคาเกษตรนําเขา

บางชนิด 

- NTBs เชน มาตรการสุขอนามัยและการติด

ฉลาก 

- เปาหมายสําคัญของนโยบายการเกษตร คือ 

Multifunctional Agricultureและ การผลิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly) 

- พยายามที่จะปรับลักษณะการอุดหนุนภาค

เกษตรจากการอดุหนุนทางดานราคา (Price 

Support) มาเปนการจายเงินอุดหนุนโดยตรง 

โดยเฉพาะการจายเงินอุดหนุนทีเ่ชือ่มโยงกับการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม - มีการเก็บภาษีนาํเขาตามฤดูกาลสําหรับ

สินคาเกษตรประเภทผักและผลไมที่สามารถ

ผลิตไดภายในประเทศ 

- การอุดหนุนภาคเกษตรโดยทั่วไปยังอยูใน

ระดับสูง 

 

 

จีน  

 
สินคาที่ไดเปรียบ 
เนื้อสัตว ผลไมเมอืง

หนาว 
สินคาที่ออนไหว 
ขาวโพด ขาวสาล ีถั่ว

เหลือง 

 

- รัฐเปนผูรับซื้อธญัพืช พืชน้ํามัน และฝาย แตมี

การเจรจาดานปริมาณและราคาสินคาเกษตร

ระหวางรัฐและเกษตรกร 

- พยายามปรับราคารับซื้อธัญพืชใหใกลเคียงกบั

ราคาตลาด 

 

- จีนผูกพันกบั WTO วาจะไมใชการอุดหนุน

การสงออกโดยตรงอีก 

- นโยบายการอุดหนุนการสงออกทางออม 

เชน การคืนภาษีสินคาสงออก 

 

 

- ใชมาตรการทางภาษี 

- ใชระบบโควตาภาษี: ธัญพืช เมลด็พืชน้ํามัน 

ขาว ขาวสาล ีขาวโพด ถั่วเหลือง และน้ํามัน

ถั่วเหลือง 

- ใบอนุญาตนําเขา: เมล็ดพืชน้ํามัน 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ   

จีน (ตอ) - การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ เชน ปุย ยาฆา

แมลง 

 

 

 

 

 

- รัฐผูกขาดการนาํเขาสินคาเกษตรบางชนิด 

เชน ธญัพืช ฝาย น้ํามันพืช ยาสูบ น้ําตาล ปุย 

และฝาย 

- NTBs เชน มาตรการทางสุขอนามัย 

 

 

 

ออสเตรเลีย 

 

เนื้อโคและเนือ้สัตว

ชนิดอื่นๆ ผลิตภณัฑ

นมและครีม และ ฝาย 
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- มีการอุดหนุนภาคเกษตรในระดับต่ํา 

- การอุดหนุนทางดานวัตถุดิบ :น้ําที่ใชในการ

ชลประทาน น้ํามันดีเซล (โครงการคืนภาษีน้ํามัน

ดีเซลผาน Diesel Fuel Rebate Scheme, 

DFRS) 

- การอุดหนุนภายในภายใตนโยบายในกลอง

เหลือง (ตามคํานิยามของ WTO) ทั้งหมดใชไปใน

การอุดหนุนสินคาเกษตรจําพวกผลิตภัณฑนม 

 

- การสงออกสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาว

สาลี ขาว และน้ําตาลยังคงอยูในการ

ควบคุมขององคกรของรัฐ (statutory 

authorities) หรือรัฐวิสาหกิจ (public firms) 

- รัฐลดการควบคุมภาคเกษตรที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑนม 

 

 

- เปนผูนําในกลุม Cairns Group ในการ

สนับสนุนการคาเสรีและการเปดตลาดสินคา

เกษตรระหวางประเทศมากขึ้นในการเจรจา

การคาโลก 

- คาเฉลี่ยของ MFN tariff ที่เก็บจริงอยูใน

ระดับต่ํามากจนไมมีความสําคัญมากนัก 

- NTBs: มาตรการดานสุขอนามัยและ

สุขอนามยัพืช (Sanitary and Phytosanitary, 

SPS) การกักกันสนิคาเพื่อ 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 
เปรียบเทียบมาตรการ/เครื่องมือในการอุดหนนุและปกปองภาคเกษตรของประเทศและกลุมประเทศตางๆ 

 
 สินคาเกษตรหลัก การอุดหนุนภายใน การอุดหนุนการสงออก การเปดตลาด 

ประเทศ 

ออสเตรเลีย 

(ตอ) 

    

วัตถุประสงคตาง เชน โรคสัตว การปรับปรุง

พันธุกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน 

 

- อัตราภาษี MFN เฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

- NTBs: มาตรการดานสุขอนามัยและ

สุขอนามยัพืช (Sanitary and Phytosanitary, 

SPS) 

 

 

- ในอดีตการสงออกสินคาเกษตรทีส่ําคัญ 

เชน ผลิตภัณฑนม และ ผลิตภัณฑจากสวน 

(เชน ลูกกีวี แอปเปล และลกูแพร) จะถูก

ผูกขาดโดยองคกรของรัฐ 

- ตั้งแตป ค.ศ. 1998 มีการปรับโครงสราง

ของ state trading enterprises (STEs) ของ

สินคาเกษตรบางชนิด เชน กีวี แอปเปลและ 

แพร ไมใหมีอํานาจในการผูกขาดการสงออก

แตมีสิทธิในการสงออกโดยอัตโนมตัิ หรือ 

เปลี่ยนเปน non-trading board เชน ในกรณี

ของ ผูผลิตเนื้อสตัว และผูทําประมง 

  

นิวซีแลนด 

 

ผลิตภัณฑนมและ

เนื้อสัตว 

 

- ภาคเกษตรไดรับการอุดหนุนจากรัฐในระดับต่ํา 

- การจายเงินอุดหนุนภาคเกษตรโดยรัฐจะคอยๆ

ลดลง การจายเงนิอุดหนุนที่ยังคงอยูสวนใหญจะ

อยูในรูปการอุดหนุนเพื่อการคนควาวิจัยพื้นฐาน

ทางการเกษตร เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และเพื่อบรรเทาความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติ 

- ปรับโครงสราง statutory producer boards มา

อยูในรูปของบริษทั (companies) 

 



 

 

3-78 

9. ความเชื่อมโยงนโยบายการคาสินคาเกษตรของ EFTA และ EU  
 

 ความสัมพันธระหวางประเทศใน EFTA และประเทศใน European Union ที่สําคัญ คือ ผานทาง

ขอตกลง European Economic Area (EEA) โดยไดเร่ิมตกลงกันในป ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใชในป 

ค.ศ.1994 ปจจุบันประเทศที่เขารวมในขอตกลงนี้ คือ สามประเทศใน EFTA ไดแก นอรเวย ไอซแลนด 

และ ลิคเคนสไตล (ประเทศสวิสเซอรแลนดไมไดรวมในขอตกลง EEA) และอีก 25 ประเทศจากสหภาพ

ยุโรป (European Union, EU) อยางไรก็ตามภาคเกษตรมิไดเปนสวนหนึ่งของขอตกลงใน EEA ยกเวนใน

เร่ืองของมาตรการการรักษาสัตวและสุขอนามัยพืชผัก; เร่ืองของภาษีศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรแปรรูป

ระหวาง EU และประเทศใน EFTA ยกเวน ลิคเคนสไตล (Protocol 3); เร่ืองการคาปลาและสินคาเกษตร

ทางทะเลอื่นๆ (Protocol 9); และการพัฒนาทางการคาในสินคาเกษตรพื้นฐานระหวาง EU และสาม

ประเทศใน EFTA (Article 19) (EUROPA (2005b), European Free Trade Association (2005), 

EUROPA (2006a)) 

 ถึงแมวาสามประเทศใน EFTA ที่รวมในขอตกลง EEA ไมจําเปนตองปฏิบัติตามนโยบาย

การเกษตรรวมกัน (Common Agriculture Policy, CAP) ของ EU แตบางประเทศก็มีการนําบางนโยบาย

ของ EU มาใช เชน ประเทศนอรเวยและไอซแลนดไดนําเอานโยบายเกี่ยวกับมาตรการการรักษาสัตวและ

สุขอนามัยพืชผัก (veterinary and phytosanitary measures) บางมาตรการของ EU มาใช และในบาง

กรณีก็มีการกําหนดมาตรการตางๆ เพิ่มเติมใหเขมงวดมากกวาที่ EU กําหนด เชน กรณีของสินคาเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ นอรเวยมีการใชมาตรการที่เขมงวดเพิ่มเติมสําหรับสินคาที่แมจะไดรับการรับรองจาก

ประเทศอื่นๆใน EEA มาแลว เปนตน (World Trade Organization (2004c),  

 Protocol 3 เปนขอตกลงใน EEA ที่เกี่ยวของกับภาษีศุลการกรของสินคาเกษตรบางชนิด รวมถึง

การอุดหนุนสินคาเกษตรบางมาตรการ โดยในสวนของประเทศใน EFTA ขอตกลงนี้มิไดบังคับใชกับ

ประเทศ ลิคเคนสไตล แตใชกับประเทศนอรเวยและไอซแลนด Protocol 3 ไดกําหนดลักษณะและสูตรใน

การเก็บภาษีสินคาเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะสินคาเกษตรแปรรูปที่มีการนําเขาจากประเทศตางๆใน 

EEA โดยยอมรับผลกระทบจากความแตกตางของราคาสินคาเกษตรพื้นฐานใน EU นอรเวย และไอซ

แลนด และจะตองมีการพิจารณาในเรื่องของทั้งสูตรการคํานวณและสินคาที่จะรวมอยูในขอตกลงทุกๆป 

โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงตนทุนของสินคาเกษตรพื้นฐานและความจําเปนอื่นๆ อยางไรก็ตาม Protocol 

3 มิไดจํากัดการอุดหนุนการสงออกของประเทศสมาชิก เชน การจายเงินคืน หรือ การใหเงินอุดหนุน

โดยตรงแกผูสงออกสินคาเกษตรพื้นฐาน อยางไรก็ตามการอุดหนุนเหลานี้จะตองคอยๆลดลง (European 

Free Trade Association (2005)) 

 ที่จริงแลวทั้งสามประเทศใน EFTA ที่เปนสมาชิกของ EEA ไมจําเปนตองปฏิบัติตามนโยบาย

การประมงรวมกัน (Common Fisheries Policy, CAP) ของ EU อยางไรก็ตามประเทศสมาชิกใน EEA ก็
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ไดมีขอตกลงรวมกันบางประการเกี่ยวกับการคาสินคาเกษตรทางทะเล โดย Protocol 9 ของขอตกลงใน 

EEA กําหนดใหประเทศสมาชิกตองยกเวนการเก็บภาษีศุลกากรการนําเขา และยกเลิกการจํากัดปริมาณ

การนําเขาของสินคาเกษตรทางทะเลบางชนิด หรือมีการลดอัตราภาษีศุลกากรของสินคาเกษตรทางทะเล

นําเขาบางชนิด โดยประเทศใน EFTA และประเทศใน EU จะมีรายการสินคาที่เกี่ยวของแตกตางกัน

ออกไป (European Free Trade Association (2005)) 

 สวนหนึ่งของ Article 19 ในขอตกลง EEA ระบุวาประเทศสมาชิกใน EEA จะตองดําเนินการเพิ่ม

ความพยายามในการทําใหเกิดความกาวหนาในการเปดเสรีการคาสินคาเกษตรใหมากขึ้น  โดยแตละ

ประเทศในสามประเทศของ EFTA จะมีการเจรจากับ EU ในเรื่องของการลดอัตราภาษีและการเพิ่ม

โควตาของการนําเขาสินคาเกษตรพื้นฐานบางชนิด (European Free Trade Association (2005)). 

 ในกรณีของประเทศลิคเคนสไตล ความสัมพันธระหวางลิคเคนสไตลและ EU โดยสวนใหญยัง

ผานทางขอตกลง EEA อยางไรก็ตามลิคเคนสไตลมีขอกําหนดเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและนโยบายทางการ

เงินผูกพันกับประเทศสวิสเซอรแลนดตั้งแตป ค.ศ. 1924 ดังนั้นเศรษฐกิจของลิคเคนสไตลนอกจากจะเปน

สวนหนึ่งของ EEA ยังมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจของประเทศสวิสเซอรแลนดอยางลึกซึ้ง นั่นหมายความ

วาในบางเรื่อง เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการรักษาสัตว สินคาเกษตรแปรรูป และกฎของตนกําเนิด (rule of 

origin) ลิคเคนสไตลไมสามารถนําไปรวมเขากับขอตกลงใน EEA ไดโดยตรง แตความสัมพันธระหวางลิ

คเคนสไตลและ EU ของเรื่องเหลานี้จําเปนตองผานทางขอตกลงระหวางสวิสเซอรแลนดและ EU 

(EUROPA (2006b)). 

 สําหรับประเทศสวิสเซอรแลนด สวิสเซอรแลนดเปนเพียงประเทศเดียวใน EFTA ที่ไมไดรวมใน

ขอตกลง EEA อยางไรก็ตามสวิสเซอรแลนดไดมีการตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) กับ EU 

สองครั้ง โดยครั้งแรก คือ ขอตกลงทวิภาคีคร้ังที่ 1 (Bilateral Agreement 1) มีการทําขอตกลง 7 ฉบับ

ดวยกัน โดยหนึ่งใน 7 ฉบับนั้นเปนขอตกลงทางการเกษตร ขอตกลงนี้ไดลงนามในป ค.ศ. 1999 และมีผล

บังคับใชในป ค.ศ. 2002 โดยทั่วไปรวมถึงขอกําหนดทางดานสินคาเกษตรชีวภาพ ยาที่ใชในการรักษา

สัตว การปกปองพืชและเมล็ดพันธุ มาตรฐานคุณภาพของผลไมและผัก ซึ่งสิงเหลานี้จะเปนที่ยอมรับ

รวมกัน นอกจากนี้ขอตกลงจะคอยๆมีผลกระทบตอการลดการกํากับอยางสมบูรณในการคาชีส และลด

อัตราภาษีนําเขาในสินคาเกษตรหลายชนิดที่สวิสเซอรแลนดมีความไดเปรียบ อยางไรก็ตามประเทศ

สวิสเซอรแลนดยังคงมีอิสระในการกําหนดนโยบายสินคาเกษตรภายในประเทศ  ตอมาในป ค.ศ. 2004 

สวิสเซอรแลนดและ EU ไดมีการเจราจาเพื่อทําขอตกลงทวิภาคีคร้ังที่ 2 (Bilateral Agreement 2) ซึ่ง

ครอบคลุม 10 เร่ืองใหม และหนึ่งในนั้น คือ เร่ืองเกี่ยวกับสินคาเกษตรแปรรูป (UMBRICHT Attorneys at 

Law (2000), EUROPA (2005a)). 
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บทที่ 4 
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรของไทย 

และผลกระทบเชิงปริมาณจากขอตกลง FTA 
 

 เปนที่ทราบกันดีวา ขอตกลง FTA ที่ไทยไดมีการลงนามแลว  สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจของ

ไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น สามารถกอใหเกิดทั้ง

ผลดีและผลเสีย  ผลประโยชนสุทธิอาจจะเปนบวกหรือลบ ขึ้นกับประเทศคูเจรจาที่ไทยเลือกทํา รวมถึง

สาระในขอตกลง  ในทางทฤษฎี ผลประโยชนสุทธิของสังคมโดยรวม จะเปนบวกหรือลบก็ได อาท ิ หาก

การขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ ทําใหมีการใชทรพัยากรในภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ

การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาสงออกเพิ่มขึ้น ทําใหผลประโยชนสุทธิเปนบวก  แตมิไดหมายความวา ทุก

คนจะไดประโยชนจากขอตกลงดังกลาว  ดังนั้น กระบวนการทางนโยบายการคาระหวางประเทศในเรื่อง 

FTA จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณทีอ่าจจะเกิดขึ้น  รวมทั้งทราบจุดออนและจุดแข็ง

ของสินคาตางๆ ที่จะนําไปเจรจา  การวิเคราะหในบทนี้จะจํากัดเฉพาะผลกระทบเชิงปริมาณ ที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขาเขาของไทย และของประเทศคูเจรจา  

 บทนี้แบงการวิเคราะหเปน 6 หัวขอ หัวขอท่ี 1 นําเสนอผลการศึกษาความสามารถในการแขงขัน

ของสินคาเกษตรไทย เทียบกับกลุมประเทศคูเจรจาขอตกลงทวิภาคี โดยประเมินจากดัชนคีวามไดเปรียบ

เชิงการคาโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเปนดัชนีที่พิจารณาทั้งในดานมูลคาการสงออกควบคูไปกับปริมาณการ

นําเขา ความสามารถในการสงออก หรือการผลิตภายในประเทศ สวนหนึ่งอาจเกิดจากการปกปอง โดย

มาตรการตางๆ ของภาครัฐ มิไดเกิดจากประสิทธิภาพการผลิตที่แทจริง 

 หัวขอที่ 2 วิเคราะหโครงสรางการปกปองสินคาเกษตรของประเทศไทย และประเทศคูเจรจา โดย

ศึกษาจากโครงสรางภาษีนําเขา อัตราการอุดหนุนการผลิตภายใน และอัตราการอุดหนุนการสงออก 

สําหรับสินคาเกษตร เพื่อใหเขาใจทิศทางของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขอตกลง FTA และความสามารถ

ในการแขงขันที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการยกเลิกมาตรการปกปอง 

 หัวขอที่ 3   เสนอผลการวิเคราะหผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศคูเจรจา ที่อยูในกรอบการศึกษาทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นประโยชนเชิงเปรียบเทียบจากขอตกลง

ฉบับตางๆ  โดยอาศัยแบบจําลอง GTAP version 6 ที่ใชชุดขอมูลลาสุดที่มอียูในปจจบุัน 

 หัวขอที่ 4 เสนอผลการวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงทวิภาคี โดยมีการพิจารณาแบบแผนการ

เปล่ียนแปลงอัตราภาษีในแตละชวงเวลาของขอตกลง  การศึกษาแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ทราบแบบ

แผนการลดภาษี หรือกลุมที่ไทยไดลงนามแลว กลุมนี้จะประเมินผลที่เกิดขึ้นจากคูสัญญาทั้งหมดพรอม

กัน  กลุมที่สองคือ  กลุมที่ยงัไมไดลงนาม ทําใหยังไมทราบแบบแผนการลดภาษีที่ชัดเจน การประเมิน

สวนหลังนี้ เปนการประเมินทีละคูเจรจา  การวิเคราะหในหัวขอน้ี อาศัยแบบจาํลอง Dynamic GTAP 

เพื่อใหเห็นผลกระทบ ในแงของสวัสดิการสังคม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ผลตอปริมาณการสงออก 
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การนําเขา และดุลการคา ซึง่เปนประโยชนตอการสรุปและใหขอคิดเห็นเชิงนโยบายในการกําหนดกรอบ

การเจรจาขอตกลง FTA ที่อยูระหวางการเจรจา 

 หัวขอที่ 5 เปนบทสรุป และ หัวขอสุดทาย กลาวถึงขอจำกัดในการวิเคราะหและขอเสนอแนะ

สําหรับการศึกษาในอนาคต 

 
1. ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทย 
 
 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของไทย และประเทศคูเจรจาในบทนี้ อาศยัขอมูล

การคาระหวางประเทศคูคา  ที่ไดจากฐานขอมูล GTAP version 6 เพื่อใชในการคํานวณดัชนีวัดความ

ไดเปรียบและดัชนีความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งดัชนีความไดเปรียบเชิงการคา 

 การศึกษาฉบับนี้ไดจัดกลุมสินคาในระบบการคาโลกออกเปน 24 กลุมสินคา โดยใหสินคา

เกษตรกรรมมีความละเอียดสูงสุด ตามฐานขอมูล GTAP คือ 22 กลุมสินคา สวนสินคาอตุสาหกรรม และ

บริการนั้น ไดยุบรวมเหลือเพียงกลุมละ 1 สินคา ทําใหมกีลุมสินคาที่ปรากฏในการวิเคราะหรวม   24 

กลุม รายละเอยีดของสินคาเกษตรกรรมแสดงไวในตารางที่ 4.1 

 กลุมประเทศที่ศึกษาครอบคลุมทุกกลุมประเทศที่เปนคูเจรจา FTA กับไทย เมื่อนับรวมประเทศ

ไทย และกลุมประเทศอื่นๆที่รวมเปนกลุมเดียว ทําใหมจีํานวนกลุมประเทศทั้งส้ิน 14 กลุมประเทศ ดงัที่

แสดงไวในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.1 
กลุมสินคาเกษตรกรรม จํานวน 22 กลุม ในงานวิจัยนี ้

 
 No.              Description                  คําอธิบาย 

1  Paddy rice ขาวกลองและขาวเปลือก 

2  Wheat ขาวสาลี  

3  Cereal grains  กลุมธัญพืชอื่นๆ  

4  Vegetables, fruits, nuts กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 

5  Oil seeds กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 

6  Sugar cane, sugar beet ออย 

7  Plant-based fibers กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  

8  Other Crops กลุมพืชอื่นๆ 

9  Cattle, sheep, goats, horses กลุมวัว แพะ และแกะ 

10  Animal products  กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 

11  Raw milk นมสด 

12  Wool, silk-worm cocoons กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 

13  Forestry ปาไม 

14  Fishing ประมง 

15  Bovine Meat Products กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  

16  Other Meat products กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 

17  Vegetable oils and fats กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 

18  Dairy products กลุมผลิตภัณฑนม 

19  Processed rice ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 

20  Sugar น้ําตาล 

21  Food products กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  

22  Beverages and tobacco กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  
 

ที่มา : ฐานขอมูล GTAP  version 6 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดของสินคาในกลุมตางๆ ไดในภาคผนวก   ยางพาราอยูในกลุมสินคา เคมีภัณฑ   ยาง        

และพลาสติก ซึ่งอยูในกลุมสินคาอุตสาหกรรม   เนื่องจากฐานขอมูล GTAP มิไดจัดยางพารา แยกไว

เปนสินคาตางหาก 
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ตารางที่ 4.2 
ประเทศหรือกลุมประเทศในการวิเคราะห 

 
  ลําดับที ่   ประเทศ หรอืกลุมประเทศ 

1 ไทย 

2 อาเซียน51 

3 นิวซีแลนด 

4 ออสเตรเลีย 

5 เปรู 

6 อินเดีย 

7 ญี่ปุน 

8 สหรัฐอเมริกา 

9 BIMSTEC2 

10 EFTA3 

12 จีน 

13 เกาหลีใต 

14 ประเทศอื่นๆที่เหลือ4 

 

หมายเหตุ : 

1. ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนิเซีย เวียดนาม 

2. ศรีลังกา บังคลาเทศ 

3. สวิตเซอรแลนด นอรเวย  ไอซแลนด และลิคเคนสไตล 

4. ไมสามารถแยกออกไดคือ บารเรน ภูฏาน พมา เนปาล 
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ตารางที่ 4.3 สรุปความสามารถในการสงออกของสินคาเกษตรไทยทั้ง 22 กลุม โดยใชดัชนี

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)1 ซึ่งเปนดัชนีที่

เปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการสงออกสินคาแตละประเภทของประเทศนั้นๆ เทียบกับสัดสวนการสงออก

ของโลก สูตรที่ใชไดปรับคาเพือ่ใหตีความงายขึ้น โดยหักผลคํานวณดวย 1 จากนั้น คูณดวย 100   ดังนั้น 

หากดัชนีมีคามากกวา 0 ก็ถือไดวา ประเทศนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออกสินคานั้น

เทียบกับสินคาอื่นๆที่สงออก 

 ตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวา กลุมสินคาเกษตรที่สงออกสําคัญของไทย เชน ขาวสารและ

ผลิตภัณฑขาว กลุมผลิตภัณฑอาหาร กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (สวนใหญเปนไก) เปนตน ลวนมีดัชนี 

RCA สูงและมีความสามารถในการแขงขัน  สวนกลุมสินคาเกษตรที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

หรือมีดัชนี RCA     ต่ํากวา 0 นั้น  สวนใหญเปนสินคาที่มีอัตราอากรขาเขาสูงดวยกนัทั้งส้ิน เชน กลุม

เครื่องดื่มและยาสูบ น้ํามันพชืและไขมัน   และนม เปนตน รายละเอียดของดัชนีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบของไทย และกลุมประเทศที่ศึกษา แสดงผลไวในตารางที่ 4.4 

ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) โดยใชมูลคาการสงออกของไทย 

ระหวางป 2545-2548 พบวา   การจัดกลุมสินคาเกษตรของไทยที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่

ปรากฏตามตารางที่ 4.3 นั้น ไมไดแตกตางไปจากเดิม   รายละเอียดผลการคํานวณแสดงไวตางหากใน

ภาคผนวก 4.4 

 ตารางที่ 4.5 แสดงดัชนีความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏของสินคาเกษตรไทยและ

ประเทศคูเจรจา FTA  จําแนกตามกลุมสินคา  ดัชนีความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 

Comparative Disadvantage: RCDA)2 นี้เปนดัชนีที่เปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการนําเขาสินคาแตละ

ประเภทของประเทศนั้นๆ เทียบกับสัดสวนการนําเขาของโลก  สูตรที่ใชไดปรับคาเพื่อใหตีความงายขึ้น 

โดยหักผลคํานวณดวย 1 จากนั้น คูณดวย 100   ดังนั้น หากดัชนีมีคามากกวา 0 ก็ถือไดวา ประเทศนั้นมี

ความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ  เนื่องจากมีการนําเขาสินคานั้นเทียบกับสินคาอื่นๆที่นําเขาเปนสดัสวน

สูง  จากตารางที่ 4.5 มีขอสังเกตวา สินคาเกษตรของไทยที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือมี RCDA 

มากกวา 0 ไดแก  กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช   กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน  กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ กลุม

ขนสัตวไหมและดักแด  ปาไม   และกลุมผลิตภัณฑนม  

  

                                                                 
1 RCA สําหรับสินคา ก ของไทย = [(มูลคาสงออกสินคา ก ของไทย / มูลคาสงออกรวมของไทย)  

/ (มูลคาสงออกสินคา ก ของโลก / มูลคาสงออกรวมของโลก)  -1]*100 
2 RCDA สําหรับสินคา ก ของไทย = [(มูลคานําเขาสินคา ก ของไทย / มูลคานําเขารวมของไทย)  

/ (มูลคานําเขาสินคา ก ของโลก / มูลคานําเขารวมของโลก)  -1]*100 
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ตารางที่ 4.3 
ดัชนคีวามไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบที่ปรากฏของสินคาเกษตรไทย 

 
  ระดับความสามารถ                   กลุมสินคาเกษตร (คาดัชน ีRCA) 

1. มีความไดเปรียบสูงมาก  ขาวสารและผลิตภัณฑขาว (2422)  

2. มีความไดเปรียบสูง น้ําตาล (462)    กลุมพชือื่นๆ (313) 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (251)   ขาวกลองขาวเปลือก (226)  

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (197)  

3. มีความไดเปรียบ ประมง (43)    

4. ไมมีความไดเปรียบ กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง (-20)   

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (-43)  

น้ํามันพืชและไขมัน(-50) 

5. ไมมีความไดเปรียบมาก กลุมธัญพืชอื่นๆ (-58)  

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ(-70)  กลุมผลิตภัณฑนม (-75)  

ปาไม (-91)   กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพชื (-92)  

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน (-93)  ออย (-93)   กลุมวัว แพะ และแกะ (-93)  

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ (-98)    นมสด (-99)  

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด (-99)    ขาวสาลี (-99) 
   

  ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป 2001    

  หมายเหตุ :     

  1. ขอมูลในGTAP จัดใหยางพารา อยูในกลุมเคมีภัณฑ ยางและพลาสติก ซึ่งเปนสินคาอุตสาหกรรม  

      ทําใหไมสามารถแยกยางพาราออกเปนรายการตางหาก   

  2. โปรดดูรายละเอียดจากตารางที่ 4.4 และขอมูลการสงออกของประเทศตางๆ ไดจากภาคผนวก 
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ตารางที่  4.4 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอืน่ๆที่วิเคราะห 
 

กลุมสินคา   Thailand  ASEAN5 
New 

Zealand  Australia Peru India Japan USA   BIMSTEC EFTA China  S. Korea 

ขาวกลองและขาวเปลือก 225.93 -80.97 -100.00 2.36 -100.00 731.99 581.95 6.99 -40.12 -100.00 -66.55 -99.81 

ขาวสาลี  -99.95 -98.38 -94.48 888.61 -99.51 195.45 -99.93 83.14 -99.71 -94.00 -95.29 -99.98 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -58.30 -97.74 -90.66 256.17 -63.87 -77.22 -99.97 220.68 -99.66 -86.96 -25.38 -99.78 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -20.05 -50.45 518.71 52.66 263.57 84.34 -98.88 -15.85 -16.46 -98.59 -35.56 -78.94 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -93.44 -89.28 -93.54 139.32 -85.60 84.73 -99.58 189.14 -75.52 -97.40 -56.04 -99.80 

ออย -100.00 263.80 -100.00 -100.00 -100.00 1,228.28 -100.00 -70.51 -100.00 -100.00 22.92 -100.00 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -92.31 -87.30 -99.55 1,166.17 -52.48 -29.48 -99.60 111.92 468.75 -74.44 -83.49 -97.40 

กลุมพืชอื่นๆ 313.23 96.06 -30.01 -26.42 373.96 278.38 -93.68 -40.16 916.81 -76.24 -47.31 -74.20 

กลุมวัว แพะ และแกะ -97.19 -97.12 255.09 846.45 -92.15 -99.25 -92.78 -11.38 -98.44 -90.33 -94.42 -99.94 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -43.21 -49.37 802.11 296.40 -26.11 -18.36 -88.95 56.62 -85.25 -62.26 39.84 -87.38 

นมสด -100.00 -98.97 -59.50 -100.00 -13.00 1,745.77 -100.00 -98.74 -74.12 -66.74 -73.49 -100.00 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -99.11 -97.00 4,992.64 5,389.86 -83.44 -21.55 -98.95 -97.44 -95.08 -86.78 27.20 -98.52 

ปาไม -91.27 99.41 1,730.89 -43.78 -90.23 -54.15 -98.79 -0.55 -68.51 -35.77 -84.00 -98.37 

ประมง 42.96 32.33 166.57 94.46 42.14 -64.28 -74.51 -75.61 234.49 394.85 -3.48 -45.57 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -97.86 -95.19 3,315.11 1,397.36 268.46 49.04 -98.14 43.07 -98.24 -79.35 -95.78 -98.11 
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ตารางที่  4.4 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอืน่ๆที่วิเคราะห 

 

กลุมสินคา   Thailand  ASEAN5 
New 

Zealand  Australia Peru India Japan USA   BIMSTEC EFTA China  S. Korea 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 196.57 -32.76 110.87 -11.02 -93.38 -87.06 -96.73 6.49 -88.80 -90.75 -34.42 -91.56 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน -50.47 479.69 -87.05 -74.34 -92.41 21.14 -96.77 -57.54 -89.17 -93.24 -89.62 -98.55 

กลุมผลิตภัณฑนม -74.64 -82.05 3,475.17 412.55 -80.85 -81.23 -99.29 -78.67 -96.31 -38.34 -97.62 -97.44 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 2,421.73 47.24 -99.34 137.03 -90.01 1,175.01 -94.48 -34.28 -72.82 -96.51 52.94 -86.10 

น้ําตาล 462.50 -77.62 4.66 735.37 71.73 216.77 -97.73 -67.85 -92.66 -94.68 -95.07 -94.83 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  251.19 -3.86 173.41 30.37 615.89 95.69 -83.51 -19.11 49.88 27.62 -35.61 -55.90 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -70.33 -35.03 38.00 151.31 -81.61 -84.31 -81.56 -36.01 -94.26 -43.08 -69.48 -75.95 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป ค.ศ. 2001 

หมายเหตุ : โปรดดูขอมูลการสงออกของประเทศตางๆ ไดจากภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

 

(ตอ) 
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            ตารางที่  4.5 
ความเสียเปรยีบโดยเปรียบเทียบ (RCDA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอืน่ๆที่วิเคราะห 

 

กลุมสินคา Thailand ASEAN5 
New 

Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

ขาวกลองและขาวเปลือก -97.68 -70.26 -93.11 -94.45 -7.79 -97.68 -61.90 -91.17 -15.98 -78.58 -97.77 -41.37 

ขาวสาลี  -5.08 61.03 -42.92 -99.04 1,226.83 -99.41 13.65 -89.16 893.85 -56.04 -76.07 46.25 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -93.56 -13.14 -69.94 -97.58 569.26 -98.54 148.02 -80.67 78.30 -76.48 -47.43 179.44 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -84.31 -38.79 -23.01 -66.53 -19.19 143.19 -7.42 -22.85 130.17 -4.67 -41.33 -77.80 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 96.85 -16.58 -77.68 -89.35 34.47 -91.85 90.55 -90.70 135.86 -51.77 274.02 1.05 

ออย -63.00 -11.12 -36.33 -31.42 -61.38 -76.87 -8.98 -49.24 -79.92 436.96 105.08 -58.38 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  576.59 131.05 -92.81 -94.28 420.99 796.54 -20.52 -93.90 1,910.98 -73.18 -27.08 146.04 

กลุมพืชอื่นๆ -66.18 -18.19 -29.44 -39.39 -15.32 -42.28 50.74 -16.79 15.99 7.96 -41.09 -20.02 

กลุมวัว แพะ และแกะ -51.65 -45.40 16.86 -47.24 -93.72 -96.77 -66.41 65.96 -98.69 -81.13 -78.69 -93.60 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 82.05 -44.78 34.89 -72.61 -38.22 -37.28 -1.06 -51.92 -43.37 -45.72 162.70 173.41 

นมสด -22.05 -31.69 39.37 33.27 -6.57 -47.37 12.73 5.54 -56.04 26.57 -32.96 -23.28 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 64.46 -77.21 -76.48 -7.82 -90.04 1,286.53 -27.08 -89.35 -4.24 -84.53 388.27 112.83 

ปาไม 18.63 -58.14 -86.51 -91.35 -53.75 577.09 175.23 -82.22 41.48 -23.41 230.96 133.73 

ประมง -68.18 -39.12 -81.16 -69.52 27.73 -87.03 191.59 -23.58 -54.42 69.02 -29.13 49.70 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -91.26 -56.49 -45.01 -89.02 -14.55 -96.26 163.41 -14.49 -75.31 -46.16 -57.88 34.88 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ -80.96 -60.57 -41.69 -63.65 -69.25 -21.40 136.72 -72.37 -69.11 -49.11 4.31 -42.99 
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            ตารางที่  4.5 
ความเสียเปรยีบโดยเปรียบเทียบ (RCDA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอืน่ๆที่วิเคราะห 

 

กลุมสินคา Thailand ASEAN5 
New 

Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน -76.56 -14.67 2.68 -27.77 398.38 1,122.67 -59.56 -64.49 1,019.64 -54.97 16.04 -48.83 

กลุมผลิตภัณฑนม 21.33 27.62 -61.61 -41.54 96.20 -94.52 -47.64 -78.78 200.83 -56.34 -63.49 -74.54 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -94.79 127.34 16.34 -52.94 81.15 -92.93 -44.05 -75.76 567.92 -66.55 -20.44 -94.93 

น้ําตาล -86.37 63.46 217.45 -79.97 0.60 -86.90 -5.38 -47.23 373.71 -73.03 -35.01 86.47 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  40.14 -31.01 71.48 3.42 67.96 -80.19 99.99 -34.22 -2.89 -16.68 -41.43 -10.20 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -53.36 -19.44 33.45 -17.26 -39.38 -87.79 5.29 -5.02 -75.53 19.14 -54.86 -52.17 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป ค.ศ. 2001 

หมายเหตุ : โปรดดูขอมูลการนําเขาของประเทศตางๆ ไดจากภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 

 

4-10                                                             

(ตอ) 



 4-11  

ตารางที่ 4.6 
ความไดเปรียบทางการคา (RTA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอื่นๆที่วิเคราะห 

 

กลุมสินคา Thailand  ASEAN5 
New 

Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA  China S. Korea 

ขาวกลองและขาวเปลือก 3.236 -0.107 -0.069 0.968 -0.922 8.297 6.439 0.982 -0.241 -0.214 0.312 -0.584 

ขาวสาลี  -0.949 -1.594 -0.516 9.877 -13.263 2.949 -1.136 1.723 -9.936 -0.380 -0.192 -1.462 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0.353 -0.846 -0.207 3.537 -6.331 0.213 -2.480 3.013 -1.780 -0.105 0.221 -2.792 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 0.643 -0.117 5.417 1.192 2.828 -0.589 -0.915 0.070 -1.466 -0.939 0.058 -0.011 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -1.903 -0.727 -0.159 2.287 -1.201 1.766 -1.901 2.798 -2.114 -0.456 -3.301 -1.008 

ออย -0.370 2.749 -0.637 -0.686 -0.386 13.052 -0.910 -0.213 -0.201 -5.370 -0.822 -0.416 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -6.689 -2.184 -0.067 12.604 -4.735 -8.260 -0.791 2.058 -14.422 -0.013 -0.564 -2.434 

กลุมพืชอื่นๆ 3.794 1.142 -0.006 0.130 3.893 3.207 -1.444 -0.234 9.008 -0.842 -0.062 -0.542 

กลุมวัว แพะ และแกะ -0.455 -0.517 2.382 8.937 0.016 -0.025 -0.264 -0.773 0.002 -0.092 -0.157 -0.063 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -1.253 -0.046 7.672 3.690 0.121 0.189 -0.879 1.085 -0.419 -0.165 -1.229 -2.608 

นมสด -0.780 -0.673 -0.989 -1.333 -0.064 17.931 -1.127 -1.043 -0.181 -0.933 -0.405 -0.767 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -1.636 -0.198 50.691 53.977 0.066 -13.081 -0.719 -0.081 -0.908 -0.023 -3.611 -2.113 

ปาไม -1.099 1.575 18.174 0.476 -0.365 -6.312 -2.740 0.817 -1.100 -0.124 -3.150 -2.321 

ประมง 1.111 0.714 2.477 1.640 0.144 0.228 -2.661 -0.520 2.889 3.258 0.257 -0.953 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -0.066 -0.387 33.601 14.864 2.830 1.453 -2.615 0.576 -0.229 -0.332 -0.379 -1.330 
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ตารางที่ 4.6 
ความไดเปรียบทางการคา (RTA) ของสินคาเกษตรไทย และของประเทศอื่นๆที่วิเคราะห 

 

กลุมสินคา Thailand  ASEAN5 
New 

Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA  China S. Korea 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 2.775 0.278 1.526 0.526 -0.241 -0.657 -2.335 0.789 -0.197 -0.416 -0.387 -0.486 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 0.261 4.944 -0.897 -0.466 -4.908 -11.015 -0.372 0.070 -11.088 -0.383 -1.057 -0.497 

กลุมผลิตภัณฑนม -0.960 -1.097 35.368 4.541 -1.770 0.133 -0.517 0.001 -2.971 0.180 -0.341 -0.229 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 25.165 -0.801 -1.157 1.900 -1.712 12.679 -0.504 0.415 -6.407 -0.300 0.734 0.088 

น้ําตาล 5.489 -1.411 -2.128 8.153 0.711 3.037 -0.924 -0.206 -4.664 -0.217 -0.601 -1.813 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  2.110 0.272 1.019 0.269 5.479 1.759 -1.835 0.151 0.528 0.443 0.058 -0.457 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -0.170 -0.156 0.045 1.686 -0.422 0.035 -0.868 -0.310 -0.187 -0.622 -0.146 -0.238 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป ค.ศ. 2001 

หมายเหตุ : โปรดดูขอมูลการสงออก และนําเขาของประเทศตางๆ ไดจากภาคผนวก
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 ตารางที่ 4.6 แสดงความไดเปรียบที่เกิดจากการสงออก เทียบกับการนําเขาสําหรับสินคาเกษตร

ของประเทศตางๆ หรือดัชนีความเปรียบทางการคาโดยเปรียบเทียบ (RTA) ดัชนีนี้ไดมาจากผลตางของ

ดัชนี RCA และดัชนี RCDA หากดัชนี RTA มีคามากกวา 0 แสดงวา ประเทศมีความไดเปรียบทางการคา

ในสินคานั้นๆ   

 สําหรับประเทศไทย  สินคาเกษตรของไทยที่มีความไดเปรียบเชิงการคา เรียงลําดับจากมากไป

นอย   (ดูตารางที่ 4.7) คือ กลุมขาวสารและผลิตภัณฑขาว น้ําตาล กลุมพืชอื่นๆ ขาวกลองและ

ขาวเปลือก กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ประมง กลุมผักผลไมและผลไมมี

เปลือกแข็ง กลุมธัญพชือื่นๆ และกลุมนํามันพืชและไขมัน 

 สวนสินคาเกษตรของไทยที่มีความเสียเปรียบเชิงการคา เรียงลําดับจากมากไปนอย (จากคาลบ

มาก ไปลบนอย ดูตารางที่ 4.7) คือ กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน กลุมขนสัตว ไหม

และดักแด กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ ปาไม กลุมผลิตภัณฑนม ขาวสาลี นมสดหรือนํ้านมดิบ กลุมววั

แพะแกะ ออย กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ และกลุมเนื้อวัวแพะแกะ 

 หากเปรียบเทียบผลที่ได กับผลการวิเคราะหโดยใชดัชน ี RCA ที่พิจารณาเฉพาะการสงออก ที่

แสดงไวในตารางที่ 4.3 จะพบวา สินคาที่จัดวามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในดานการสงออก จะ

จัดเปนกลุมสินคาที่มีความไดเปรียบเชิงการคาดวยเชนกัน  

 สวนกลุมสินคาที่จัดวามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในเชิงการคา ขณะที่มีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบต่ําหรือไมมีนัน้ ไดแก  กลุมผักผลไมมีเปลือกแข็ง  กลุมธัญพชือื่นๆ และกลุมน้ํามันพืช

และไขมัน 
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ตารางที่ 4.7 ดัชน ีความไดเปรียบเชิงการคา ของสินคาเกษตรของประเทศไทย 
(ก) กลุมสินคาที่ไดเปรียบเชิงการคา 

กลุมสินคา RTA 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 25.17 

น้ําตาล 5.49 

กลุมพืชอื่นๆ 3.79 

ขาวกลองและขาวเปลือก 3.24 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 2.78 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  2.11 

ประมง 1.11 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 0.64 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0.35 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 0.26 

 
 (ข) กลุมสินคาเกษตรของไทยที่ไมมีความไดเปรียบเชงิการคา  

กลุมสินคา RTA 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -6.69 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -1.90 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -1.64 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -1.25 

ปาไม -1.10 

กลุมผลิตภัณฑนม -0.96 

ขาวสาลี  -0.95 

นมสด -0.78 

กลุมวัว แพะ และแกะ -0.46 

ออย -0.37 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -0.17 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -0.07 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล GTAP ป ค.ศ. 2001โดยผูเขียน 

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดการคํานวณ ในตารางที่ 4.6
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2.  โครงสรางภาษีนําเขา การอุดหนนุการผลิตภายใน และการอุดหนุนการสงออกของไทย 
และประเทศคูเจรจา 
 

 ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) หรือความไดเปรียบเชิงการคา (RTA) ที่ไดวิเคราะหไปใน

หัวขอที่แลว ไมไดพิจารณานโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ อันมีสวนใหประเทศตางๆ เกิดความ

ไดเปรียบในการผลิต หรือการสงออกที่เพิ่มขึน้   ผลของการแทรกแซงของภาครัฐ ไมวาเปนอัตราภาษีขา

เขา การอุดหนุนการผลิตภายใน หรือการอุดหนุนการสงออก ยอมสงผลตอราคาขายในประเทศ และ/หรือ 

ราคาสินคาในตลาดโลก  ทายสุดสงผลตอปริมาณการผลติ การบริโภคในประเทศ ปริมาณการสงออก

และนําเขา ทําใหปริมาณเหลานี้เปล่ียนแปลงไปจากกรณีไมมีการแทรกแซงชองรัฐ    หัวขอน้ี เปนการ

วิเคราะหโครงสรางการปกปองสินคาเกษตรของประเทศไทยและประเทศคูเจรจา ซึ่งชวยเพิ่มความเขาใจ

ผลการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการคาจากขอตกลงทวิภาคีของประเทศไทยเอง และประเทศอื่นๆได

ชัดเจนขึ้น 
 

 อัตราภาษีขาเขา (Import Tariffs) 

 อัตราภาษีขาเขา จากฐานขอมูล GTAP version 6 ที่แสดงในหัวขอน้ี เปนอัตราภาษี

เทียบเทาตามราคาที่เก็บจริง (Ad Valorem Equivalence Applied Rate) ของทุกประเทศในป พ.ศ. 

2544 ดังแสดงในตารางที่ 4.8   อัตราภาษีขาเขาเทียบตามราคาเทาที่เก็บจริงนี้ อาจตางจากอัตราภาษทีี่

ผูกพัน (Bound Rates) หรือภาษีแบบ MFN (Most Favored Nation) ได  โดยทั่วไป อัตราภาษีขาเขาที่

เก็บจริง จะมีคาที่ต่ํากวาอัตราภาษี MFN และอัตราภาษีที่ผูกพัน  ความแตกตางของอัตราภาษีขาเขาที่

เก็บจริง กับอัตราที่ผูกพัน ของแตละประเทศ ไมแนนอน  นอกจากนี้ สวนตางระหวางอัตราทั้งสอง อาจจะ

แตกตางไปตามชวงของอัตราภาษีที่ผูกพันอกีดวย     ดังนั้น  ในการเจรจาเพื่อเปดเสรีการคา หาก

ตองการใหมีการกีดกันทางการคาที่นอยลง  จําเปนตองลดภาษีที่ผูกพันนั้นลงอยางมากในบางรายการ 

เพื่อใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงไดจริง  อยางไรก็ดี ในกรอบการเจรจาทวิภาคีของไทย มกัใชภาษี MFN 

เปนอัตราฐาน (Based Rates) เพื่อใชการคํานวณแบบแผนการลดภาษี  ยกเวนในกรณีของไทย-ญี่ปุน ซึ่ง

ใชอัตราภาษีทีม่ีการเก็บจริงในการคํานวณเพื่อใชในการเจรจา 

 หากพิจารณาโครงสรางการปกปองตลาดสินคาเกษตรของประเทศตางๆ โดยการใชภาษี

นําเขา พบวา ประเทศไทยมีการปกปองสินคาเกษตรโดยใชภาษีขาเขา สูงกวาประเทศสหรัฐอเมริกา 

ETTA นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ใกลเคียงประเทศญี่ปุน แตยังต่ํากวา ประเทศอินเดีย เกาหลี จีน เวียดนาม   

โดยรวมแลว ประเทศไทยมีการเก็บภาษีขาเขาสําหรับสินคาเกษตรสูงกวาคาเฉลี่ยของโลก สูงกวา

คาเฉลี่ยของกลุมประเทศยากจน กลุมประเทศกําลังพัฒนา และกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

 หากพิจารณาโครงสรางภาษีขาเขา ที่ไทยเก็บจากประเทศตางๆ แยกตามหมวดสินคา

เกษตร ตามตารางที่ 4.8 พบวา อัตราภาษตีามราคาคํานวณแบบเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ไทยเก็บจริงนั้น อยู
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ระหวาง รอยละ 1 ถึง 56 เมื่อเฉลี่ยรวมพบวา สินคาเกษตรไดรับการคุมครองโดยอากรขาเขา รอยละ 

29.7 ในป พ.ศ. 2544  ขณะที่อัตราภาษีขาเขาโดยรวมของไทยอยูที่รอยละ 19 แสดงวา ประเทศไทยมี

การปกปองสินคาเกษตรมากกวาสินคาอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ แถวนอนสุดทายของตารางแสดงอัตรา

ภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ไทยเก็บจากประเทศที่สงสินคามายังไทย พบวา ภาษีขาเขาเฉลี่ยสูงเรียง

จากมากไปนอยเปนสินคาที่นําเขาจาก อินเดีย EFTA เกาหลี  อาเซยีน  ญี่ปุน BIMSTEC จีน  

สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด  ออสเตรเลีย และเปรู 

 หากพิจารณาโครงสรางภาษีขาเขา ที่ไทยเก็บจากประเทศตางๆ แยกตามหมวดสินคา

เกษตร ตามตารางที่ 4.8 คอลัมนสุดทาย พบวา กลุมสินคาเกษตรที่มีภาษีขาเขาเฉลี่ยสูง มากกวารอยละ 

40 ไดแก กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ (56%) กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (43%)    ประมง (48%) กลุมเนื้อ

วัวแพะแกะ (45%) กลุมธัญพชือื่นๆ (40.3%) 

 กลุมที่มีอัตราภาษีขาเขารองลงมา ระหวางรอยละ 30-40 ไดแก กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตว

อื่นๆ (34%) กลุมผักผลไม (35%) กลุมพืชอืน่ๆ (32%)  

 กลุมที่มีอัตราภาษี ระหวาง รอยละ20-30 ไดแก กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน (22%)   สวนที่เหลือมี

อัตราภาษีต่ํากวารอยละ 20 

 ตารางที่ 4.9 แสดงระดับการกีดกันทางการคาโดยภาษนีําเขา ที่สินคาเกษตรสงออกของ

ไทยตองเผชญิ พบวา สินคาเกษตรไทยถูกเก็บภาษีขาเขาโดยเฉลี่ย (คํานวณดวยคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก) 

ประมาณรอยละ 19.7 ในป พ.ศ. 2544   ภาษขีาเขาที่ถูกเก็บอยูระหวางรอยละ 0 ถึง 97 

 หากพิจารณาตามรายการสินคาพบวา สินคาออกไทยที่ถูกเก็บภาษใีนอัตราที่สูงมาก และมี

มูลคาการสงออกสูงคือ น้ําตาล (97%) ขาวสารและผลิตภัณฑขาว (43%)  

 รองลงมาคือ กลุมผักผลไม (13%) กลุมพืชอืน่ๆ (15%) กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (16%) 

กลุมเนื้อวัวแพะแกะ (9%) ในกรณีขาวกลองขาวเปลือกนั้น แมวาจะมีถูกอัตราภาษีที่สูง แตปริมาณการ

สงออกของไทยมีคาไมสูงมากนัก  

 ประเทศที่มีการปกปองโดยอาศัยอัตราภาษีขาเขาในระดับที่สูง และมีผลตอการสงออก

สินคาหลักของไทยคือในกรณีขาวนั้น ประเทศที่มีอัตราภาษนีําเขาสูงมากไดแก ญี่ปุน (1000%) เกาหลี 

(1000%) รองลงมาคือ อินเดีย (74%) กลุม BIMSTEC และกลุม EFTA (20%)  

 ในกรณีของน้ําตาล  ประเทศที่เก็บภาษีขาเขาสูงไดแก ญี่ปุน (309%) รองลงมาคือ อินเดยี 

(43%) สหรัฐอเมริกา (30%) กลุม BIMSTEC (24%) กลุม EFTA (20%)  

 สวนสินคาอื่นๆที่สําคัญ เชน เนื้อไก ซึ่งจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ นั้น พบวา ถูก

เก็บภาษีสูงมาก จากประเทศในกลุม EFTA รองลงมาคือ อนิเดีย เกาหลี และกลุม BIMSTEC 
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 แถวสุดทายของตารางที่ 4.9 แสดง อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ย ที่สินคาเกษตรไทยตองเผชิญ ใน

การสงออกไปยงัประเทศตางๆ พบวา สินคาไทยถูกกีดกันดวยมาตรการภาษี เรียงจากมากไปนอย คือ 

อินเดีย ญี่ปุน เกาหลี EFTA อาเซียน5  BIMSTEC  เปรู  จีน  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด 

 อนึ่ง โปรดสังเกตวา อัตราภาษขีาเขา ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ยังมิไดรวมเอามาตรการปกปองที่

มิใชภาษี (Non-Trade Barriers) อาท ิมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื (SPS) หรือมาตรการ

ปกปองทางเทคนิค (Technical Barriers) ซึง่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศอีกประเภทหนึ่ง และ

สงผลตอการประเมินผลไดผลเสียจากขอตกลง FTA ได   อยางไรก็ตาม การตีคามาตรการ NTB ใหเปน

ภาษีเทียบเทา เปนเรื่องที่ทําไดคอนขางลําบาก อยูนอกกรอบการวจิัย และไมอาจการวิเคราะหโดย

แบบจาํลอง GTAP ไดโดยตรง 

 

 อัตราการอุดหนุนภายใน (Domestic Supports) 

ขอมูลอัตราการอุดหนุนภายใน ป พ.ศ. 2544 ที่ใชในโปรแกรม GTAP อาศัยระดับการ

อุดหนุนผูผลิต หรือ Producer Support Estimates (PSE) ที่ประมาณการโดยองคกรความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา หรอืที่เรียกกันโดยยอวา OECD (Organization for Economic Co-Operation 

and Development)   คา PSE ที่องคกร OECD คํานวณนี้ประกอบดวยสองสวนหลัก คือ  การอุดหนุน

ราคา (Market Price Support) และการอุดหนุนในรูปรายจายของรัฐ (Budgetary Payments) อัตราการ

อุดหนุนภายในที่ใชในโปรแกรม GTAP อาศัยเฉพาะขอมลูสวนที่สองของ PSE  การ อุดหนุนภายใน

แบบจาํลอง GTAP ไดกระจายออกเปน 4 กลุมคือ การอดุหนุนการผลิต การอุดหนุนปจจัยการผลิตขั้น

กลาง การอุดหนุนที่อิงกับพื้นที่ และการอุดหนุนที่อิงกับปริมาณทุน   

ขอมูลระดับการอุดหนุนภายในแบบ PSE ของ OECD แตกตางไปจากคา Aggregate 

Measure of Support  หรือเรียกโดยยอวา AMS (เปนคาที่คํานวณขึ้นเองโดยประเทศตางๆ ตามแนวทาง

ที่กําหนดโดยขอตกลงรอบอุรุกวัย)  เนื่องจากประเทศตางๆอาศัยวิธีการคํานวณที่แตกตางกันไป จึงทําให

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลทั้งสองเปนไปไดยาก ตัวอยางเชน ขอมูลแบบ AMS อาศัย

ราคากลางคงที่ในปฐาน (Fixed Baseline Reference Prices) สําหรับคํานวณมูลคาการอุดหนุนในแต

ละป  ขณะที่แบบ PSE จะใชราคาในปนั้นในการคํานวณ  กลาวโดยรวมแลว อัตราการอดุหนุนแบบ PSE 

มีคามากกวาแบบ AMS และวิธีที่คํานวณโดย OECD นาจะสะทอนขอเท็จจริงไดดีกวา เนื่องจากขอมูล

ของแตละประเทศอาศัยพื้นฐานการคํานวณแบบเดียวกัน  

อัตราการอุดหนุนภายใน  ที่ปรากฏในฐานขอมูล GTAP version 6 แสดงเปนรอยละของ

มูลคา        การอุดหนุนตอมูลคาการผลิต   เมื่ออัตราการอุดหนุนมีคาเปนบวก แสดงวา การผลิตสินคา

นั้นไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ สวนกรณีที่อัตราเปนลบ แสดงวา การผลิตสินคาดังกลาวถูกเก็บภาษทีี่

เกิดขึ้นไดตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงกอนที่ถูกสงออกนอกประเทศ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงอัตราการอุดหนุนภายใน สําหรับสินคาเกษตรของประเทศไทย และ

ประเทศคูเจรจา พบวา ประเทศที่มีการใชมาตรการนี้อยางเขมขน ไดแก อนิเดีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา กลุม 

EFTA สวนประเทศไทยเอง ไมมีการใชการอุดหนุนการผลิตภายใน ในป พ.ศ. 2544 

 ภายใตกรอบเจรจาแบบทวิภาคี การลดอตัราการอุดหนุนภายใน มไิดเปนประเด็นที่มี

ความสําคัญ เทียบเทากับเร่ืองมาตรการทางภาษี  เนื่องจากขอตกลงทวิภาคีของไทยที่ผานมา กม็ิได

บรรจุเร่ืองนี้ไวในสาระของขอตกลง   ในทํานองเดียวกัน ความสําคัญเรื่องการอุดหนุนภายใน สําหรับการ

เจรจาแบบพหภุาคีของไทยก็มิไดเปนประเด็นสําคัญนัก การศกึษาของสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (พ.ศ. 2549) ชี้วา ไทยจะไมไดรับประโยชนมากนัก เมื่อเทียบกับประโยชนที่จะไดจากการลด

ภาษีขาเขา และขอจํากัดเรื่องการเขาถึงตลาด  เนื่องจากสินคาออกที่สําคัญของไทยนั้น สวนใหญมี

ปญหาเรื่องภาษีขาเขาที่อยูในอัตราที่สูง    สวนการอุดหนุนภายใน ซึ่งประเทศคูคาของไทยใชในการกีด

กัน มักเปนสินคาที่ไทยไมไดผลิต  ยกตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อุดหนุนการผลิตสินคาในกลุม

ขาวกลองขาวเปลือก กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน ซึง่ไทยไมไดสงออกมากนัก หรือในกรณีของกลุม EFTA มีการ

อุดหนุนภายในมากในกลุมน้ํานมดิบ และกลุมขนสัตวไหมและดักแด     ซึ่งไทยนําเขาเปนมูลคาสูง  

ดังนั้น ไทยนาจะไดรับประโยชนจากการลดการอุดหนุนภายใน ในรูปของการนําเขาสินคาที่ถูกลง 

 

 อัตราการอุดหนุนการสงออก (Export Subsidies) 

 อัตราการอุดหนุนการสงออก ในฐานขอมูล GTAP version 6 ที่ใชในการศึกษานี้ คํานวณ

จากมูลคาการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร ซึ่งไดมาจากขอมูลของประเทศตางๆ ที่ใหกับองคการ

การคาโลก หารดวยมูลคาการสงออก (ที่ราคา FOB) จาก UNCTAD trade data สวนใหญเปนขอมูลในป

ฐานคือ พ.ศ. 2544  

 ตารางที่ 4.11 แสดงอัตราการอุดหนุนการสงออก ของประเทศคูเจรจา สําหรับสินคาที่สงมา

ขายในประเทศไทย (ไมใชอัตราการอุดหนุนการสงออกรวม ที่สงไปขายในตลาดโลก) พบวา ประเทศที่มี

การอุดหนุนการสงออก ไดแก นิวซีแลนด เปรู สหรัฐอเมริกา กลุม BIMSTEC ประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรป EFTA และเกาหลี   โดยรวมแลวสินคาที่ไทยนําเขาและมีการอุดหนุนโดยประเทศผูสงออกในอัตรา

ที่สูงไดแก กลุมผักผลไม น้ํานมดิบ ผลิตภัณฑนม กลุมววัแกะแพะมา สําหรับประเทศไทยในป 2544 ไทย

มิไดใหการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร 

 ตารางที่ 4.12 แสดงอัตราการอุดหนุนการสงออกของประเทศคูเจรจาเฉล่ีย จําแนกตาม

หมวดสินคา พบวา สินคาที่มกีารอุดหนุนอัตราที่สูงไดแก กลุมเนื้อวัว กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ น้ํานม

ดิบ ผลิตภัณฑนม ขาวสารและผลิตภัณฑขาว กลุมธัญพืชตางๆ กลุมปศสัุตว (วัวแกะแพะมา) และกลุม

ผักผลไม  
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 ในทํานองเดียวกันกับการอุดหนุนภายในกรอบพหุภาคี  ประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการลด

การอุดหนุนการสงออก ไมมากนักเมื่อเทียบการลดภาษี  อยางไรก็ดี การศึกษาของสถาบันวิจัยเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2549) ชี้วา   ไทยยงัควรสนับสนุนใหมีการลดการอุดหนุนการสงออก เนื่องจาก

ไทยอยูในฐานะที่ไดประโยชนจากขอตกลง โดยใหเหตุผลวาการลดการอุดหนุนการสงออก โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาในสินคาขาว และสหภาพยุโรปในสินคาน้ําตาล จะมีผลใหราคาในตลาดโลกของสินคาทั้ง

สองเพิ่มขึ้น และเปนผลดีตอประเทศไทย  
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ตารางที่ 4.8 อัตราภาษีขาเขาที่ไทย เก็บจากประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร 

กลุมสินคา ASEAN5 New Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea Rest of the World เฉลี่ย 

ขาวกลองและขาวเปลือก 0 0 0 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 2.0 

ขาวสาลี  23.5 0 19.3 0 24 0 19.4 0 0 0 0 18.8 19.3 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  26.8 0 28.6 0 7.4 32.5 47.1 0 0 68.7 0 34 40.3 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 47.9 35.2 56.8 0 56.5 35.2 25.7 51.2 39.9 19.1 54.9 31.9 34.8 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 47.2 0 40.6 0 17.7 29.6 20.5 6.2 33.8 42.1 0 20.6 22.1 

ออย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5.0 

กลุมพืชอื่นๆ 31.8 39.9 35.3 0 28 37.6 30.6 30.9 29.2 26.9 39.8 31.7 31.5 

กลุมวัว แพะ และแกะ 1.2 0 9.3 0 0 0 0.8 0 5 9.7 5 9.6 9.5 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 7 1.3 1.5 0 12.5 0.6 1.9 5.6 4 14 17.7 4.5 4.6 

น้ํานมดิบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 1.3 1 1.2 0 0 20.8 1 0 0 23.2 0 3 3.4 

ปาไม 1.3 1.4 2.4 0 19.8 8.8 1.9 0 0 6.1 0 1.2 1.3 

ประมง 53.7 0 35 60 60 22.4 52.9 23.7 58.3 19.6 0 47.6 48.1 
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ตารางที่ 4.8 อัตราภาษีขาเขาที่ไทย เก็บจากประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร (ตอ) 

กลุมสินคา ASEAN5 New Zealand Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea Rest of the World เฉลี่ย 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  25.6 52.9 57.4 60 60 22.9 58 0 44.1 54.8 60 31.6 45.5 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 42.6 15.8 14.5 0 10 26.2 14.1 0 36.1 31.4 16.7 30 34.2 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 21 0 19 0 10.7 26 6.5 0 20.3 10.6 0 10.1 16.2 

กลุมผลิตภัณฑนม 14.2 9.9 11.6 0 8.2 32.3 13.4 0 27.1 13.2 0 9.3 10.4 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 1.8 0 0 0 20 18 18.4 0 0 0 0 9.2 4.2 

น้ําตาล 31.8 36.6 35.6 0 35 20 24.9 0 23.9 41.3 30.9 32.5 31.1 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  46.3 24.7 35.9 6.7 55.8 45.2 24.6 59.7 49.1 32.7 39.8 48.5 43.0 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  59.9 67.7 35.9 0 56.2 66.2 57.1 0 63.2 56.1 59.2 54.6 56.3 

เฉลี่ย 42.07 16.03 12.68 8.95 50.42 39.97 17.85 32.45 47.76 26.32 41.38 31.76  

ที่มา : จากฐานขอมูล GTAP version 6.
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ตารางที่ 4.9 อัตราภาษีขาเขา ที่ไทย ถูกเก็บจากประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร 
กลุมสินคา 

ASEAN5 
New 

Zealand 
Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

Rest of  
the World 

เฉลี่ย 

ขาวกลองและขาวเปลือก 16.1 0 0 0 0 0 6 0 15.4 0.3 1000 28.1 73.6 

ขาวสาลี  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 4.5 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0.2 0 0 13.2 0 44.3 0.2 2.4 95.5 0.8 0 3.4 3.4 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 4.8 0 0.7 0 81.8 28.7 1 26.9 68.6 5.6 92.5 17.4 12.8 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 1.8 0 0 0 43.8 0 0 14.8 28.9 24.5 3 9.5 7.5 

ออย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.8 7.7 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  0 0 0 0 5 0 0 10.7 0 5.8 2 2.7 4.3 

กลุมพืชอื่นๆ 122.8 1.2 0 12 20.8 0.8 6.5 4 15 13.7 6.8 8.9 14.6 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.7 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 3.5 0 0 12 34.4 0.1 0.4 23.5 49.4 1.1 7.5 5.3 2.7 

น้ํานมดิบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 0 0 2.5 0 15 7.4 0 15 0 0 2.5 4.6 5.6 

ปาไม 0.3 0 0 0 0 1.6 0 4.1 0 4.1 4.2 1.1 2.3 

ประมง 0.2 0 0 0 35 3.4 0 15.8 0 0.6 16.3 12.4 3.3 
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ร  ตารางที ่4.9 อัตราภาษีขาเขา ที่ไทย ถูกเก็บจากประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสนิคาเกษตร (ตอ) 

กลุมสินคา ASEAN5 
New 

Zealand 
Australia Peru India Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

Rest of the 
World 

เฉลี่ย 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  9.3 0 0 0 35 0.2 1.5 25.3 57.8 16.4 0 11.5 8.8 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 0.6 3.3 0.1 0 56 9.3 4.8 22.9 132 3.4 24.8 25.4 16.0 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 1.2 0.4 0 0 90.8 2.4 4.1 35 21.4 6.1 8.5 9 10.3 

กลุมผลิตภัณฑนม 3.1 2.3 3.8 0 35 45.1 18.7 12.4 81.3 12.1 46.9 18.4 9.0 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 14.1 0 0 0 73.7 1000 3.6 20.2 20.2 0.5 1000 38.7 43.4 

น้ําตาล 13.7 0 0 0 42.7 308.7 29.8 23.8 19.7 18.8 3.8 54.8 96.9 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  2.9 1.2 1.9 18.9 40 8.3 1.8 10 11.5 6.4 37.1 13.8 7.3 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  26.6 4 11.9 0 35 47.6 9.1 36.5 5.2 44.9 30 26.5 26.8 

เฉลี่ย 18.98 1.12 1.72 10.14 43.95 36.19 2.77 17.84 22.92 8.51 28.31 23.03  

ที่มา : จากฐานขอมูล GTAP version 6. 

4-23                                                       
  

 

  

 



 4-24  

ตารางที่ 4.10 อัตราการอุดหนุนการผลติภายใน ของไทยและประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร 

กลุมสินคา 
Thailand ASEAN5 

New 
Zealand 

 Australia Peru     India    Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

ขาวกลองและขาวเปลือก -0.26 -1.95 -0.05 0.01 -0.4 6.39 5.64 85.69 0 -0.93 -1.94 0 

ขาวสาลี  -0.22 -2.3 0 0.5 -0.05 10.42 0.02 3.62 1.61 2.72 -1.94 0 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -0.22 -8.98 0 0 -0.26 3.52 1.51 6.65 0.17 2.75 -1.94 0 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -0.08 -3.18 0 0 -0.18 3.37 0.12 4.34 -0.35 2.05 -1.93 0 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -0.08 -0.9 0 0 -0.25 3.44 45.86 28.83 -0.59 2.34 -1.94 0.01 

ออย -0.12 -1.56 -0.05 0 -0.4 2.52 0.11 2.15 0.01 0.83 -1.94 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -0.18 -0.48 0 0 -0.38 4.4 0.13 4.34 -9.55 2.1 -1.94 0.06 

กลุมพืชอื่นๆ -0.08 -1.55 0 0 -0.28 3.37 0.12 4.34 1.55 2.04 -1.92 0 

กลุมวัว แพะ และแกะ -0.11 -1.42 0 0 -0.33 -0.33 3.68 0.07 -1.19 7.1 -1.41 0 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -0.11 -1.54 0 0 -0.34 -0.2 0.25 0.01 0.37 2.38 -1.42 0 

น้ํานมดิบ -0.11 -0.7 0 0 -0.38 -0.13 3.53 2.75 1.31 20.22 -1.44 0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -0.11 -1.11 0 0.93 -0.38 -0.2 0 0.13 0 101.1 -1.44 0 

ปาไม -1.67 -1.65 -0.35 -0.96 -0.36 -0.38 -1.26 0 0 17.51 -5.13 -0.71 

ประมง -0.01 -0.74 -4.04 -2.46 -0.66 -0.68 -7.44 0 -0.2 2.03 -1.58 -0.45 
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ตารางที่ 4.10 อัตราการอุดหนุนการผลติภายใน ของไทยและประเทศคูเจรจา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร (ตอ) 

กลุมสินคา Thailand ASEAN5 
  New 
Zealand 

 Australia Peru    India    Japan USA BIMSTEC EFTA China S. Korea 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -1.15 -2.2 0 0 -0.64 -1.42 0 0 0 0 -2.04 0 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ -1.15 -2.49 0 0 -0.67 -0.03 0 0 0 0 -2.05 0 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน -1.18 -1.23 0 -0.01 -0.6 -0.79 -0.02 0 3.16 0 -3.88 0 

กลุมผลิตภัณฑนม -1.15 -1.29 0 0 -0.54 -1.42 0 0 -5.2 0 -1.37 0 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -0.54 -1.51 0 0 -1.49 6.38 0 0 -0.07 -0.02 -3.88 0 

น้ําตาล -5 -6.53 0 0 -1.15 -3.58 0 0 -0.76 0 -3.87 0 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  -0.87 -1.87 -0.34 -1.22 -0.91 -1.42 -4.54 0 -0.8 0.09 -3.73 -1.43 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -41.47 -14.2 -0.62 -0.84 -17.1 -6.22 -37.19 0 -44.76 2.23 -23.21 -39.5 

ที่มา : จากฐานขอมูล GTAP version 6. 
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ตารางที่ 4.11 อัตราการอุดหนุนการสงออก ของคูเจรจา สําหรับสนิคาที่ไทยนําเขา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสนิคาเกษตร 

กลุมสินคา New Zealand Peru USA BIMSTEC EFTA S. Korea Rest of the World 

ขาวกลองและขาวเปลือก 0 0 0 0 0 0 0 

ขาวสาลี  0 0 0 0 0 0 0 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0 0 0 0 0 0 12.59 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 0 0 0 0 109.35 7.39 0.95 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 0 0 0 0 0 0 0 

ออย 0 0 0 0 0 0 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  0 0 0 0 0 0 0.36 

กลุมพืชอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0.01 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0 0 0 0 36.91 0 0 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0.22 

น้ํานมดิบ -1.31 0.73 0 0.74 107.29 0 0.3 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 0 0 0 0 0 0 0 

ปาไม 0 0 0 0 0 0 0 

ประมง 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที่ 4.11 อัตราการอุดหนุนการสงออก ของคูเจรจา สําหรับสนิคาที่ไทยนําเขา ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสนิคาเกษตร (ต 

กลุมสินคา 
New 

Zealand Peru USA BIMSTEC EFTA S. Korea Rest of the World 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  0 0 0 0 2.67 0 60.5 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 0 0 0 0 7.45 0.35 3.44 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 0 0 0 0 0 0 0.13 

กลุมผลิตภัณฑนม 0 0 7.83 0 30.3 0 20.77 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 0 0 0 0 0 0 6.77 

น้ําตาล 0 0 0 0 0 0 40.09 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  0 0 0 0 1.51 0 0.72 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  0 0 0 0 0 0 0.87 

ที่มา : จากฐานขอมูล GTAP version 6. 
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ตารางที่ 4.12 
อัตราการอุดหนุนการสงออก ป พ.ศ. 2544 ในหมวดสินคาเกษตร 

กลุมสินคา 

New 

Zealand Peru USA BIMSTEC EFTA S. Korea 

Rest of 

the 

World 

ขาวกลองและขาวเปลือก 0 0 0 0 0 0 0 

ขาวสาลี  0 0 0 0 0 0 5.85 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0 0 0 0 0 0 67.86 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 0 0 0 0 1576.4 88.72 5.84 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 0 0 0 0 0 0 0 

ออย 0 0 0 0 0 0 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  0 0 0 0 0 0 4.55 

กลุมพืชอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0.28 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0 0 0 0 397.23 0 0 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 3.06 

น้ํานมดิบ -14.45 8.78 0 9.51 1290.37 0 7.54 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 0 0 0 0 0 0 0 

ปาไม 0 0 0 0 0 0 0 

ประมง 0 0 0 0 0 0 0 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  0 0 0 0 29.18 0 320.08 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 0 0 0 0 84.21 4.15 31.17 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 0 0 0 0 0 0 0.38 

กลุมผลิตภัณฑนม 0 0 93.96 0 368.45 0 279.29 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 0 0 0 0 0 0 79.97 

น้ําตาล 0 0 0 0 0 0 195.54 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  0 0 0 0 31.12 0 14.92 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  0 0 0 0 0 0 9.07 

ที่มา : จากฐานขอมูล  GTAP version 6
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3. ผลการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณ จากการเปลี่ยนแปลงภาษีขาเขา จากขอตกลง
เขตการคาเสรีระหวางไทยกับคูเจรจา 

 
 หัวขอนี้ เสนอผลการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณ  จากขอตกลงฉบับตางๆ   เพื่อใหเห็นภาพ

เปรียบเทียบผลที่มีตอเศรษฐกิจของไทย ในดานตางๆ  อาทิ สวัสดิการสังคมรวม อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา     การวิเคราะหในหัวขอนี้ อาศัยขอสมมติฐาน เพื่อ

กําหนดสถานการณการเปลี่ยนแปลงแบบตางๆ  เพื่อชี้ใหเห็นสวนไดและสวนเสีย ในการใชภาคเกษตร 

เปนสวนหนึ่งในการเจรจาตอรอง  การวิเคราะหในหัวขอนี้ ไมไดอิงกับอัตราภาษีที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่

ขอตกลงมีผลผูกพัน และไมอิงกับเงื่อนไขชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง   สวนการวิเคราะหขอตกลงบาง

ฉบับ ที่ผูวิจัยทราบแบบแผนการลดภาษี ตามเงื่อนเวลาของขอตกลง และอัตราภาษีที่เปล่ียนแปลง จะได

นําเสนอในหัวขอถัดไป   

 
 3.1 ขอสมมติสถานการณในการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณ  
  ในการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการจัดตั้งขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย ผูวิจัยสมมติ

สถานการณเปน 3 กรณีคือ 

กรณีที่ 1 สมมติใหประเทศไทยกับประเทศคูเจรจาและคูสัญญา ทุกคู ยกเลิกอัตราภาษีขา

เขา ในหมวดสนิคาเกษตรพรอมกัน ลดลงเหลือศูนย รวมทั้ง ยกเลิกการอุดหนุนภายในและการอุดหนุน

การสงออก    กรณีแรกนี้ เปรียบเสมือนหนึ่งไทยตกลงการเปดเขตการคาเสรีแบบทวิภาคทีุกคู สําหรับ

เฉพาะสินคาเกษตร โดยพรอมเพรียงกัน  อนึ่ง โปรดสังเกตวา กรณีนี้มิใช การเปดเสรีแบบพหุภาคี เพราะ 

ประเทศคูเจรจา จะไดรับประโยชนจากขอตกลงกับไทยเทานั้น แตไมไดประโยชนจากการลดภาษีจาก

ประเทศอื่นๆ ที่ไทยทําขอตกลงดวย 

กรณีที่ 2 สมมติใหประเทศไทยกับประเทศคูเจรจา แตละคู ยกเลิกอัตราภาษีขาเขา (Import 

Tariff) ระหวางกันในหมวดสินคาเกษตร จนเปนศูนย รวมทั้งการอุดหนุนภายในและการอุดหนุนการ

สงออก ลดลงเหลือศูนย 

กรณีที่ 3 สมมติตามกรณีที่ 2 แตไมรวมสินคาขาวและขาวเปลือกในการลดภาษีขาเขา 

 
 3.2 ผลการวิเคราะห 
  3.2.1 กรณีที่ 1 ไทยทําขอตกลงเขตการคาเสรี ทุกคู พรอมกัน และใหอัตราภาษีขาเขา

สินคาเกษตรเปนศูนย 

(1)  ผลตอเศรษฐกิจโดยรวม (ดูตารางที่ 4.13 และ 4.14) 

     โดยรวม ประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากขอตกลงการมี FTA โดยมูลคา

ผลิตภัณฑภายในประเทศ (ณ ระดับราคาป พ.ศ. 2544) เพิ่มขึ้นรอยละ 8 สวนประเทศคูเจรจาเขตการคา
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เสรีที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก ไดแก นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา กลุม BIMSTEC และจีน   สวนประเทศที่

เหลือจะไดรับผลกระทบเชิงลบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่ไดรับผลกระทบดานลบ

มากคือ ประเทศเกาหลี เปรู  EFTA และญีปุ่น ซึ่งเปนผูนําเขาสินคาเกษตรรายใหญของไทย  สาเหตุที่ไทย

ไดรับประโยชนจากขอตกลงในอัตราที่สูงกวาประเทศอื่นๆ เนื่องจากตามขอสมมติดังกลาว มีผลใหราคา

สินคาเกษตรของไทยทุกกลุม สูงขึ้นกวากรณีไมมีการเจรจาเปนอยางมาก ยกเวนเฉพาะสินคาประมง 

และสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสูงมาก และไดเปรียบสูง ตามที่จําแนกไวในตารางที่ 4.3 

สามารถสงออกเปนมูลคาที่สูงขึ้นมาก  อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา ประโยชนที่ประมาณไดจากแบบจาํลอง

นี้ เปนขอสมมติที่แตกตางจากความเปนไปไดในทางปฏิบัตเิปนอยางมาก เนื่องจากเปนขอสมมติที่ไทยได

ประโยชนในทุกคูเจรจา และประหนึ่งวา ประเทศคูแขงขันอื่นๆในโลก (ที่ไมไดพิจารณา) ไมไดมีการ

เปล่ียนแปลงทางมาตรการทางการคาหรือทําขอตกลงแบบทวิภาคีเชนเดียวกับไทย 

     หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางสังคม23 อันเนื่องมาจากการ

ยกเลิกกําแพงภาษีขาเขา  สงผลใหมีการกระจายทรัพยากรในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ลดการบิดเบือนกลไกราคาลง  (Allocative Efficiency) หรือไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงราคา

สินคา (Gains from Terms of Trade) และจากความไมสมดุลระหวางการออมและการลงทุน 

(Investment-Saving Effect)  สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สะทอนใหสวัสดิการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริโภคมากขึ้นในราคาที่ถูกลง และสวัสดิการที่สังคม

โดยรวมไดจากการผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูผลิตลดการผลิตสินคาที่เคยไดรับการปกปอง

จากมาตรการกีดกันทางการคา เปดโอกาสใหทรัพยากรถูกนําไปใชในภาคการผลิตอื่นๆ  สวัสดิการสังคม

สวนที่สอง ไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราการคา การเปดเสรีการคามีผลใหราคาสินคาในตลาดโลก

แตกตางไปจากเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานและอุปสงคของสินคาสงออก ในกรณีที่

อัตราการคาดีขึ้น คือ ราคาสินคาสงออกของไทยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทําใหสวัสดิการสังคมของไทยเพิ่มขึ้น 

หรือในขณะเดียวกัน สินคาที่ไทยจําเปนตองนําเขาเพื่อการบริโภค หรือเปนวัตถุดิบ หรือเปนปจจัยการ

ผลิตขั้นกลางในการผลิต เหลานี้มีราคานําเขาที่ถูกลง ยอมทําใหไทยมีสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นดวย    การ

เปล่ียนแปลงสวัสดิการสังคมสวนที่สาม เกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาการออมและการลงทุน

เปล่ียนไป อันเปนผลของการเปดเสรี  โดยทั่วไป หากทําใหมีการออม มากกวาการลงทุนในประเทศ 

ประเทศยอมไดประโยชนจากเงินโอนจากตางประเทศ เนื่องจากมีการเคลื่อนยายทรัพยากรเพื่อไปลงทุน

ในประเทศอื่นๆ 

                                                                 
3 สวัสดิการสังคมที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงภาษีขาเขา หรอืมาตรการทางภาษีอื่นๆ ในแบบจําลอง 

GTAP  สามารถจําแนกออกเปนสามสวนคือ สวนที่เกิดจากการเคลื่อนยายทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตใน

ประเทศไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนที่สองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคา และสวนสุดทายคือ 

ความสมดุลระหวางระดับการลงทุนและระดับเงินออมในประเทศ  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก 4.1  



 4-31  

ตารางที่ 4.13 
อัตราการเปลีย่นแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (หนวย: รอยละ) 

 

Region Change in Value of GDP 

Thailand 8.31 

ASEAN5 0 

New Zealand 0.04 

Australia 0 

Peru -0.01 

India 0 

Japan -0.3 

USA 0.01 

BIMSTEC 0.02 

EFTA -0.04 

China 0.01 

Korea -0.95 

Rest of the World 0.01 

 

ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม GTAP โดยผูเขียน 

 

  จากตารางที่ 4.14  จะพบวา ประเทศไทย มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้น วัดไดเปนมูลคา  

5,950 ลานเหรียญสหรัฐ   โดยมีแหลงที่มาของสวัสดิการที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา 

กลาวคือมีการนําเขาสินคาที่มีราคาถูกลงและราคาสงออกสินคาเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น ดังที่แสดงใน

คอลัมน  Gains from Terms of Trade ของตาราง    หากเราพิจารณาประเทศที่ไดรับสวัสดิการสูงสุด 

จากการเปดเขตการคาเสรี ปรากฏวา ประเทศญี่ปุน จะไดรับสวัสดิการสังคมที่สูงขึ้น กวา 3,913 ลาน

เหรียญสหรัฐ  โดยมีสาเหตุหลักมาจาการยกเลิกกําแพงภาษีขาเขา ที่ญี่ปุนมีอยูในระดับสูง ทําใหเกิดการ

จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ในทํานองเดียวกัน  ประเทศที่มีการใชอัตราภาษีขาเขาเพื่อ

ปกปองสินคาเกษตรสูงและไดรับสวัสดิการสูงขึ้น เชนเดียวกับกรณีของญี่ปุน คือ เกาหลี  ประเทศคูเจรจา

ที่มีสวัสดิการดีขึ้นอีกประเทศหนึ่งคือ นิวซีแลนด  แตไมไดเพิ่มมากนัก  สวนประเทศอื่นๆที่เหลือมี

สวัสดิการโดยรวมลดลง   
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ตารางที่ 4.14 
การเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการแยกตามสวนประกอบ กรณีแรก 

                                                                                     หนวย: ลาน US$ 

Region 
Allocative 
 Efficiency 

Gains from Terms 
of Trade 

Investment-
saving 

Total 
Welfare 

Thailand -174.7 6270.3 -145.8 5949.7 

ASEAN5 496 -717.5 23.9 -197.6 

New Zealand 1.1 4.1 1.7 6.8 

Australia 5.3 -11.7 -0.9 -7.3 

Peru -0.4 -0.8 -0.1 -1.3 

India -82.7 -10.4 1.1 -92 

Japan 7369.1 -3636.8 180.6 3912.9 

USA 9.6 198.7 -265.7 -57.4 

BIMSTEC 1.5 -12.6 -1.2 -12.2 

EFTA -41.8 -85.4 23.7 -103.4 

China 42.3 -301.3 66.8 -192.2 

Korea 2897.1 -1506.8 79 1469.4 

Rest of the World -540.9 -291.1 39 -792.9 

Total 9981.7 -101.4 2.1 9882.4 

 

         ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม GTAP โดยผูเขียน 
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 (2)  ผลตอมูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก และดุลการคาของไทย  

     ตารางที่ 4.15 แสดงมูลคารวมของการนําเขาและการสงออกของสินคาไทย กอน

และหลังการเปดเขตการคาเสรี กลุมสินคาที่อยูในเงาสีเทา เปนกลุมสินคาเกษตรของไทยที่มีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>0) กอนการเปดเขตการคาเสรี และมีมูลคาการสงออกสูง จะเห็นวา 

ภายหลังการเปดเขตการคาเสรี สินคาออกของไทยกลุมนี้บางกลุม ยังคงสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น ไดแก 

ประมง กลุมเนื้อวัวแพะแกะ ขาวสารและผลิตภัณฑขาว น้ําตาล และกลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ   

     สวนกลุมสินคาที่เดิมไมมีความไดเปรียบมากนัก มีมูลคาการสงออกต่ํา แตคาด

วาจะมีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูงหลังเปดการเขตการคาเสรีไดแก กลุมขาวกลองและ

ขาวเปลือก ปาไม  กลุมน้ํามันพืชและไขมัน และกลุมเครื่องดื่มและยาสูบ    

     หากพิจารณาดานการนําเขาของไทย พบวา กลุมสินคานําเขาที่มีมูลคานําเขา

สูงกอนการลดภาษี   และมีอัตราการขยายตัวของการนําเขาเพิ่มขึ้นไดแก กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน  กลุม

ผลิตภัณฑเสนใยจากพืช กลุมพืชอื่นๆ กลุมผลิตภัณฑนม กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  และกลุมเครื่องดื่ม

ยาสูบ ยกเวนเฉพาะขาวสาลี ที่มีการนําเขาลดลงเล็กนอย 

     หากนําผลการสงออกและการนําเขาพิจารณารวมกัน พบวา โดยรวม ประเทศ

ไทยจะไดดุลการคาเพิ่มขึ้นอีก 2,700 ลานเหรียญสหรัฐ กลุมสินคาที่ทําใหไทยไดดุลการคาเพิ่มขึ้นมาก 

จากเดิมที่เกินดุลการคาอยูแลว ไดแก กลุมขาวสารและผลิตภัณฑขาว ขาวกลองและขาวเปลือก และ

น้ําตาล   

     สินคาที่ไทยเคยไดดุลการคาเกินดุล แตไดดุลการคาเกินดุลลดลงไดแก กลุม

ผลไมที่มีเปลือกแข็ง กลุมพืชอื่นๆ กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ  และกลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 

 

(3)  ผลตอราคานําเขา และราคาสงออก 

     หากพิจารณาสนิคาเกษตรที่ไทยนําเขา ภายหลังการเปดเสรีแบบทวิภาคีทกุคู 

พบวา  สินคาไทยที่ตองเผชิญการแขงขันสูง จากสินคานําเขาจากตางประเทศ  ทําใหราคาในประเทศถูก

ลง ไดแก  กลุมเนื้อวัว (-32%) กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ (-26%) กลุมผักผลไม (-25%) กลุมธัญพืช

อื่นๆ (-22%) กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ     (-20%) กลุมผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ (-20%) กลุมพืชอื่นๆ 

(-20%) และน้ําตาล (-17%)  ดูรายละเอียดไดในตารางที่ 4.16 

     ในกรณีของสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของไทยนั้น พบวา  การยกเลิกกําแพง

ภาษี การอุดหนุนการผลิต การอุดหนุนการสงออกในหมวดสินคาเกษตร มีผลใหสินคาขายไดราคา

เพิ่มขึ้น และปริมาณสงออกมากขึ้นไดแก  ขาวสารและผลิตภัณฑขาว  ขาวกลองขาวเปลือก น้ําตาล  

กลุมเนื้อวัวแพะแกะ และกลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  

 



 

ตารางที่ 4.15 
มูลคาการสงออกและนําเขา และดุลการคาของไทย กอนและหลังการลดอตัราภาษีนําเขา (ลานเหรียญ $ US) และอตัราการเปลี่ยนแปลง 

 
มูลคาสงออก มูลคานําเขา ดุลการคา (ลานเหรียญ ดอลลารสหรัฐ) 

กลุมสืนคา กอน 
ขอตกลง 

หลัง
ขอตกลง 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

กอน
ขอตกลง 

หลัง 
ขอตกลง 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

กอน 
ขอตกลง 

หลัง 
ขอตกลง 

มูลคาการ
เปลี่ยนแปลง 

ขาวกลองและขาวเปลือก 78.55 2641 3262.25 0.46 44.63 9614.73 78.09 2596.37 2518.28 

ขาวสาลี  0.15 0 -75.25 143.49 133.95 -6.65 -143.34 -133.95 9.39 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  67.8 46 -32.49 8.39 16.52 96.83 59.41 29.48 -29.93 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 436.41 273 -37.38 75.89 247.13 225.65 360.52 25.87 -334.65 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 11.93 5 -57.3 287.57 388.51 35.1 -275.64 -383.51 -107.87 

ออย 0.03 0 -94.24 0.21 1.21 482.25 -0.18 -1.21 -1.03 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  7.38 5 -34.85 525.04 532.4 1.4 -517.66 -527.4 -9.74 

กลุมพืชอื่นๆ 1922.13 1919 -0.19 131.44 324.86 147.15 1790.69 1594.14 -196.55 

กลุมวัว แพะ และแกะ 1.96 1 -60.37 30.91 42.86 38.66 -28.95 -41.86 -12.91 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 102.46 71 -30.83 263.06 266.59 1.34 -160.6 -195.59 -34.99 

นมสด 0.02              0 -82.8 1.28 2.93 128.81 -1.26 -2.93 -1.67  

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 0.29 0 -52.58 44.63 42.11 -5.64 -44.34 -42.11 2.23 

ปาไม 10.02 11 10.38 113 107.24 -5.1 -102.98 -96.24 6.74 

ประมง 128.46 134 4.55 26.92 32.48 20.63 101.54 101.52 -0.02 
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ตารางที่ 4.15 
มูลคาการสงออกและนําเขา และดุลการคาของไทย กอนและหลังการลดอตัราภาษีนําเขา (ลานเหรียญ $ US) และอตัราการเปลี่ยนแปลง 

 
มูลคาสงออก มูลคานําเขา ดุลการคา (ลานเหรียญ ดอลลารสหรัฐ) 

กลุมสืนคา กอน 
ขอตกลง 

หลัง
ขอตกลง 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

กอน
ขอตกลง 

หลัง 
ขอตกลง 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

กอน 
ขอตกลง 

หลัง 
ขอตกลง 

มูลคาการ
เปลี่ยนแปลง 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  5.45 6 10.38 17.7 42.24 138.61 -12.25 -36.24 -23.99 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 1086.66 678 -37.59 55.61 208.46 274.86 1031.05 469.54 -561.51 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 91.28 475 420.89 35.62 53.85 51.17 55.66 421.15 365.49 

กลุมผลิตภัณฑนม 87.65 73 -16.67 337.03 368.72 9.4 -249.38 -295.72 -46.34 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 1647.2 6427 290.18 3.04 23.56 674.63 1644.16 6403.44 4759.28 

น้ําตาล 552.87 1605 190.26 11.3 39.92 253.42 541.57 1565.08 1023.51 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  5466.92 5675 3.81 1775.9 2251.73 26.79 3691.02 3423.27 -267.75 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  180.65 234 29.68 226.36 331.15 46.29 -45.71 -97.15 -51.44 

 ที่มา  : คํานวณจากโปรแกรม GTAP version 6 โดยผูเขียน
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(ตอ) 



4-36รายงานความกาวหนา 

ตารางที่ 4.16  
ราคานําเขา ราคาสงออกของสินคาเกษตร หลังเปดเสรีแบบทวิภาคีพรอมกัน 

 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ

เปลี่ยนแปลง 
% การ

เปลี่ยนแปลง กลุมสินคา 
ราคานําเขาตลาดโลก ราคาในประเทศ มูลคานําเขา ราคาสงออก มูลคาสงออก ดุลการคา 

ขาวกลองและขาวเปลือก 0.24 -3.23 9614.73 132.24 3262.25 2518.28 

ขาวสาลี  -0.02 -13.82 -6.65 27.34 -75.25 9.39 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  0.1 -22.04 96.83 42.99 -32.49 -29.93 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -0.44 -24.98 225.65 52.88 -37.38 -334.65 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 0.26 -12.4 35.1 33.52 -57.3 -107.87 

ออย 0.26 0.26 482.25 98.89 -94.24 -1.03 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  0.05 -2.7 1.4 24.45 -34.85 -9.74 

กลุมพืชอื่นๆ -0.92 -20.63 147.15 46.03 -0.19 -196.55 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0.01 -0.11 38.66 48.19 -60.37 -12.91 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -0.01 -3.6 1.34 35.59 -30.83 -34.99 

นมสด 0.02 0.02 128.81 32.27 -82.8 -1.67 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -0.19 -7.21 -5.64 12.25 -52.58 2.23 

ปาไม 0 -0.49 -5.1 0.06 10.38 6.74 

ประมง 0.15 -17.59 20.63 -2.27 4.55 -0.02 
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4-37รายงานความกาวหนา 

ตารางที่ 4.16  
ราคานําเขา ราคาสงออกของสินคาเกษตร หลังเปดเสรีแบบทวิภาคีพรอมกัน 

 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
% การ

เปลี่ยนแปลง 
% การ

เปลี่ยนแปลง กลุมสินคา 
ราคานําเขาตลาดโลก ราคาในประเทศ มูลคานําเขา ราคาสงออก มูลคาสงออก ดุลการคา 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -0.47 -32.19 138.61 10.2 10.38 -23.99 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 0.1 -25.58 274.86 22.38 -37.59 -561.51 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 0.04 -13.7 51.17 2.49 420.89 365.49 

กลุมผลิตภัณฑนม 0.03 -6.99 9.4 8.13 -16.67 -46.34 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -10.77 -13.27 674.63 107.04 290.18 4759.28 

น้ําตาล -0.82 -16.52 253.42 35.78 190.26 1023.51 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  -0.12 -19.81 26.79 4.51 3.81 -267.75 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -0.11 -21.85 46.29 3.77 29.68 -51.44 

ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม GTAP version 6 โดยผูเขียน 
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3.2.2 กรณีที่ 2 และ 3 ไทยทําขอตกลงเขตการคาเสรี ทีละคู โดยลดภาษี การอุดหนุนการ

ผลิตภายใน การอุดหนุนการสงออก เปนศูนย   

 ตารางที่ 4.17 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงตอสวัสดิการสังคมโดยรวม  และทีม่าของ

สวัสดิการ  อันเปนผลจากการเจรจาเขตการคาเสรีระหวางไทยกับคูเจรจาและคูสัญญา เฉพาะดานสินคา

เกษตร รวม 11 คู  เมือ่พิจารณาผลที่ประมาณการไดทีละคู ปรากฏวา ประเทศไทยจะไดประโยชนสูงสุด 

จากการมีเขตการคาเสรีกับประเทศญี่ปุน รองลงมาคือ ประเทศเกาหลีใต ตามดวยกลุมประเทศอาเซียน

หา (ASEAN5) ดูรูปที่ 4.1 ประกอบ   สวนคูเจรจาอื่นๆนั้น ไทยไดประโยชนในแงของสวัสดิการสังคม

โดยรวมที่เพิ่มขึน้เชนกัน แตอยูในระดับที่แตกตางกันมาก  ตามที่แสดงใหเห็นชัดเจนในรูปที่ 4.2   โดยคู

เจรจาที่ไทยไดรับประโยชนจากมากไปนอย ไดแก EFTA จีน อินเดีย BIMSTEC เปรู สหรัฐอเมริกา 

นิวซีแลนด และออสเตรเลีย  

 ผลในกรณีที่สาม แสดงใหเห็นวา หากไมมีขาวในการเจรจา  ไทยจะไดรับประโยชน

ลดลงอยางมาก   ในการเจรจากับประเทศญี่ปุน เกาหลีใต  สวนกลุมอาเซียน5 นั้น จะลดลงเพียงเล็กนอย  

 เมื่อพิจารณาที่มาของสวัสดิการสังคมของไทยที่เพิ่มขึ้น จากคูเจรจาตางๆ ในทั้งสอง

กรณี พบวา คูเจรจาที่ทําใหไทย ไดประโยชนจากการจัดทรัพยากรภายในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น มากกวาประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคา ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

BIMSTEC  เปรู และสหรัฐอเมริกา ผลดังกลาวสะทอนวา ประเทศเหลานี้ มีอัตราภาษีขาเขาสินคาเกษตร

โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ต่ํา ประโยชนที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาออกของไทย จึงมีนอยกวาโดย

เปรียบเทียบ ในขณะเดียวกัน ไทยตองยกเลิกกําแพงภาษีขาเขาสําหรับสินคาเกษตรของไทยที่อยูในระดับ

ที่สูงกวา  ทําใหมีการโยกยายปจจัยการผลิตไปยังภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย

ทางสวัสดิการสังคม หรือ Dead-Weight Losses ลงได   สวนประเทศคูเจรจาหรือคูสัญญา ที่มีอัตราภาษี

ขาเขาเดิมอยูในระดับที่สูง ไทยไดประโยชนจากการสงออกสินคาเกษตรในราคาที่สูงขึ้น และราคานําเขา

ที่ถูกลง หรือประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคา มากกวาประโยชนจากการโยกยายทรัพยากร

การผลิตในประเทศ  ซึ่งไดแก กลุมประเทศอาเซียน (ASEAN5) จีน EFTA อินเดีย ญี่ปุน  และเกาหลีใต 

 อนึ่ง โปรดสังเกตวา ผลการวิเคราะหขางตน มิไดรวมเอาสวัสดิการที่อาจจะเพิ่มขึ้น 

จากการลดภาษีนําเขาในสินคาหมวดอุตสาหกรรม เขามารวมพิจารณา  ในทางปฏิบัติ การเจรจา

ขอตกลงเขตการคาเสรี FTA จําเปนตองพิจารณาความเปนไปไดในเรื่องดังกลาวไปพรอมเพียงกัน เพื่อหา

จุดยืนที่ทําใหไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด   ถึงกระนั้นก็ตาม ขอสรุปเบื้องตนในขั้นนี้พอจะชี้ใหเห็นวา การ

เจรจาที่มีผลใหสินคาเกษตร ที่ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ สามารถเขาถึงตลาดประเทศที่

พัฒนาแลวไดอยางแทจริง จะเปนการเจรจาที่ไทยไดประโยชน  แมวาขนาดของประโยชนที่ไดจะแตกตาง

กันไป อาทิ กรณีที่ประเทศที่ไทยสงออก มีกําแพงภาษีขาเขาที่ต่ําอยูแลว ประโยชนสุทธิจากการสงออก
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สินคาเกษตรก็จะไมมากนัก  เทียบกับกรณีที่ไทยสามารถสงออกไปยังประเทศที่มีการปกปองภาคเกษตร

อยางมาก ประโยชนสุทธิในกรณีหลังยอมมากกวา    

  นอกจากนี้ การเปรียบเทียบผลที่จะเกิดขึ้น ที่แสดงในกรณีนี้  ไมไดพจิารณาในเรื่อง

เงื่อนไข และรายละเอียดของขอตกลง เชน สมมติใหอัตราภาษีขาเขาของสนิคา เปนศูนยในทุกสินคา โดย

ไมมีความแตกตางในระดับการลดของแตละสินคา  และไมมีมิติของเวลาหรือระยะเวลาของขอตกลงใน

การวิเคราะห เนื่องจากในความเปนจริง แบบแผนการลดอัตราภาษี จะมคีวามแตกตางกันในชวงเริ่มตน

ของขอตกลง และในชวงปถัดๆไปของขอตกลง  และผลที่ไดจะมีความแตกตาง หากในสภาพที่เปนจริงนั้น 

บางคูสัญญามผีลในทางปฏิบตัิอยูกอนแลว  ดังนั้น การเปรียบเทียบในลักษณะที่เสนอไปนี้ อาจใหผลที่

สูงหรือต่ํากวาที่ควรจะเปน     เนื่องจากผลประโยชนที่เกิดขึ้น หรือที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตองคํานงึถึง

สถานการณที่เปนจริงในขณะนั้น ใหไดมากที่สุด  แนวทางการแกไขขอจํากดัที่กลาวมาเหลานี้ จะสามารถ

แกไขไดโดยอาศัยแบบจาํลองแบบ Dynamic GTAP ในการวิเคราะห และจะไดนําเสนอในหัวขอถัดไป 
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ตารางที่ 4.17 
ผลตอสวัสดิการของสังคมโดยรวมของไทย จากการทาํขอตกลง FTA ดานสินคาเกษตร 

 
               หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 

กรณีสอง กรณีสาม ขอตกลง FTA 
ระหวางไทย 

กับ 
Total 

Welfare 
Allocative 
Efficiency 

Terms of 
Trade 

Total 
Welfare 

Allocative 
Efficiency 

Terms of 
Trade 

ASEAN5 516.05 22.72 508.2 485 25.8 473.1 

Australia 13.1 62.3 -31.3 16.8 63.4 -28.8 

BIMSTEC 66.1 80.8 3 69.6 81.9 5.4 

China 99.9 54.8 62.2 113.7 54.8 76.2 

EFTA 156.7 60.1 125.5 157.6 61.2 125.2 

India 68.2 22.5 80.9 63.2 24.1 74.2 

Japan 3690.7 -109.2 3903 410 -0.9 472.9 

South Korea 1387.9 46.8 1357.6 136.2 65.3 96 

New Zealand 36.7 72.5 -20.1 40.3 73.6 -17.6 

Peru 57.2 84.4 -11.4 60.8 85.4 -8.9 

USA 42.7 37.7 17.5 34.8 39.8 7.3 

 

ที่มา : คํานวณจากแบบจําลอง GTAP Version 6 โดยผูเขียน 

หมายเหตุ : ทั้งสองกรณีสมมติใหยกเลิกภาษีขาเขาสินคาเกษตรลงเหลือศูนย รวมทั้งยกเลิกการอุดหนุน

ภายในและการอุดหนุนการสงออก 
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รูปที่ 4.1 สวัสดิการสังคมของประเทศไทย ที่จะไดจากการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 

 

 
รูปที่ 4.2 สวัสดิการสังคมของประเทศไทย ที่จะไดจากการเปดเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน จากโปรแกรม GTAP version 6 
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3.3 ขอสังเกต 
 แนวทางการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณที่ผานมา พิจารณาจากสวัสดิการรวมสุทธิที่

ประเทศไดรับ  แตในทางปฏิบัติ ผลประโยชนที่จะไดรับจริงอาจไมมากเทาที่คาดไว อีกทั้งอาจมีตนทุนใน

การจัดการเพิ่มขึ้น  และมีตนทุนที่เกิดจากการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจในประเทศ  ดังนั้น จึงจําเปนตอง

พิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้ ในการตัดสินใจ  

 ประการแรก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับน้ัน อาจสูงเกินจริง  เนื่องจากในความจริง 

สินคาออกของไทย ยังตองเผชิญกับมาตรการปกปองที่มิใชภาษี  เชน ภาษีทองถิ่น มาตรการสุขอนามัย 

การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎแหลงกําเนิดสินคา ซึ่งไมเปนปญหามากนักสําหรับสินคาเกษตร ยกเวน

ประมง ที่พึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศมาก  แตจะเปนปญหามากสําหรับสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิด 

ทําใหอุตสาหกรรมไมสามารถปฏิบัติตาม จึงไมไดสิทธิประโยชนทางภาษีนําเขาจาก FTA 

 ประการที่สอง ประโยชนที่ไดจากการขยายปริมาณการผลิต อยูบนสมมติฐานที่วา 

เกษตรกรผูผลิต สามารถขยับขยายการผลิตได เนื่องจากสามารถเขาถึงแหลงทุน เทคโนโลยี ขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับตลาด หรือการจัดหาแรงงาน ไดอยางสมบูรณ  ในทางปฏิบัติ อาจมีปญหาสําหรับการ

ผลิตสินคาที่เกษตรกรสวนใหญเปนรายเล็ก ทําใหประโยชนจากขอตกลงตกกับเกษตรกรรายใหญ 

มากกวารายเล็ก 

 ประการที่สาม  ผลประโยชนที่เกิดจากขอตกลง FTA สําหรับสินคาเกษตร สําหรับไทย เกิด

จากสินคาเกษตรที่ไทยสงออก มีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก การกระจายประโยชนที่เกิดจากราคาขายใน

ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มายังราคาภายในประเทศที่เกษตรกรไดรับ เปนประเด็นสําคัญ มีผลตอการ

กระจายรายไดและความยากจน เนื่องจากประโยชนนั้น อาจไมไดสงผลใหราคาขายในประเทศเพิ่มขึ้น

อยางทั่วถึง   การกระจายประโยชนดังกลาว ขึ้นกับกลไกการสงผานราคา (Price transmission 

mechanisms) และการตอบสนองของเกษตรกรตอราคา ซึ่งอยูนอกขอบเขตการศึกษาชิ้นนี้  

 ประการที่ส่ี  ผลเสียจากการทํา FTA คือ จะมีภาคการผลิตบางสวนที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง ทําใหเกษตรกรที่ทําการผลิตไดรับรายไดลดลง เนื่องจากไมสามารถแขงขันในดานราคา  

เกษตรกรที่ไมสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น ยอมจะขาดทุน ทําใหตองเปลี่ยน

อาชีพไปทําการเกษตรดานอื่นๆ   หรืออาจกลายเปนผูวางงานชั่วคราว  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตคน  

ทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพ และวิถีการดํารงอยูของชุมชน นับเปนตนทุนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

ยากที่จะประเมินเปนมูลคา ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการรองรับ และมีการดําเนินการลวงหนาเพื่อ

บรรเทาผลกระทบดังกลาว แกผูที่เสียประโยชน เหลานั้น  
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4. ผลการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณ จากการลดภาษีขาเขาตามกรอบระยะเวลาของ
ขอตกลงเขตการคาเสร ี
 
 การวิเคราะหในหัวขอที่ผานมา อิงการสรางเหตุการณสมมติ โดยไมมมีิติของเวลา เพื่อใช

วิเคราะหผลประโยชนโดยรวม และหาจุดยืนของไทยในการเจรจา  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหตาม

แนวทางดังกลาวนั้น ไมสามารถทํานายผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นตามกรอบระยะเวลาของ

ขอตกลง  เนือ่งจากอัตราภาษีขาเขาของไทยและคูเจรจา จะเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนที่ไมเทากันในแต

ละป  นอกจากนี้  การวิเคราะหโดยแบบจาํลองแบบสถิต ไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ในระยะยาว ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศตางๆ จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน  รวมทั้งมกีารเคลื่อนยาย

เงินทุนระหวางประเทศ เพื่อไปลงทุนในประเทศตางๆในระบบเศรษฐกิจโลก   การเคลื่อนยายเงินทุน

ระหวางประเทศ มีผลกระทบตอตนทุนและผลตอบแทนตอการลงทุนในประเทศตางๆ  ทําใหมีผลกระทบ

ตอเนื่องไปยังการผลิตสินคาและบริการของประเทศตางๆอีกดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการ

ประเมินสถานะความมั่งคั่งของประเทศตางๆ และสวัสดกิารสังคม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดาน

นโยบายการคาระหวางประเทศ เชนการทําขอตกลงทวิภาคีที่ไทยทํากับประเทศตางๆ    

อนึ่ง การวิเคราะหในหัวขอนี ้จํากัดอยูเฉพาะผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขาเขา ทีเ่ปนผล

จากขอตกลงทวิภาคีฉบับตางๆ ที่ไทยไดตกลงแลว  และขอตกลงที่ไทยอยูในระหวางการเจรจา หรือกาํลัง

รอลงนาม 3F

4 โดยไมไดคํานึงถึงมาตรการอื่นๆ ที่มิใชภาษี และตนทุนการเปลี่ยนแปลง ดังที่ไดตั้งขอสังเกต

ไวแลวในหัวขอที่ผานมา 

 การวิเคราะหในบทนี้ อาศัยแบบจาํลองการคาโลก ที่มีลักษณะเชิงพลวัตร ที่มีชือ่วา Dynamic 

GTAP ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอดจากแบบจาํลอง Standard GTAP    แบบจําลอง Dynamic GTAP ที่ใช

ในการวิเคราะหในการศึกษาฉบับนี้  อาศยัฐานขอมูลชุดใหมลาสุดของ Standard GTAP version 6  

รายละเอียดของแบบจาํลอง ไดกลาวถึงพอสังเขปในภาคผนวก 4.5 

 ในหัวขอนี้เสนอผลการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณ ตามกรอบระยะเวลา ของขอตกลงทวิ

ภาคี 4 กรณีดวยกัน คือ 

 กรณีขอตกลงที่ลงนามแลว ไดแก ไทย ออสเตรเลีย  ไทย นิวซีแลนด ไทย จนี  โดยพิจารณา

ไปพรอมกัน 

 กรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย ญีปุ่น (JTEPA) 

 กรณีขอตกลงไทย สหรัฐ 

 กรณีขอตกลงไทย อินเดีย 

                                                                 
4 ในกรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนนั้น เนื่องจากการวิเคราะห ไดทํากอนที่จะมี

การลงนามตกลงอยางเปนทางการ ในวันที่ 3 เมษายน 2550 จึงจัดใหอยูในกลุมที่ยังไมไดตกลง 
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4.1 กรณีขอตกลงทวิภาคีทีล่งนามแลว (ไทย ออสเตรเลีย  ไทย นิวซีแลนด ไทย จีน)  
 มูลคาการคา และสินคาสงออก นําเขาที่สําคัญ 

การคาไทย ออสเตรเลีย   ในป พ.ศ. 2549  ไทยเกินดุลการคากับออสเตรเลียเปนมูลคา 

35,111.4 ลานบาท    โดยไทยสงออกไปออสเตรเลีย  165,317.5  ลานบาท  และนําเขา 130,206.1 ลาน

บาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศ

ออสเตรเลีย มีมูลคา  22,706.8  ลานบาท   นําเขา 21,525.3 ลานบาท ไทยเกินดุลการคา 1,181.5 ลาน

บาท 

 

 สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดออสเตรเลีย  พิจารณาตามมูลคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 17,799.5 21,165.6 22,706.8 100 100 100

1 ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 2,732.5 3,463.8 3,506.8 15.4 16.4 15.4

2 ยางเรเดียลใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก 210.7 532.0 1,046.1 1.2 2.5 4.6

3 ขาวเจาขาวหอมมะลิไทย 100% ช้ัน 2 669.8 864.3 884.4 3.8 4.1 3.9

4 ยางเรเดียลใชกับรถยนตนั่ง 435.7 533.0 794.5 2.4 2.5 3.5

5 อาหารปรุงแตงอื่นๆสําหรับสุนัขหรือแมว 467.6 637.6 756.2 2.6 3.0 3.3

6 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง(ใหม) 684.1 1,100.7 718.2 3.8 5.2 3.2

7 อาหารปรุงแตงอื่นๆที่มิไดระบุ                   - 677.5 653.9 0.0 3.2 2.9

8 กุงอื่นๆไมบรรจุภาชนะอัดลม 389.6 652.3 649.2 2.2 3.1 2.9

9 กระดาษฯหนักต้ังแต 40กรัม/ตร.มแตไมเกิน150กรัม/ตร.ม 299.6 633.0 571.3 1.7 3.0 2.5

10 ปลาอื่น ๆ ปรุงแตงที่บดแลว 425.6 534.5 564.7 2.4 2.5 2.5

11 ถุงมืออื่นๆที่ทําดวยยางวัลแคไนซ                   - 341.7 520.3 0.0 1.6 2.3

12 ปลาบรรจุภาชนะอัดลมเปนอาหารสุนัขหรือแมว 400.7 568.9 517.1 2.3 2.7 2.3

13 กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน 324.1 376.5 417.4 1.8 1.8 1.8

14 แผงไมปารเกต 0.0 300.0 357.0 0.0 1.4 1.6

15 กุงกุลาดํา ไมบรรจุภาชนะอัดลม 585.3 476.0 335.0 3.3 2.2 1.5

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 10,174.2 9,473.8 10,414.8 57.2 44.8 45.9

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 



 4-45                                        

 สวนสินคาเกษตร ที่ไทยตองนําเขาจากออสเตรเลีย เรียงตามมูลคาการนําเขา ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ ลําดับ

ที่ 
รายการ 

2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 19,414.0 21,872.9 21,525.3 100 100 100 

1 ฝายยังไมไดสางหรือหวี 3,981.7 4,140.2 5,114.5 20.5 18.9 23.8 

2 ขาวเมสลิน 2,988.6 4,684.6 3,476.7 15.4 21.4 16.2 

3 นมและครีมเปนผง เม็ดมีไขมัน  ไมเกิน 1.5 % โดยน.น. 799.5 1,896.6 1,822.1 4.1 8.7 8.5 

4 ขาวมอลตยังไมไดค่ัว 727.4 1,213.9 1,337.4 3.7 5.5 6.2 

5 ขนแกะไดจากการตัดเอาไขออกแลว 1,068.5 1,787.5 1,218.3 5.5 8.2 5.7 

6 หนังดิบทั้งตัวของโคมี น.นเกิน 16 ก.ก 1,215.0 1,066.6 789.5 6.3 4.9 3.7 

7 หนังสัตวจําพวกโคกระบือ สวนหลัง สวนทอง 635.2 595.9 510.1 3.3 2.7 2.4 

8 อาหารปรุงแตงที่ปนนมสําหรับใชเลี้ยง ทารก จัดทําขึ้นเพื่อขาย 538.1 463.7 467.6 2.8 2.1 2.2 

9 นมผงไมเติมน้ําตาลหรือสารทําให หวานอื่น ๆ 290.4 252.1 389.6 1.5 1.2 1.8 

10 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน*ออรโทฟอสเฟต 545.3 235.3 346.4 2.8 1.1 1.6 

11 มันเนย(ใหม) 428.3 402.9 342.7 2.2 1.8 1.6 

12 หนังสัตวอื่นๆที่ฟอกแลวสภาพเปยก ฟูลเกรน 148.6 149.0 328.7 0.8 0.7 1.5 

13 อาหารปรุงแตงอื่นๆสําหรับสุนัขหรือแมว 274.4 331.8 316.2 1.4 1.5 1.5 

14 หางนมที่เติมน้ําตาลหรือสารทําให หวานอื่น ๆ 135.4 281.0 315.6 0.7 1.3 1.5 

15 หนังสัตวจําพวกโคกระบือฟอกแลวในสภาพเปยกฟูลเกรน 602.6 261.7 312.7 3.1 1.2 1.5 

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 5,035.1 4,109.9 4,437.2 25.9 18.8 20.6 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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การคาไทย นิวซีแลนด   ในป  พ.ศ. 2549  ไทยเกินดุลการคากับนิวซีแลนด เปนมูลคา 

7,922.6 ลานบาท    โดยไทยสงออกไปนิวซีแลนด  19,964.9 ลานบาท  และนําเขา 12,042.3 ลานบาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศ

นิวซีแลนด มีมลูคา  3,030  ลานบาท   นําเขา 9,623.5 ลานบาท ไทยขาดดลุการคา 6,593.5 ลานบาท 

 

 

 สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดนิวซีแลนด   พจิารณาตามมูลคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 2,455.3 3,020.6 3,030.0 100 100 100

1 ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 380.7 439.3 411.6 15.5 14.5 13.6

2 ปลาอื่น ๆ ปรุงแตงที่บดแลว 132.2 139.2 164.8 5.4 4.6 5.4

3 กุงอื่นๆไมบรรจุภาชนะอัดลม 97.0 127.7 133.2 4.0 4.2 4.4

4 อาหารปรุงแตงอื่นๆที่มิไดระบุ                  - 156.1 125.8 0.0 5.2 4.2

5 ขาวเจาขาวหอมมะลิไทย 100% ช้ัน 2 90.8 85.8 103.6 3.7 2.8 3.4

6 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง(ใหม) 88.4 91.8 102.4 3.6 3.0 3.4

7 กระดาษอื่นๆ น.นตั้งแต 40กรัม/ตร.มขื้นไปแตไมเกิน 150กรัม/ตร.ม 65.8 98.2 85.7 2.7 3.2 2.8

8 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 90.0 100.1 84.1 3.7 3.3 2.8

9 ยางเรเดียลใชกับรถยนตนั่ง 42.2 57.9 79.7 1.7 1.9 2.6

10 ยางอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม - 54.1 73.4 0.0 1.8 2.4

11 ปลาทูนาไมบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 4.6 12.0 66.5 0.2 0.4 2.2

12 ยางเรเดียลใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก 10.3 20.1 63.7 0.4 0.7 2.1

13 ไนโตรสตารชอื่นๆ 25.4 43.6 62.8 1.0 1.4 2.1

14 อาหารปรุงแตงอื่นๆสําหรับสุนัขหรือแมว 15.4 109.6 60.1 0.6 3.6 2.0

15 กุงกุลาดํา ไมบรรจุภาชนะอัดลม 72.8 118.2 53.5 3.0 3.9 1.8

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 1,339.7 1,366.8 1,359.3 54.6 45.2 44.9

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 สวนสินคาเกษตร ที่ไทยตองนําเขาจากนิวซีแลนด   เรียงตามมูลคาการนําเขา ไดแก 

มูลคา (ลานบาท) 
สัดสวน  :  รอย

ละ ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 8,228.1 8,858.0 9,623.5 100 100 100 

1 นมและครีมเปนผง เม็ดมีไขมัน  ไมเกิน 1.5 % โดยน้ําหนัก 1,449.6 1,811.8 2,008.6 17.6 20.5 20.9 

2 นมผงไมเติมน้ําตาลหรือสารทําให หวานอื่น ๆ 1,519.4 1,498.1 1,644.2 18.5 16.9 17.1 

3 อาหารปรุงแตงที่ปนนมสําหรับใช  เลี้ยงทารก 1,242.3 1,448.6 1,447.8 15.1 16.4 15.0 

4 มันเนย(ใหม) 538.6 359.1 589.8 6.5 4.1 6.1 

5 บัตเตอรมิลค นมและครีมชนิดเคอรเดิล  เคเฟอรรวมทั้งนมและครีม 538.9 375.5 471.5 6.5 4.2 4.9 

6 ไมจําพวกสนเลื่อยหรือถากตามยาว 418.3 338.2 395.1 5.1 3.8 4.1 

7 เยื่อไมเคมีที่เปนเยื่อไมซัลเฟต*กึ่งฟอกหรือฟอกแลวไมจําพว 243.4 223.1 219.5 3.0 2.5 2.3 

8 เยื่อไมเคมีที่เปนเยื่อไมซัลเฟตไมฟอก*เปนไมจําพวกสน 24.4 55.4 210.0 0.3 0.6 2.2 

9 เศษกระดาษหรือกระดาษแข็งสวนใหญ*ทําจากเยื่อบดเชิงกล เชน น.ส 99.4 182.5 200.9 1.2 2.1 2.1 

10 ดายทําดวยขนแกะ85%ขึ้นไปสางแลว 99.9 84.7 123.9 1.2 1.0 1.3 

11 ขนแกะไดจากการตัดเอาไขออกแลว 171.2 199.7 120.7 2.1 2.3 1.3 

12 หนังดิบทั้งตัวของโคมี น.นเกิน 16 ก.ก 129.5 130.9 114.4 1.6 1.5 1.2 

13 มันฝรั่งปรุงแตงไมใชน้ําสมสายชูแชเย็นจนแข็ง 81.5 105.6 110.8 1.0 1.2 1.2 

14 เฉพาะผงบัตเตอรมิลค                  - 60.8 105.0 0.0 0.7 1.1 

15 ขนแกะที่สางแลว 98.9 84.2 92.0 1.2 1.0 1.0 

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 1,572.9 1,899.8 1,769.2 19.1 21.4 18.4 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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การคาไทย จีน   ในป  พ.ศ. 2549  ไทยขาดดุลการคากับจนี เปนมูลคา 70,408.4 ลาน

บาท    โดยไทยสงออกไปจีน  445,296.4 ลานบาท  และนําเขา 515,704.8 ลานบาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศ

จีน มมีูลคา  125,643.9 ลานบาท   นําเขา 44,985.3 ลานบาท ไทยเกินดุลการคา 80,658.6 ลานบาท 

 

 

            สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดจีน  พจิารณาตามมูลคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละลําดับ

ที่ 
รายการ 

2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 83,006.5 89,396.3 125,643.9 100 100 100

1 ยางแทง (เชน ทีทีอาร เอสเอ็มอาร,ไอเอสอาร เอสเอสอาร ฯล 13,761.7 16,336.8 23,025.8 16.6 18.3 18.3

2 ยางแผนรมควันช้ัน 3 11,210.0 9,833.8 16,606.1 13.5 11.0 13.2

3 มันสําปะหลังสดหรือแหงจะฝานหรือ  ทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม 8,581.1 11,888.0 15,731.6 10.3 13.3 12.5

4 น้ํายางขนจะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนซเซช่ันหรือไมก็ตาม 4,496.4 5,252.0 9,859.1 5.4 5.9 7.8

5 ไมยางพาราเลื่อยออกตามยาว 5,794.0 6,277.8 6,967.9 7.0 7.0 5.5

6 ยางผสมอื่น ๆ 514.3 864.4 6,310.6 0.6 1.0 5.0

7 ขาวเจาขาวหอมมะลิไทย 100% ช้ัน 2 3,787.9 4,356.9 4,849.9 4.6 4.9 3.9

8 ขาวเจาขาวหอมปทุมธานี 100% ช้ันดีพิเศษ            -  1,784.6 3,390.8 0.0 2.0 2.7

9 น้ําตาลดิบจากออยชนิดเซนตริฟวกัล 1,209.6 1,349.7 2,662.3 1.5 1.5 2.1

10 สตารชทําจากมันสําปะหลัง 949.7 1,403.5 2,225.7 1.1 1.6 1.8

11 เยื่อไมเคมีที่เปนเยื่อไมซัลเฟตกึ่งฟอก*หรือฟอกแลว 914.2 1,223.9 2,142.4 1.1 1.4 1.7

12 ยางบิวทาไดอีนในลักษณะปฐม 640.7 941.9 1,553.0 0.8 1.1 1.2

13 ทุเรียนสด(ใหม) 560.3 1,017.5 1,356.0 0.7 1.1 1.1

14 กระดาษแข็งเซลลูโลสเคลือบดวยโพลิเอทีนอื่นๆ                    - 617.3 1,174.9 0.0 0.7 0.9

15 ไฟเบอรบอรดหนา 0.5-0.8 กรัมตอ* ล.บ เมตรไมตกแตงโดยวิธีทา 835.0 987.8 1,171.8 1.0 1.1 0.9

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 29,751.6 25,260.2 26,615.9 35.8 28.3 21.2

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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       สวนสินคาเกษตร ที่ไทยตองนําเขาจากจนี เรียงตามมูลคาการนําเขา ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 33,186.5 36,391.344,985.3 100 100 100 

1 อื่น ๆทําดวยยางวัลแคไนซนอก จากยางแข็ง 644.5 798.9 1,655.3 1.9 2.2 3.7 

2 แอปเปล สด 1,550.8 1,476.5 1,608.2 4.7 4.1 3.6 

3 ไกลโฟเสต 1,371.0 1,133.5 1,479.0 4.1 3.1 3.3 

4 ผาฝาย85%ขึ้นไปทอลายขัดหนักเกิน*100 กรัมตอ ตร.ม.ไมไดฟอก 816.9 905.3 1,465.0 2.5 2.5 3.3 

5 พาราควอตไดคลอไรด 323.7 530.8 1,044.5 1.0 1.5 2.3 

6 แพรและควินซ สด 686.1 835.3 936.3 2.1 2.3 2.1 

7 แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออรโทฟอสเฟตและของผสมของธาตุดังกลาวฯ 125.6 130.5 928.5 0.4 0.4 2.1 

8 ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบ แชแข็ง 659.4 522.6 924.5 2.0 1.4 2.1 

9 ไมอัดวีเนียรอื่น ๆ 374.5 458.9 780.0 1.1 1.3 1.7 

10 ผาฝาย85% ขึ้นไปทอลายขัดหนักเกิน*100 กรัมตอ ตร.ม.ทอดวยด 831.4 856.4 727.2 2.5 2.4 1.6 

11 หนังสัตวอื่นๆฟอกแลวในสภาพแหง ฟูลเกรน 618.4 750.9 669.9 1.9 2.1 1.5 

12 เครื่องสูบหอยโขง 517.4 658.0 638.0 1.6 1.8 1.4 

13 แครรอตและเทอรนิปสด 327.8 551.3 633.3 1.0 1.5 1.4 

14 ผลไมจําพวกสมปรุงแตงมิใหเสีย 366.2 507.2 589.9 1.1 1.4 1.3 

15 อะบาเมกติน 411.2 283.6 579.2 1.2 0.8 1.3 

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 23,561.5 25,991.630,326.6 71.0 71.4 67.4 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 อัตราภาษีขาเขา และแบบแผนการลดภาษี ตามกรอบระยะเวลา 

  ในป ค.ศ. 2005 อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศไทยเรียกเก็บจาก

ประเทศออสเตรเลีย คิดเปนรอยละ 10  สําหรับประเทศนิวซีแลนด รอยละ 9.59 และสําหรับประเทศจีน 

รอยละ  6.68   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยในหมวดสินคาเกษตร ที่แสดงนั้นเปนอัตราภาษีแบบผูกพัน (bound 

rate) ถวงน้ําหนักดวยมูลคาการนําเขาป ค.ศ. 2005  รายละเอียดของแบบแผนการลดภาษีของสินคาใน

แตละกลุม ตามขอตกลง และอัตราภาษีที่คํานวณได จําแนกตามสาขาการผลิตในแบบจําลอง  แสดงไว

ในภาคผนวกที่ 4.6 และ 4.7 

รูปที่ 4.3  แสดงแบบแผนการลดภาษีขาเขาของไทย ที่ไทยเรียกเก็บจากคูเจรจาในกรณี

นี้   ซึ่งชี้วา  แบบแผนการลดอัตราภาษีขาเขาสําหรับสินคาเกษตร ใหกับประเทศออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด มีลักษณะที่ใกลเคียงกัน  และมีการลดในลักษณะที่ตอเนื่อง  โดยไทยลดภาษีขาเขาเปนศูนย 

ในป ค.ศ. 2020 สําหรับนิวซีแลนด  และเปนศูนยในป ค.ศ. 2025  สําหรับออสเตรเลีย   สวนอัตราภาษีขา

เขาสินคาเกษตร ที่ไทยเก็บจากจีน มีแบบแผนการลดเปนชวงๆ ไมสม่ําเสมอ ภาษีสุดทายลดเปนรอยละ 

0.35 ในป ค.ศ. 2018 

สวนกรณีภาษีขาเขาที่ประเทศคูสัญญา เรียกเก็บจากไทย แสดงไวในรูปที่ 4.4   พบวา  

ในป ค.ศ. 2005 อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศออสเตรเลีย เรียกเก็บจากประเทศ

ไทย อยูในระดับที่ต่ํามาก คิดเปนเพียงรอยละ 0.01  สําหรับประเทศนิวซแีลนด รอยละ 0.15 และสําหรับ

ประเทศจีน รอยละ  4.8  สวนแบบแผนการลดภาษีสินคาเกษตรสําหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด  มี

ลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากอตัราภาษีอยูในระดับท่ีต่ํามากอยูแลว   
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รูปที่ 4.3   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่ไทยเก็บจากประเทศคูสัญญา ที่มีผลบังคับใชแลว (ออสเตรเลยี นิวซีแลนด และจีน)                                      
(หนวย: รอยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คูสัญญาไทยกับ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ออสเตรเลีย (TH-AUS) 10.08 8.87 8.25 6.97 5.67 4.46 3.89 3.33 2.77 2.21 1.65 1.43 1.20 0.98 0.75 0.53 

นิวซีแลนด (TH-NZ) 9.59 8.83 8.13 6.93 5.49 4.73 4.06 3.39 2.73 2.06 1.39 1.11 0.83 0.56 0.28 0.00 

จีน (TH-CH) 6.68 5.12 3.90 3.85 2.28 1.50 1.50 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.35     

หมายเหตุ : ตามขอตกลงไทยออสเตรเลีย และไทยนิวซีแลนด สินคานมผงขาดมันเนยและน้ํานมดิบของไทย จะทยอยลดภาษีและยกเลิกโควตาออกไป อีก 5 ป  

      จนถึงป ค.ศ. 2025  แตการวิเคราะหในรายงานนี้ จะสิ้นสุดในป ค.ศ. 2020 ซึ่งเปนปที่สินคาเกือบทุกรายการไดลดภาษีและยกเลิกโควตาแลว 

     : ดูรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก 4.6 

 ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน
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รูปที่ 4.4   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่ประเทศคูสัญญาที่มีผลบังคับใชแลว (ออสเตรเลยี นิวซีแลนด และจีน) เก็บจากไทย 
   (หนวย: รอยละ) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน 

หมายเหตุ  : ดูรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก 4.6 

คูสัญญา  BASE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ออสเตรเลีย (AUS)   0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

นิวซีแลนด (NZ) 1.82 0.15 0.14 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

จีน (CH) 7.83 4.84 4.48 1.55 1.55 0.73 0.06 0.06 0.00 
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 ผลตอสวัสดิการสังคมโดยรวม และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ในการวิเคราะหเพื่อประมาณขนาดของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากขอตกลงทวิ

ภาคี  จําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางภาษีที่ผูกพนัที่ใชในการเจรจา (bound rates) กับอัตราภาษีที่

ใชจริง (Applied rates)  ในกรณีที่อัตราภาษีที่ผูกพัน อยูสูงกวาอัตราภาษขีาเขาที่มีการเรียกเก็บจริง หรือท่ีใช

ในทางปฏิบัต ิ  การลดภาษีทีผู่กพันลง จะไมสงผลกระทบตอมูลคาการคา  จนกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

นั้น จะมมีากพอ จนทําใหอัตราท่ีเปล่ียนแปลงไปในปนั้นๆ มคีาต่ํากวาอัตราที่มีการเก็บจริง   ผลการวิเคราะห

ที่นําเสนอนี้ ไดคํานึงความแตกตางระหวางภาษีดังกลาวสําหรับการวิเคราะหขอตกลงระหวางไทย-

ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด 

ขอตกลงทวิภาคีที่ลงนามแลว (ไทย-ออสเตรเลีย  ไทย-นิวซีแลนด และไทย-จีน ในกรอบ

อาเซียน) มีผลใหสวัสดิการสังคมของไทยสะสมเพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคา 1,326 ลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 

2020   มูลคาดังกลาวเปนมูลคาสะสมตั้งแตเร่ิมมีขอตกลงเปนตนไป และเปนมูลคาที่เพิ่มเติมจากเศรษฐกิจ

โลกกรณีฐาน (Base Case Scenario) หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนผลที่เกิดจากการมีขอตกลงทวิภาคีดังกลาว 

ไมไดรวมเอาผลการขยายตัวที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวไมในระดับปกติ ที่สมมติไวในกรณีฐาน  ดู

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในแตละปในตารางที่  4.18 

หากพิจารณาผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิ พบวา เศรษฐกิจไทยมกีารขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ที่เปนตัวเงิน ในป ค.ศ. 2020 รอยละ 0.96    ในทํานองเดียวกันกับ

ผลทางดานการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคม การขยายตวัของมูลคาทางเศรษฐกิจนี้ เปนผลสะสมตั้งแตเร่ิม

ขอตกลง และเปนสวนเพิ่มจากกรณีฐาน 

 

 ผลตออัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก และนําเขารวม และดุลการคา 

ขอตกลงทวิภาคีที่ลงนามแลว (ไทย ออสเตรเลีย  ไทย นิวซีแลนด ไทย จนี) มีผลใหมูลคา

การสงออกรวมของไทย ขยายตัวสะสมเพิ่มขึน้รอยละ  2.7   ในป ค.ศ. 2020 ขณะเดียวกัน มีผลใหมูลคาการ

นําเขารวมของไทย ขยายตัวสะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.38     ในป ค.ศ. 2020 ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน

แตละป ในตารางที่ 4.18  ผลสุทธิทําใหดุลการคาของไทย ขาดดุลเพิ่มขึ้น เปนมูลคาสะสมในป ค.ศ. 2020 คิด

เปนมูลคา 427.9 ลานเหรียญสหรัฐ  หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร ไทยขาดดุลการคา เปนมูลคาสะสมใน

ป ค.ศ. 2020 เทากับ 544 ลานเหรียญสหรัฐ 

 ผลตอปริมาณการสงออกของไทย ไปยังประเทศคูเจรจา 

ผลการวิเคราะห ที่แสดงไวในตารางที่ 4.19 ชี้วา สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปยังประเทศ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนมูลคามาก แตกลับสงออกเปนปริมาณที่ลดงหลังขอตกลง ไดแก กลุมผลิตภัณฑ

อาหารอื่นๆ (รอยละ –2.14) ขาวสาร (รอยละ –1.79)   กลุมพืชอื่นๆ (รอยละ –2.47)  สวนผลิตภัณฑนม และ
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กลุมขนสัตวไหมและดักแด มีการขยายตัวดานปริมาณสงออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด และจีนมากขึ้น 

แตเนื่องจากเพิมขึ้นจากฐานที่ต่ํามาก จึงไมมีผลมากนัก  

สินคาไทยที่สามารถสงออกไปยังประเทศจีน เพิ่มขึ้นไดแก กลุมผักและผลไม (รอยละ 13.9)  กลุมพชือื่นๆ 

(รอยละ 6.6)   กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 34)   นอกจากนี้ สินคาสําคัญที่ไทย สงออกไดลดลง ไดแก 

ขาวสาร (รอยละ –1.5)   และกลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตว (รอยละ -7.9) 

 
ตารางที่ 4.18 

ผลตอสวัสดิการสังคมโดยรวม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก และนําเขาของไทย จากขอตกลงทวิภาคทีี่ลงนามแลว  

(ไทย ออสเตรเลีย  ไทย นิวซีแลนด ไทย จีน) 
 

ป ค.ศ. 

สวัสดิการ

สังคม 

(ลาน

เหรียญ) 

อัตราการ

เติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

(%) 

มูลคาสงออก 

(%) 

มูลคานําเขา 

(%) 

2007 74.25 0.16 0.28 0.41

2008 83.30 0.16 0.32 0.45

2009 275.79 0.64 1.40 2.02

2010 499.88 0.98 2.02 2.82

2011 572.80 0.98 2.09 2.87

2012 648.51 0.98 2.18 2.95

2013 724.89 0.98 2.25 3.00

2014 802.52 0.98 2.32 3.06

2015 880.62 0.97 2.38 3.11

2016 964.02 0.97 2.45 3.16

2017 1051.16 0.97 2.51 3.21

2018 1132.96 0.96 2.58 3.27

2019 1227.59 0.96 2.64 3.32

2020 1326.47 0.96 2.71 3.38

                           ที่มา : ประมาณการจากแบบจาํลอง GTAP Dynamics โดยผูเขียน 

  



 4-55                                        

ตารางที่  4.19 
ผลตอปริมาณการสงออกของไทย ไปประเทศคูเจรจา 

 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน 

กลุมสินคา 
% การ

เปล่ียนแปลง 

ป 2020 

มูลคาสงออก 

ป 2001 (ลาน

เหรียญ สหรัฐ) 

% การ

เปล่ียนแปลง 

ป 2020 

มูลคาสงออก 

ป 2001 (ลาน

เหรียญ สหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก -4.8819 0.028 -4.7502 0.45 

ขาวสาลี  -1.8382 0 -2.129 0.01 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -1.6566 0.027 -2.1741 2.4 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -1.6083 2.889 13.9227 182.33 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -3.062 0.386 53.2133 0.2 

ออย -5.2503 0.002 -5.5787 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -3.9348 0 23.1445 4.3 

กลุมพืชอื่นๆ -2.4706 8.495 6.6468 379.36 

กลุมวัว แพะ และแกะ -1.6098 0.011 -1.7537 0.02 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -1.2028 2.693 7.8064 25.12 

นมสด -1.8405 0 -2.2244 0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 8.9473 0.051 10.0228 0.01 

ปาไม -7.4789 0.071 17.2166 3.91 

ประมง -2.5533 0.348 -1.4372 15.46 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -0.921 0.073 -1.0183 0.27 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ -7.5135 1.178 -7.9381 65.22 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน -7.4641 0.216 119.2058 11.42 

กลุมผลิตภัณฑนม 6.2054 0.407 51.3541 2.3 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -1.7909 15.161 -1.5541 207.65 

น้ําตาล -4.9833 0.973 21.1853 90.06 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  -2.1394 228.5 34.2293 123.68 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -2.2533 1.292 27.4962 12.08 

ที่มา :  ประมาณการจากโปรแกรม Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 ผลตอปริมาณการนําเขา จากประเทศคูเจรจา 

ผลการวิเคราะห ที่แสดงไวในตารางที่ 4.20 ชี้วา สินคาเกษตรที่มีมูลคาการนําเขาสูง และมี

ปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดแก   ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 55)   

กลุมพืชเสนใย (รอยละ 1.7)   กลุมเครื่องดื่มยาสูบ (รอยละ 106)    ผลตอสินคาออนไหวของไทย ไดแก กลุม

เนื้อวัวแพะแกะ (รอยละ 160)  ผลิตภัณฑนม (รอยละ  30 )   และ ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1)      

สวนสินคาที่นําเขาจากจีนมมีลูคามาก ไดแก ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 22.3)   

ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 3)   และกลุมผักและผลไม (รอยละ 3.6)   
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ตารางที่  4.20 
ผลตอปริมาณการนําเขาของไทย จากประเทศคูเจรจา 

 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน 

กลุมสินคา 
รอยละ 

การเปลี่ยนแปลง 

ป 2020 

มูลคานําเขา 

ป 2001 

(ลานเหรียญ สหรัฐ) 

รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 

ป 2020 

มูลคานําเขา 

ป 2001 

(ลานเหรียญ สหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก 1.4396 0.001 1.6632 0.089 

ขาวสาลี  -2.5359 39.08 -2.4913 0.019 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -1.1739 0.495 -1.1078 1.09 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 95.5985 10.419 3.6016 15.342 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 245.887 0.771 128.549 1.064 

ออย -0.3289 0 167.8088 0.024 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  1.7265 159.187 1.9101 2.485 

กลุมพืชอื่นๆ 15.392 3.771 110.9323 7.123 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0.482 0.155 0.5993 0.122 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 1.022 56.756 2.969 34.595 

นมสด 1.0477 0.002 1.3844 0.024 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -22.9274 37.274 2.4315 3.454 

ปาไม 9.8936 5.116 30.6357 1.027 

ประมง 6.6902 0.085 47.7969 1.001 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  160.1547 5.323 -57.5413 0.088 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 5.458 1.134 107.7369 0.632 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 81.4304 0.056 38.6697 1.201 

กลุมผลิตภัณฑนม 30.3319 167.295 69.0047 0.166 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 2.3251 0.005 2.3865 1.353 

น้ําตาล 345.6737 1.565 -16.8894 0.374 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  54.9486 107.242 22.3296 72.523 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  106.5567 6.143 39.8335 4.971 

ที่มา :  ประมาณการจากโปรแกรม Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 สรุปผลขอตกลงไทย-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจนี(ตามกรอบอาเซียน)  
หากพิจารณาเฉพาะการลดภาษีสินคาเกษตร ขอตกลงที่มีผลบังคับใชอยูนี้ ทําใหไทยมี

สวัสดิการรวมเพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาสะสมในป 2020 เทากับ 1,326 ลานเหรียญสหรัฐ   นอกจากนี้ เศรษฐกิจ

ไทยมีอัตราการขยายตัว ตามราคาปจจุบัน ในป 2020 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 จากกอนเริ่มเจรจา 

ผลกระทบตอสาขาการผลิตพบวา  สินคาเกษตรที่มีมูลคาการนําเขา เพิม่ขึ้นจากประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดแก   ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 55)  กลุมพืชเสนใย (รอยละ 1.7)  กลุม

เครื่องดื่มยาสูบ (รอยละ 106)  และขาวสาลี (รอยละ 3.8)   ผลตอสินคาออนไหวของไทย ไดแก กลุมเนื้อวัว

แพะแกะ (รอยละ 160)  ผลิตภัณฑนม (รอยละ  30)   และ ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1)     สวนสินคา

ที่นําเขาจากจีนมีมูลคามาก ไดแก ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 22.3)  ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 3)   

และกลุมผักและผลไม (รอยละ 3.6)  สินคาไทยที่สามารถสงออกไปยังประเทศจีน เพิ่มขึน้ไดแก กลุมผักและ

ผลไม (รอยละ 13.9)  กลุมพืชอื่นๆ (รอยละ 6.6)  กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 34)   นอกจากนี ้สินคา

สําคัญที่ไทย สงออกไดลดลง ไดแก ขาวสาร  (รอยละ –1.5 )   และกลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตว (รอยละ -7.9 ) 
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4.2 กรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย ญ่ีปุน  
 มูลคาการคา และสินคาสงออก นําเขาที่สําคัญ 

ในป  พ.ศ. 2549  ไทยขาดดุลการคากับญี่ปุน เปนมูลคา  353,069.2  ลานบาท    โดยไทย

สงออกไปญีปุ่น 625,632.8   ลานบาท  และนําเขา 978,702.0  ลานบาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศญี่ปุน 

มีมูลคา  159,710.3   ลานบาท   นําเขา 37,829.8  ลานบาท ไทยเกินดุลการคา  121,880.5 ลานบาท 

 

 สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดญี่ปุน พิจารณาตามมลูคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 149,523.1 157,023.8 159,710.3 100 100 100

1 ยางแทง (เชน ทีทีอาร เอสเอ็มอาร,ไอเอสอาร เอสเอสอาร ฯลฯ) 12,353.8 14,587.2 16,834.2 8.3 9.3 10.5

2 ยางแผนรมควันช้ัน 3 10,175.8 10,308.0 14,331.3 6.8 6.6 9.0

3 เนื้อไกหรือเลือดของไกปรุงแตงทําไวมิใหเสีย 10,303.3 13,399.4 12,751.6 6.9 8.5 8.0

4 ยางแผนรมควันช้ัน 4 3,961.3 5,174.3 5,990.2 2.6 3.3 3.8

5 น้ําตาลดิบจากออยชนิดเซนตริฟวกัล 4,700.5 5,056.6 5,689.3 3.1 3.2 3.6

6 เนื้อปรุงแตงทําจากเลือดของ เปด  หาน หรือไกอก 3,116.8 4,874.8 5,061.1 2.1 3.1 3.2

7 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง(ใหม) 4,157.6 5,026.0 4,952.2 2.8 3.2 3.1

8 กุงอื่นๆไมบรรจุภาชนะอัดลม 3,251.0 4,404.0 4,418.6 2.2 2.8 2.8

9 เฟอรนิเจอรอื่น ๆ ทําดวยไม 4,426.9 4,559.5 4,418.0 3.0 2.9 2.8

10 ปลาบรรจุภาชนะอัดลมเปนอาหารสุนัขหรือแมว 5,277.8 4,880.4 4,247.7 3.5 3.1 2.7

11 ปลาหมึกกระดองแชเย็นจนแข็ง 5,426.1 4,438.3 3,959.6 3.6 2.8 2.5

12 เนื้อปลาอื่นๆ แชแข็ง 4,009.8 4,634.0 3,651.7 2.7 3.0 2.3

13 ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 2,666.7 3,309.9 2,910.3 1.8 2.1 1.8

14 อาหารปรุงแตงอื่นๆสําหรับสุนัขหรือแมว 2,230.3 2,441.2 2,801.7 1.5 1.6 1.8

15 กุงกุลาดํา ไมบรรจุภาชนะอัดลม 4,788.3 3,764.5 2,794.6 3.2 2.4 1.7

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 68,677.0 66,165.7 64,898.1 45.9 42.1 40.6

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สินคาเกษตรที่ไทยตองนําเขาจากญี่ปุน ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 34,876.0 38,125.337,829.8 100 100 100

1 อื่น ๆทําดวยยางวัลแคไนซนอก จากยางแข็ง 4,387.1 4,527.7 4,345.5 12.6 11.9 11.5

2 ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบ แชแข็ง 641.3 3,562.9 1,722.4 1.8 9.3 4.6

3 กระดาษที่ตัดตามรูปทรงของอื่นๆที่ทําดวยกระดาษแข็งทําดวยเซลลูโลสอื่นๆ                                 - 1,481.6 1,649.1 0.0 3.9 4.4

4 ยางอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม 683.1 1,165.4 1,232.0 2.0 3.1 3.3

5 ปลาแอลบาดอรหรือทูนาครีบยาว แชแข็ง 1,339.6 888.4 1,170.2 3.8 2.3 3.1

6 กระดาษฯ น.น40/ตร.มขึ้นไปแตไมเกิน 150กรัม/ตร.มเปนมวน 795.2 1,199.7 1,142.8 2.3 3.1 3.0

7 เศษกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดกระ*ดาษคราฟตที่ไมไดฟอกหรือชนิ 1,562.5 623.2 1,063.2 4.5 1.6 2.8

8 ยางเรเดียลใชกับรถยนตนั่ง 621.5 724.7 919.2 1.8 1.9 2.4

9 กระดาษพิมพ น.ส.พ. น้ําหนัก*ไมเกิน55กรัมตอ1ตร.เมตร 904.7 1,108.4 881.2 2.6 2.9 2.3

10 ยางอีพีดีเอ็มในลักษณะขั้นปฐม 674.8 886.2 840.9 1.9 2.3 2.2

11 หลอดหรือทอเสริมใหแข็งแรงหรือมีแตวัตถุทออยูดวยเทานั้นไมมีอุปกรณติดตั้ง 434.3 536.4 815.3 1.2 1.4 2.2

12 ปลาแมคเคอเรล แชแข็ง 38.7 184.4 782.9 0.1 0.5 2.1

13 เครื่องสูบแบบสูบเคลื่อนตรงอื่น ๆ 63.8 125.7 719.6 0.2 0.3 1.9

14 ยางคลอโรพรีนในลักษณะขั้นปฐม 510.1 604.0 696.5 1.5 1.6 1.8

15 น้ํายางสไตรีนบิวทาไดอีน 240.7 413.8 572.3 0.7 1.1 1.5

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 21,978.6 20,092.819,276.5 63.0 52.7 51.0

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4-61                                        

 อัตราภาษีขาเขา และแบบแผนการลดภาษี ตามกรอบระยะเวลา 

ในการคํานวณอัตราภาษีขาเขาในแตละป ตามกรอบเวลาของขอตกลงนั้น  เนื่องจาก

ขอตกลงยังไมไดส้ินสุด และคณะผูวิจัยมีขอมูลเพียงบางสวน จําเปนตองกําหนดขอสมมติในการคํานวณขึ้น

ดังนี้  กลุมสินคาที่ประเทศไทยจะลดภาษีใหญี่ปุน   แบงออกเปน 5 กลุมประกอบดวย 

กลุมที่ 1 สินคาที่ไทยลดภาษีใหญี่ปุนทันที เชน แอปเปล พชี องุน มะละกอ เปนตน 

กลุมที่ 2 สินคาที่ไทยยอมใหลดภาษีแตไมเปน 0 หรือไมไดเปน 0 ทันที เชน เชน แตงโม 

ผักกาดหอม ทยอยลดภาษีเปน 0 ภายใน 2 ป เปนตน 

กลุมที่ 3 สินคาที่ไทยใหโควตา 

กลุมที่ 4 สินคาที่ตองกลับมาเจรจาใหมอีกในอีก 5 ปหรือนอยกวา  

กลุมที่ 5 สินคาที่ไมเจรจา เชน ขาว มันสําปะหลัง ไก น้ําตาล เปนตน (เปนสินคาออนไหว

ของแตละประเทศ) เนื่องจากทั้งสองฝายมีทาทีแตกตางกันมาก  

ในกรณีของญี่ปุน  สมมติใหการลดภาษี จําแนกออกเปน 5 กลุม เชนเดียวกับฝายไทย คือ  

กลุมที่ 1 สินคาที่ญี่ปุนลดภาษีใหไทยทันที เชน กุงสด กุงแชแข็ง ผักและผลไมแปรรูป 

ผลไมเมืองรอนสด เปนตน 

กลุมที่ 2 สินคาที่ญี่ปุนยอมใหลดภาษีแตไมเปน 0 หรือไมไดเปน 0 ทันที เชน ไกปรุงสุก 

อาหารทะเลสําเร็จรูป ผักสดแชแข็ง เปนตน 

กลุมที่ 3 สินคาที่ญี่ปุนใหโควตา เชน กลวย กากน้ําตาล สับประรดสด เปนตน 

กลุมที่ 4 สินคาที่ตองกลับมาเจรจาใหมอีกในอีก 5 ปหรือนอยกวา เชน สับประรดกระปอง  

กลุมที่ 5 สินคาที่ไมเจรจา เชน ขาวและผลิตภัณฑจากขาว  

รายละเอียดแบบแผนการลดภาษีของสินคาในแตละกลุม จําแนกตามสาขาการผลิตใน

แบบจาํลองแสดงไวในภาคผนวกที่ 4.6 

รูปที่ 4.5 แสดงแบบแผนการลดภาษีขาเขาของไทยเฉลี่ยในหมวดสินคาเกษตร ซึ่งคํานวณ

จากอัตราภาษแีบบ Applied MFN rate ถวงน้ําหนักดวยมูลคาการนําเขาป 2005 ชีว้า แบบแผนการลดอัตรา

ภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ใหกับประเทศญี่ปุน มีการลดในลักษณะที่ตอเนื่อง ในปแรก อตัราภาษี

เฉลี่ยของไทย คิดเปนรอยละ 5.98   จากนั้นทยอยลดลง  จนภาษีเปนรอยละ 0.4 โดยเฉลี่ยภายใน 10 ป

นับตั้งแตขอตกลงมีผลยังคับใช   

สวนกรณีภาษีที่ประเทศญี่ปุน เรียกเก็บจากไทย แสดงไวในรูปท่ี  4.6 พบวา  อัตราภาษีขา

เขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศญี่ปุน เรียกเก็บจากประเทศไทย คิดเปนรอยละ 8.36  ในปแรกที่ความ

ตกลงมีผลบังคับใช   ในกรณีนี้ สมมติให ความตกลงนี้มีการตกลงกันในป ค.ศ. 2007 และเริ่มมีผลบังคับใชใน

ป ค.ศ. 2008  
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รูปที่ 4.5   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับภาคเกษตร ที่ไทยเก็บจากประเทศญี่ปุน (หนวย: รอยละ) 
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ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน 

ปที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 

อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ย 5.98 5.18 4.38 3.58 2.79 2.05 1.58 1.10 0.65 0.40 0.15 
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รูปที่ 4.6   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับภาคเกษตร ที่ประเทศญี่ปุน เก็บจากไทย  (หนวย: รอยละ) 
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ปที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 
As from 

16th 

อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ย 8.36 7.85 7.37 6.88 6.38 5.89 5.65 5.41 5.28 5.16 5.03 4.97 4.90 4.83 4.77 4.71 

 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน
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รูปที่ 4.7  ผลกระทบตอสวัสดิการสังคมของไทย จากขอตกลงการคาเสรีกับประเทศญี่ปุน 
สมมติใหมีผลเฉพาะภาคเกษตร 

 

(หนวย ลานเหรียญ US $) 

 
ที่มา: ประมาณการจากแบบจาํลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 

 ผลตอสวัสดิการสังคมโดยรวม และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

รูปที่ 4.7 แสดงผลตอการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมของไทย ระหวางป ค.ศ. 2008 -

2020  จากขอตกลงทวิภาคีไทย-ญี่ปุน  พบวา สวัสดิการสงัคมของไทย เพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคา 659.6 ลาน

เหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2020   มูลคาดังกลาวเปนมูลคาสะสมที่เกิดจากการมีขอตกลงทวิภาคีดังกลาว 

ไมไดรวมเอาผลที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัตามระดับปกติ ที่สมมติไวในกรณีฐาน  การเปล่ียนแปลง

สวัสดิการสังคมของไทย ที่เพิ่มขึ้นนี้ มีลักษณะการเพิ่มขึ้นในอัตราที่คอนขางสม่ําเสมอ  ดังที่ปรากฏในรูป

ที่   4.7 

หากพิจารณาผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากรอยละการ

เปล่ียนแปลงสะสมในป ค.ศ. 2020 เมื่อส้ินสุดความตกลง พบวา เศรษฐกจิไทย มีการขยายตัวของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ที่เปนตัวเงิน ในป ค.ศ. 2020 เพิ่มขึ้นจากป 2001 รอยละ 0.437   

และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แทจริง แทบไมมีการเปลี่ยนแปลง  ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ในแตละปในรูปที่   4.8 
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รูปที่ 4.8.  ผลกระทบตออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของไทย จากขอตกลงการคาเสรี
กับประเทศญีปุ่น สมมติใหมีผลเฉพาะภาคเกษตร 

 
(ก) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เปนตัวเงิน 

 
 

(ข) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่แทจริง 

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 ผลตอมูลคาการสงออก และนาํเขา 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุน มีผลใหมูลคาการสงออกรวมของไทย ขยายตัว

สะสมเพิ่มขึ้นรอยละ  0.11 ในป ค.ศ. 2020  ขณะเดียวกัน มีผลใหมูลคาการนําเขารวมของไทย ขยายตัว

สะสมเพิ่มขึ้นรอยละ  0.15 ในป ค.ศ. 2020   เมื่อพิจารณาจากแบบแผนการเปลี่ยนแปลงในแตละปในรปู

ที่ 4.9 พบวา มูลคาการนําเขาของไทยโดยรวม มีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง จนกระทั่งเริ่ม

ชะลอลงในชวงปที่ 11 เปนตนไป (ป ค.ศ. 2018) โดยอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขารวมนี้ มีคา

สูงกวาอัตราการขยายตัวของการสงออกโดยรวม  มูลคาการสงออกโดยรวมของไทย มกีารขยายตัวชา

ในชวงเริ่มของความตกลง จากนั้นเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ในปที่ 4 เปนตนไป  และชะลอตวั

เล็กนอยในชวงปลายของความตกลง  

การเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกและนําเขา มีผลทําใหดุลการคาขาดดุลสะสมในป 

ค.ศ. 2020 เพิม่ขึ้น 36.3 ลานเหรียญสหรัฐ ดังแสดงในรูปท่ี 4.10   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ 

ดุลการคาที่เปล่ียนแปลง สําหรับภาคเกษตรเทานั้น พบวา ไทยไดดุลการคา เพิ่มขึ้นสะสมในป ค.ศ. 2020 

เปนมูลคา 1,969 ลานเหรียญสหรัฐ 
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รูปที่ 4.9  ผลตอมูลคาการสงออก และการนําเขาของไทย จากขอตกลงการคาเสรีกับประเทศ
ญ่ีปุน  

หนวย: รอยละ 

 
 ที่มา: ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 

 
รูปที่ 4.10  ผลตอดุลการคา จากขอตกลงการคาเสรีกบัประเทศญี่ปุน  

หนวย: ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

 
ที่มา: ประมาณการจากแบบจาํลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

Imports 

Exports 
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 ผลกระทบตอสาขาการผลิต 

สินคาเกษตรของไทย ที่สามารถสงออกไปญี่ปุน ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมีมูลคาสูง  

ไดแก 

ผลิตภัณฑเนื้อสัตว   ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  น้ําตาล   กลุมผักและผลไม ประมง และ

กลุมพืชอื่นๆ   ตารางที่  4.21  แสดงอัตราการขยายตัวของปริมาณการสงออกของสินคาเหลานี้ ในป ค.ศ.

2020  โดยกลุมผักและผลไม มอีัตราการขยายตัวของปริมาณสงออก รอยละ 11.7  กลุมประมง รอยละ 

7.73   น้ําตาล รอยละ 5074F

5  ผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ รอยละ 65.26  กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  รอยละ 

28 และกลุมพชือื่นๆ  รอยละ 2.4  

สินคาเกษตรที่ไทย นําเขาจากญี่ปุน มมีูลคามาก ไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 

และกลุมผลิตภัณฑจากสัตวอืน่ๆ  มีการขยายตัวสะสมในป ค.ศ. 2020 รอยละ  318  และ 1.5 ตามลําดบั 

 
 สรุปผลความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน มผีลใหสวัสดิการสังคมของไทยเพิ่มขึ้นในป 

ค.ศ. 2020 คิดเปนมูลคา 659.6 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวของมูลคา

ผลิตภัณฑในประเทศที่เปนตัวเงิน หรือ GDP ที่เปนตัวเงิน ในป ค.ศ. 2020 รอยละ 0.437    ในขณะที่

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แทจริง ไมเปล่ียนแปลงมากนัก 

มูลคาการสงออกรวมของไทย มีการขยายตัวสะสมเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2001 รอยละ  

0.11 ในป ค.ศ. 2020  ขณะเดียวกัน มีผลใหมูลคาการนําเขารวมของไทย ขยายตัวสะสมเพิ่มขึ้นรอยละ  

0.15   การเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกและนําเขารวม มีผลทําใหดุลการคาขาดดุลสะสมในป ค.ศ. 

2020 เพิ่มขึ้นอีก 36.3 ลานเหรียญสหรัฐ  อยางไรก็ตาม  ขนาดของการขาดดุลการคาสะสมลดลง มี

แนวโนมดีขึ้น ในชวงปที่ 7 ของความตกลงหรือ ค.ศ. 2014  เปนตนจนปสุดทายของความตกลง  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร พบวา ประเทศไทยไดดุลการคาในหมวดสินคา

เกษตร เพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคา 1,969.17 ลานเหรียญสหรัฐ   อันเปนผลมาจาการลดภาษสิีนคาเกษตรใน

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ  

ปริมาณสินคาเกษตรของไทย ที่สามารถสงออกไปญี่ปุน ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมี

มูลคาสูง  ไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 28.07)  กลุมผักและผลไม  (รอยละ 11.7)  กลุม 

                                                                 
5 ฝายญี่ปุน มีสินคา 4 รายการในกลุมน้ําตาล ที่เปนสินคาที่ไมเจรจา แตมีอกี 2 รายการ  ที่ญี่ปุน

ลดภาษีใหไทยตามแผนการลดภาษี  
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ประมง (รอยละ 7.7)   น้ําตาล (รอยละ 507)  ผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ  (รอยละ 65.3)   

และกลุมพืชอื่นๆ  (รอยละ 2.4)  
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ตารางที่ 4.21 
ผลตอปริมาณการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรของไทย  กรณีความตกลงไทยกับญ่ีปุน 

 
(ก) ปริมาณการสงออกของไทย ไปประเทศญี่ปุน 

กลุมสินคา 

รอยละการ

เปล่ียนแปลงสะสม 

ในป ค.ศ. 2020 

มูลคาการสงออก 

ป ค.ศ. 2001  

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก -3.70 0.002 

ขาวสาลี  -1.32 0 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  152.30 3.695 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 11.71 32.557 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -1.15 1.705 

ออย -24.35 0.002 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -0.94 0.757 

กลุมพืชอื่นๆ 2.40 506.225 

กลุมวัว แพะ และแกะ 0.52 0.04 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 0.20 13.841 

นมสด 1.60 0.001 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 164.73 0.018 

ปาไม 5.44 1.402 

ประมง 7.73 14.827 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -2.07 1.211 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 65.26 463.799 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 13.21 2.933 

กลุมผลิตภัณฑนม -1.96 0.136 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -0.98 27.791 

น้ําตาล 507.93 148.788 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  28.07 1387.447 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  135.33 7.361 
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     ตารางที่ 4.21 (ตอ) 
ผลตอปริมาณการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรของไทย  กรณีความตกลงไทยกับญ่ีปุน 

 
(ข) ปริมาณการนําเขาของไทย จากประเทศญี่ปุน  

กลุมสินคา 

รอยละการ

เปล่ียนแปลงสะสม 

ในป ค.ศ. 2020 

มูลคาการสงออก 

ป ค.ศ. 2001  

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก 2.32 0 

ขาวสาลี  3.38 0 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  116.09 0.001 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 204.32 1.35 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 257.82 0.055 

ออย 23.61 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  26.36 0.343 

กลุมพืชอื่นๆ 687.49 5.191 

กลุมวัว แพะ และแกะ -0.20 0 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 1.51 9.112 

นมสด 0.88 0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 1011.71 0.757 

ปาไม 52.20 0.091 

ประมง 64.12 0.475 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  393.50 0.147 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 616.51 6.113 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 362.34 0.428 

กลุมผลิตภัณฑนม 701.93 0.062 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 139.16 0.053 

น้ําตาล 534.45 0.444 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  318.52 80.516 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  218.87 4.132 

ที่มา: ประมาณการจากแบบจาํลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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4.3 กรณีขอตกลงทวิภาคีไทย สหรัฐ 5F

6 

 มูลคาการคา และสินคาสงออก นําเขาที่สําคัญ 

ในป  พ.ศ. 2549  ไทยเกินดุลการคากับสหรัฐอเมริกา เปนมูลคา  414,115  ลานบาท    

โดยไทยสงออกไปสหรัฐอเมริกา 740,902.3   ลานบาท  และนําเขา 326,787.3  ลานบาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีมูลคา  170,993.3   ลานบาท   นําเขา 45,643.5  ลานบาท ไทยเกินดุลการคา  

125,349.7 ลานบาท 

 

 สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  พจิารณาตามมูลคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 139,869.0 154,816.0 170,993.3 100 100 100 

1 กุงอื่นๆไมบรรจุภาชนะอัดลม 10,317.5 13,860.7 19,204.9 7.4 9.0 11.2 

2 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง(ใหม) 8,789.2 16,568.0 16,655.8 6.3 10.7 9.7 

3 ถุงมืออื่นๆที่ทําดวยยางวัลแคไนซ                     - 9,546.2 9,161.9 0.0 6.2 5.4 

4 ยางแทง (เชน ทีทีอาร เอสเอ็มอาร,ไอเอสอาร เอสเอสอาร ฯล             6,192 7,194.7 8,977.4 4.4 4.6 5.3 

5 ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 7,943.0 8,457.0 8,104.1 5.7 5.5 4.7 

6 ยางเรเดียลใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก 744.0 4,039.0 7,426.8 0.5 2.6 4.3 

7 เฟอรนิเจอรอื่น ๆ ทําดวยไม 9,660.0 8,668.3 7,132.9 6.9 5.6 4.2 

8 ขาวเจาขาวหอมมะลิไทย 100% ช้ัน 2 4,679.6 4,876.6 5,852.6 3.3 3.1 3.4 

9 กุงกุลาดํา ไมบรรจุภาชนะอัดลม 9,549.6 4,685.9 5,245.4 6.8 3.0 3.1 

10 ยางแผนรมควันช้ัน 3 3,315.6 4,096.6 4,708.1 2.4 2.6 2.8 

11 ถุงนิ้วมือยาง 3,278.7 4,007.4 4,374.6 2.3 2.6 2.6 

12 กุงกุลาดํา แชเย็นจนแข็ง 5,878.0 3,008.0 3,612.8 4.2 1.9 2.1 

13 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 3,022.9 3,535.8 3,426.4 2.2 2.3 2.0 

14 กรอบไมสําหรับวาดรูป รูปถาย*กระจกเงาหรือสําหรับของที่คลายกั 3,184.0 2,663.5 3,018.8 2.3 1.7 1.8 

15 ปลาทูนาไมบรรจุภาชนะอัดลม  ทั้งตัวหรือเปนช้ินไมบด 2,403.2 3,375.9 2,662.5 1.7 2.2 1.6 

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 60,911.9 56,232.5 61,428.1 43.5 36.3 35.9 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

                                                                 
6
 ปจจุบัน ไดหยุดการเจรจาชัว่คราว 
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สวนสินคาเกษตร ที่ไทยตองนําเขาจากสหรัฐอเมริกา เรียงตามมูลคาการนาํเขา ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 44,161.0 51,577.8 45,643.5 100.0 100.0 745.0

1 ฝายยังไมไดสางหรือหวี 7,214.1 8,639.5 6,126.8 16.3 16.8 100.0

2 ขาวเมสลิน 3,655.6 4,656.6 3,751.8 8.3 9.0 61.2

3 ถั่วเหลืองจะทําใหแตกหรือไมก็ตาม บริโภคได 3,827.6 4,639.6 3,069.3 8.7 9.0 50.1

4 อาหารปรุงแตงอื่นๆที่มิไดระบุ                    - 1,767.9 2,220.7 0.0 3.4 36.2

5 อาหารปรุงแตงใชในการเลี้ยงสัตวอื่นๆ 1,352.9 1,928.8 2,106.9 3.1 3.7 34.4

6 เศษกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดกระ*ดาษคราฟตที่ไมไดฟอก 1,266.3 1,672.0 1,299.6 2.9 3.2 21.2

7 เยื่อไมเคมีที่เปนเยื่อไมซัลเฟต*กึ่งฟอกหรือฟอกแลวไมจําพว 1,071.8 1,220.0 1,274.6 2.4 2.4 20.8

8 กระดาษแข็งเซลลูโลสเคลือบดวยโพลิเอทีนอื่นๆ                    - 1,054.4 1,125.1 0.0 2.0 18.4

9 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน*ออรโทฟอสเฟต 1,525.9 1,701.5 1,073.0 3.5 3.3 17.5

10 หนังสัตวจําพวกโคกระบือ สวนหลัง สวนทอง 1,470.4 1,633.6 1,060.4 3.3 3.2 17.3

11 ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีนขั้นปฐม 480.3 563.1 773.0 1.1 1.1 12.6

12 ไมอื่น ๆ เลื่อยออกตามยาว 721.6 747.5 750.7 1.6 1.4 12.3

13 กากเหลือจากการผลิตสตารชอื่น ๆ 528.2 749.9 750.3 1.2 1.5 12.2

14 หางนมที่เติมน้ําตาลหรือสารทําให หวานอื่น ๆ 263.9 471.7 624.2 0.6 0.9 10.2

15 ยางอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม 272.1 469.0 614.9 0.6 0.9 10.0

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 20,510.5 19,662.5 19,022.2 46.4 38.1 310.5

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 อัตราภาษีขาเขา และแบบแผนการลดภาษี ตามกรอบระยะเวลา 

  ในป ค.ศ. 2005 อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศไทยเรียกเก็บจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 8.66   อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยในหมวดสินคาเกษตร ที่แสดงนั้นเปน

ภาษีแบบ Applied MFN rate ถวงน้ําหนักดวยมูลคาการนําเขาป ค.ศ. 2005   

ในการคํานวณอัตราภาษีขาเขาในแตละป ตามกรอบเวลาของขอตกลงนั้น  เนื่องจากขอตกลงยังไมได

ส้ินสุด และคณะผูวิจัยมีขอมูลเพยีงไมครบถวน จึงจําเปนตองกําหนดขอสมมติในการคํานวณขึ้นดังนี ้ 

กลุมสินคาที่ประเทศไทยจะลดภาษีใหสหรัฐอเมริกา  แบงออกเปน 4 กลุมประกอบดวย 

  กลุมที่ 1 สินคาที่จะลดภาษีเปน 0 ทันทีที่ขอตกลงมีผลบังคับใช 

  กลุมที่ 2 สินคาที่จะลดภาษีเปน 0 ภายในระยะเวลา 5 ป 

  กลุมที่ 3   สินคาที่จะลดภาษเีปน 0 ภายในระยะเวลา 10 ป 

กลุมที่ 4 สินคาออนไหวที่จะลดภาษี 0 โดยใชเวลามากกวา 10 ป (ในที่นี้สมมติใหเปน 

0 ภายใน 15 ป) 

สวนแบบแผนการลดภาษีของสหรัฐอเมริกานั้น สมมติใหลดภาษีลงในอัตราเทากันทุก

ป โดยสินคาที่ลดภาษีแบงเปน 3 กลุม คอื 

กลุมที่ 1 สินคาออนไหว กาํหนดใหลดภาษีเปน 0 ภายใน 10 ป เชน แครอท น้ําผ้ึง

ธรรมชาติ  เห็ดบางชนิด เปนตน 

กลุมที่ 2 สินคาออนไหว กําหนดใหลดภาษีเปน 0 ภายในระยะเวลามากกวา 10 ป เชน 

ขาวโพดหวาน หอมและกระเทียมแหง น้ํามันถั่วเหลือง เปนตน ในรายงานฉบับน้ีสมมติใหลดภาษีเปน 0 

ภายใน 15 ป  

กลุมที่ 3 สินคาอื่นๆ นอกเหนือจากสินคาในกลุมที่ 1 และ 2 ยังไมมีขอมูลในการเจรจา 

จึงสมมติใหลดภาษีเปน 0 ภายใน 5 ป 

รูปที่ 4.11  แสดงแบบแผนการลดภาษีขาเขาเฉลี่ย สําหรบัสินคาเกษตรของไทย ที่ไทย

เรียกเก็บจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ภาษีขาเขาสินคาเกษตรโดยเฉลี่ย มีการลดในลักษณะที่

ตอเนื่อง โดยภาษีลดลงจนเปนศูนย  ภายใน 15 ปนับตั้งแตขอตกลงมีผลบังคับใช  โดยในปแรก อัตรา

ภาษีเฉลี่ยของไทย คิดเปนรอยละ 7.59     

สวนภาษีขาเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกเก็บจากไทย แสดงไวในตารางที่ 4.12 

พบวา  อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกเก็บจากประเทศไทย อยู

ในระดับท่ีต่ํา คิดเปนเพียงรอยละ 5.86 ในปแรกที่มีผลบังคับใช   เนื่องจากขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกา 

อยูระหวางระงับการเจรจา ในที่นี้จึงสมมติใหขอตกลงมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2008   

รายละเอียดของแนวทางการลดภาษีของคูเจรจา และอัตราภาษีขาเขา จาํแนกตาม

กลุมสินคา ของแบบจาํลอง สรุปไวในภาคผนวกที่ 4.6 และ 4.7 
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รูปที่ 4.11 อัตราภาษีขาเขา เฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับภาคเกษตร ที่ไทยเก็บจากสหรัฐอเมริกา  (หนวย:  รอยละ) 
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ปที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 

เฉลี่ยภาคเกษตร (TH-US) 7.59 6.82 6.04 5.27 4.50 4.00 3.51 3.01 2.51 2.03 1.61 1.21 0.81 0.40 0.00 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดของขอสมมติในภาคผนวก 4.6
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รูปที่ 4.12  อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับสินคาเกษตร ที่สหรัฐอเมรกิา เก็บจากไทย 

0

1

2

3

4

5

6

7

1s
t

2n
d 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10
th

11
th

12
th

13
th

14
th

15
th

As f
rom

 16
th

Year

Ta
rif

f (
%

)

 

ปที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 
As from 

16th 

เฉลี่ยภาคเกษตร (US) 5.86 5.16 4.45 3.75 3.04 2.33 2.06 1.78 1.51 1.23 0.96 0.77 0.58 0.38 0.19 0.00 

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดของขอสมมติในภาคผนวก 4.6 

                                                4-76                                                    



 4-77                                        

 ผลตอสวัสดิการสังคมโดยรวม และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

รูปที่ 4.13 แสดงผลตอการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมของไทย ระหวางป 2008-2020  จาก

ขอตกลงทวิภาคีไทย-สหรัฐอเมริกา  พบวา สวัสดิการสังคมของไทย เพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคา 481 ลาน

เหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2020   มูลคาดังกลาวเปนมูลคาสะสมที่เกิดจากการมีขอตกลงทวิภาคีดังกลาว 

ไมไดรวมเอาผลการขยายตัวปกติ ที่สมมติไวในกรณีฐาน  แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการของ

ไทย มีลักษณะแบบตอเนื่อง  โดยมีอัตราการขยายตัวของสวัสดิการ สูงขึ้นกวาเดิมเล็กนอย ในชวงปที ่10 

ของขอตกลง   

หากพิจารณาผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบวา เศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวสะสมของมูลคา

ผลิตภัณฑในประเทศที่เปนตัวเงิน ในป 2020 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3    และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่

แทจริง เพียงรอยละ 0.025 ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในแตละปในรูปท่ี   4.14 

 

 ผลตอมูลคาการสงออก และนาํเขา โดยรวม 

ขอตกลงทวิภาคีไทย-สหรัฐอเมริกา มีผลใหมูลคาการสงออกรวมสะสมของไทยป 2020 เพิ่มขึ้นรอย

ละ  0.16  ขณะเดียวกัน มผีลใหมูลคาการนําเขารวมสะสมของไทยป 2020 เพิ่มขึ้นรอยละ  0.14  ดู

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในแตละปในรูปท่ี 4.15   การเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออกและนําเขา มีผล

ทําใหประเทศเกินดุลการคา เพิ่มขึ้น 64.4 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2020 ดังแสดงในรูปที่ 4.16   หาก

พิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร พบวา ไทยไดดุลการคาเพิ่มขึ้นสะสะในป 2020 เปนมลูคา 1,037 ลาน

เหรียญสหรัฐ 

 

 ผลตอปริมาณการสงออกของไทยไปสหรัฐอเมริกา  และการนําเขาจากสหรัฐอเมริกา 

ตารางที่ 4.22  แสดงผลตอปริมาณการสงออกของไทย ไปสหรัฐอเมริกา พบวา  สินคาเกษตรไทย ที่

มีมูลคาการสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูง และมปีริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น ไดแก กลุมพชือื่นๆ 

(รอยละ 48.29)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 20) ขาวสาร (รอยละ 27.7) ผลิตภัณฑจากสัตวอืน่ๆ 

(รอยละ 1.4) กลุมผักและผลไม (รอยละ 8.6)  อาหารเครื่องดื่ม (รอยละ 22.3)   และน้ําตาล (รอยละ 

28.37)      

ตารางที่ 4.23  แสดงผลตอปริมาณนําเขาสะสมของไทย จากสหรัฐอเมริกาในป 2020 พบวา สินคา

เกษตรที่มีปริมาณการนําเขาจากสหรัฐ เพิ่มมากไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 41)  เมล็ดพืช

น้ํามัน (รอยละ 65.7) ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  (รอยละ  9)  และขาวสาลี  (รอยละ 4) 
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รูปที่  4.13  ผลตอสวัสดิการสังคมของไทย จากขอตกลงไทย สหรัฐอเมริกา  
     (หนวย ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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รูปที่ 4.14  ผลตออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากขอตกลงไทย สหรัฐอเมริกา  
 

(ก) ที่เปนตัวเงิน 

 
 

(ข) ที่แทจริง 

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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รูปที่ 4.15   ผลตอมูลคาการสงออก และนําเขาของไทย จากขอตกลงไทย สหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 
รูปที่ 4.16   ผลตอดุลการคา ของไทย จากขอตกลงไทย สหรัฐอเมรกิา 

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 

exports 

imports 
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ตารางที่  4.22  ผลตอปริมาณการสงออกของไทย ไปสหรัฐอเมริกา  จากขอตกลงไทย 
สหรัฐอเมริกา 
 

กลุมสินคา 

รอยละการ

เปล่ียนแปลงสะสม

ในป ค.ศ. 2020 

มูลคาการสงออก 

ป ค.ศ. 2001 

 (ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก 20.97 0.1 

ขาวสาลี  -5.65 0 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -0.38 0.3 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 8.57 15.9 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -0.74 0.2 

ออย -2.16 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -2.00 0.1 

กลุมพืชอื่นๆ 48.29 330.4 

กลุมวัว แพะ และแกะ -0.94 0.1 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 1.44 27.7 

นมสด -0.71 0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด -0.40 0 

ปาไม -1.20 0.9 

ประมง -0.57 5.5 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  516.58 0.7 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 5724.63 6.5 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 65.67 1.7 

กลุมผลิตภัณฑนม 214.82 0.2 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 27.67 130.5 

น้ําตาล 28.37 12.3 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  19.88 1903.1 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  22.27 14.6 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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ตารางที่ 4.23 ผลตอปริมาณการนําเขาของไทยจากสหรฐัอเมริกาจากขอตกลงไทย
สหรัฐอเมริกา 

กลุมสินคา 

รอยละการ

เปล่ียนแปลงสะสม 

ในป ค.ศ. 2020 

มูลคาการนําเขา 

ป ค.ศ.2001 

 (ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก 4.92 0 

ขาวสาลี  3.98 55.92 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  32.06 1.85 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 88.08 12.57 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 65.67 113.95 

ออย 317.82 0 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  0.01 102.37 

กลุมพืชอื่นๆ 883.12 35.85 

กลุมวัว แพะ และแกะ 10.98 0.14 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 9.04 65.47 

นมสด 0.45 0 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 13.54 0 

ปาไม 46.42 1.36 

ประมง 54.47 0.45 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  302.85 1.33 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 25.85 3.68 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 181.42 0.29 

กลุมผลิตภัณฑนม 235.50 12.89 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 223.39 0.07 

น้ําตาล 125.76 2.49 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  41.21 158.03 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  91.54 6.56 

ที่มา: ประมาณการจากแบบจาํลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 สรุปผลขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกา  
พบวา ในปแรกที่ขอตกลงมีผลบังคับใช ภาษีเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตร ที่ไทยเก็บจาก

สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 7.59 และทยอยลดภาษีลงเปนรอยละ 0  ในปที่ 15 (ตามขอสมมติ)  สวน

ภาษีเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตร ที่สหรัฐ เก็บจากไทย ในปแรกที่ขอตกลงมีผลบังคับใช เปนรอยละ 5.86 

และทยอยลดภาษีลงเปนรอยละ 0  ในปที่ 15 (ตามขอสมมติ) 

ผลการวิเคราะหชี้วา ขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกา ดานสินคาเกษตร เปนขอตกลงที่กอ

ใหประโยชนต่ํากวาขอตกลงไทย ญี่ปุน และขอตกลงไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน   ประเทศไทยมี

สวัสดิการรวมเพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาสะสมในป ค.ศ. 2020 เทากับ 481 ลานเหรียญสหรัฐ   นอกจากนี้ 

เศรษฐกิจไทยมอีัตราการขยายตัว ตามราคาปจจุบัน รอยละ 0.3  ในป ค.ศ. 2020 

ผลกระทบตอสาขาการผลิตพบวา  สินคาเกษตรที่มีมูลคาการสงออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกามาก และมีปริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น ไดแก กลุมพืชอื่นๆ (รอยละ 48.29)  ผลิตภัณฑ

อาหารอื่นๆ (รอยละ 20) ขาวสาร (รอยละ 27.7) ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1.4) กลุมผักและผลไม 

(รอยละ 8.6)  อาหารเครื่องดื่ม (รอยละ 22.3)   และน้ําตาล (รอยละ 28.37)     สวนสินคาเกษตรที่มี

ปริมาณการนําเขาจากสหรัฐมากไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 41)  ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  

(รอยละ  9)  เมล็ดพืชน้ํามัน (รอยละ 65.7) และขาวสาลี  (รอยละ 4) 
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4.4 กรณีขอตกลงทวิภาคีไทย อินเดีย   
 มูลคาการคา และสินคาสงออก นําเขาที่สําคัญ 

ในป  พ.ศ. 2549  ไทยเกินดุลการคากับอินเดีย เปนมูลคา  7,033  ลานบาท  โดยไทย

สงออกไปอินเดีย 68,482 ลานบาท  และนําเขา 61,449  ลานบาท  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร  พบวา การสงออกสินคาเกษตรของไทย ไปประเทศ

อินเดีย มีมูลคา  7,290.7   ลานบาท   และมีมูลคาการนาํเขาสินคาเกษตร 10,351.4  ลานบาท มีผลให

ไทยขาดดุลการคากับอินเดีย  3,060.7 ลานบาท 

 

      สินคาเกษตรสําคัญของไทยในตลาดอินเดีย  พิจารณาตามมูลคาสงออก ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 4,774.0 5,166.7 7,290.7 100 100 100

1 น้ํามันปาลมดิบ                         -                         - 823.7 0.0 0.0 11.3

2 ยางแผนรมควันช้ัน 3 457.5 406.2 669.8 9.6 7.9 9.2

3 ยางแทง (เชน ทีทีอาร เอสเอ็มอาร,ไอเอสอาร เอสเอสอาร ฯล 596.3 561.4 581.0 12.5 10.9 8.0

4 ยางอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม 384.1 463.1 408.8 8.0 9.0 5.6

5 ไฟเบอรบอรดหนาเกิน 0.8 กรัม*ตอ ล.บ เมตรไมตกแตงโดยวิธีทา 111.7 282.5 282.3 2.3 5.5 3.9

6 อื่น ๆทําดวยยางวัลแคไนซนอก จากยางแข็ง 205.3 189.1 243.7 4.3 3.7 3.3

7 ยางบิวทาไดอีนในลักษณะปฐม 180.2 193.9 223.9 3.8 3.8 3.1

8 ปลาปนและที่ทําเปนเพลเลต 48.4                        - 223.4 1.0 0.0 3.1

9 อาหารปรุงแตงใชในการเลี้ยงสัตวอื่นๆ 108.9 215.7 222.1 2.3 4.2 3.0

10 ไนโตรสตารชอื่นๆ 102.7 100.4 187.8 2.2 1.9 2.6

11 ยางเรเดียลใชกับรถยนตนั่ง 62.3 57.3 170.2 1.3 1.1 2.3

12 พารติเคิลบอรดอื่นๆ 4.8 36.7 154.6 0.1 0.7 2.1

13 ดาย,ดายชนิดคอรดทําดวยยางวัลแคไนซ 23.6 72.0 147.3 0.5 1.4 2.0

14 หมากแหง 145.4 107.1 134.0 3.0 2.1 1.8

15 กระดาษพิมพ น.ส.พ. น้ําหนัก*ไมเกิน55กรัมตอ1ตร.เมตร                         - 56.4 131.9 0.0 1.1 1.8

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 2,342.9 2,424.9 2,686.2 49.1 46.9 36.8

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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    สวนสินคาเกษตร ที่ไทยตองนําเขาจากอินเดีย เรียงตามมูลคาการนําเขา ไดแก 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน  :  รอยละ 

ลําดับที่ รายการ 
2547 2548 2549 2547 2548 2549 

  สินคาเกษตรกรรมรวม 9,068.0 7,413.2 10,351.4 100 100 100

1 กากถั่วเหลือง 3,949.3 1,808.8 3,131.8 43.6 24.4 30.3

2 ฝายยังไมไดสางหรือหวี 770.9 715.7 1,426.8 8.5 9.7 13.8

3 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง(ใหม) 165.0 96.1 360.7 1.8 1.3 3.5

4 น้ํามันละหุงอื่น ๆ และแฟรกชั่นน้ํามัน  ดังกลาวบริโภคไมได 526.4 522.1 342.1 5.8 7.0 3.3

5 ปลาแมคเคอเรล แชแข็ง 46.6 89.6 337.7 0.5 1.2 3.3

6 ปลาหมึกกระดองแชเย็นจนแข็ง 138.3 146.9 276.1 1.5 2.0 2.7

7 กากเมล็ดเรป (คาโนลา)                   - 128.2 233.8 0.0 1.7 2.3

8 หนังสัตวอื่นๆฟอกแลวในสภาพแหง ฟูลเกรน 347.2 257.6 222.1 3.8 3.5 2.1

9 เศษไหมไมไดสางหรือหวี 21.1 101.3 202.2 0.2 1.4 2.0

10 สิ่งกัดจากขาวมอลต 48.8 135.0 184.6 0.5 1.8 1.8

11 นมและครีมเปนผง เม็ดมีไขมัน  ไมเกิน 1.5 % โดยน.น.                   - 20.0 169.7 0.0 0.3 1.6

12 ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบ แชแข็ง 6.6 38.4 167.9 0.1 0.5 1.6

13 กากเมล็ดเรปอื่นๆที่มีอีรูสิกตํ่า                   - 245.1 139.0 0.0 3.3 1.3

14 กากถั่วลิสง 399.7 150.3 125.2 4.4 2.0 1.2

15 ไซเพอรเมทริน 78.6 89.2 118.5 0.9 1.2 1.1

  สินคาเกษตรกรรมอื่นๆ 2,569.4 2,869.0 2,913.3 28.3 38.7 28.1

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 อัตราภาษีขาเขา และแบบแผนการลดภาษี ตามกรอบระยะเวลา 

  ในป ค.ศ. 2005 อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศไทยเรียกเก็บจาก

ประเทศอินเดีย คิดเปนรอยละ 9.83 อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยในหมวดสินคาเกษตร ที่แสดงนั้นเปนภาษีแบบ 

Applied MFN rate ถวงน้ําหนักดวยมูลคาการนําเขาป ค.ศ. 2005   

ในการคํานวณอัตราภาษีขาเขาในแตละป ตามกรอบเวลาของขอตกลงนั้น  เนื่องจาก

ขอตกลงยังไมไดยุติส้ินสุด และคณะผูวิจัยมีขอมูลไมครบถวน จึงจําเปนตองสมมติรูปแบบการลดภาษีขา

เขาดังนี้ 

สําหรับสินคา ในกลุมสินคาลดภาษีปกติ (Normal Track) มีรูปแบบ (Modality) ดัง

ตารางที่แสดงตอไปน้ี  สินคาในกลุมนี้ทั้งหมด จะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ภายในป พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 

2010  โดยกลุมสินคาที่มีอัตราภาษีขาเขา สูงกวารอยละ 20 จะทยอยลดปละรอยละ 5 ตั้งแตป พ.ศ. 

2549  สวนสินคาที่มีอัตราภาษีขาเขา อยูในระดับปานกลาง คือสูงกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 20 จะ

ทยอยลดลง โดยใชอัตราสวนการลด ดังที่ปรากฏในตาราง  สวนสินคาที่มีอัตราภาษีขาเขา ต่ํากวารอยละ 

5 เมื่อเร่ิมเจรจา จะคงอัตรานัน้ไวในสามปแรก จากนั้น จึงลดลงกึ่งหนึ่งในป พ.ศ. 2552  และเหลือศูนยใน

ป พ.ศ. 2553 

  

 

 

สวนภาษีสําหรับสินคาในกลุมที่เรงลดภาษี (Early Harvest)  ไดเร่ิมมีผลบังคับใช 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2549 มีสินคาในกลุมนี้ จํานวน 82 รายการ โดยมี

สินคาเกษตร 11 รายการ ไดแก  มังคุด/มะมวง องุน แอปเปล ทุเรียน เงาะ/ลําไย/ทุเรียน  ขาวสาลีดูรัม 

ขาวสาลีอื่นๆ ปลาซารดีนปรุงแตง ปลาแซลมอนปรุงแตง  ปลาแมกเคอเรลปรุงแตง  และปูปรุงแตง 

สวนสินคาที่เปนสินคาออนไหว (sensitive list) กําหนดใหภาษีขาเขาคงเดิม ตามอัตรา

ในป พ.ศ. 2548 ประกอบดวยสินคาดังนี้  ไหม กาแฟ  ชา ปลาและกุง  เนื้อสัตวจําพวกโค กระบือ แพะ  

เครื่องในของสัตว นมและผลิตภัณฑนม โคกระบือมีชีวิต  ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว  น้ําผ้ึงธรรมชาติ  กาก

ถั่วเหลือง  อาหารสัตว  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  แอลบูบินที่ไดจากไข  และแปงขางสาลี 

X =  
Applied   
MFN 

2549 2550 2551 2552 2553 

X  > 20 20 15 10 5 0 

5 < X  ≤ 20 (4 / 5) X (3 / 5) X (2 / 5) X (1 / 5) X 0 

X  ≤  5 <-----------คงไวเทาเดิม ------------------> 0.5 X 0 
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รูปที่  4.17  แสดงแบบแผนการลดภาษีขาเขาของไทย ที่ไทยเรียกเก็บจากอนิเดีย   ซึ่งชี้

วา  แบบแผนการลดอัตราภาษีสําหรับสินคาเกษตร ใหกับประเทศอินเดีย ตามขอสมมติแบบแผทนการ

ลดภาษีขาเขา  จะทําใหภาษีเฉลี่ยลดลงในอัตราคงที่  ในป พ.ศ. 2550 อัตราภาษีเฉลี่ยของไทย คิดเปน

รอยละ 9.83   และในป พ.ศ. 2553 อัตราภาษีเฉลี่ยสินคาเกษตรของไทย ที่เก็บจากอินเดีย เปนรอยละ 

2.8  

สวนกรณีภาษีที่ประเทศอินเดีย เรียกเก็บจากไทย  ตามรูปที่ 4.17 พบวา  อตัราภาษีขา

เขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศอินเดีย เรียกเก็บจากประเทศไทย สูงถึงรอยละ 47.75  ในป พ.ศ.

2548  จากขอสมมติแบบแผนการลดภาษี ทําใหภาษีขาเขาเฉลี่ย ลดลงเปนรอยละ  18.87  ในป พ.ศ.

2549 อันเปนผลมาจากขอตกลงการลดในกลุมที่มีการเรงลดภาษี  และลดลงเหลือเพียง รอยละ 0.38 ใน

ป พ.ศ. 2553  ดูรายละเอียดของอัตราภาษีขาเขา จาํแนกตามกลุมสินคาในแบบจาํลอง สรุปไวใน

ภาคผนวกที่ 4.7. 
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รูปที่ 4.17  อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับภาคเกษตร ทีไ่ทยเก็บจากประเทศอนิเดีย 
และที่อินเดียเก็บไทย 
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ป

อัต
รา
ภ
าษ
ี (%

)

ภาษีที่ไทยเก็บจากอินเดีย
ภาษีที่อินเดียเก็บจากไทย

 

อัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยของ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ไทย 9.83 7.84 6.95 6.05 4.43 2.81 
อินเดีย 47.75 18.87 14.25 9.62 5.00 0.38 

 

ที่มา :  คํานวณโดยผูเขียน 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดขอสมมติแบบแผนการลดภาษีในเนื้อหา 
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 ผลตอสวัสดิการสังคมโดยรวม และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ในการวิเคราะหผลของขอตกลง สมมติใหขอตกลง เร่ิมมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2006  

และสิ้นสุดในป ค.ศ. 2010  รูปที่ 4.18  แสดงผลตอการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมของไทย ระหวางป 

ค.ศ. 2006-2010  จากขอตกลงทวิภาคีไทย อินเดีย  พบวา ขอตกลงมีผลใหสวัสดิการสังคมของไทย 

เพิ่มขึ้น  46 ลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2010 โดยเปนผลมาจากการโยกยายทรัพยากร ไปยังสาขาการ

ผลิต ที่ไทยเปนผูสงออกสําคัญ ไดแก  กลุมผักและผลไม  กลุมพืชอื่นๆ  กลุมน้ํามันพชืและไขมัน  และ

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 

หากพิจารณาจากแบบแผนการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมจะพบวา  ในชวงสามป

แรกของขอตกลง ไทยไดประโยชนจากขอตกลงดังกลาว สวัสดิการของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวาสองป

สุดทายของขอตกลง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดภาษีในกลุมสินคาที่เรงลดภาษีตั้งแตป ค.ศ. 2004  

จนกระทั่งในปที่ส่ีและหาขอตกลง การเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการสังคม เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  

นอกจากนี้  ขอตกลงไทย อนิเดีย จะมีผลให อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แทจริง 

ในปสุดทาย ลดลงเล็กนอย รอยละ –0.02  ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน  เพิ่มขึน้

รอยละ 0.1 ในป ค.ศ. 2010  ดูรายละเอียดในรูปที่ 4.19 

 

 
รูปที่ 4.18   ผลตอสวัสดิการสังคมของไทย จากขอตกลงไทย อินเดีย  (หนวย ลานเหรียญ
สหรัฐ) 

 
 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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รูปที่ 4.19   ผลตออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย จากขอตกลงไทย อินเดีย 
 

(ก) อัตราการขยายตัวที่แทจริง 

 
 

 

(ข) อัตราการขยายตัว ที่เปนตัวเงิน 

 
 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 ผลตอมูลคาการสงออก และนาํเขา โดยรวม 

ในป ค.ศ. 2010  มูลคาการสงออกโดยรวมของไทย เพิ่มขึ้นสะสม รอยละ  0.025  สวน

มูลคาการนําเขาของไทย เพิ่มขึ้นเชนกัน แตในอัตราที่สูงกวา เปนรอยละ 0.068   มีผลใหดุลการคาของ

ไทยขาดดุลเพิ่มขึ้น 37 ลานเหรียญสหรัฐ   การเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคาของ

ไทยในชวงปที ่ 4 และ 5 หลังขอตกลง มอีัตราที่เพิ่มขึ้นสูงกวาในชวง 3 ปแรก  ดูแบบแผนการ

เปล่ียนแปลงในรูปที่ 4.20   และ 4.21 

หากพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร พบวา ประเทศไทย ไดดุลการคาเพิ่มขึ้นสะสมในป 

2010 เปนมูลคา 304.9 ลานเหรียญสหรัฐ 

 

 ผลตอปริมาณการสงออก และนําเขา 

ปริมาณสินคาเกษตรของไทย ที่สามารถสงออกไปอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก และมี

มูลคาการสงออกมากไดแก  กลุมผักและผลไม ( รอยละ  777.8)  กลุมพืชอื่นๆ ( รอยละ 385.8)  

ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 249)  กลุมน้ํามันพืชและไขมัน ( รอยละ 475) ดูรายละเอียดเพิ่มไดใน

ตารางที่ 4.24   

สวนสินคาที่ไทยจําเปนตองนําเขาจากประเทศอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมี

มูลคาสูง ไดแก ขาวสาล ี (รอยละ 0.27)   กลุมน้ํามันพืชและไขมัน (รอยละ 38.2)  และกลุมผลิตภัณฑ

อาหารอื่นๆ  (รอยละ 139)  ดรูายละเอียดเพิ่มไดในตารางที่ 4.25 

 อนึ่ง มีขอที่ควรระวังวา  ผลประโยชนที่ประมาณไดจากขอตกลงไทย อินเดียนี้ นาจะมี

คาต่ํากวาสภาพที่เปนจริง  เนื่องจากไมสามารถคํานวณประโยชน ที่ไทยจะไดรับจากการสงออกสินคาใน

กลุมยางพารา  ซึ่งไทยสงออกไปอินเดีย เปนมูลคามากในลําดับตนๆ    เนื่องจากแบบจําลองที่ใชนี้จัดให

ยางพารา เปนสินคาในกลุมสินคาเคมีภัณฑ ยางและพลาสติก และจัดเปนสินคาอุตสาหกรรม 
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รูปที 4.20   ผลตอมูลคาการสงออก และนําเขาของไทย จากขอตกลงไทย อินเดีย  

 
 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 

 

 
รูปที 4.21   ผลตอดุลการคาของไทย จากขอตกลงไทย อินเดีย (หนวย ลานเหรยีญสหรัฐ) 

 
 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

นําเขา 

สงออก 
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ตารางที่  4.24  ผลตอปริมาณการสงออก ของไทยไปอนิเดีย จากขอตกลงไทย อินเดีย 

กลุมสินคา 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

มูลคาการนําเขาจากไทย  

ป ค.ศ. 2001 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก -2.16 0

ขาวสาลี  -1.00 0

กลุมธัญพืชอื่นๆ  240.21 0.001

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 777.84 4.283

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -1.53 0.425

ออย 308.84 0

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -0.55 0.528

กลุมพืชอื่นๆ 385.79 19.07

กลุมวัว แพะ และแกะ 0.07 0.003

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 31.84 1.273

นมสด 0.72 0

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 1.15 0.009

ปาไม 228.09 0.016

ประมง 24.05 0.073

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  0.28 0.022

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 2541.79 0.259

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 475.54 6.957

กลุมผลิตภัณฑนม -0.30 0.029

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 522.80 0.682

น้ําตาล 171.15 0.109

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  249.96 4.865

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  865.21 0.24

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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ตารางที่ 4.25  ผลตอปริมาณการนําเขา ของไทยจากอินเดีย จากขอตกลงไทย อินเดีย 

กลุมสินคา 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

มูลคาการนําเขาของไทย  

ป ค.ศ. 2001 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ขาวกลองและขาวเปลือก 809.11 0.063 

ขาวสาลี  0.27 3.224 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  3.37 0.189 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง 211.20 0.275 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน 350.38 0.599 

ออย 131.74 0.041 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  26.33 0.04 

กลุมพืชอื่นๆ 282.09 2.018 

กลุมวัว แพะ และแกะ 184.85 0 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ 59.63 1.589 

นมสด -0.37 0.203 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 0.09 0.104 

ปาไม 57.99 0.241 

ประมง 28.23 0.694 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  2.46 0.159 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ 139.52 0.07 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน 38.22 8.085 

กลุมผลิตภัณฑนม 0.48 0.584 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว 270.33 0.191 

น้ําตาล 0.46 0.141 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ   13.95 106.67 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  194.02 0.633 

ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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 สรุปผลขอตกลงไทย-อินเดยี 
ขอตกลงไทย อนิเดีย มีผลใหสวัสดิการสังคมของไทย เพิ่มขึน้  46 ลานเหรียญสหรัฐ ใน

ป ค.ศ. 2010 โดยเปนผลมาจากการโยกยายทรัพยากร ไปสูสาขาการผลิต ที่ไทยเปนผูสงออก ไปอินเดีย 

ไดแก      กลุมผักและผลไม  กลุมพืชอื่นๆ  กลุมน้ํามันพืชและไขมัน  และกลุมผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ    

หากพิจารณาจากแบบแผนการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมจะพบวา  ในชวงสามปแรกของขอตกลง 

ไทยไดประโยชนจากขอตกลงดังกลาว สวัสดิการของไทยเพิ่มขึ้นในอตัราที่เร็วกวาสองปสุดทายของ

ขอตกลง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดภาษีในกลุมสินคาที่เรงลดภาษีตั้งแตป ค.ศ. 2004  จนกระทั่งใน

ปที่ส่ีและหาขอตกลง การเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการสังคม เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  

นอกจากนี้  ขอตกลงไทย อินเดีย จะมีผลให อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แทจริง 

ในปสุดทาย ลดลงเล็กนอย รอยละ –0.02  ขณะที่อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน  เพิ่มขึ้น

รอยละ 0.1 ในป ค.ศ. 2010 

ดุลการคาของไทย ขาดดุลเพิ่มขึ้น 37 ลานเหรียญสหรัฐ  สินคาเกษตรของไทย ที่

สามารถสงออกไปอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก และมมีลูคาการสงออกมากไดแก  กลุมผักและผลไม 

(777.8%)  กลุมพืชอื่นๆ (385%)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (249%)  กลุมน้ํามันพืชและไขมนั (475%)  

สวนสินคาที่ไทยจําเปนตองนําเขาจากประเทศอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมี

มูลคาสูง ไดแก  กลุมน้ํามันพืชและไขมัน (38%)  และกลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (13.9%) 
 

5. สรุปผลการศกึษา  
 

บทนี้ไดเสนอผลการวิเคราะหผลกระทบตอภาคการเกษตรของไทย อันเปนผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงภาษีศุลกากรในภาคเกษตร ตามขอตกลงเขตการคาเสรีฉบับตางๆ  การวิเคราะหอาศัย

แบบจาํลอง Standard GTAP และแบบจาํลอง Dynamic GTAP  แบบจําลอง Standard GTAP ใชใน

การวิเคราะหประโยชนจากการเปดเสรีสินคาเกษตร เพื่อหาขอสรุปในภาพรวม จากการเปรียบเทียบ

ประโยชนของขอตกลงทวิภาคีรวมจํานวน 11 ประเทศ  สวนแบบจาํลอง Dynamic GTAP เนนประมาณ

การผลกระทบของขอตกลงในแตละชวงเวลา ซึ่งมีการลดภาษีในระดับท่ีแตกตางกัน   การวิเคราะห

ผลกระทบเชิงปริมาณ ในสวนหลังนี้จะวิคราะหตามแบบแผนการเปลี่ยนแปลงภาษีศุลกากร (applied 

MFN rate) ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวในขอตกลง (แทนการสมมติใหมกีารลดภาษีเปนศูนย หรือลดลง

เปนสัดสวน ซึ่งเปนแนวทางการวิเคราะหในอดีต)  ซึ่งชวยใหทราบผลกระทบในแตละป รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลประโยชนสุทธิที่ไทยจะไดรับจากขอตกลงไดถูกตองมากขึ้น   เนื่องจากการศึกษาในสวนนี้ 

ตองอาศัยรายละเอียดจํานวนมากเกี่ยวกับแบบแผนการลดภาษีขาเขาในแตละป ทั้งของประเทศไทยและ

ของประเทศคูเจรจา ฉะนั้น การศึกษาตามระยะเวลาในสวนนี้จึงครอบคลุมเฉพาะ ขอตกลงระหวางไทย

กับคูสัญญา (ไทย ออสเตรเลีย ไทย นวิซีแลนด ไทย จีน ภายใตกรอบอาเซียน) ขอตกลงไทยกับญี่ปุน  
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ขอตกลงไทยกับสหรัฐอเมริกา และขอตกลงไทยกับอินเดีย  โดยพจิารณาตั้งแตเร่ิมสัญญา จนถึงป พ.ศ. 

2563 หรือ ค.ศ. 2020 ซึ่งเปนปที่สินคาเกือบทุกรายการไดยกเลิกภาษีหรือยกเลิกโควตาแลว  

ผลการศึกษาพบวา ขอตกลงไทย-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน(ตามกรอบอาเซียน) 

เฉพาะดานสินคาเกษตร เปนขอตกลงที่กอใหเกิดประโยชนสูงที่สุด ประเทศไทยมีสวัสดิการรวมเพิ่มขึน้ 

คิดเปนมูลคาสะสมในป ค.ศ. 2020 เทากับ 1,326 ลานเหรียญสหรัฐ   นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 2020 

เศรษฐกิจไทยมอีัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากป ค.ศ. 2004 รอยละ 0.96  

ผลกระทบตอสาขาการผลิตพบวา  สินคาเกษตรที่มีมูลคาการนําเขา เพิ่มขึ้นจากประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดแก  กลุมผลิตภัณฑนม  (รอยละ 30)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 60)  

กลุมพืชเสนใย (รอยละ 1.7)   ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1)  และขาวสาลี (รอยละ 3.8)  และสินคา

ที่มีผลตอสินคาออนไหวของไทย ไดแก กลุมเนื้อวัวแพะแกะ (รอยละ 160)   สวนสินคาที่นําเขาจากจีนมี

มูลคามาก ไดแก ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 22.3)  ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 3)   และกลุม

ผักและผลไม (รอยละ 3.6)   

กรณีขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกา เฉพาะดานสินคาเกษตร พบวา ในปแรกที่ขอตกลงมีผล

บังคับใช ภาษขีาเขาเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตร ที่ไทยเก็บจากสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 7.59 และ

ทยอยลดภาษีลงเปนรอยละ 0  ในปที่ 15 (ตามขอสมมติ)  สวนภาษีขาเขาเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตร ที่

สหรัฐเก็บจากไทย ในปแรกที่ขอตกลงมีผลบังคับใช คิดเปนรอยละ 5.86 และทยอยลดภาษลีงเปนรอยละ 

0  ในปที่ 15  ในการวิเคราะหสมมติใหขอตกลงเริ่มมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2008 

ผลการวิเคราะหชี้วา ขอตกลงไทย-สหรัฐอเมริกาดานสินคาเกษตร เปนขอตกลงที่ใหประโยชน

ต่ํากวาขอตกลงไทยออสเตรเลีย-นิวซีแลนด-จีน และความตกลงไทยญี่ปุน ประเทศไทยมีสวัสดิการรวม

เพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาสะสมจนถึงป ค.ศ. 2020 เทากับ 481 ลานเหรียญสหรัฐ   นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทย

มีอัตราการขยายตัวสะสม ตามราคาปจจุบัน รอยละ 0.3  ในป ค.ศ. 2020 

ผลกระทบตอสาขาการผลิตพบวา  สินคาเกษตรที่มีมูลคาการสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

มาก และสามารถสงออกไดเพิ่มมากขึ้น ไดแก กลุมพชือื่นๆ (รอยละ 48.29)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอย

ละ 20) ขาวสาร (รอยละ 27.7) ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (รอยละ 1.4) กลุมผักและผลไม (รอยละ 8.6)  

อาหารเครื่องดื่ม (รอยละ 22.3)   และน้ําตาล (รอยละ 28.37)     สวนสินคาเกษตรที่มีปริมาณการนําเขา

จากสหรัฐอเมรกิามากขึ้น ไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (รอยละ 41)  เมล็ดพืชน้ํามนั (รอยละ 65.7) 

พืชเสนใย  (รอยละ 0.01 ) ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  (รอยละ  9)  กลุมธัญพชือื่นๆ  (รอยละ 32)  

กรณีความตกลงระหวางไทย-ญ่ีปุน ดานสินคาเกษตร พบวา ในปแรกที่ขอตกลงมีผลบังคับใช 

ภาษีเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตรที่ไทยเก็บจากญี่ปุน คิดเปนรอยละ 5.98 และทยอยลดภาษีลงเปนรอยละ 

0.15  ในปที่ 11  สวนภาษีเฉลี่ยของกลุมสินคาเกษตร ที่ญี่ปุนเก็บจากไทย ในปแรกที่ขอตกลงมีผลบังคับ
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ใช  คิดเปนรอยละ 8.36 และทยอยลดภาษลีงเปนรอยละ 4.71  ในปที ่ 16 ซึ่งเปนที่ชัดเจนวา ญีปุ่นยัง

ดําเนินการปกปองภาคเกษตรของตนเองไวในระดับท่ีสูงกวาไทย ในปที ่11  เปนตนไป 

 ผลการวิเคราะหชี้วา ความตกลงไทยกับญี่ปุนดานสินคาเกษตร ใหประโยชนสูงกวาขอตกลง

ไทย-สหรัฐอเมริกา และขอตกลงไทย-อินเดีย  ไทยมีสวัสดิการรวมเพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาสะสม 659.6 ลาน

เหรียญสหรฐัในป ค.ศ. 2020    นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวสะสมเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 

0.44 ในป ค.ศ. 2020  

ผลกระทบตอสาขาการผลิตพบวา  สินคาเกษตรสําคัญของไทย ซึง่มีมูลคาการสงออกไป

ประเทศญี่ปุนมาก และมปีริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น ไดแก กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  (รอยละ 

28.07)  กลุมผักและผลไม  (รอยละ 11.7)  กลุมประมง (รอยละ 7.7)   น้ําตาล (รอยละ 507)  ผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวอื่นๆ  (รอยละ 65.3)   และกลุมพืชอื่นๆ  (รอยละ 2.4)  

กรณีขอตกลงไทย-อินเดีย ดานสินคาเกษตร พบวา ในป ค.ศ. 2007 อัตราภาษีเฉลี่ยของ

ไทย คิดเปนรอยละ 9.83   และในป ค.ศ. 2010 อัตราภาษเีฉลี่ยสินคาเกษตรของไทย ที่เก็บจากอินเดีย 

เปนรอยละ 2.8   สวนอัตราภาษีขาเขาเฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตร ที่ประเทศอินเดีย เรียกเก็บจากประเทศ

ไทย สูงถึงรอยละ 47.75  ในป ค.ศ. 2005  จากขอสมมตแิบบแผนการลดภาษี ทําใหภาษีขาเขาเฉลี่ย 

ลดลงเปนรอยละ  18.87  ในป ค.ศ. 2006 อันเปนผลมาจากขอตกลงการลดในกลุมที่มีการเรงลดภาษี  

และลดลงเหลือเพียง รอยละ 0.38 ในป ค.ศ. 2010 

ขอตกลงไทย-อนิเดียดานสินคาเกษตร มีผลใหสวัสดิการสังคมของไทย เพิ่มขึ้นสะสมจนถึงป 

ค.ศ. 2010 คิดเปนมูลคา  46 ลานเหรียญสหรัฐ หากพิจารณาจากแบบแผนการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ

สังคมจะพบวา  ในชวงสามปแรกของขอตกลง ไทยไดประโยชนจากขอตกลงดังกลาว สวัสดิการของไทย

เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวาสองปสุดทายของขอตกลง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดภาษีในกลุมสินคาที่เรง

ลดภาษีตั้งแตป ค.ศ. 2004 เปนตนมา  จนกระทั่งในปที่ส่ีและหาขอตกลง หรือป ค.ศ. 2009-2010 การ

เปล่ียนแปลงของสวัสดิการสังคม จะเพิม่ขึ้นในอัตราที่ลดลง   นอกจากนี้  ขอตกลงไทย-อินเดีย จะมีผลให

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิที่เปนตัวเงิน เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพียงรอยละ 0.1   ในป ค.ศ. 2010    

ดุลการคาของไทยโดยรวม ขาดดุลเพิ่มขึ้น 37 ลานเหรียญสหรัฐ  แตหากพิจารณาเฉพาะสินคา

เกษตร พบวา ประเทศไทย ไดดุลการคาเพิ่มขึ้นสะสมในป ค.ศ. 2010 เปนมูลคา 304.9 ลานเหรียญสหรัฐ 

สินคาเกษตรของไทย ที่สามารถสงออกไปอนิเดีย ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก และมีมูลคาการสงออกสูง ไดแก  

กลุมผักและผลไม (777.8%)  กลุมพืชอื่นๆ (385%)  ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (249%)  และกลุมน้ํามันพืช

และไขมัน (475%)  

สวนสินคาที่ไทยจําเปนตองนําเขาจากประเทศอินเดีย ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และมมีูลคาสูง 

ไดแก  ขาวสาลี (รอยละ 0.27)   กลุมน้ํามนัพืชและไขมัน (รอยละ 38.2)  และกลุมผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ  

(รอยละ 139)   
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สรุปเปรียบเทยีบผลประโยชนของขอตกลง FTA  ในการเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้น สามารถพิจารณาไดจากผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะสมในป ค.ศ. 2020 อันเปนปสุดทายของ

ขอตกลงเปนสําคัญ  เนื่องจากขอตกลงแตละฉบับ จะมีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันในแตละ

ชวงเวลา ทั้งนี้ขึ้นกับรายละเอียดของแบบแผนการลดภาษีขาเขาของขอตกลงแตละฉบับ 

รูปที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบผลประโยชนสุทธิที่ไทยไดรับจากขอตกลงฉบับตางๆ ในแต

ละชวงเวลาของการวิเคราะห  หากพิจารณาสวัสดิการสังคมของไทย ในป ค.ศ. 2020 ซึ่งเปนคาสะสม

นับตั้งแตเร่ิมมีขอตกลงเปนตนมา จะเห็นไดวา คูสัญญาไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด และจีน ภายใต

กรอบอาเซียน เปนคูสัญญา ที่ใหประโยชนกับไทยสูงสุด เมื่อเทียบกับขอตกลงไทย-ญี่ปุน  ขอตกลงไทย-

สหรัฐอเมริกา  และขอตกลงไทย-อินเดีย  (ซึ่งไมไดแสดงไวในรูปเดียวกัน เนื่องจากชวงระยะเวลาที่

วิเคราะหตางกัน)  สวนขอตกลงที่ไทยไดรับประโยชนรองลงมาคือ ความตกลงไทย-ญี่ปุน ตามดวย

ขอตกลงไทย-สหรัฐ และขอตกลงไทย-อินเดีย  

หากพิจารณาจากผลกระทบตอไทย ในรูปการเปลี่ยนแปลงมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนตัว

เงิน ไดขอสรุปในลักษณะเดียวกันกับขอสรุปขางตน  ดูรูปที่ 4.23   

หากพิจารณาจากมูลคาของดลุการคาของไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไป จากการมีขอตกลงฉบับ

ตางๆ ดังที่แสดงไวในตารางที่ 4.26 พบวา (1) คูสัญญาไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดและจนี ภายใตกรอบ

อาเซียน แมวาเปนคูสัญญาที่ไทยไดรับประโยชนในภาพรวมมากที่สุด แตเปนคูสัญญาเดียวที่ทําใหภาค

เกษตรของไทย ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น ถึง 544 ลานเหรียญในป ค.ศ. 2020 อีกนัยหนึ่งก็คือ มีผลกระทบ

ตอสินคาเกษตรที่เปนสินคาออนไหวรุนแรงที่สุด ในขณะที่ขอตกลงอื่นๆ ไทยจะสามารถสงออกสินคา

เกษตรไดมากขึ้น  มากกวาการนําเขา และมีผลทําใหไทยเกินดุลการคาในหมวดสินคาเกษตร  (2) 

โดยรวม ความตกลงไทย-ญี่ปุน จะทําใหไทยเกินดุลการคาในหมวดสินคาเกษตร เพิ่มขึ้นมากที่สุด 

สรุปเปรียบเทยีบผลตอสาขาการผลิต จากขอตกลง FTA  ตารางที่ 4.27 แสดงผลกระทบ

ตอปริมาณการสงออกของสินคาเกษตรแตละชนิด ที่เกิดจากขอตกลง FTA ของคูสัญญา และคูเจรจาที่

ศึกษาในรายงานฉบับนี้  ผลที่ไดสามารถสรุปไดดังนี้ 

กลุมสินคาที่ไทยมีความไดเปรียบในการสงออก  สามารถสงออกเปนปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในทุก

ขอตกลง ยกเวนคูสัญญาไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดและจนี ไดแก  กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง  

กลุมพืชอื่นๆ  กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ  กลุมน้ํามันพืชและไขมัน น้ําตาล  กลุมผลิตภัณฑอาหารอืน่ๆ 

และกลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  สวนขาวสารและผลิตภัณฑขาว แมวาไทยจะมีความสามารถในการสงออก

สูงมาก แตเนื่องจากไมรวมในการเจรจาในความตกลงไทย-ญี่ปุน จึงไมสามารถสงออกไปญี่ปุนมากขึ้น  

กลุมสินคาออนไหวของไทย ที่เดิมมีการปกปองดวยอากรขาเขาในอัตราที่สูง และมีการนําเขา

เปนมูลคามาก  เปนกลุมทีไ่ดรับผลกระทบมากจากคูสัญญาไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดและจีน มาก

ที่สุด เนื่องจากราคานําเขาถูกลง ทําใหราคาขายในประเทศถูกลง และปรมิาณการผลิตในประเทศลดลง 
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สินคาที่นําเขาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนดมากขึ้น ไดแก กลุมผลิตภัณฑนม (นม และครีม นมผง หาง

นม เนย ไขมัน เนยแข็ง บัตเตอรมิลค)  กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ (เครื่องในวัวและเครื่องในหมู สด แช

แข็ง แชเย็น และน้ําผ้ึงธรรมชาติ) กลุมเนื้อววัแพะแกะ (เนือ้วัวและเนื้อหมู สด แชเย็น แชแข็ง)  และกลุม

ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (อาหารสําหรับสุนัขและแมว)  สินคาที่มีการนําเขาจากจีน เพิ่มขึ้นมากไดแก  กลุม

ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ   กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ กลุมผักและผลไม (แอปเปลสด แพรสด แครรอต 

กระเทียม เมล็ดเกาลัด เห็ดแหง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง สมเขียวหวาน) และกลุมพืชอื่นๆ (ชา) 
 
 
 
รูปที่ 4.22  สวัสดิการสังคมของไทย จากขอตกลงทวิภาคี   (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 
 

0

500

1,000

1,500

2010 322.95 63.31 499.88

2015 492.91 230.61 880.62

2020 659.65 481.33 1,326.47

TH-JAPAN TH-USA TH-AUSNZ-CHINA

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 
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รูปที่ 4.23   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากขอตกลงทวิภาคฉีบับตางๆ 

0.00

0.50

1.00

1.50

2010 0.50 0.07 0.98

2015 0.50 0.19 0.97

2020 0.44 0.30 0.96

TH-JAPAN TH-USA TH-AUSNZ-CHINA

 
ที่มา : ประมาณการจากแบบจําลอง Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

 

 
ตารางที่ 4.26 ผลตอดุลการคาจากขอตกลง FTA ของคูสัญญา และคูเจรจาที่ศึกษา 
 

คูสัญญา คูเจรจา 

  
ไทย-ออสเครเลีย  

นิวซีแลนด จีน ไทย-ญี่ปุน ไทย-สหรัฐ ไทย-อินเดีย 

ดุลการคารวม (ลานเหรียญสหรัฐ) -427.9 -36.3 64.4 -37 

     -เฉพาะสินคาเกษตร -544 1,969 1,037 304.9 

ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

หมายเหตุ : ผลที่แสดงในตาราง เปนผลในป ค.ศ.2020 ยกเวนคูเจรจาไทย-อินเดีย เปนผลในป ค.ศ. 

2010 
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ตารางที่ 4.27 ผลตอปริมาณสงออกของไทย ไปคูเจรจราจากขอตกลง FTA  
 

ผลตอปริมาณสงออก ไปคูเจรจา  

(รอยละ) 

ออสเครเลีย 

นิวซีแลนด จีน ญี่ปุน สหรัฐ อินเดีย 

ขาวกลองและขาวเปลือก -4.88 -4.75 -3.7 20.97 -2.16 

ขาวสาลี  -1.84 -2.13 -1.32 -5.65 -1 

กลุมธัญพืชอื่นๆ  -1.66 -2.17 152.3 -0.38 240.21 

กลุมผักผลไมและผลไมมีเปลือกแข็ง -1.61 13.92 11.71 8.57 777.84 

กลุมเมล็ดพืชน้ํามัน -3.06 53.21 -1.15 -0.74 -1.53 

ออย -5.25 -5.58 -24.35 -2.16 308.84 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยจากพืช  -3.93 23.14 -0.94 -2 -0.55 

กลุมพืชอื่นๆ -2.47 6.65 2.4 48.29 385.79 

กลุมวัว แพะ และแกะ -1.61 -1.75 0.52 -0.94 0.07 

กลุมผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ -1.20 7.81 0.2 1.44 31.84 

นมสด -1.84 -2.22 1.6 -0.71 0.72 

กลุมขนสัตว ไหมและดักแด 8.95 10.02 164.73 -0.4 1.15 

ปาไม -7.48 17.22 5.44 -1.2 228.09 

ประมง -2.55 -1.44 7.73 -0.57 24.05 

กลุมเนื้อวัว แพะ และแกะ  -0.92 -1.02 -2.07 516.58 0.28 

กลุมผลิตภัณฑเนื้อสัตวอื่นๆ -7.51 -7.94 65.26 5724.63 2541.79 

กลุมน้ํามันพืชและไขมัน -7.46 119.21 13.21 65.67 475.54 

กลุมผลิตภัณฑนม 6.21 51.35 -1.96 214.82 -0.3 

ขาวสารและผลิตภัณฑขาว -1.79 -1.55 -0.98 27.67 522.8 

น้ําตาล -4.98 21.19 507.93 28.37 171.15 

กลุมผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  -2.14 34.23 28.07 19.88 249.96 

กลุมเครื่องดื่มและยาสูบ  -2.25 27.50 135.33 22.27 865.21 

ที่มา : คํานวณจากโปรแกรม Dynamic GTAP โดยผูเขียน 

หมายเหตุ: ผลที่แสดงในตาราง เปนผลในป ค.ศ.2020 ยกเวนคูเจรจาไทย-อินเดีย เปนผลในป ค.ศ. 2010 
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ผลการวิเคราะหผลกระทบจากขอตกลงโดยแบบจําลอง Standard GTAP นอกจากการ

วิเคราะหผลกระทบของขอตกลง ตามแบบแผนการลดภาษีในแตละชวงเวลา ที่ไดสรุปไปแลวนั้น  

การศึกษาในบทนี้ ยังไดทําการวิเคราะหผลของการลดภาษีขาเขา ตามสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้น 3 

กรณี โดยไมคํานึงถึงมิติของเวลา กรณีแรก สมมติใหไทยและประเทศคูเจรจาหรือคูสัญญาทั้งหมดที่

พิจารณา ยกเลิกภาษีขาเขาสินคาเกษตรลงเปนศูนย รวมทั้งการยกเลิกการอุดหนุนภายใน และการ

อุดหนุนการสงออกลงทั้งหมด  โดยพรอมกนั กรณีสอง สมมติใหไทยและคูเจรจา แตละคู ยกเลิกอัตรา

ภาษีขาเขาสินคาเกษตรลงเหลือศูนย รวมท้ังการยกเลิกการอุดหนุนภายใน และการอุดหนุนการสงออก

ลงทั้งหมด  กรณีที่สองนี้ ตางจากกรณีแรก เพราะเปนการวเิคราะหทีละคู โดยเปนอิสระจากกัน สวนกรณี

ที่สาม เปนการวิเคราะหตามกรณีที่สอง แตไมรวมกลุมสินคาขาวสารและผลิตภัณฑขาวในการเจรจา 

ผลการศึกษา มีขอคนพบ ดังนี้ (ก) เมือ่พจิารณาผลที่เกิดขึ้นจากขอตกลงทั้งหมดพรอมกนัพบวา 

ประเทศไทย ไดประโยชนเพิ่มขึ้น เมื่อวัดจากมูลคาการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางสังคม โดยแหลงที่มา

ของประโยชนดังกลาว เกิดจากราคาสินคาเกษตรที่ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก มี

ราคาสูงเพิ่มขึ้นในตลาดโลก และในขณะเดียวกัน มีการนาํเขาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นแต ในราคาที่ถูกลง

จากการลดลงของมาตรการทางภาษีขาเขาของไทย 

(ข) ในกรณีที่แยกพิจารณาประโยชนจากขอตกลงแตละคู พบวา หากภาษีขาเขาสินคาเกษตร

ลดลงเปนศูนย  คูคาที่ใหประโยชนกับไทย เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต กลุม

ประเทศอาเซียน กลุม EFTA จีน อินเดีย กลุม BIMSTEC เปรู สหรัฐอเมรกิา นิวซีแลนด  และออสเตรเลีย  

(ดูตารางที่ 4.28) 

(ค) ในกรณีที่ขอตกลง ไมรวมสินคากลุมขาวสารและผลิตภัณฑขาว ไวในการเจรจา หรือไมมี

การลดภาษีขาเขาในกลุมนี้  ผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ จะลดลงอยางมีนัยสําคญั  นอกจากนี้ 

ลําดับความสําคัญของคูเจรจา เมื่อวัดจากประโยชนที่ไทยอาจจะไดรับนั้น จะเปลี่ยนไป   ในกรณีนี้ คูคาที่

ใหประโยชนกับไทย เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก กลุมประเทศอาเซียน ญี่ปุน กลุม EFTA 

เกาหลีใต จีน กลุม BIMSTEC อินเดีย เปรู นิวซีแลนด  สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (ดูตารางที่ 4.28) 

 

อนึ่งมีขอสังเกตวา ในการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากขอตกลงทวิภาคี  ไดกําหนดใหมี

การเปลี่ยนแปลงภาษีศุลกากรเฉพาะสินคาเกษตรเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นผลไดผลเสียจากทาทีการเจรจา

ดานสินคาเกษตรของไทยไดชัดเจนมากขึ้น   แมวาในทางเปนจริง ผลกระทบรวมของขอตกลงจะตองรวม

เอาผลการลดภาษีศุลกากรสินคาอุตสาหกรรมไวดวย  ในกรณีเชนนั้น พอประมาณไดวา ประโยชนจาก

ขอตกลงเขตการคาเสรี ในดานการคาสินคา (Merchandise Trades) โดยรวมนั้น ยอมมากกวากรณีการ

วิเคราะหเพียงการคาสินคาเกษตรแตเพียงดานเดียว 
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นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะหที่เสนอนี้  เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษีศุลกากร ตาม

ขอตกลงระหวางคูเจรจาเขตการคาเสรีเทานั้น  ไมสามารถประเมินผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ผลตอ

ส่ิงแวดลอม  ผลตอการปรับตวัของแรงงานหรือผูผลิตที่ไดรับผลกระทบ  นอกจากนี้ ยังไมรวมผลกระทบ

ในดานลบ ที่เกิดจากมาตรการที่มิใชภาษีอืน่ๆ (NTB) เชน อปุสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBTS) 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) กฎวาดวยแหลงกําเนิด (ROO) กระบวนการศุลกากร 

(Customs Procedures) และมาตรการปกปองสินคาเกษตร (Safeguards) เปนตน   เมื่อพิจารณาตนทุน

ในการดําเนินการตามขอตกลง และความเสี่ยงที่เกิดจากมาตรการตางๆขางตน ผลประโยชนที่ประเทศ

ไทยไดจากขอตกลงหรือความตกลงการคาเสรียอมลดลงตามลําดับ 
 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลประโยชนที่ไทยไดรับ ในรูปการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคม ในกรณีที่
สองและสามที่พิจารณา 
 

ขอตกลง FTA ระหวาง
ไทย กับ 

กรณีสอง 
(ลานเหรียญสหรัฐ) 

กรณีสาม  
(ไมรวมขาวในการเจรจา) 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ASEAN5 516.05 485 

Australia 13.1 16.8 

BIMSTEC 66.1 69.6 

China 99.9 113.7 

EFTA 156.7 157.6 

India 68.2 63.2 

Japan 3690.7 410 

South Korea 1387.9 136.2 

New Zealand 36.7 40.3 

Peru 57.2 60.8 

USA 42.7 34.8 

ที่มา : คํานวณจากแบบจาํลอง GTAP version  6 โดยผูเขียน
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6.   ขอจํากัดของการวิเคราะห และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 
 
ขอจํากัดของแบบจําลอง GTAP และ Dynamic GTAP  แบบจําลอง GTAP ทั้งแบบธรรมดา

และแบบพลวัตร ที่ใชในการวิเคราะหในการศึกษาฉบับนี ้ จัดเปนแบบจําลองประเภทดุลยภาพทั่วไป 

สําหรับระบบการคาโลก ซึ่งถือไดวาเปนแบบจําลองมาตรฐาน หลายประเทศใชในการวิเคราะหผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคาระหวางประเทศ  จุดเดนคือ สอดคลองกับแนวคิดทาง

ทฤษฎี สามารถใชวิเคราะหผลตอสวัสดิการสังคมไดดี  และสามารถเชื่อมโยงผลของภาคเศรษฐกิจตางๆ

เขาดวยกัน   

กระนั้นก็ตาม แบบจาํลองประเภทนี้มีจุดออนที่สําคัญคือ   โครงสราง และคาพารามิเตอรที่ใชใน

แบบจาํลอง อาจยังไมเหมาะสมสําหรับภาคเศรษฐกิจการเกษตรมากนัก เชน ในดานโครงสรางของ

แบบจาํลอง  แบบจาํลอง GTAP ไมสามารถใหรายละเอียดเชิงโครงสรางสําหรับภาคการเกษตรของแตละ

ประเทศไดครบถวน อาทิ ขอสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสรางตลาด  หรือลักษณะของตลาดปจจัยการผลิต 

สําหรับภาคเกษตร และภาคนอกเกษตร สําหรับประเทศบางประเทศ อาจมีลักษณะพิเศษ เชนมีลักษณะ

แบงแยก  หรือเทคโนโลยีการผลิตของภาคเกษตรมีลักษณะที่ซับซอนกวา เปนตน   ในดานคาพารามิเตอร

ของแบบจําลอง มีความสําคัญมากตอความนาเชื่อถอืเชนกัน   ขอวิจารณสวนใหญ ตองการให

คาพารามิเตอรที่ใชในแบบจาํลอง มาจากผลการวิเคราะหทางเศรษฐมิติใหมากขึ้นกวาทีเ่ปนอยู   แทน

การสมมติ หรือการสังเคราะหขึ้นภายในแบบจําลอง   หรือควรมีการทําการวิเคราะหแบบ sensitivity 

analysis ประกอบใหมากขึ้น  โปรดดขูอวิจารณเพิ่มเติมไดจาก Kehoe (2003) และ Piermartini and 

Teh (2006) 

ในกรณีของแบบจําลองการคาโลก เชน GTAP นี้ การคํานวณคาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับ

การผลิตสาขาตางๆ ของแตละประเทศ หรือประเทศหลักที่วิเคราะห จึงเปนเรื่องที่ทาทาย  และจัดเปน

ประเด็นหนึ่งที่สมควรพัฒนาใหดีขึ้นสําหรับการศึกษาในอนาคต  ผูสนใจสามารถดูขอวิจารณเกี่ยวกบั

ความสําคัญของคาพารามิเตอร  ตอผลการวิเคราะห เชน คาความยดืหยุนของการทดแทนระหวาง

อุปสงคการนําเขาจากประเทศตางๆ หรือ Armington Elasticities ไดจาก Zhang (2006) Keeney and 

Hertel (2005) Hertel and others (2004) 

เนื่องจากแบบจําลองนี้ เนนที่ระบบการคาโลก มากกวาการวิเคราะหสาขาการผลิตใดเปนการ

เฉพาะ   ฉะนัน้ จึงไมสามารถแบงแยกสาขาดานการเกษตรไดมากนัก  จาํนวนสาขาการเกษตรจึงนอย

กวาแบบจําลองทางเศรษฐกิจที่ออกแบบ เพือ่ใชกบัระบบเศรษฐกิจเดียว    ขอจาํกัดในเรื่องนี้ สวนหนึ่ง

เปนขอจํากัดทางดานขอมูลของแตละประเทศ ที่ตองใชในการสรางความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจของ

ประเทศตางๆเขาไวดวยกัน   ในกรณีของประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศผูสงออกรายใหญสําหรับสินคา

เกษตรบางชนิด เชน ยางพารา มันสําปะหลัง  แตสินคาเหลานี้ มิไดแยกออกเปนกลุมสินคาตางหากใน

แบบจาํลอง GTAP โดยเฉพาะยางพารานั้น ถูกจัดอยูในกลุมสินคาเคมีภัณฑ ยางและพลาสติก ซึ่งเปน
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สินคาอุตสาหกรรม  การจําแนกหรือจัดกลุมสินคาใหม โดยใหมีรายละเอยีดเพิ่มขึ้น หรือมีจาํนวนสินคา

มากขึ้นนั้น  จะทําไดยาก เนื่องจากตองการการจัดระบบขอมูลของทุกกประเทศในแบบจําลองขึ้นใหม 

รวมทั้งการประมาณการคาสัมประสิทธ ิ ตางๆที่เกี่ยวของอีกเปนจํานวนมาก  ในทางตรงขาม การจัดกลุม

สินคา หรือจัดกลุมประเทศในการวิเคราะห ใหเปนกลุมทีใ่หญขึ้น สามารถจัดทําไดโดยงาย โดยอาศัย

โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเปนการเฉพาะเพื่อชวยในการทําดังกลาว  

 ขอสังเกตเกี่ยวกับการตีความประโยชนทีไ่ดจากขอตกลงเขตการคาเสรี  แนวทางการ

วิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณที่เสนอในการศึกษาฉบับนี ้ พจิารณาจากสวัสดิการรวมสุทธิที่ประเทศ

ไดรับ  แตในทางปฏิบัติ ผลประโยชนที่จะไดรับจริงอาจไมมากเทาที่คาดไว อีกทั้งอาจมีตนทุนในการ

จัดการเพิ่มขึ้น  และมีตนทุนที่เกิดจากการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจในประเทศ  ดังนั้น จึงจําเปนตอง

พิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้ ในการตัดสินใจ  

 ประการแรก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับน้ัน อาจสูงเกินจริง  เนื่องจากในความจริง 

สินคาออกของไทย ยังตองเผชิญกับมาตรการปกปองที่มใิชภาษี  เชน ภาษีทองถิ่น มาตรการสุขอนามัย 

การปฏิบตัิใหเปนไปตามกฎแหลงกําเนิดสินคา ซึ่งไมเปนปญหามากนกัสําหรับสินคาเกษตร ยกเวน

ประมง ที่พึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศมาก  แตจะเปนปญหามากสําหรับสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิด 

ทําใหอุตสาหกรรมไมสามารถปฏิบัติตาม จึงไมไดสิทธิประโยชนทางภาษีนําเขาจาก FTA 

 ประการที่สอง ประโยชนที่ไดจากการขยายปริมาณการผลิต อยูบนสมมติฐานที่วา เกษตรกร

ผูผลิต สามารถขยับขยายการผลิตได เนื่องจากสามารถเขาถึงแหลงทุน เทคโนโลยี ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ตลาด หรือการจัดหาแรงงาน ไดอยางสมบรูณ  ในทางปฏิบัติ อาจมปีญหาสําหรับการผลิตสินคาที่

เกษตรกรสวนใหญเปนรายเล็ก ทําใหประโยชนจากขอตกลงตกกับเกษตรกรรายใหญ มากกวารายเล็ก 

 ประการที่สาม  ผลประโยชนที่เกิดจากขอตกลง FTA สําหรับสินคาเกษตร สําหรับไทย เกิดจาก

สินคาเกษตรที่ไทยสงออก มีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก การกระจายประโยชนที่เกิดจากราคาขายใน

ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มายงัราคาภายในประเทศที่เกษตรกรไดรับ เปนประเด็นสําคัญ มีผลตอการ

กระจายรายไดและความยากจน เนื่องจากประโยชนนั้น อาจไมไดสงผลใหราคาขายในประเทศเพิ่มขึ้น

อยางทั่วถึง   การกระจายประโยชนดังกลาว ขึ้นกับกลไกการสงผานราคา (Price transmission 

mechanisms) และการตอบสนองของเกษตรกรตอราคา ซึ่งอยูนอกขอบเขตการศึกษาชิ้นนี้  

 ประการที่สี ่  ผลเสียจากการทํา FTA คือ จะมีภาคการผลิตบางสวนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

ทําใหเกษตรกรที่ทําการผลิตไดรับรายไดลดลง เนื่องจากไมสามารถแขงขันในดานราคา  เกษตรกรที่ไม

สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น ยอมจะขาดทุน ทําใหตองเปลี่ยนอาชีพไปทํา

การเกษตรดานอื่นๆ   หรืออาจกลายเปนผูวางงานชั่วคราว  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตคน  ทักษะในการ

ประกอบสัมมาอาชพี และวิถกีารดํารงอยูของชุมชน นับเปนตนทุนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ยากที่จะ
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ประเมินเปนมูลคา ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองมมีาตรการรองรับ และมีการดําเนินการลวงหนาเพื่อบรรเทา

ผลกระทบดังกลาว แกผูที่เสียประโยชน เหลานั้น  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาในอนาคต  ในการกําหนดนโยบายดานการเกษตร ผูกําหนด

นโยบายมักตองการทราบผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ในรายสินคา ที่มีรายละเอียดมากพอ   ดังนั้นการ

เชื่อมโยงผลกระทบที่ไดจากแบบจาํลอง GTAP เพื่อใชในการวิเคราะหรายสินคา จึงเปนประเด็นหนึ่ง ที่

ตองมีการพัฒนาตอไปในอนาคต   แนวทางการพัฒนาหนึ่งที่เปนไปได และจะมีประโยชนตอสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร เปนอยางมากคือ การเชื่อมโยงระหวางแบบจาํลองการคาโลก GTAP เขากับ

แบบจาํลองดานการเกษตรของประเทศไทย  เชน แบบจําลอง PARA ที่สํานักงานมีอยูแลว6F

7 โดยการ

ปรับแบบจําลองการเกษตรของไทยใหเปนสวนหนึ่งของแบบจําลอง GTAP 

การเชื่อมโยงแบบจาํลองการคาโลก และแบบจาํลองเศรษฐกิจของประเทศ ใหเปนเนื้อเดียวกัน 

เร่ิมมีการพัฒนากันมากขึ้น ดงัที่ปรากฏในงานของ Hertel and Winters (2006)  ซึ่งเปนการศึกษาของ

ธนาคารโลก เร่ือง “Poverty & the WTO: Impacts of the Doha Development Agenda”  แนวทางการ

เชื่อมโยงแบบจาํลองทั้งสองลักษณะ ขึ้นกับแบบจาํลอง และขอสมมติฐานของแบบจําลองเศรษฐกิจของ

ประเทศนั้นๆ   รายละเอียดทางเทคนิคในการเชื่อมโยงแบบจาํลองประเทศเขากับแบบจําลอง GTAP 

สามารถดูเพิ่มเติมไดจากบทความของ Horridge and Filho (2003) และ  Hertel and Ivanic (2006) 

การศึกษาที่พยายามเชือ่มโยงแบบจาํลองการคาโลก กับแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยที่

มีคุณลักษณะแบบดุลยภาพทัว่ไป (Computable General Equilibrium) ยังไมปรากฏในขณะที่

ทําการศึกษาฉบับนี้  อยางไรก็ตาม การศึกษาที่พยายามพัฒนาไปในแนวทางนี้ ที่นาสนใจ ไดแก งานของ

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2549)  แตทวายังมิไดเปนการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ  

การศึกษาดังกลาวเพียงนําเอาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสงออก  และราคานําเขาเฉพาะสินคา

เกษตร ที่ไดจากแบบจําลอง GTAP มาใชในการวิเคราะหตอไป  โดยสมมติใหตัวแปรทั้งสอง ซึ่งจัดเปนตัว

แปรภายนอก (Exogenous Variables)  มีคาเปล่ียนแปลงไปในแบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย  

ภายใตขอสมมติฐานวา เศรษฐกิจไทย เปนเศรษฐกิจแบบเปดขนาดเล็ก   อยางไรก็ตาม ผลที่ได ไม

สามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา เนื่องจากทราบเพียงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังกลาว

เมื่อส้ินสุดขอตกลงการเจรจา และคาตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ที่เปนผลจากแบบจําลองของไทย ยังคง

ไมสอดคลองกับคาตัวแปรจากแบบจําลองการคาโลก 

                                                                 
7 ดูการทบทวนวรรณกรรมเรื่องแบบจาํลองดุลยภาพทั่วไปสําหรับภาคเกษตร ไดจาก Hertel 

(1999) 
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นอกจากปญหาทางเทคนิคในการเชื่อมโยงแบบจาํลองทั้งสองแลว หากผูพัฒนาแบบจําลอง 

ตองการทราบผลกระทบรายสาขาที่มากพอ  กจ็ําเปนตองอาศัยขอมูลมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธของสาขาตางๆ ที่สรุปไวในรูปตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table)   

ขอมูลจากตารางปจจยัการผลิตและผลผลิต เปนรากฐานสําคัญของการสรางแบบจําลองประเภทดุลย

ภาพท ั่วไป  ปจจุบันเปนที่นายินดีวา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมีการริเร่ิมจัดทําแบบจําลองปจจัย

การผลิตและผลผลิตสําหรับภาคเกษตร ซึ่งมสีาขาการเกษตรรวม 56 สาขา เพิ่มขึ้นจากเดิมของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มอีย ู เพียง 29 สาขา   การใชตารางปจจัยการ

ผลิตและผลผลิต ป คศ. 2000 ของไทย (ที่อยูระหวางการจัดทํา) ทําใหการเชื่อมโยงกับแบบจําลองการคา

โลก ซึ่งใชขอมลูป ค.ศ. 2001 เปนฐาน มีความสอดคลองกันไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจบุัน พบวายังไมมีการผนวกแบบจาํลองการคาโลก กับแบบจําลอง

เศรษฐกิจมหภาคของไทย ที่มีรายละเอียดของภาคเกษตรมากพอ  ในขั้นนี้ จึงเปนการนําเสนอแนว

ทางการวิเคราะหผลกระทบตอสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ  ที่อยูในขอบขายการศึกษา โดยจะเนนการ

พิจารณาเปนรายสินคา ซึ่งมรีายละเอียดมากกวากลุมสินคาที่จําแนกในแบบจาํลอง GTAP สวนสินคาที่

เปนกลุมใหญเชนเดียวกับกลุมสินคาใน GTAP จะไมรวมเขามาเพื่อวิเคราะห  ผลการศึกษาในแสดงไวใน

ภาคผนวก 4. 8 
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บทที่  5 
บทวิเคราะหดานนิติศาสตร 

 
ตอนที่ 1 ความตกลงเขตการคาเสรีซึ่งประเทศไทยเปนภาค ี

 
   การศึกษาปญหาและประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาสินคา

เกษตรอันเปนผลจากการทําความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีซึ่งประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอยูดวยจะ

สามารถกระทําไดตองอาศัยความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาพรวมของความตกลงตางๆเสียกอน 

โดยเฉพาะภูมิหลัง และสาระสําคัญของความตกลงเหลานั้นซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสินคาเกษตรทุกฉบับ

ไมมากก็นอยซึ่งเปนสินคาที่ประเทศไทยใหความสําคัญเปนพิเศษเพราะเกี่ยวพันกับผลประโยชนของ

เกษตรกรไทยซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ   เพราะฉะนั้นหากพิจารณาตามลําดับแลว จนถึง

ปจจุบันประเทศไทยไดเขาเปนภาคีฝายในความตกลงเปดการคาเสรีซึ่งมีผลใชบังคับแลวทั้งสิ้นรวม4 

ฉบับ กลาวคือ ความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ความตกลงการเรงลดภาษีสําหรับการคา
ระหวางไทย-จีนในกรอบของความตกลงแมบทวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
อาเซียนกับจีน  ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการคาเสรีไทย-
นิวซีแลนด ดังนั้นการศึกษาในตอนนี้จึงจะเนนการอธิบายภาพรวมของความตกลงเหลานี้กอนที่จะ

วิเคราะหสภาพปญหาที่ เกิดขึ้นจากการใชบทบัญญัติของความตกลงเหลานี้ และขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะในตอนที่ 2 และ 3 ตามลําดับตอไป 

            อนึ่งแมวาความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดียจะยังไมบรรลุผลสําเร็จ โดยมีเพียง

ความตกลงแมบทเปนกรอบกวางๆ แตก็มีการดําเนินการลดภาษีสําหรับสินคาที่มีความพรอมในทันทีกวา 

80รายการแลว จึงจะกลาวถึงความตกลงนี้ไวดวย ทั้งนี้โดยมีขอสังเกตเบื้องตนวาการดําเนินการลดภาษี

ดังกลาวอาจเกิดปญหากฎหมายขึ้นไดในเรื่องของการบังคับใชและการแกไขปญหาในกรณีที่เกิดขอ

พิพาทขึ้น เนื่องจากมีเพียงกรอบแตยังปราศจากความตกลงที่มีผลใชบังคับระหวางกันซึ่งยังไมบรรลุขอ

ยุติสําหรับหลักการตางๆที่สําคัญ ซึ่งแตกตางกันอยางชัดเจนกับกรณีของความตกลงไทย-จีนซึ่งอยูใน

กรอบของความตกลงอาเซียน-จีนที่ทําไวกอนหนานั้น ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 
1. เขตการคาเสรีของอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area)  

 
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนเปนโครงการที่เกิดจากความตกลงในเรื่องนี้ซึ่งอยูในกรอบงาน

ของสมาคมอาเซียน โครงการนี้มีภูมิหลังและหลักการที่สําคัญดังจะไดนําเสนอตอไปตามลําดับ กอนที่จะ

พิจารณาเรื่องที่มิไดอยูในกรอบของความตกลงซึ่งมีผลตอการคาเชนกัน กลาวคือเร่ืองการคาภาคบริการ

และการลงทุน 
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 1.1 ขอพิจารณาทั่วไป 
                เขตการคาเสรีอาเซียนมีภูมิหลัง วัตถุประสงคและพื้นฐานทางกฎหมายดังนี้ 
             1.1.1 ภูมิหลังของการจัดตั้ง 
                เขตการคาเสรีอาเซียนไดถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) โดยอาเซียนหรือ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN)

ซึ่งในขณะที่เร่ิมจัดตั้งมีสมาชิกอยู 6 ประเทศ กลาวคือ บรูไน ดารุสซาลาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  

ฟลิปปนส  สิงคโปร และไทย สวนประเทศสมาชิกอื่นไดเขารวมสมทบในสมาคมฯและโครงการเขตการคา

เสรีในภายหลัง อันไดแก เวียดนาม  กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาหจน

ปจจุบันมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ 
             1.1.2  วัตถุประสงค 
              วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนคือ การเปดเสรีการคาภายในรัฐ

สมาชิกของสมาคมอาเซียน โดยการขจัดอุปสรรคทางการคาทั้งในรูปของภาษีศุลกากรและที่มิใชในรูป

ของภาคีศุลกากร อันจะทําใหเกิดตลาดการคาในภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน  อีกทั้ง

เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเขาสูภูมิภาคอาเซียน เพราะมิฉะนั้นผูลงทุนตางชาติอาจเบนเข็มไป

ลงทุนในภูมิภาคอื่นที่มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้นกอนหนานี้ เชนในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือใน

โครงการนาฟตา เปนตน  และวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการคือ การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

ทางการคาของกลุมประเทศสมาชิกของอาเซียนเพื่อใหสามารถรับมือกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่

มุงเนนการเปดเสรีทางการคาในระดับสากล อันเปนผลสืบเนื่องจากขอตกลงทั่วไปทางการคาและภาษี

ศุลกากรหรือแกตต (GATT) และการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization – WTO) 
     1.1.3  พื้นฐานทางกฎหมายในการดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 
             กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดทําขอตกลงขึ้น2 ฉบับหลังจากการประชุมสุดยอดของ

สมาคมฯที่สิงคโปรเพื่อใชเปนหลักการพื้นฐานในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนเมื่อวันที่ 28มกราคม 

ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) กลาวคือ ความตกลงแมบทวาดวยการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) ซึ่งใชเปนกรอบ

สําหรับความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตางๆ และความตกลงวาดวยอัตราภาษีพิเศษที่เทากันสําหรับเขต

การคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff – CEPT) อันเปน

หลักการสําคัญในการดําเนินการลดภาษีศุลกากรในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

             นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดจัดทําความตกลงเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ

เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการดําเนินการตามโครงการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

              - บันทึกตีความขอตกลงCEPT (Interpretative Note on the CEPT Agreement)

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) 
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              - พิธีสารเพื่อแกไขความตกลงCEPT ซึ่งทําที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) 

              - พิธีสารวาดวยขอตกลงพิเศษสําหรับผลิตภัณฑออนไหวและออนไหวอยางมาก 

(Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products) ซึ่งทําขึ้นที่

สิงคโปร เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) 

               - พิธีสารเกี่ยวกับการอนุวัติการรายการสินคาที่ถูกตัดออกเปนการชั่วคราวจากแผน

ของCEPT (Protocol regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion 

List) ซึ่งทําขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอมอยางไมเปนทางการของสมาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) 

              - พิธีสารเพื่อแกไขขอตกลงวาดวยแผนCEPTของอาเซียนสําหรับการขจัดภาษีนําเขา

ตางๆ (Protocol to amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 

Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the Elimination of Import Duties) ซึ่งทําขึ้น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) 

               
1.2  สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกของสมาคมอาเซียนตามขอตกลงตางๆซ่ึงจัดตั้ง

เขตการคาเสรีอาเซียนและอนุวัติการตามแผนการเปดเสรี 
  1.2.1 การขจัดอุปสรรคทางการคาสินคาระหวางกลุมประเทศสมาชิกของสมาคม
อาเซียน 
                     รัฐสมาชิกของสมาคมมีหนาที่ในการขจัดอุปสรรคทางการคาตามขอตกลงเพื่อจัดตั้ง

เขตการคาเสรีอาเซียน โดยไดกําหนดประเภทสินคาของสินคาที่จะอยูภายใตการลดภาษีศุลกากรไว ทั้งนี้

ตองเปนสินคาที่มีตนกําเนิดภายในประเทศสมาชิกของสมาคมเทานั้นตามเกณฑของสมาคมเรื่อง ตน

กําเนิดสินคา กลาวคือ 
              1.2.1.1  อุปสรรคทางการคาที่รัฐสมาชิกตองดําเนินการขจัดหรือลดใหอยู
ภายในอัตราและเวลาที่กําหนด 

ก) ภาษีศุลกากรสําหรับสินคา 
                     ประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนมีพันธกรณีที่จะตองลดภาษี

ศุลกากรระหวางกันอยางตอเนื่องใหเหลือรอยละ 0-5 โดยในชวงแรกไดกําหนดไวภายในเวลา 15ป คือ

จนถึง พ.ศ.2551  แตตอมาเมื่อ พ.ศ.2537 ไดมีมติรวมกันใหเรงรัดการอนุวัติการตามแผนใหแลวเสร็จ

ภายใน10 ป กลาวคือภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 สวนประเทศสมาชิกใหมซึ่งเพิ่งเขารวมเปน

สมาชิกภายหลังจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีเมื่อ พ.ศ.2435 มีหนาที่ตองดําเนินการใหลุลวงไปภายในป 

พ.ศ.2549–2551 และยังมีเปาหมายที่จะลดอัตราภาษีทั้งหมดใหเหลือรอยละ 0 
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             นอกจากนี้ตามมติของที่ประชุมสุดยอดอยางไมเปนทางการของ

สมาคมอาเซียนครั้งที่3 ณ กรุงมะนิลาประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 ซึ่งไดรับการ

ยืนยันตอมาในพิธีสารเพื่อแกไขขอตกลงวาดวยแผนCEPTของอาเซียนสําหรับการขจัดภาษีนําเขาตางๆ 

(Protocol to amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme 

for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the Elimination of Import Duties) ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 31 

มกราคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546)  รัฐสมาชิกของอาเซียนก็ไดตกลงที่จะขจัดภาษีนําเขาสินคาโดยเรงให

ส้ินสุดเร็วขึ้นกวาที่เคยกําหนดไว กลาวคือ ภายใน ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) สําหรับรัฐสมาชิกเริ่มแรกของ

โครงการ สวนรัฐสมาชิกใหมนั้นไดกําหนดใหดําเนินการใหส้ินสุดภายใน ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) 
ข) อุปสรรคทางการคาสินคาที่มิใชภาษีศุลกากร 

                     มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรที่เปนอุปสรรคทางการคาภายในรัฐ

สมาชิกของสมาคมอาเซียนมีบทบาทและความสําคัญเพิ่มขึ้นอันทําใหตามมาตรา 5 ของขอตกลง CEPT 

ไดกําหนดใหรัฐสมาชิกของสมาคมฯขจัดมาตรการเหลานี้ในลักษณะตอเนื่องภายในระยะเวลา5ป

หลังจากที่สินคาไดรับสิทธิประโยชนจากการลดภาษีศุลกากร  นอกจากนี้ยังใหยกเลิกมาตรการจํากัด

ปริมาณของสินคาทันทีที่สินคาดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนทางศุลกากรจากประเทศสมาชิกอื่นแลว 

                     สมาคมอาเซียนไดพยายามหาวิธีการลดเลิกมาตรการที่มิใชภาษี

ศุลกากรอยางตอเนื่อง โดยใหรัฐสมาชิกแจงรายการมาตรการตอสํานักเลขาธิการอาเซียนซึ่งจะเปนผูทํา

หนาที่ติดตามและตรวจสอบการยกเลิกมาตรการดังกลาวตอไป 

                     มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากรที่ปรากฏไดแกมาตรการตางๆ

ที่สมาคมอาเซียนแบงประเภทโดยอางอิงพื้นฐานของเกณฑที่ทําขึ้นโดยที่ประชุมของสหประชาชาติวา

ดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ดังนี้ 

                     - มาตรการกึ่งภาษีศุลกากร (Para-Tariff Measures) เปนมาตรการที่

สงผลใหตนทุนการนําเขาสูงขึ้น โดยอาศัยหลักเกณฑคลายกับมาตรการทางภาษี เชน การระบุหนวยเปน

รอยละหรือระบุปริมาณนําเขา อันไดแก customs surcharge, additional charges, internal taxes and 

charges levied on imports, decreed customs valuation ตัวอยางเชน การกําหนดเงื่อนไขเรื่อง

ใบอนุญาตและการชําระคาธรรมเนียมในการสงมอบ 

                   มาตรการควบคุมราคา (price control measures) เปนมาตรการเพื่อ

ควบคุมการนําเขาโดยมีวัตถุประสงคที่จะรักษาระดับราคาผลผลิตในประเทศใหมีเสถียรภาพ รวมถึงเพื่อ

แกไขปญหาความเสียหายที่เกิดจากมาตรการทางการคาของตางประเทศซึ่งรัฐผูนําเขาเห็นวาไมเปน

ธรรม เชน การทุมตลาดของสินคานําเขา เชนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ หรือการใชภาษีตอบโตการ

ทุมตลาด เปนตน 



           5-5 

                  - มาตรการทางการคลัง (finance measures) เปนมาตรการที่กําหนด

ขอบังคับทางการเงินเพื่อควบคุมการนําเขาสินคาในตลาดในประเทศ อันมีผลทําใหตนทุนสินคาตอง

สูงขึ้น เชน ขอกําหนดใหชําระเงินลวงหนาตามมูลคาสินคานําเขา  ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินค้ําประกัน 

รวมถึงขอบังคับในการชําระภาษีลวงหนา เปนตน 

                  - มาตรการควบคุมปริมาณสินคา (quantity control measures) เปน

มาตรการที่ใชเพื่อลดปริมาณนําเขาสินคาจากแหลงนําเขาทั้งหมดหรือเฉพาะบางแหง โดยการงดออก

ใบอนุญาต กําหนดโควตานําเขา  หรือกําหนดขอหามตางๆ เชนการเพิ่มขั้นตอนการนําเขาโดยการขอ

ความเห็นชอบจากหนวยงานในประเทศลวงหนา 

                  - มาตรการผูกขาด (monopolistic measures) เปนมาตรการที่นําไปสู

การผูกขาดทางการคา โดยใหสิทธิในการนําเขาเปนการเฉพาะรายหรือกลุม เชน การกําหนดใหหนวยงาน

เฉพาะของรัฐเปนผูมีอํานาจนําเขาแตเพียงผูเดียว  

                 - มาตรการทางเทคนิค (technical measures) เปนมาตรการที่มุง

ควบคุมลักษณะและคุณสมบัติของสินคา เชน คุณภาพ ความปลอดภัย ขนาด ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ

เชน การติดฉลาก สัญลักษณ การผานการตรวจสอบ รวมถึงขอบังคับและกฎเกณฑพิเศษสําหรับสินคา

พิเศษบางชนิด โดยเฉพาะสินคาที่ถือวาออนไหว หรือเกี่ยวกับสุขอนามัยของคนและสัตว เชน การ

กําหนดใหติดฉลากขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  การบังคับใหผูนําเขาตองไดรับใบอนุญาตนําเขาและ

ใบรับรองมาตรฐานสินคาจากหนวยงานในประเทศ เปนตน 

                ในปจจุบันอาเซียนไดดําเนินการยกเลิกมาตรการเหลานี้อยางตอเนื่อง 

กลาวคือ 

                คณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน ครั้งที่ 8 มีมติใหยกเลิกการเก็บ

คาธรรมเนียมพิเศษ ภายใน ค.ศ.1996 (พ.ศ. 2539) และใหประสานมาตรฐานของสินคา  นอกจากนี้

สมาคมอาเซียนยังมีมติใหเปดใหมีการพิจารณาคํารองจากภาคเอกชน และใหมีการหารือและแกไข

ปญหาระหวางรัฐสมาชิกและสนับสนุนใหใชระบบการระงับขอพิพาทหากไมสามารถตกลงกันได 

                นอกจากนี้รัฐสมาชิกของสมาคมยังไดทําความตกลงสองฉบับเพื่อลด

อุปสรรคทางการคาเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) โดยฉบับแรกเปนความตกลงที่ใชเปนกรอบ

วาดวยการจัดการใหการรับรองซึ่งกันและกัน (Framework Agreement on Mutual Recognition 

Arrangements – MRAs) เพื่อใหรัฐสมาชิกสามารถใหการรับรองมาตรฐานสินคาซึ่งกันและกันไดเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการคาภายในอาเซียน และยังทําความตกลงที่ใชเปนกรอบวาดวยการอํานวย

ความสะดวกใหแกสินคาที่ผานแดน  (Framework Agreement on the Facilitation of Goods in 

Transit)  
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             1.2.1.2  สินคาที่อยูภายใตความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 
     ก)  ประเภทของสินคา  

                             เมื่อเร่ิมจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน สินคาที่อยูภายใตแผน CEPT

ครอบคลุมเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปซึ่งอยูในรายการที่กําหนดขึ้น ซึ่งเรียกวา 

“Inclusion List - IL” หรือสินคาในบัญชีลดภาษี เทานั้น โดยแบงประเภทออกเปนสินคาที่จะเรงรัดลด

อัตราภาษี (Fast Track Program) และที่จะดําเนินการตามแผนปกติ (Normal Track Program)  

               แตหากรัฐสมาชิกใดเห็นวาสินคาที่เกี่ยวของมีลักษณะออนไหวก็

สามารถตัดออกจากรายการดังกลาวเปนการชั่วคราว ทําใหอยูในรายการที่เรียกวา สินคายกเวนลด

ภาษีชั่วคราว “Temporary Exclusion List – TEL” ทั้งนี้รัฐสมาชิกดั้งเดิมตองโอนรายการสินคา

ดังกลาวกลับเขาสู IL ภายใน ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) ตามรายละเอียดในพิธีสารเกี่ยวกับการอนุวัติการ

รายการสินคาที่ถูกตัดออกเปนการชั่วคราวจากแผนของCEPT (Protocol regarding the 

Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List) ซึ่งทําขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอม

อยางไมเปนทางการของสมาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2000 (พ.ศ.

2543) 

               ตอมาเมื่อ ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ

สมาคมอาเซียนไดมีมติใหนําสินคาเกษตรที่ยังไมแปรรูปเขามารวมอยูในรายการสินคาของCEPTดวย  

อยางไรก็ตามหากรัฐสมาชิกเริ่มแรกของโครงการเขตการคาของสมาคมอาเซียนพิจารณาวาสินคาบาง
ชนิดซึ่งจัดอยูในประเภทนี้มีลักษณะออนไหว(sensitive) หรือออนไหวอยางมาก(highly 
sensitive) เนื่องจากเห็นวามีความจําเปนตองคุมครองผูผลิตภายในประเทศ ก็สามารถขยายเวลาการลด

ภาษีไดจนถึงค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) โดยขอแตกตางที่สําคัญระหวางสินคาออนไหวกับออนไหวอยางสูง

คืออัตราภาษีที่ประเภทหลังไมจําตองอยูภายในกรอบรอยละ0-5 เมื่อส้ินป ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) สวน

กรอบเวลาของรัฐสมาชิกใหมก็แตกตางกันออกไปตามเวลาที่เขารวมเปนสมาชิกของสมาคม ตามที่ระบุ

ไวในพิธีสารวาดวยขอตกลงพิเศษสําหรับผลิตภัณฑออนไหวและออนไหวอยางมาก (Protocol on the 

Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products) ซึ่งทําขึ้นที่สิงคโปร เมื่อวันที่ 30 

กันยายน ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) ดังอาจสรุปเปนตารางไดดังนี้คือ 
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ประเทศ สินคาอตุสาหกรรมและ
เกษตรแปรรปู 

สินคาเกษตรไมแปรรูป 

 IL TEL IL TEL Sensitive 

สมาชิกเดิม 1993– 2003 1996– 2002 1996– 2003 1997– 2003 2001– 2010 
เวียตนาม        1996-2006 1999-2006 1999-2006 2000-2006 2004-2013 
ลาวและเมียนมาห   1998-2008 2001-2008 2001-2008 2002-2008 2006-2015 
กัมพูชา 2000-2010 2003-2010 2003-2010 2004-2010 2004-2010 

 

               อนึ่งตามโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน

แบบใหม (ASEAN Industrial  Cooperation : AICO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอตกลงที่ทําขึ้นที่สิงคโปร ใน

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงคในการลด

ตนทุนการผลิตโดยอาศัยการลดภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและวัตถุดิบ อีกทั้งเพื่อเพิ่มการ

ลงทุนระหวางกลุมประเทศอาเซียนและการลงทุนจากภายนอกกลุม รวมทั้งสนับสนุนการแบงการผลิตใน

อาเซียน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในอาเซียน  เพราะฉะนั้นสินคาใน

โครงการนี้อาจไดรับสิทธิประโยชนไดเชนเดียวกับสินคาในรายการลดภาษีของCEPTดวย กลาวคือ 

              - สินคาที่อยูในโครงการ AICO ไมวาจะเปน สินคาสําเร็จรูป กึ่ง

สําเร็จรูปและวัตถุดิบที่อยูในบัญชีรายการยกเวนทั่วไป (General Exclusion List – GEL) ตาม

ขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน จะเสียภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 0-5 

              - สินคาจะไมถูกจํากัดดวยระบบการจํากัดดานปริมาณหรือโควตา

(quantitative restrictions) หรือมาตรการกีดกันทางการคาอื่นๆที่มิใชภาษีศุลกากร 
ข) เกณฑในการพิจารณาสินคาที่จะไดรับสทิธิพิเศษทางการคา: 

กฎเกณฑวาดวยตนกําเนิดของสินคา (Rules of Origin) 
                   เกณฑในเรื่องนี้ถูกกําหนดขึ้นในความตกลงCEPT และบันทึกตีความ

ความตกลงCEPTไดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  รวมท้ังความตกลง เร่ืองกฎเกณฑแหงตนกําเนิดสินคา

สําหรับแผน CEPTเพื่อเขตการคาเสรีแหงอาเซียน (Rules of Origin for the CEPT Scheme for AFTA) 

พรอมทั้งภาคผนวกA และB ซึ่งทําขึ้นเพื่อแกไขกฎเกณฑเดิมเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) 

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  โดยระบบของอาเซียนใชแนวคิดเรื่องมูลคาเพิ่ม  มาตรา2(4)ของCEPT 

บัญญัติใหใชสวนประกอบภายในอาเซียนอยางนอยรอยละ 40 โดยคํานวณจากรัฐสมาชิกเดียวของ

สมาคมอาเซียนหรือจากการนับรวมกันระหวางสวนประกอบที่ไดจากรัฐสมาชิกตางๆของอาเซียนก็ได 
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              1.2.2  การดําเนินการและระบบการระงับขอพิพาท 
                  การอนุวัติการตามแผนCEPTเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีตองอาศัยหนวยงานของ

สมาคมอาเซียนในการดําเนินการ และหากมีการขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดขึ้นในการใชหรือตีความ

ขอตกลงตางๆ สมาคมอาเซียนไดจัดตั้งระบบในการระงับขอพิพาทขึ้นตาม   ดังจะไดอธิบายตอไป

ตามลําดับ 
            1.2.2.1  กลไกการอนุวัติการโครงการเขตการคาเสรีอาเซียน 
                 การดําเนินโครงการเขตการคาเสรีของอาเซียนตองอาศัยหนวยงานของ

สมาคมอาเซียนและหนวยงานภายในรัฐสมาชิก กลาวคือ ในระดับสมาคมอาเซียน ตามลําดับอาวุโส เร่ิม

จากที่ประชุมประมุขของรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน (ASEAN Summit)  

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) คณะมนตรีแหงเขตการคา

เสรีอาเซียน (AFTA Council) ที่ประชุมเจาหนาอาวุโสทางเศรษฐกิจ (Senior Economic Officials 

Meeting) สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และคณะกรรมการประสานงานวาดวยการอนุ

วัติการแผนCEPTสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (Coordinating Committee on the Implementation of 

the CEPT Scheme for AFTA- CCCA) 

                   สําหรับในระดับภายในรัฐสมาชิกของอาเซียน หนวยงานที่ เกี่ยวของ

ประกอบดวย คณะกรรมการอนุวัติการเขตการคาเสรี (AFTA Implementation Committee- AIC) และ

หนวยงานภายในที่ดูแลโครงการเขตการคาเสรีแหงอาเซียน (AFTA Unit) 

                 องคกรระดับภูมิภาคจะกําหนดนโยบายซึ่งจะถูกองคกรระดับชาติอนุวัติการ 

โดยองคกรระดับชาติอาจมีบทบาทในดานการริเร่ิมได สวนคณะมนตรีแหงเขตการคาเสรีอาเซียนเปน

องคกรบริหารที่ดูแลและกํากับความสอดคลองของมาตรการของรัฐสมาชิกกับนโยบายและหลักการของ

ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี 
              1.2.2.2  ระบบการระงับขอพิพาทสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน 
                 มาตรา8 ของความตกลงCEPTกําหนดใหรัฐสมาชิกเลือกใชการระงับขอ

พิพาทโดยการปรึกษาหารือกัน หากไมสําเร็จก็อาจเสนอใหคณะมนตรีแหงเขตการคาเสรีอาเซียนเปนผู

พิจารณา ซึ่งอาจเรียกรองแนวทางจากหรือโอนขอพิพาทใหกับที่ประชุมรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจเปนผู

พิจารณา  อยางไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานที่ประชุมรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจไดจัดตั้งระบบ

การระงับขอพิพาทไวตามพิธีสารวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท(Protocol on Dispute Settlement 

Mechanism) เมื่อ ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) โดยเนนระบบการระงับขอพิพาททางการทูต  แตมีทางเลือกให

รัฐสมาชิกที่เกี่ยวของเลือกใชวิธีซึ่งมีผลผูกพันได รวมทั้งไดกําหนดกรอบเวลาในกระบวนการระงับขอ

พิพาทดังกลาวมิใหเกินกวา 290วัน 
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1.3 เรื่องที่มีผลกระทบตอการคาภายในอาเซียนแตมิไดอยูภายใตกรอบของความตกลง
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน :การคาบริการและการลงทุน 
  1.3.1  ในสวนที่เกี่ยวกับการคาบริการภายในสมาคมอาเซียน 

                    ประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนไดตกลงกันที่จะเปดเจรจาการคาเสรีดานบริการ

ในอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services : AFAS) ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) โดยมีเปาหมายที่จะทําการ

เจรจากันเพื่อเปดเสรีการคาบริการ 7 สาขา ใหมากขึ้นกวาที่ไดผูกพันไวในกรอบขององคการการคาโลก 

อันไดแก สาขาการเงิน (อันประกอบดวยการธนาคาร  การประกันภัย ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร และ

ธุรกิจหลักทรัพย) สาขาโทรคมนาคม สาขาการขนสงทางทะเล สาขาการขนสงทางอากาศ สาขาการ

ทองเที่ยว สาขากอสราง และสาขาบริการดานวิชาชีพ และมีแผนที่จะเจรจาเพื่อเปดเสรีสําหรับการคา

บริการสาขาอื่นตอไปภายในปค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ตามที่ไดประกาศไวในวิสัยทัศนของอาเซียน 

(ASEAN Vision ๒๐๒๐) 

                   การเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใต AFAS มีการดําเนินการเปนรอบๆละ3ป 

โดยผานมาแลวทั้งหมด 3รอบ รอบแรกเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541 

สวนรอบที่4 เร่ิมขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2548 

                   ความตกลงAFASมีบทบัญญัติซึ่งวางหลักการในการเจรจาเพื่อจัดทําขอผูกพัน

เฉพาะและระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะภายใต AFAS (Schedule of Specific Commitments under 

AFAS) 

                    การเจรจาในรอบที่ผานมารัฐสมาชิกตางๆไดเสนอขอผูกพันซึ่งรวมเปน ASEAN 

Initial Package of Commitments  และมีผลผูกพันเมื่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจลงนามรับรองพิธีสาร

เพื่ออนุวัติการกลุมขอผูกพันเริ่มแรกภายใตความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (Protocol to 

Implement the Initial Package of Commitments under AFAS) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2540   

                   นอกจากนี้อาเซียนไดริเร่ิมวิธีเจรจาใหมในการเจรจารอบที่3 กลาวคือ รัฐสมาชิก

ตั้งแต 2 รัฐขึ้นไปสามารถเจรจาเปดการคาเสรีภาคบริการระหวางกันไดโดยไมตองขยายผลไปสูรัฐสมาชิก

อื่น ซึ่งเรียกวา หลักการ ASEAN-X  สําหรับการเจรจารอบใหมมีหลักการที่จะขยายสาขาการบริการและ

เปดตลาดในเชิงลึกดวย  โดยมุงเรงรัดในบางสาขาที่ถูกจัดใหมีความสําคัญเปนลําดับแรก เชน 

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ และสาขาการทองเที่ยว 

                   โดยรวมแลว การเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนมิไดอยูในกรอบของความตกลง

จัดตั้งเขตการคาเสรีของอาเซียนหรืออาฟตา แตก็มิไดมีหลักการที่ขัดแยงกันหรือหามรัฐสมาชิกทํา

ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางกันในระดับทวิภาคีหรือกับผูอื่น เมื่อพิจารณาจากมาตรา2ของบทบัญญัติ

ของความตกลงAFAS และพิธีสารเพื่อแกไขAFAS (Protocol to Amend the ASEAN Framework 
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Agreement on Services) ซึ่งทําขึ้น ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชาเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.2003 (พ.ศ.

2546) 

             1.3.2  เรื่องการลงทุนของสมาคมอาเซียนมิไดอยูในขอบเขตของความตกลงจัดตั้งเขต

การคาเสรีอาเซียน  โดยที่รัฐสมาชิกอาเซียนเห็นชอบตามขอเสนอของสิงคโปรที่จะจัดตั้งเขตการลงทุน

อาเซียน ( ASEAN Investment Area ) ตามความตกลงที่รวมกันทําขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศ

ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2541 เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสมาชิก

อาเซียน โดยกําหนดกรอบเวลาใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553)  และมีหลักการสําคัญ

ดังนี้คือ ใหมีโครงการสงเสริมการลงทุนรวมกัน  ใหมีการใชหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติหรือสิทธิพิเศษ

เทาที่จะทําได  และใหเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปดโอกาสแกนักลงทุนใน

อุตสาหกรรมทุกประเภท  

 
2. ความตกลงการเรงลดภาษีสําหรับการคาระหวางอาเซียน-จีน ( Agreement on 
Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) 
 
 ภูมิหลัง   ความตกลงนี้อยูในกรอบของความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรี อาเซียน-จีน (ASEAN-

China Free Trade Area : ACFTA) ซึ่งมีเปาหมายใหเปนเขตการคาเสรีที่สมบูรณภายใน 10 ป ทั้งนี้โดย

ผูนําอาเซียนและจีนไดรวมกันลงนามในความตกลงแมบทวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีน(Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation) 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา เพื่อเปนกรอบสําหรับแนวทางในการเปดเสรีทางการคาและความรวมมือ ทั้งดานการคาสินคา

และการคาบริการกับการลงทุน สินคากลุมแรกภายใตความตกลงดังกลาวเปนสินคาภายใน Early 

Harvest Scheme ในพิกัด01-08 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 ซึ่งจะลดใหเหลือรอยละ 0 ภายในป 

พ.ศ.2549 สําหรับสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน 6 ประเทศกับจีน  สวนสมาชิกใหมนั้นใหขยายไปไดถึงป 

พ.ศ.2553    ความตกลงแมบทฯยังกําหนดใหการเจรจาดานการคาสินคาเริ่มตนภายในปพ.ศ.2546ให

แลวเสร็จเพื่อใหทันกําหนดการลดภาษีที่สมบูรณภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553สําหรับสมาชิกเดิม

ของอาเซียนทั้ง 6 และภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 สําหรับสมาชิกใหมของอาเซียนอีก 4 ประเทศ  

       สวนดานการคาบริการความตกลงแมบทกําหนดใหมีการเปดเสรีดานการคาบริการแบบกาวหนา 

โดยการยกเลิกมาตรการที่เปนการเลือกประติบัติตางๆ การหามใชมาตรการลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นใหม  

นอกจากนี้ยังตกลงที่จะสงเสริมการลงทุนที่อาจแขงขันกันไดอยางเปดกวางและโปรงใส 

       ตอมาในการประชุมผูนําอาเซียนครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนและของจีน ไดลงนามความตกลงอีกฉบับวาดวยการคาสินคาภายใตความตกลงแมบทวา
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ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับจีน( Agreement on Trade in Goods of the 
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association 
of Southeast Asian Nations and the People’s  Republic of China) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.

2547 ซึ่งมีผลครอบคลุมการเปดเสรีสินคาทั้งหมด และกําหนดใหเร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยที่สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศและ

จีน จะยกเลิกภาษีสินคาดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ในขณะที่สมาชิกใหมของอาเซียนจะ

เปดเสรีอยางสมบูรณในอีก 5 ปตอไป 

       อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติความตกลงฉบับนี้ไดเร่ิมมีผลใชบังคับจริงสําหรับบางประเทศสมาชิก

ของอาเซียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2548 

       นอกจากนี้ความตกลงวาดวยการคาสินคาฉบับนี้ยังวางกฎเกณฑสําคัญในการอนุวัติการตาม

ความตกลงฯอีกหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง การประติบัติเยี่ยงคนชาติในการเก็บภาษี

ภายในประเทศภาคีและสําหรับกฎระเบียบภายในรัฐภาคี   เรื่องการเจรจาเพื่อชดเชยกรณีที่มีการยกเลิก

หรือแกไขสิทธิประโยชนที่เคยใหไว  เรื่องการยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคการการคา

โลก โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการที่มิใชภาษี การกีดกันทางการคา มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช 

มาตรการอุดหนุนและตอบโตการอุดหนุน มาตรการตอตานการทุมตลาดและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

เร่ืองการปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคการการคาโลกเกี่ยวกับการหามมิใหมีการจํากัดปริมาณการนําเขา 

        อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากเรื่องขอยกเวนทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ และการปกปอง

คุมครองชีวิต สุขภาพของมนุษย สัตวหรือพืช ศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว ความตกลงวาดวยการคา

สินคายังอนุญาตใหรัฐภาคีใชมาตรการปกปองเปนขอยกเวนมิตองปฏิบัติตามพันธกรณีได โดยอาจใช

มาตรการปกปองไดตั้งแตวันที่1 มกราคม พ.ศ.2548 ภายในระยะเวลา5ป ซึ่งทําใหรัฐสามารถขึ้นอัตรา

ภาษีนําเขาของสินคาที่เกี่ยวของใหเทากับอัตราภาษีทั่วไปที่จัดเก็บจากประเทศสมาชิกขององคการ

การคาโลกในชวงเวลาเดียวกับที่ใชมาตรการปกปอง 

         ความตกลงวาดวยการคาสินคาฯยังระบุไวอยางชัดแจงใหมีการทบทวนบทบัญญัติตางๆใน

ความตกลงฯไดเปนระยะ เพื่อปรับปรุงใหมีการเปดเสรีมากขึ้นตามลําดับ  

 
3. ความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไมระหวางประเทศไทยและจีน(Agreement 
between the Government of the Kingdom of Thailand and The Government of the People’s 
Republic of China on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of 
the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation  between ASEAN and 
China) เปนผลสืบเนื่องจากการหารือกันระหวางผูนําของทั้งสองประเทศ กลาวคือ เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ พ.ศ.2546ในระหวางการเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

กับ ทานจู หรง จี นายกรัฐมนตรีของจีน ในขณะนั้น  และอีกครั้งหนึ่งจากการหารือกันระหวาง
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นายกรัฐมนตรีของไทยกับ นายกรัฐมนตรี เหวิน เจียเปา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2546 ในระหวางการ

ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งพิเศษเรื่องโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง(SARS) โดยทั้งสองฝาย

เห็นควรใหมีการลดภาษีสินคาผักและผลไมระหวางกัน ภายใตกรอบของเรื่องที่สามารถดําเนินการไดกอน

(Early Harvest) ของความตกลงแมบทเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการคาเสรี อาเซียน-จีน  กระทรวงพาณิชย

ของไทยและของจีนไดดําเนินการเจรจาตามหลักการที่ผูนําของทั้งสองประเทศไดตกลงกันขางตนและลง

นามในความตกลงที่จัดทําขึ้นวาดวยการเรงลดภาษีสินคาผักและผลไม   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

พ.ศ.2546 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ดร.อดิศัย โพธารามิก กับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย ลู ฟูหยวน ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 

       นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  และประธานาธิบดี หู จิ่น เทา แหงสาธารณรัฐประชาชน

จีนไดรวมกันเปนสักขีพยานในการลงนามความตกลงและบันทึกความเขาใจไทย-จีน จํานวน 5 ฉบับ 

กลาวคือ ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมดานการคา การลงทุนและความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ การจัดตั้งกลไกการหารือประจําระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย-จีน การ

เพิ่มความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ บันทึก

ความเขาใจวาดวยการสงเสริมการคา การลงทุนและความรวมมือดานเศรษฐกิจ บันทึกความเขาใจ

ระหวางการปโตรเลียมแหงประเทศไทยจํากัด มหาชน กับบริษัทชิโนเค็ม 
       สาระของความตกลงฯ 
       ความตกลงนี้มีสาระครอบคลุมเรื่องการลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการ ตามพิกัด

ศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ ตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือ 0 % ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2546 นับเปนการเปดเสรีลวงหนาการเปดเสรีเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ไปกอน 3 เดือน 

           ในสวนที่เกี่ยวกับการลดภาษีศุลกากรตามขอตกลงเรงลดภาษีผักและผลไม     ความตกลงฯ

กําหนดใหมีการลดภาษีสินคาทุกรายการที่อยูในพิกัดศุลกากร 07-08 โดยเริ่มตั้งแต มันฝรั่ง ไปจนถึง

มะนาว มะกรูด แตงโม รวมทั้งสิ้น116รายการ โดยไทยตองปรับลดลงใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 

ตุลาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งเปนการเรงใหลดภาษีเร็วขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวสําหรับสินคาสวนใหญภายใน 1 

มกราคม ค.ศ.2006 และสําหรับสินคาที่เหลือภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2005 ความตกลงนี้อยูในกรอบของ

ความตกลงแมบทเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จึงอาจกลาวไดวาเปนความตกลงฯที่มุงเรื่องการ

ปรับลดเวลาในการลดภาษีสําหรับสินคาที่อยูในกรอบของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนอีกชั้นหนึ่ง 

            สําหรับเกณฑในการพิจารณาสินคาที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามความตกลงนั้นเปนไปตามกฎ

วาดวยแหลงกําเนิดสินคาในภาคผนวก 1 ของความตกลงฯ ซึ่งกําหนดใหใชหลักการผลิตขึ้นโดยใช

วัตถุดิบในประเทศนั้นทั้งหมด (wholly-obtained) โดยไมนําเกณฑเร่ืองอื่นๆซึ่งบัญญัติไวในกฎวาดวย

แหลงกําเนิดสินคาตามความตกลงเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน มาใชดวย (กฎวาดวยแหลงกําเนิดสะสม 

หรือกฎวาดวยแหลงกําเนิดเฉพาะของสินคา) เนื่องจากความตกลงฯไทย-จีนเนนเฉพาะสินคาเกษตรในรูป
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ของผักและผลไม จึงปราศจากความซับซอน เพราะกรรมวิธีการผลิตตามปกติตองเพาะปลูกให

เจริญเติบโตขึ้น จึงมิตองประกอบดวยวัตถุดิบหลายอยางจากหลายสถานที่  

            แมวาความตกลงฯซึ่งคอนขางสั้นมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี 

แตโดยผลแหงความตกลงแมบทฯซึ่งเปนกรอบใหรัฐภาคีรวมทั้งไทยและจีนตองปฏิบัติตามในฐานะรัฐ

ภาคีในความตกลงแมบทฯทําใหทั้งสองฝายมีหนาที่ตองเจรจากันเพื่อหาทางลดอุปสรรคตางๆทางการคา

ที่มิใชภาษีอีกดวย  และในทํานองเดียวกันเมื่อมีปญหาพิพาทกันรัฐภาคีก็ยอมอยูภายใตระบบการระงับ

ของพิพาทในกรอบของความตกลงแมบทฯซึ่งอางถึงความตกลงวาดวยกลไกการระงับขอพิพาทระหวาง

อาเซียนและจีน (Agreement on Dispute Settlement Mechanism between the Association of 

Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China) ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547  โดยเปดใหรัฐใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยการใชวิธีการทางการทูต กลาวคือ การ

ปรึกษาหารือ (consultation) ระหวางกันเองหรือ การประนีประนอมหรือการไกลเกลี่ย (conciliation or 

mediation)ซึ่งตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลที่สาม หรือเมื่อการใชวิธีการดังกลาวไมประสบ

ผลสําเร็จรัฐภาคีก็อาจเสนอเรื่องใหมีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนผูทําขอเสนอแนะในการ

ระงับขอพิพาทหรือแมแตทําเปนคําชี้ขาดโดยหลักฉันทามติหรือเสียงขางมาก ซึ่งจะมีผลผูกพันรัฐภาคี

และถือเปนที่ส้ินสุด  หากรัฐภาคีไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือคําชี้ขาดก็อาจตองชดใชความเสียหาย

หรือถูกระงับสิทธิประโยชนได 
 
4. ความตกลงการคาเสรีไทย –ออสเตรเลีย 
 

4.1  ภูมิหลังของความตกลง 
        นายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียไดประกาศรวมกันใหมีการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี

ระหวางสองประเทศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 สวนการเจรจาเพื่อทําความตกลงไดเร่ิมขึ้นเมื่อ

เดือนสิงหาคม ปเดียวกัน 

        ในสวนที่เกี่ยวกับการเจรจานั้น  กรอบของการเจรจาครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

ในดานตางๆและอาจแบงไดเปน2ประเภท กลาวคือ ประการแรกเกี่ยวกับการคาสินคา บริการและการ

ลงทุน ประการที่สองเนนความรวมมือทางเศรษฐกิจสาขาตางๆ และใชหลักการตางตอบแทนซึ่งให

ประโยชนกับคูเจรจาทั้งสองฝาย และสอดคลองกับหลักการและขอบังคับขององคการการคาโลก 

        สําหรับแนวทางในการเจรจานั้น ดําเนินไปโดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจของประเทศคูเจรจาซึ่งไมเทาเทียมกัน โดยมีเปาหมายใหมีการเปดเสรีเร็วกวาภายใตกรอบ

ของเอเปค และไทยเนนที่การเปดเสรีซึ่งมีกรอบเวลาที่ไมเร็วกวาที่กําหนดไวในเขตการคาเสรีของอาเซียน

หรืออาฟตาและและในขอบเขตที่ไมเกินกวาของอาฟตา 
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         รูปแบบและวิธีการเจรจาเปนแบบ request  และ offer กลาวคือ หากฝายใดประสงคจะ

เสนอขอผูกพันในสินคาและสาขาบริการใดก็จะจัดทําขอเสนอเบื้องตน ซึ่งหากเปนเรื่องของการคาสินคา 

ก็คือ แผนการลดภาษีศุลกากรอันประกอบดวย ประเภทของสินคาที่เกี่ยวของ รายการสินคา อัตราภาษี

และระยะเวลาในการลดภาษี ในขณะที่อีกฝายก็ทําขอเรียกรองตอประเทศคูเจรจาเพื่อใหเปดตลาดใน

ประเภทสินคาและสาขาบริการที่ตนสนใจ  การเจรจาก็เปนไปตามแนวทางที่ใชกันในองคการการคาโลก 

โดยแบงเปน Chapters ตารางขอผูกพันการเปดตลาด(Schedules of Commitments) 

       การเจรจาไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ .2547ใหความเห็นชอบความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย โดยมอบหมายให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูลงนามความตกลงดังกลาวซึ่งไดกระทําขึ้น ณ กรุงแคนเบอรา 

ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2547  กลาวคือ ความตกลงวาดวยความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทย-ออสเตรเลีย (Agreement on Thailand and Australia Closer 

Economic Relations) ซึ่งตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-

Australia Free Trade Agreement : TAFTA) และเริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 

       ความตกลงการคาเสรีฉบับนี้นับเปนความตกลงทวิภาคีฉบับแรกของประเทศไทย และมี

ลักษณะที่ครอบคลุมการคาดานตางๆ กลาวคือนอกจากจะเกี่ยวของกับการคาสินคาตางๆแลว ยังรวมถึง

การคาบริการ การลงทุน ตลอดจนความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ 

เชนเรื่อง ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ E-commerce และ นโยบายดานการแขงขัน เปน

ตน 

 
4.2  สาระและหลักการทั่วไปของความตกลง 

          ความตกลงฯประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นรวม 19บท โดยอาจแบงออกไดเปน เร่ือง

การคาสินคา การคาบริการและการลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆและการปรึกษาหารือรวมทั้ง

การระงับขอพิพาทและขอบทสุดทายซึ่งการศึกษานี้เพื่อทําขอเสนอแนะในโครงการวิจัยจะเนนวิเคราะห

ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการคาสินคาดังตอไปน้ี 
        4.2.1  เรื่องการคาสินคา 
           ในสวนที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของความตกลงฉบับนี้ มีการกําหนดใหรัฐภาคีมี

พันธกรณีในการขจัดอุปสรรคทางการคาทั้งในรูปแบบของภาษีและที่มิใชในรูปของภาษีสําหรับสินคาที่มี

แหลงกําเนิดในดินแดนของรัฐภาคี โดยครอบคลุมทั้งสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตร  อัน

ประกอบดวยสินคาไทยจํานวน 5,505 รายการ(เปนสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปจํานวน 808

รายการและสินคาอุตสาหกรรมจํานวน 4,697รายการ) และสินคาออสเตรเลียจํานวน 6,108รายการ(เปน

สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจํานวน 810รายการ สินคาอุตสาหกรรมจํานวน 5,298รายการ  สินคาทุก

รายการจะเขาสูโครงการขจัดอุปสรรคทางภาษีโดยไมมีรายการสงวนสิทธิชั่วคราว แตยังคงมีรายการ
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สินคาออนไหวบางประเภทอยูซึ่งระยะเวลาในการลดภาษีจะยาวนานกวาสินคาในรายการทั่วไปเพื่อให

เวลาผูผลิตในการปรับตัว ดังจะไดอธิบายในรายละเอียดดังตอไปน้ี 
4.2.1.1  พันธกรณีในการขจัดอุปสรรคทางการคา   

ก) การขจัดอุปสรรคทางการคาในรูปภาษี 
                 ฝายออสเตรเลียมีหนาที่ในการลดภาษีศุลกากรใหเปนไปตามที่กําหนด

ภายในเวลา 10ป กลาวคือลดภาษีเหลือรอยละ 0 ทุกรายการภายในป พ.ศ.2558  สวนไทยตองปฏิบัติ

ตามพันธกรณีภายใน 20 ป เร่ิมแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป ทั้งนี้โดยแบงรายการลดภาษี

ของสินคาออกเปน 2 กลุม กลาวคือ สินคาลดภาษีปกติ(Normal Track) และ สินคาออนไหว( Sensitive 

list) ซึ่งแตละประเภทจะมีกรอบระยะเวลาในการลดภาษีที่แตกตางกันออกไป คือ 

             -  สินคาปกติ อาจแบงออกไดอีกเปน2 กลุมคือ 

                  (1) สินคาลดภาษีทันที ซึ่งรัฐภาคีมีหนาที่ลดภาษีสินคาในกลุมนี้ให

เหลือรอยละ0  โดยไทยมีรายการลดภาษีสินคาจากออสเตรเลีย 2,724 รายการ ซึ่งสวนใหญประกอบดวย

สินคาซึ่งตองอาศัยวัตถุดิบที่ไทยไมมีศักยภาพในการผลิตหรือเปนสินคานําเขาที่ปราศจากผลกระทบเรื่อง

การแขงขันกับสินคาในประเทศ เชน ธัญพืช โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก สินแร เชื้อเพลิง 

เคมีภัณฑ หนังดิบ หนังฟอก เยื่อไม ไหม เสนใยทอจากพืช อัญมณี ตะกั่ว โลหะ รถยนตนั่งขนาดเกิน 

3,000ซีซี ยานยนตสําหรับขนสงของ เปนตน 

              สวนออสเตรเลีย  ตองลดภาษีสําหรับสินคาเกษตรและสินคา

อุตสาหกรรมจํานวน 5,083รายการใหเหลือรอยละ 0 ทันที ซึ่งไดแก สินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปทุก

รายการ ยกเวน ปลาทูนากระปอง สินคาอุตสาหกรรมทุกรายการ ยกเวน พลาสติก เครื่องหนัง ชิ้นสวน

ยานยนต เหล็ก ส่ิงทอ เครื่องนุงหมและรองเทา  อยางไรก็ตามจากการที่ออสเตรเลียเก็บภาษีสินคา

เกษตรกรรมในอัตราที่ต่ําอยูแลว ดังนั้นการปรับลดอัตราภาษีสินคาประเภทนี้จึงไมมีผลกระทบตอ

ออสเตรเลียมากเทาใดนัก 

             (2) สินคาทยอยลดภาษี จะถูกลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายใน 5

ป คือในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553  ดังนั้นตามความตกลงฯภายในปพ.ศ.2553 สินคาราว 95 % ของรัฐ

ภาคีจะปราศจากอุปสรรคทางภาษี 

             -  สินคาออนไหว 

             สินคาออนไหวเปนสินคาตองการปกปองไวเพื่อคุมครองผูผลิต

ภายในประเทศจึงทําใหการลดภาษีตองอาศัยระยะเวลายาวนานกวาสินคาปกติคือประมาณ 10-20ป 

โดยอาจแยกออกไดเปน2 พวกคือ สินคาอุตสาหกรรมออนไหวกับสินคาเกษตรออนไหว 

             สําหรับสินคาอุตสาหกรรมออนไหว  ฝายออสเตรเลียให

ความสําคัญกับเสื้อผาสําเร็จรูป จึงจะลดภาษีใน 3 ระยะกลาวคือ ลดลงรอยละ 12.5 ทันทีที่ความตกลงฯ

เร่ิมมีผลใชบังคับ และลดใหเหลือรอยละ 5 ในป พ.ศ.2553 และลดใหเหลือรอยละ 0 ในปพ.ศ.2558  สวน
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ไทยจะลดสินคาอุตสาหกรรมออนไหวใหเหลือรอยละ 0 ภายใน 10 สําหรับ ส่ิงพิมพ แอลบูมิน แปน แผง

คอนโซล และฐานรองรับอื่นๆ ส่ิงทอ เส้ือผาและเหล็ก 

            ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรออนไหว ไทยมีโครงสรางภาษีสินคา

เกษตรสูง โดยรอยละ85ของสินคาเกษตรจะมีภาษีสูงกวารอยละ 20 ในขณะที่ออสเตรเลียมีโครงสราง

ภาษีที่ต่ํากวาแตมีมาตรการปกปองอื่นๆ  ทั้งสองฝายตกลงกันที่จะลดภาษีศุลกากรภายในเวลาที่ยาวกวา

สําหรับสินคาปกติ กลาวคือภายใน10-20ป 

            การลดสินคาเกษตรออนไหวของไทยอาจแบงออกไดเปน2พวก ดังนี้ 
           (1)  สินคาเกษตรออนไหวที่มีโควตาภาษี 
            ไทยตกลงเพิ่มโควตาการนําเขาสินคาเกษตรออนไหวเปนการ

เฉพาะ (Specific Quota) นอกเหนือจากที่เปดใหรัฐสมาชิกอื่นขององคการการคาโลก และกําหนดอัตรา

ภาษีสําหรับสินคาในโควตาซึ่งจะทยอยลดลงตามเวลาที่กําหนด สวนการนําเขาสินคาเกินโควตาก็จะ

จัดเก็บภาษีในอัตรานอกโควตา (ในกรอบขององคการการคาโลก )และใหสิทธิพิเศษแกออสเตรเลียใน

อัตรารอยละ10 ซึ่งทําใหมีอัตราภาษีนอยกวาอัตราภาษีนอกโควตาขององคการการคาโลกอยูรอยละ10 

            สินคาเกษตรออนไหวที่กําหนดโควตาการนําเขาเปนพิเศษอาจ

แบงออกไดเปนพวกที่มีกําหนดยกเลิกโควตาภาษีภายใน 15ป กับพวกที่มีกําหนดภายใน 20ป 

               สําหรับสินคาเกษตรออนไหวที่ตองยกเลิกโควตาภายใน 15 

ปไดแก มันฝรั่งสด มันฝรั่งแชแข็ง ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ขาวโพด น้ําตาล และไดกําหนดอัตรา

เพิ่มขึ้นของโควตาในแตละปเทากับรอยละ5หรือ 10 โดยอัตราภาษีในโควตาจะจัดเก็บในอัตราเดียวกับที่

ไทยผูกพันไวกับองคการการคาโลกและจะลดลงประมาณรอยละ 2-5 ตอปจนเหลือรอยละ 0 ในป พ.ศ.

2563 โดยไทยจะยกเลิกโควตาภาษีสินคากลุมนี้แกออสเตรเลีย  

              สวนสินคาเกษตรออนไหวที่ตองยกเลิกโควตาภายใน 20ป 

ไดแกนมและผลิตภัณฑนม อันรวมถึง น้ํานมดิบ นมพรอมดื่มและนมผงขาดมันเนย สินคาประเภทนี้เปน

สินคาในจํานวน 23รายการที่ไทยตองเปดตลาดโดยการกําหนดโควตาภาษีภายใตความตกลงวาดวย

การเกษตรขององคการการคาโลก กําหนดการลดภาษีมีหลักการดังนี้ 

              น้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม ลดภาษีจากรอยละ20 ในปพ.ศ.

2548 โดยการใหโควตาพิเศษแกออสเตรเลียในป พ.ศ.2548จะเทากับประมาณรอยละ 5 ของขอผูกพันที่

ไทยใหไวกับองคการการคาโลก(120 เมตริกตัน) อัตราภาษีในโควตาเทากับรอยละ 20 และลดลงรอยละ 

1 ตอป จนเหลือรอยละ 0 ในปพ.ศ.2568 

              นมผงขาดมันเนย ลดภาษีจากรอยละ20 ภายในป พ.ศ.2548 โดยการ

ใหโควตาพิเศษแกออสเตรเลียในปพ.ศ.2548จะเทากับประมาณรอยละ4ของขอผูกพันของไทยที่ใหไวกับ

องคการการคาโลก (55,000 เมตริกตัน)  เพราะฉะนั้นตามความตกลงฯ ไทยตองเปดโควตานมผงขาดมัน
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เนยใหออสเตรเลียเปนการเฉพาะจํานวน 2,200เมตริกตันในปพ.ศ.2548 โดยไทยจะใหปริมาณโควตา

เพิ่มขึ้นรอยละ 17ทุกๆ5ป จนเทากับ 3,523.55 เมตริกตัน ในปพ.ศ.2563 และคงปริมาณนี้ไปจนถึงปพ.ศ.

2567 สวนอัตราภาษีในโควตาจะเทากับรอยละ 20 และลดลงรอยละ1ทุกป จนเหลือรอยละ 0 ในปพ.ศ.

2568 
              (2)  สินคาเกษตรออนไหวที่ไมมีโควตาภาษี 
            สินคาประเภทนี้ของฝายไทยมีจํานวนทั้งส้ิน23ประเภท 41พิกัด

รายการยอย จะถูกทยอยลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายในเวลา 10-15ป แตขอบท509 ของความตกลงฯ

อนุญาตใหรัฐภาคีใชมาตรการปกปองกับสินคาเกษตรออนไหวไดตามที่ระบุไวในภาคผนวก5 ในกรณีที่มี

การนําเขาสินคาดังกลาวสูงกวาเกณฑที่กําหนดจนอาจสงผลใหเกิดวิกฤตการณแกอุตสาหกรรม

ภายในประเทศผูนําเขา โดยสวนที่เกินระดับที่กําหนดขึ้นในเรื่องนี้(trigger level)จะถูกเรียกเก็บในอัตรา

กอนที่ความตกลงฯจะมีผลใชบังคับ (Base Rate = 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546) หรือที่ปกติ (MFN Rate)

อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา โดยไทยมีสิทธิใชมาตรการนี้ไดจนถึงป พ.ศ.2558และ2563 สําหรับสินคาซึ่ง

อาจแบงไดเปน2 กลุมดังตอไปน้ี 

            กลุมที่กําหนดลดภาษีภายใน 10ป อันไดแก นมขน บัตเตอร

มิลค น้ําผ้ึง สมแมนดาริน องุน มันฝรั่งแปรรูป ซึ่งจะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ในป พ.ศ.2558 

            กลุมที่กําหนดลดภาษีภายใน 15 ป อันไดแก เนื้อวัว เนื้อหมู 

เครื่องในสัตว นมผงมีมันเนย หางนมผง นมขนอื่นๆ เนยเหลว เนยแข็งสดและเปนผง เนยแข็งแปรรูป เนย

แข็งอื่นๆรวมครีมชีส ซึ่งจะลดภาษีเหลือรอยละ 0 ในป พ.ศ.2563 

            สินคาเกษตรออนไหวที่เขาสูโครงสรางการลดภาษีตามความตก

ลงฯไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางมากจากหลายฝายวาทําใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอประเทศ

ไทย และเปนตัวอยางของความไมเหมาะสมในการทําความตกลงเขตการคาเสรีโดยรวมดวย ซึ่งเปน

ประเด็นที่จะไดทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในแงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับ

สินคาเกษตรในการวิจัยบทตอไป 
ข) การขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี 

               อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีมีหลายรูปแบบซึ่งความตกลงฯไดมี

บทบัญญัติเพื่อขจัดอุปสรรคเหลานี้หลายประการกลาวคือ 

               ในเรื่องขอจํากัดเชิงปริมาณหรือโควตา (Quantitative Restriction : 
QR) 
              ขอบท 209 ของความตกลงฯหามไวอยางชัดแจงเวนแตจะเปนไปอยาง

สอดคลองกับบทบัญญัติขอ 11 ของแกตต 1994 ซึ่งเปนกรณีการจํากัดชั่วคราวดวยเหตุจําเปนเชน เพื่อ

แกวิกฤตเรื่องการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ เปนตน 
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               อุปสรรคทางการคาในรูปแบบอื่นๆ มีหลายประการดังตอไปน้ี 

              -มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร
(Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards) 
               ความตกลงฯใหรัฐภาคียึดถือปฏิบัติตามความตกลงวาดวยมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) และความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

(TBT Agreement) ขององคการการคาโลกตลอดจนมาตรฐานอื่นๆอันไดแก มาตรฐานของคณะกรรมการ

Codex Alimentarius สํานักงานองคการสุขภาพสัตวโลก และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืช

ระหวางประเทศ (International Plant Protection Convention) และยังใหมีการพิจารณาจัดทํามาตรฐาน

ของรัฐภาคีใหเทาเทียมกันสําหรับสินคาที่มีปญหาดานการคาระหวางกันดวย 

              นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติซึ่งกําหนดใหจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อใช

เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและประสานความรวมมือดานนี้ โดยกําหนดกรอบเวลาใหดําเนินการ

ภายในเวลา2ป อีกทั้งกําหนดสินคาที่จัดความสําคัญไวเปนอันดับแรก (priority products) ของแตละ

ฝายไวในภาคผนวก 6.1 โดยที่ฝายออสเตรเลียกําหนดเรื่อง สมตระกูลซีตรัส หนอไมฝร่ัง มันฝร่ัง โค

กระบือมีชีวิต และอาหารเลี้ยงสัตว สวนฝายไทยระบุไว 9 รายการอันไดแก มังคุด ลําไย ล้ินจี่ ทุเรียน 

สับปะรด เนื้อไก กุง มะมวง และปลาสวยงาม 
      - อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาสินคา  

                     ความตกลงกําหนดใหรัฐภาคีรวมมือกันในการอํานวยความสะดวก

ทางการคาและการลงทุน โดยอาศัยขอตกลงการรับรองสินคาซึ่งกันและกัน(Mutual Recognition 

Arrangement)ระหวางรัฐภาคี  และยังใหมีการดําเนินการเพื่อทําใหเกิดความสอดคลองประสานกัน

(harmonization)ระหวางมาตรฐานทางเทคนิคของทั้งสองฝายและเพื่อใหมีการใชเปรียบเทียบและ

ทดแทนกันได(equivalence)อีกดวย ตลอดจนการจัดตั้งหนวยประสานงานสําหรับแตละอุตสาหกรรม

เปนรายกรณี 
                    4.2.1.2  ขอยกเวนของหลักการการขจัดอุปสรรคทางการคา : มาตรการ
ปกปอง(Safeguards) 
                     เมื่อรัฐมีความจําเปนที่ทําใหไมอาจปฏิบัติตามความตกลงได รัฐอาจไดรับ

ยกเวนมิไดตองดําเนินการตามที่ตกลงไวตามเงื่อนไขที่ไดรับการยอมรับกันทั่วไปสําหรับกฎหมายการคา

ระหวางประเทศ ซึ่งไดแก ขอยกเวนดานความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนความสงบเรียบรอยและ

ผลประโยชนแหงชาติ รวมถึงมาตรการปกปอง เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในของตน 

                    มาตรการปกปองภายใตความตกลงฯประกอบดวย มาตรการปกปองสอง

ฝายและมาตรการปกปองพิเศษ สําหรับมาตรการปกปองสองฝายสวนใหญเปนไปตามหลักการของ

ความตกลงแกตต 1994 โดยใชกับสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรที่ไมออนไหว รัฐภาคีมีสิทธิใช

มาตรการนี้ได 2ปและตออายุไดครั้งละ2ปแตรวมไมเกิน6ป เพื่อแกไขปญหาสินคานําเขาที่เพิ่มปริมาณขึ้น
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จนทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตออุตสาหกรรมภายในรัฐ ซึ่งใหสิทธิรัฐที่ไดรับผลกระทบสามารถ

ใชอัตราภาษีเดิมหรืออัตรา MFN (กลาวคือ อัตราภาษีที่เก็บจากประเทศผูสงออกที่ผูกพันภายใตกรอบ

องคการการคาโลกในอัตราที่เทากัน)ที่เรียกเก็บอยูในขณะนั้น อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา  แตเมื่อยกเลิก

มาตรการปกปองแลว อัตราภาษีสินคาตองกลับมาอยูในอัตราที่กําหนดไวในแผนการลดภาษี 

                    สําหรับมาตรการปกปองพิเศษ ใชเฉพาะสําหรับสินคาเกษตรออนไหว ซึ่ง

ฝายไทยกําหนดปริมาณนําเขาแตละปและระยะเวลาการลดภาษีสินคาเกษตรจํานวน41พิกัดยอยเปน 0 

ใน 10-15ป  ในขณะที่ออสเตรเลียกําหนด 5 พิกัดยอยในเวลา 4ป  หากมีการนําเขาเกินปริมาณที่กําหนด

ไวในแตละป สวนที่เกินจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรากอนที่ความตกลงฯมีผลใชบังคับ(Base Rate) หรือ

อัตรา MFN อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา และกําหนดใหมีการทบทวนรายการสินคาและอัตราเพิ่มแตละป

เมื่อความตกลงมีผลใชบังคับภายใน 3 ป 
4.2.2 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of  Origin) 

                ความตกลงกําหนดเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคาไว 2 เกณฑ กลาวคือ ประการ

แรก สินคาที่ผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบในรัฐภาคีนั้นทั้งหมด (Wholly-Obtained Goods) และประการที่สอง 

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับสินคาแตละราย ซึ่งกําหนดไวในภาคผนวก  4.1ของความตกลงฯ  อัน

ประกอบดวยเกณฑ2ขอ กลาวคือ  การเปลี่ยนพิกัดสินคา(Change of Tariff Classification : CTC) และ 

การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศรัฐภาคี (Regional Value Content : RVC)  

โดยสินคาทุกรายการจะมีการกําหนดเรื่องการเปลี่ยนพิกัดสินคา  หรือบางรายการอาจใชเกณฑทั้งสอง

ควบคูกันไปโดยเฉพาะสินคาส่ิงทอและเสื้อผา พลาสติก ผลิตภัณฑซึ่งทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ตะกั่ว 

ดีบุก สังกะสี เครื่องจักร เครื่องอีเล็กทรอนิกส รถยนตและสวนประกอบ นาฬิกา เครื่องดนตรี ของเลนและ

เฟอรนิเจอร เปนตน และเพื่อพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามความตกลงฯในเรื่องนี้และปรึกษาหารือ

สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไข ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหลงกําเนิดสินคา (Committee on 

Rules of Origin) ขึ้นดวย 
4.2.3  การคา การลงทุน และเรื่องอื่น 

             4.2.3.1 การคาบริการถูกกําหนดไวในบทที่ 8 ของความตกลงฯ ตามคํานิยามและ

ในขอบเขตที่ระบุไว โดยกฎเกณฑของบทบัญญัติสวนใหญมีสาระไปในแนวทางเดียวกันกับความตกลงวา

ดวยการคาบริการขององคการการคาโลก เวนแตเร่ืองระยะเวลาในการทบทวนขอผูกพันซึ่งกําหนดไว

ภายในเวลา3ปหลังจากการเริ่มมีผลใชบังคับของความตกลงฯ 

          4.2.3.2  เรื่องการลงทุน มีหลักการสําคัญเกี่ยวกับการเปดเสรีการลงทุนและการ

สงเสริมและคุมครองการลงทุน ทั้งนี้การเปดเสรีการลงทุนจะใชหลักการเดียวกับการเปดเสรีการคา

บริการ กลาวคือจะอยูภายใตบังคับแหงหลักการปฏิบัติที่ไมดอยไปกวาคนชาติเฉพาะในสาขาธุรกิจที่ระบุ

ไวในตารางขอผูกพัน (Pre-Establishment National Treatment Commitments) เวนแตจะกําหนดไว

เปนอยางอื่น 
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         4.2.3.3 การสงเสริมและคุมครองการลงทุนนั้นจะใชหลักการตามความตกลง

การสงเสริมและคุมครองการลงทุนระดับทวิภาคีที่ไทยทําไวกับหลายประเทศแลว อันประกอบดวย

หลักการเกี่ยวกับ การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored Nation : MFN) การ

ปฏิเสธผลประโยชน (denial of benefits) การโอนเปนของรัฐ การชดใชในกรณีความเสียหายจากการรับ

ชวงสิทธิ การระงับขอพิพาทระหวางรัฐผูรับการลงทุนกับผูลงทุนตางประเทศ โดยมีบทบัญญัติเปดชองให

นักลงทุนตางประเทศมีสิทธิเลือกใชกระบวนการยุติธรรมในประเทศผูรับการลงทุนหรืออนุญาโตตุลาการ

ระหวางประเทศได 

            ตารางการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนถูกกําหนดไวในภาคผนวก 8 ของ

ความตกลงฯ โดยออสเตรเลียเปดตลาดใหผูลงทุนหรือผูใหบริการฝายไทยเขาไปจัดตั้งธุรกิจใน

ออสเตรเลียทุกประเภทได100% ยกเวนเฉพาะ หนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบินระหวางประเทศ

และทาอากาศยาน โดยมีเงื่อนไขวาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายออสเตรเลียตางๆโดยเฉพาะ

Foreign Acquisitions and Takeovers Actซึ่งกําหนดใหการลงทุนบางประเภท เชนพวกที่มีมูลคา

มากกวา 10 ลานเหรียญออสเตรเลียตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เสียกอน  ดังนั้น

ออสเตรเลียตองเปดตลาดในธุรกิจตางๆเพิ่มขึ้นจากที่เปดใหไวในกรอบขององคการการคาโลก เชน การ

ซอมรถยนต บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาไทย สถาบันสอน

ทําอาหารไทย สถาบันสอนนวดไทย เหมืองแรและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทุกประเภท 

           สวนประเทศไทยตองเปดตลาดใหออสเตรเลียเขามาลงทุนโดยตรงไดไมเกิน 50%ใน

ธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542  

และการประกอบธุรกิจทุกประเภทและการใหบริการผานสื่ออีเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียนกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา  ไทยเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาสมาชิกอื่นขององคการการคาโลก สําหรับบางธุรกิจที่

อนุญาตใหฝายออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาเปนธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย

และมีสัดสวนหนี้สินตอทุน ไมเกิน3ตอ1 ซึ่งไดแกธุรกิจขนาดใหญ 

           นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่อํานวยความสะดวกของนักธุรกิจของรัฐคูสัญญาในการ

เขาประเทศเพื่อมาทํางานในบทที่ 10 เร่ืองการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา กลาวคือนักธุรกิจสามารถเขามา

ติดตอไดครั้งละไมเกิน 90วัน 

           4.2.3.4  เรื่องความรวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะอื่นๆ ทั้งสองฝายตกลงที่จะรวมมือ

กันในดานตางๆ ไดแก เร่ืองพาณิชยอีเล็กทรอนิกส นโยบายการแขงขัน ทรัพยสินทางปญญา และการ

จัดซื้อจัดจางโดยรัฐ  โดยจะดําเนินการไปภายใตความตกลงตางๆหรือในกรอบขององคการระหวาง

ประเทศซึ่งทั้งสองฝายตางเปนภาคีสมาชิกอยูแลวและเพิ่มเติมเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูล ตลอดจนการ

จัดตั้งหนวยงานเพื่อประสานความรวมมือ โดยสงเสริมเร่ืองความโปรงใส และการแขงขันอยางเสรีและ

เปนธรรม 
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          4.2.4 ระบบการระงับขอพิพาท 
   เมื่อมีปญหาขัดแยงเกี่ยวกับการตีความหรือการปรับใชความตกลงฉบับนี้  รัฐอาจใช

ระบบที่มีอยูตามความตกลงฯหรือภายใตความตกลงอื่นที่ทั้งสองฝายเปนภาคีฝายอยู  แตอาจใช

กระบวนการปรึกษาหารือระหวางกันเสียกอน เมื่อไดรับการรองขอจากอีกฝายหนึ่ง ซึ่งฝายที่ไดรับการรอง

ขอตองตอบภายใน 7 วัน และเขาสูกระบวนการหารือภายใน 30วัน แตหากไมสามารถหาขอยุติรวมกันได

ภายใน 60วันนับจากวันที่มีการรองขอ  ประเทศผูรองอาจยื่นเรื่องใหมีการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง

มีหนาที่หารือกับฝายที่พิพาทกันเพื่อหาขอยุติและพิจารณาตัดสินขอพิพาท โดยตองใชระบบฉันทามติ

หรือเสียงขางมาก โดยผลคําชี้ขาดถือเปนที่ส้ินสุดและผูกพันรัฐภาคี 

            อยางไรก็ตามการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการใชมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งรัฐภาคีไมอาจ

ตกลงกันไดจากปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะผู เชี่ยวชาญจะตองใชการระงับขอพิพาทโดย

คณะกรรมาธิการรวมทั้งสองฝาย ที่เรียกวาFree Trade Agreement Joint Commission 

แตจะไมใชระบบการระงับขอพิพาททั่วไปที่กลาวมาขางตน 

          ในบทที่เกี่ยวกับขอบทสุดทายไดบัญญัติเร่ืองการเปล่ียนแปลงแกไขความตกลงฯซึ่ง

ตองกระทําเปนลายลักษณอักษรโดยอาศัยความเห็นชอบของรัฐภาคีทั้งสองฝาย สวนการมีผลใชบังคับ

ของความตกลงฯนั้นไมมีกําหนดระยะเวลาไว รัฐภาคีอาจบอกเลิกไดแตตองแสดงเจตนาลวงหนาอยางชัด

แจงอยางนอย 12เดือน 

 
5. ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 
 

5.1 ภูมิหลัง 
      จากการที่นายกรัฐมนตรีของไทย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีของ

นิวซีแลนด นาง Helen Clark ไดพบปะหารือกันระหวางการประชุมผูนําเอเปค เมื่อเดือน ตุลาคม 

พ.ศ.2546 ณ กรุงเทพมหานคร ผูนําของทั้งสองประเทศไดเห็นชอบที่จะทําความตกลงการเปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้น (Closer Economic Partnership : CEP) ระหวางกันขึ้น โดยใหเร่ิมจาก

การศึกษารวมกันระหวางกระทรวงพาณิชยของไทยกับกระทรวงการตางประเทศและการคาของ

นิวซีแลนด 

       คณะกรรมการเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยไดแตงตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย นายกา

รุณ กิติสถาพร เปนหัวหนาคณะเจรจา โดยมีแนวทางการเจรจาใหสอดคลองกับหลักการและขอบังคับ

ขององคการการคาโลก และใหการเจรจาทําความตกลงครอบคลุมทั้งเรื่องการคาสินคา และบริการ

ตลอดจนการลงทุน รวมถึงความรวมมือดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการคา เพื่อเพื่อลดอุปสรรคทางการคา

และสรางโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝาย ทั้งนี้โดยอาศัยการ

ลดหรือเลิกอุปสรรคทางการคาทั้งดานภาษีและที่มิใชภาษี  รวมท้ังการสนับสนุนความรวมมือและการ
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แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในสาขาตางๆ โดยเฉพาะ

มาตรการสุขอนามัยสําหรับสินคาเกษตรและอาหาร การสงเสริมความสัมพันธทางธุรกิจและการสราง

ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุน  ฝายไทยเจรจาสินคา 5,505รายการ ในขณะที่

นิวซีแลนดเจรจาสินคารวม 7,433รายการ การเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงนี้เกิดขึ้นรวม 4 คร้ัง ตั้งแตวันที่ 

15-18 มิถุนายน พ.ศ.2547 ณ กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด จนถึงครั้งสุดทาย ระหวางวันที่ 1-5 

พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ณ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบแลว  และ

นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝายไดรวมกันประกาศสรุปผลการเจรจาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ลงนามความตกลง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2548   มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 
5.2  สาระและหลักการทั่วไปของความตกลง 

       ในสวนที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน  ความตกลงฉบับนี้กําหนดสิทธิและพันธกรณีของรัฐ

คูสัญญาในเรื่องการคาสินคา บริการและการลงทุนตามตารางซึ่งระบุรายละเอียดการลดภาษีสินคา  ทั้งนี้ 

มีการมีการแบงรายการสินคาภายใตกรอบของความตกลงออกเปน 4 ประเภท ตามระยะเวลาในการลด

ภาษี กลาวคือ  สินคาที่สามารถมีการลดภาษีเปน 0 ไดทันทีเมื่อความตกลงเริ่มมีผลใชบังคับ ซึ่งเปน

สินคาที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขันหรือไทยมิไดผลิตขึ้นในประเทศ เชนสินคาวัตถุดิบ ปโตรเคมีบาง

รายการ ยานยนต และชื้นสวน  ประเภทที่2  เปนสินคาที่ไทยพรอมลดภาษีใหเปน 0 หากนิวซีแลนด

สามารถลดเหลื่อ 0 เชน เครื่องใชไฟฟา น้ําตาลเฟอรนิเจอร เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ประเภทที่ 3 

ไดแกสินคาบางประเภทเชน อาหาร หินแกรนิต หินออน ซึ่งจะลดภาษีภายในระยะเวลา 5ป และประเภท

สุดทายเปนสินคาออนไหวที่จะทําการลดภาษีใหเปน 0 ในลักษณะคอยเปนคอยไปภายในระยะเวลา 10-

20ป เพื่อใหเวลาสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศที่ผลิตสินคาดังกลาวไดปรับตัว โดยเฉพาะ นมและ

ผลิตภัณฑนม เนื้อและผลิตภัณฑ ไมอัด ไมยาง สินคาเกษตร ไวน เหล็ก ทองแดง  สวนสินคาออนไหวใด

ที่ไมมีภาษีจะมีมาตรการปกปองพิเศษ คือ หากนําเขาเกินปริมาณที่กําหนดจะถูกเก็บภาษีนําเขาในอัตรา

กอนการเปดเสรี  

        อีกทั้งความตกลงยังประกอบดวยหนังสือแลกเปลี่ยนแนบทายความตกลง ซึ่งถือเปนสวน

หนึ่งของความตกลงฉบับนี้ดวย หนังสือแลกเปลี่ยนจะระบุเร่ืองที่จะเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสินคา

เกษตรใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการเปดตลาดใหพอครัวไทยสามารถเขาไปทํางานในนิวซีแลนดไดงาย

ขึ้น ในขณะที่ไทยตองอํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจนิวซีแลนด 

        ความตกลงประกอบดวยบทบัญญัติเร่ือง การคาสินคา พิธีการและความรวมมือดาน

ศุลกากร กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  มาตรการตางๆเพื่อเยียวยาดานการคา มาตรการสุขอนามัยสัตว
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และพืช มาตรการสินคา  การคาบริการ การลงทุน พาณิชยอีเลคทรอนิกส นโยบายการแขงขัน ทรัพยสิน

ทางปญญา การจัดซื้อโดยรัฐ รวมทั้งขอบทเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆ 

       กฎเกณฑของขอบทตางๆของความตกลงสวนใหญเปนไปตามแนวทางเดียวกับความตกลง

การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และเปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดในทันทีภายใตกรอบของกฎหมาย

ภายในของไทยที่ใชอยูโดยปราศจากความจําเปนที่ตองแกไขกฎหมายภายในเพื่อใหรองรับหรืออนุวัติการ

ตามพันธกรณีในความตกลงฉบับนี้ 
       5.2.1  การคาสินคา  
         ประการแรกการลดภาษีจะครอบคลุมสินคาทุกรายการ การลดจะเริ่มตนนับจากวัน

แรกที่ความตกลงมีผลใชบังคับ กลาวคือ    พ.ศ.2548 นิวซีแลนดจะลดภาษีใหเปน 0 ทันทีในวันที่ความ

ตกลงมีผลใชบังคับ ประมาณ รอยละ 85 ของมูลคาการนําเขาจากไทยในป พ.ศ.2546   โดยสินคาที่ไดรับ

ประโยชนไดแก  ปลาทูนากระปอง ของปรุงแตงจากธัญพืช  กุงแชแข็ง  รถปคอัพ เม็ดพลาสติก 

เครื่องใชไฟฟา เปนตน  สวนสินคาที่เหลือ นิวซีแลนดจะลดภาษีเปน 0 เปนรอยละ 96.7 ของมูลคาการ

นําเขา พ.ศ.2546 ในอีก5ปถัดมา สินคาอีกรอยละ  3.3 กลาวคือ หมวดสิ่งทอ เส้ือผาและรองเทา จะลด

ภาษีเปน 0 ภายในเวลา 10 ป 

        ไทยตองลดภาษีเปน 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลใชบังคับ ประมาณ รอยละ 49 ของ

มูลคาการนําเขาจากนิวซีแลนด ในป พ.ศ.2546 โดยเฉพาะสินคาเกษตร อันไดแก อาหารปรุงแตงสําหรับ

เล้ียงทารก ธัญพืช ไมและของทําดวยไม และขนแกะ  และจะลดภาษีเปน0 เพิ่มเปนรอยละ 57.4 ของ

มูลคาการนําเขาจากนิวซีแลนดในป พ.ศ.2546 ภายใน 5 ป   

         สวนสินคาออนไหวอีกประมาณรอยละ 42.7 ของมูลคาการนําเขาจากนิวซีแลนดใน

ป พ.ศ.2546จะลดเปน 0 ภายใน 7-20 ป เชนเนื้อ นมและผลิตภัณฑนม ไฟเบอรบอรด เครื่องใชไฟฟา 

เปนตน 

         นอกจากนี้ในกรณีที่การลดภาษีตามความตกลงกอใหเกิดความเสียหายกับ

อุตสาหกรรมภายในรัฐคูสัญญาอาจใชมาตรการปกปองตามหลักการขององคการการคาโลกไดชั่วคราว

ในเงื่อนไขที่คอนขางสะดวก และยังอาจใชมาตรการปกปองพิเศษสําหรับสินคาเกษตรบางรายการที่ระบุ

ไวเปนการเฉพาะอีกดวย กลาวคือเมื่อมีการนําเขาสินคาที่เกี่ยวของในปริมาณที่เกินกวาที่กําหนดไวใน

ความตกลง รัฐภาคีสามารถกลับไปใชภาษีในอัตรากอนที่จะมีการลดภาษีหรืออัตรา MFN ในขณะนั้น 

โดยสามารถเลือกใชอัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวาได สําหรับ เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในหมู/วัว แฮม นมผงเต็ม

มันเนย ผลิตภัณฑนม เนย เนยแข็ง น้ําผ้ึง องุนสด เฟรนชฟราย และมันฝรั่งปรุงแตง สวนนิวซีแลนดไมมี

รายการสินคาในกรอบของมาตรการนี้ 

          สําหรับมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว มีบทบัญญัติกําหนดใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมเพื่อกํากับดูแลความรวมมือและทบทวนรวมทั้งประเมินผลการดําเนินการในเรื่องนี้  อกี
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ทั้งยังใหมีการแลกเปลี่ยนหนังสือสําหรับแจงรายการสินคาที่ตองการใหอีกฝายหนึ่งเรงดําเนินการในการ

แกไขปญหาเปนลําดับแรก (priority products list) ในเรื่องนี้ฝายไทยประสงคใหนิวซีแลนดเรงดําเนินการ

ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง สําหรับสินคาเกษตร อันไดแก ลําไย ล้ินจี่ มังคุด ขิงสด และทุเรียน  

สวนนิวซีแลนดตองการใหไทยผอนปรนมาตรการตรวจสอบดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่ง 
  5.2.2  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา   
   สินค า เกษตรส วนใหญอยู ภายใตบั งคับแห งกฎเรื่ อ งการผลิตขึ้ นทั้ งหมด

ภายในประเทศของรัฐภาคี  สําหรับสินคาอุตสาหกรรม สวนใหญใชเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอใน

กระบวนการการผลิต (substantial transformation) สวนสินคาส่ิงทอและเสื้อผา ความตกลงกําหนดให

ใชเกณฑการใชวัตถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย   
          5.2.3  การคาบริการและการลงทุน   

 ความตกลงกําหนดใหมีการเปดตลาดการคาบริการภายใน3ปหลังจากเริ่มมีผลใช

บังคับ และมีหนังสือแลกเปลี่ยนซึ่งนับเปนสวนหนึ่งของความตกลงซึ่งระบุเร่ืองพอครัวไทยซึ่งไดรับ

วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานและไดรับการวาจางจากผูประกอบการในประเทศนิวซีแลนดให

สามารถเขาไปทํางานได3ป และอาจตออายุไดอีก1ป นอกจากนี้ยังรวมความเปนไปไดในการยอมรับ

วุฒิบัตรผูประกอบการอาชีพนวดไทยใหใหเขาไปทํางานไดในนิวซีแลนดภายใน3ปหลังการเริ่มมีผลใช

บังคับของความตกลง ในขณะที่ฝายไทยจะตองอํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจนิวซีแลนดในการเขามา

ทํางานในไทยซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับที่ตกลงไวกับออสเตรเลีย 

          ในดานการลงทุน บทบัญญัติของขอตกลงมีหลักการที่เปนไปในแนวทางเดียวกับ

ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนทวิภาคีซึ่งไทยทําไวแลวกับ37ประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย    
  5.2.4 ระบบการระงับขอพิพาท 

    ในกรณีที่มีปญหาขอพิพาทระหวางรัฐภาคีฝายใดฝายหนึ่งของความตกลงกับผู

ลงทุนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  ระบบการระงับขอพิพาทในความตกลงเปดใหผูที่เกี่ยวของในขอ

พิพาทมีสิทธิเลือกใชศาลภายในประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหวางประเทศเปนองคกรในการระงับขอ

พิพาท อยางไรก็ตามการเลือกใชอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศจะมีเขตอํานาจในการระงับขอพิพาท

ไดก็ตอเมื่อรัฐภาคีทั้งสองฝายใหความยินยอมเทานั้น 

         การพิจารณาผลกระทบจากความตกลงโดยเฉพาะสําหรับสินคาเกษตรอาจแบงได

เปน2ลักษณะ กลาวคือ ในแงผลดี แมวาปจจุบันภาษีสวนใหญของนิวซีแลนดจะเปน 0 อยูแลว แตฝาย

ไทยก็จะไดหลักประกันวาอัตราภาษีทั้งหมดจะเปน 0 อยางถาวร ทําใหสินคาสงออกของไทยจะไดรับสิทธิ

ประโยชนจากการลดอัตราภาษีดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ กุงแชแข็ง ทูนากระปอง อาหารทะเล

กระปอง ของปรุงแตงจากธัญพืช อาหารแมวและสุนัข    ซึ่งเมื่อรวมกับสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆแลว คิด

เปนมูลคาที่สงออกไปนิวซีแลนดในป พ.ศ.2546 ประมาณ 94ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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        นอกจากนี้ตามความตกลงยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการแกไขปญหาดาน

มาตรฐานสุขอนามัยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหสินคาประเภทผักและผลไมของไทย สามารถสงออกสู

ตลาดนิวซีแลนดไดสะดวกขึ้นกวาเดิม ตัวอยางเชน ลําไย ล้ินจี่ มังคุด ขิงสด และทุเรียน  อีกทั้งยังจะไดรับ

ประโยชนจากการรวมมือในการพัฒนาดานปศุสัตว ซึ่งนิวซีแลนดมีศักยภาพในการผลิตสูง และเปน

โอกาสอันดีในการรวมมือดานการลงทุนเพื่อสงออกไปยังประเทศที่สามไดอีกดวย 

        ในดานผลเสีย ไทยตองเปดตลาดสินคาเกษตรบางรายการที่ฝายนิวซีแลนดมี

ศักยภาพในการผลิตสูง แตเปนสินคาออนไหวของไทย โดยเฉพาะ เนื้อวัว นมและผลิตภัณฑนม  แตฝาย

ไทยมีเวลาในการปรับตัว15-20ป  

         สําหรับสินคานมผงพรองมันเนย ซึ่งไทยตองเปดตลาดภายในองคการการคาโลกป

ละ 55,000ตัน นิวซีแลนดยอมรับที่จะไมเปดลาดเพิ่มอีก โดยจะมีการลดภาษีนอกโควตาลงต่ํากวาที่เปด

ในองคการการคาโลกรอยละ 10 และจะเปดเสรีโดยปราศจากโควตา และใชอัตราภาษี 0 ในปที่21 นับ

จากวันที่ความตกลงเริ่มมีผลใชบังคับ  

        นอกจากนี้นิวซีแลนดยังไดรับประโยชนจาก นมผลเลี้ยงทารก อาหารปรุงแตงสําหรับ

เล้ียงทารก ของปรุงแตงจากธัญพืช ปลาและสัตวน้ํา ไมและของทําดวยไม กระดาษและของทําดวย

กระดาษ วิตามินและโปรตีน อาหารสําหรับเล้ียงสัตว เปนตน ซึ่งเมื่อรวมกับสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆแลว

คิดเปนมูลคาการนําเขาของไทยในป พ.ศ.2546 ประมาณ 74 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 
6.  ความตกลงการคาเสรี ไทย-อินเดีย 

 
       ไทยกับอินเดียไดลงนามกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย ตั้งแตวันที่ 

9 ตุลาคม พ.ศ.2546 ณ ทําเนียบรัฐบาล ประเทศไทย 

       ไทยกับอินเดียไดเร่ิมเจรจาในรายละเอียดตั้งแตวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2547 การเจรจาเพื่อจัดทํา

ความตกลงครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีดานตางๆมีเปาหมายดังนี้ 

      ในดานการคาสินคา ใหการเจรจาแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 และกําหนดใหเปด

เสรีภายใน พ.ศ.2553 

      สวนดานการคาบริการและการลงทุน ไดกําหนดใหทยอยเปดเสรีในสาขาที่มีความพรอมกอน 

โดยจะเริ่มเจรจาตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2547 และกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือน มกราคม 

พ.ศ.2549 

      ทั้งสองฝายเห็นชอบที่จะขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน โดยอาศัยมาตรการตางๆ กลาวคือ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตางๆ เชน การจัดทําขอตกลงรับรองรวมกัน (Mutual 

Recognition Arrangement: MRA) พิธีการศุลกากร การออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ 

ตลอดจนการลดหรือยกเลิกมาตรการที่ไมใชภาษี (NTB) 
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     โดยมีการตกลงใหมีการลดภาษีสินคาบางสวนในทันทีสําหรับเร่ืองที่พรอม ตาม Early Harvest 

Scheme: EHS ซึ่งทั้งสองฝายจะตองทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50  75  และ 100 ของ

อัตราภาษี MFN Applied Rates ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2547 จนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2549 

ตามลําดับ สําหรับสินคารวม 82 รายการ เชน เงาะ ลําไย มังคุด ทุเรียน องุน มะมวง แอปเปล ขาวสาลี 

อาหารทะเลกระปอง( ปลาซารดีน ปลาแซลมอน ปลาแมกเคอเรล และปู) และสินคาอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ศักยภาพในการสงออก เชน อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 

พัดลม ตูเย็น เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องสีขาว หมอแปลงไฟฟา เครื่องประมวลผล

ขอมูล วงจรพิมพ สวนประกอบของเฟอรนิเจอร และสวนประกอบของเครื่องยนต เปนตน 

       นอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมกลุมผู เชี่ยวชาญดานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  และ

คณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-อินเดียเพื่อกําหนดขอบเขตของการเจรจาตามบทบัญญัติที่ระบุไว

ในกรอบความตกลง  

      ในปจจุบันไทยและอินเดียกําลังเจรจาเพื่อลดภาษีสินคาระหวางกันอีกกวา 5,000รายการ แต

การเจรจาเรื่องการลดภาษีและประเด็นอื่นๆยังคอนขางลาชา เนื่องจากฝายอินเดียถูกกดดันจาก

ผูประกอบการภายในประเทศซึ่งวิตกวาการทําความตกลงจะทําใหอินเดียขาดดุลการคากับประเทศไทย

มากขึ้น และยังไดรับแรงกดดันจากภายนอกอีกทางหนึ่งกลาวคือ ผูลงทุนหลักในอินเดีย โดยเฉพาะ ญี่ปุน 

และเกาหลี ไมประสงคจะใหมีการลดภาษีเนื่องจากเกรงวาจะเสียเปรียบในการแขงขันกับสินคาจาก

ประเทศไทย  

        ในสวนที่เกี่ยวกับภาพรวมของการคาสินคาในกลุม EHP ปรากฏวามีมูลคาเพิ่มขึ้นและในชวง

เร่ิมตนไทยเปนฝายเกินดุลการคา  อยางไรก็ตามสินคาสงออกที่ไทยไดรับประโยชนจากความตกลง 

นอกจากผลไมบางประเภทเทานั้น  สวนใหญแลวมิใชสินคาเกษตรแตอยางใด กลาวคือ เปนสินคา

อุตสาหกรรมอันไดแก เม็ดพลาสติก สวนประกอบยานยนต เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะ

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ รวมท้ังผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เครื่องปรับอากาศ   ยิ่งกวานั้น 

สินคานําเขาจากอินเดียประเภทวัตถุดิบเพื่อปอนการผลิตในประเทศไทยและลดตนทุนการผลิตอีกทั้งเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันกับอุตสาหกรรมไทยก็มิใชเพื่อสินคาเกษตรอุตสาหกรรม กลาวคืออัญมณี 

สินแรโลหะ เคมีภัณฑบางประเภท เปนตน 

        สําหรับสินคาเกษตรที่อยูในกรอบของความตกลงอาจไดรับสิทธิประโยชนจากความตกลงซึ่ง

นําไปสูการแกไขปญหาและลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน กลาวคือ มังคุด ทุเรียน เงาะและลําไย ก็ได

ถูกรวมไวในรายการการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pet Risk Analysis) ของฝายอินเดียแลวซึ่งเปนระบบ

ที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของผักผลไม ศัตรูพืช และประเทศตนทาง อันเปนขั้นตอนสําคัญใน

การนําเขาสินคาเกษตรซึ่งหากมิไดมีรายชื่อในรายการดังกลาวก็ตองขออนุญาตจากกรมเกษตรและความ

รวมมือซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรของอินเดีย โดยตองสงตัวอยางสินคาใหตรวจสอบกอนซึ่งเมื่อผานการ
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ตรวจสอบถึงจะสามารถดําเนินการผานพิธีการศุลกากรได  ฝายไทยไดเสนอใหบรรจุเพิ่มเติมรายการ

สินคาเกษตรอื่นไวใน PRA เชน ขาวโพดออน สับปะรด มะขามหวานสด สมโอ หมาก(สดและแหง)และ

ล้ินจี่ 

       นอกจากนี้เพื่อเปนการขยายความรวมมือทางเทคนิคระหวางกัน ทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทยและสํานักงานมาตรฐานของอินเดีย

(Bureau of Indian Standards-BIS) ซึ่งเปนหนวยงานของอินเดียที่ทําหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานสินคา

อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําขอตกลงการใหการรับรองซึ่งกันและกัน

(Mutual Recognition Arrangement- MRAs) ตอไป 

 

           จากภาพรวมของความตกลงตางๆที่ประเทศไทยไดทําขึ้นทั้งในความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี

ขางตนจะเห็นไดวาลวนมีความเกี่ยวของกับการคาสินคาเกษตรทั้งส้ิน ดังนั้นการวิเคราะหผลกระทบใน

เร่ืองนี้จากการปรับใชความตกลงทั้งหลายขางตนจึงเปนสิ่งที่จําเปนตองกระทําในบทตอไป 
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ตอนที่ 2 ผลกระทบจากอุปสรรคทางการคาที่มิใชในรปูของพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 
ของความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทําไวกับคูสัญญา 

 

จากความตกลงเขตการคาเสรีตางๆที่ไทยกับกับรัฐคูสัญญาที่ไดวิเคราะหไวขางตน สินคาเกษตร

ไทยไดรับผลกระทบจากมาตรการตางๆที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการสงออกสินคาไปยังประเทศคูสัญญาซึ่ง

สวนใหญแลวเปนผลจากมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีซึ่งสมควรเริ่มศึกษาเพื่อทําความเขาใจใน

ภาพรวมใน ขอ(1) กอนที่จะวิเคราะหวาในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยไดรับผลกระทบในเรื่องใดในขอ(2) 

และพิจารณาขอเสนอแนะสําหรับทางออกและขอแกไขสําหรับปญหาที่ประสบในขอ(3)ซึ่งจะนําเสนอ

หลังจากการรับฟงความเห็นในการสัมมนาตอไป 
 

7. ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี       
 

ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมไดถูกนําไปโยงกับการคาระหวาง ประเทศมากขึ้นเปนลําดับ 

โดยการกําหนดเกณฑและมาตรฐานซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการผลิตสินคาดวยซึ่ง แมจะมีวัตถุประสงค

อยางเปนทางการเพื่อความปลอดภัยของสังคมและเพื่ออนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม แตมาตรการ

เหลานี้อาจถูกนํามาใชอางไดเพื่อเปนมาตรการกีดกันทางการคาซึ่งมิใชภาษีและมุงพิทักษผลประโยชน

ของผูผลิตเพียงบางกลุม 

ในขณะที่มาตรการกีดกันการคาในรูปของภาษีนําเขามีแนวโนมที่ลดลงตามลําดับจากผลของ

การเจรจา แตในปจจุบันมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี(Non-Tariff Barriers or Measures – 

NTB) กลับเพิ่มขึ้นอยางมากและอาจถูกใชควบคูไปกับมาตรการทางภาษีหรือมาตรการที่มิใชทางภาษี

อื่นๆ อีกทั้งการประเมินผลเรื่องการถูกกีดกันทางการคาก็อาจกระทําไดยาก มาตรการกีดกันเหลานี้ทําให

ผูผลิตและผูสงออกเกิดความยุงยากในการวางแผนและเพิ่มตนทุนใหเนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของประเทศคูคาตางๆที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป อีกทั้งกฎเกณฑขององคการการคาโลกก็ยัง

ไมครอบคลุมมาตรการเหลานี้ ประเทศกําลังพัฒนาจึงมักไดรับผลกระทบจากมาตรการเหลานี้ 

ประเภทของมาตรการตางๆ 

มาตรการเหลานี้อาจถูกแบงออกไดหลายประการขึ้นอยูกับการจัดประเภท เชน UNCTADได

แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้คือ 

1)   มาตรการทางการคา 

      เปนบรรดามาตรการที่มีเปาหมายในการคุมครองผูผลิตสินคาเพื่อการทดแทนการนําเขา

จากตางประเทศ โดยมุงขจัดการแขงขันจากตางประเทศและชวยเหลือผูสงออกซึ่งอาจแบงออกไดเปน2 

กลุมคือ 
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 1.1  มาตรการที่ใชควบคุมปริมาณการคา ซึ่งไดแก 

       - การหามนําเขา (import prohibition)    

  - การกําหนดโควตา (quota) สินคาโดยการจํากัดปริมาณสินคานําเขาภายในประเทศ

ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี เชน กําหนดโควตาทั่วไปหรือเลือกเปนรายประเทศโดยจัดสรรใหแตละประเทศ

ในปริมาณที่แตกตางกันก็ได   

  - การออกใบอนุญาตการนําเขา (import licensing) ในกรณีการใหโควตานําเขา ซึ่ง

การออกใบอนุญาตนี้จะอยูในดุลพินิจของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่   

  - การจํากัดการสงออกโดยความสมัครใจ (voluntary export restraint) ซึ่งเปนกรณีที่

ประเทศผูสงออกสินคาจํากัดปริมาณการสงออกเอง แตมักเปนผลการจากกดดันจากอีกฝายหนึ่ง มิใช

ดวยความเต็มใจ 

  - การคาของรัฐ (State trading) ซึ่งครอบคลุมมาตรการตางๆที่รัฐเขามาแทรกแซง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโดยอาศัยรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่ไดรับเอกสิทธิของรัฐ เพื่อหา

รายไดให รัฐ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคา  รวมถึงหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่จัดซื้อสินคา

(Government procurement) ซึ่งเนนสินคาในประเทศแมวาสินคานําเขาจะมีราคาและคุณภาพที่ดีกวาก็

ตาม 

 1.2  มาตรการที่เกี่ยวกับตนทุนและราคาสินคา ซึ่งรวมถึงมาตรการตางๆดังนี้ 

       - การใหผลประโยชนทางภาษี (tax benefit) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการ

ยกเวนการเก็บภาษีหรือจัดเก็บในอัตราที่ต่ํากวา เพื่อลดตนทุนในการผลิตซึ่งถือเปนการบิดเบือนทาง

การคา  

   - การใหเงินอุดหนุน (subsidization) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งโดยตรงและ

โดยออม ซึ่งอาจเปนการอุดหนุนภายในประเทศหรือการอุดหนุนการสงออกอันมีผลทําใหตนทุนลดลง 

 2)  มาตรการที่อาจไมเกี่ยวของโดยตรงกับนโยบายทางการคาแตเพื่อจํากัดการนําเขาและ

กระตุนการสงออก  ซึ่งอาจแบงออกไดเปน2 พวก คือ 

2.1  มาตรการที่ใชในการควบคุมดานปริมาณการคาในตลาด (Quantitative Marketing 

Restraint) ซึ่งไดแกการจํากัดปริมาณการขายในตลาดเพื่อมิใหสินคาเขาสูตลาดไดอยางเสรี และ 

2.2  มาตรการที่มีผลกระทบดานตนทุนและราคา ซึ่งประกอบดวยมาตรการตางๆอันไดแก 

 - กฎระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอและการติดฉลาก (packaging and libeling) ซึ่ง

โดยหลักการแลวมีผลดีตอผูบริโภคแตทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของของแตละประเทศมีความหลากหลาย 

      - มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary standard) ซึ่ง

โดยหลักการถูกกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย พืชและสัตว จากโรคหรือพาหะของ
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โรค สารพิษในอาหาร แตอาจถูกนําไปใชเพื่อกีดกันทางการคาโดยการกําหนดมาตรฐานที่สูงกวา

มาตรฐานสากลและอางความจําเปนและลักษณะเฉพาะของประเทศผูกําหนดมาตรฐานนั้น 

  - กระบวนการประเมินทางศุลกากร (customs valuation procedure) ซึ่งอาจถูกใช

โดยมีเปาหมายในการกีดกันการนําเขาสินคาเมื่อใชวิธีการคํานวณที่หลากหลายแตกตางจากทั่วไป 

  - การจัดประเภททางศุลกากร (customs classification) อาจถูกนํามาใชกีดกันทาง

การคาโดยการจัดประเภทยอยจากประเภทที่ไดรับการลดหยอนเพื่อมิใหไดรับสิทธิประโยชนทางการคา

ได 

  - กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (rules of origin) อาจถูกนํามาเปนอุปสรรคทางการคา

ไดโดยรัฐผูนําเขาเพื่อปฏิเสธสิทธิประโยชนสําหรับสินคาจากตางประเทศโดยอางวามิไดมีแหลงกําเนิด

จากประเทศผูสงออก ทั้งนี้โดยอาศัยการกําหนดเกณฑเร่ืองแหลงกําเนิดสินคาใหซับซอนและยุงยากอัน

นําไปสูการกีดกันในทางปฏิบัติ 

  - มาตรฐานคุณภาพสินคา (Quality Standards) และมาตรการทางเทคนิคตางๆ เปน

มาตรการกีดกันที่รุนแรงโดยการกําหนดมาตรฐานสินคาเปนรายประเภทใหแตกตางจากมาตรฐานสากล

หรือมาตรฐานในประเทศเอง 

 3)   มาตรการที่มิไดมีวัตถุประสงคหลักในการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ แตมี

ผลกระทบอยางมากตอการคา มีหลายประการไดแก 

                    - การผูกขาด (Monopoly) โดยใชมาตรการตางๆเพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศ ทํา

ใหสินคาจากตางประเทศไมอาจแขงขันไดจนตองออกจากตลาดไป 

  - ความแตกตางกันในเรื่องหนวยของการชั่งน้ําหนักและการวัด (weights and measures) 

ทําใหยุงยากและลาชา เสียเวลาในการเปรียบเทียบ 

  - มาตรฐานแรงงาน (labor standard) เปนการใชประเด็นเรื่องสังคมรวมถึงสิทธิมนุษยชน

เพื่อกีดกันการคาของประเทศกําลังพัฒนา 

  - ความมั่นคงของรัฐ (national security) มักถูกนํามาใชเพื่อหามการคาขายสินคาบาง

ประเภท 

  - มาตรฐานสิ่งแวดลอม (environmental standard) เปนมาตรการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ

เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมและจัดการใหสินคาที่มีกระบวนการการผลิตที่กอมลพิษไมอาจแขงขันกับสินคา

ที่กระบวนการผลิตรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาโดยอาศัยการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษและโควตา 

  - การควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศ (exchange control) รัฐอาจกีดกันการคา

จากตางประเทศไดเชนโดยการกําหนดใหอัตราแลกเปลี่ยนสูงสําหรับสินคานําเขาฟุมเฟอย หรือ

กําหนดใหอัตราแลกเปลี่ยนต่ําสําหรับสินคาจําเปนหรือท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิต 
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ความหลากหลายของมาตรการเหลานี้ทําใหมีการหาทางแกไขในกรอบของแกตตและองคการ

การคาโลกซึ่งไดสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีหลายเรื่องซึ่งแมยังจะไมครอบคลุมทุก

เร่ืองที่กลาวมาและยังไมสมบูรณครบถวน แตก็เปนแนวทางที่ทําใหจํากัดการดําเนินการที่ไมชอบดวย

กฎหมายไดบางในขณะนี้ 

 ในทางปฏิบัติประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดใชมาตรการเหลานี้อยางกวางขวางเพื่อ

ปกปองผูผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาซึ่งใชมาตรการ

ทางเทคนิคมากที่สุด 1กลาวคือ รอยละ61.85ของสินคาในกลุมเกษตรและอาหารแปรรูป รองลงมาไดแก

กลุมอุตสาหกรรมเบา เครื่องจักรและอุปกรณขนสงและเคมีภัณฑ ตามลําดับ 

 สวนประเทศอื่นๆที่ไดทําและกําลังอยูในระหวางการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับไทยก็ใช

มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีดวยเชนกัน โดยในกรณีของญี่ปุนใชมาตรการทางเทคนิคและ

มาตรการควบคุมปริมาณซึ่งใชมาตรการทางเทคนิคมากที่สุดในอุตสาหกรรมเคมีและสินคาเกษตรและ

แปรรูปในระดับที่ใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกา 

 สําหรับจีนก็ใชมาตรการทางเทคนิคกับทุกภาคการผลิตซึ่งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็ก 

เครื่องจักรและอุปกรณขนสงและสาขาเกษตรและอาหารแปรรูปตามลําดับ 

 ประเทศออสเตรเลียแมจะมีNTBนอยประเภท แตก็ใชในแทบทุกกลุมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

มาตรการทางเทคนิคในกลุมสาขาเกษตรและอาหารแปรรูปท่ีครอบคลุมสินคาทุกกลุม 

 หากมีการแปลงมาตรการเหลานี้ใหเปนอัตราภาษีเทียบเทา (tariff equivalent) จะพบวาอยูใน

อัตราที่คอนขางสูง  โดยเฉพาะสินคาหมวดอาหารและเนื้อสัตวจะมีมาตรการที่เมื่อแปลงเปนภาษีจะอยู

ในอัตราที่สูงในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  สวนในหมวดเนื้อสัตว ผักและน้ํามันจากพืชและ

สัตวจะมีมาตรการทางเทคนิคที่แปลงเปนอัตราภาษีที่สูงในประเทศ จีนและญี่ปุน 

 เพราะฉะนั้นการศึกษามาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ประเมินผลกระทบตอการคาในกรอบของความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทํากับประเทศตางๆโดยมุงเนนที่

มาตรการที่ใชกันเปนอยางมากในปจจุบันกลาวคือมาตรการทางเทคนิค และมาตรการอื่นๆที่มีผลใน

ทํานองเดียวกัน 

                                                 
1 Ando and Fujii 2003, “Hidden Trade Protection: Estimating Tariff Equivalents of Core and 

Non-Core Non-Tariff Measures in the APEC member Economies”, May 2003, อางโดย รศ.ดร.สิริลักษณ 

คอมันตร, “ยุทธศาสตรการคาของประเทศไทย ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก : ศึกษา

มาตรการที่มิใชภาษี (Non-Tariff Measures)” ใน เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก, 

สัมมนาทางวิชาการประจําป 2549 คร้ังที่ 29, 6 กรกฎาคม พ.ศ.2549, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 5-19, 

5-19   
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มาตรการทางเทคนิค ประกอบดวยปจจัยหลักที่สําคัญ 3 ประการกลาวคือ 

1) การควบคุมกํากับทางเทคนิค (technical regulations) เปนขอบังคับเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑรวมถึงขอกําหนดและ

ระเบียบดานการบริหารจัดการดวยซึ่งมักครอบคลุมเรื่องการเรียกชื่อ การใชสัญลักษณ การบรรจุหีบหอ 

การทําเครื่องหมาย หรือขอกําหนดในเรื่องการติดฉลากและกรรมวิธีการผลิต 

2)    มาตรฐาน (standards) หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีการผลิตที่ไดรับความ

เห็นชอบจากหนวยงานที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ เชนมาตรฐานเกี่ยวกับ

กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  มาตรฐานสุขอนามัย เปนตน 

3)    กระบวนการประเมินความสอดคลอง (conformity assessment procedures) เปน

กระบวนการในการพิสูจนและรับรองวาผานการการปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของแลว  

โดยอาจใชการสุมตัวอยาง การทดสอบหรือการประเมิน การตรวจสอบและตรวจพิสูจนหลังการผลิต  การ

จดทะเบียน การรับรองผลิตภัณฑ หรือการรับรองการออกแบบผลิตภัณฑ ฯลฯ กระบวนการเหลานี้ตอง

อาศัยหนวยงาน2ประเภทคือ หนวยงานผูตรวจสอบรับรอง และหนวยงานผูทําหนาที่รับรองผูตรวจสอบ

รับรอง 

         ในสวนที่เกี่ยวกับผลกระทบขอบมาตรการทางเทคนิคและมาตรฐานสินคา    แมวาการ

ประเมินผลกระทบที่สมบูรณและครอบคลุมเปนเรื่องที่ยุงยากเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมิน

ในทางเศรษฐศาสตรยอมไมครอบคลุมขอพิจารณาดานอื่นๆซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันอยางใกลชิด

โดยเฉพาะในแงสังคม  แตก็พอจะสรุปไดวามาตรการเหลานี้บางสวนมีประโยชนในการปกปองสุขภาพ

และสวัสดิการของประชาชนและผูบริโภคในทุกสังคม อีกทั้งยังเสริมสรางการอนุรักษและคุมครอง

ส่ิงแวดลอมซึ่งจําเปนตอการเปนอยูอยางปกติสุขของสังคมดวย แตในเชิงลบก็อาจกอใหเกิดอุปสรรคทาง

การคาเปนอยางมากกลาวคือ 

            ประการแรกผูสงออกตองรับภาระเพิ่มเติมสําหรับตนทุนธุรกรรม ในการคนหาระเบียบและ

ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของซึ่งมีความละเอียดออนและซับซอนอยางมาก เชนในสหภาพยุโรป เครื่องจักร

อุปกรณตองอยูภายใตบังคับของขอกําหนดหลายเรื่องทั้ง  อีกทั้งตองหาทางดําเนินการใหสอดคลองกับ

กฎระเบียบเหลานั้น ยิ่งกวานั้นยังตองดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งการรับรองมาตรฐาน กลาวคือใหมีการ

ตรวจสอบเพื่อรับรองความสอดคลองกฎระเบียบตางๆซึ่งมักตองอาศัยเวลาที่ยาวนาน   แมวาในบางแง

เมื่อสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวก็นาจะลดตนทุนธุรกรรมไดในระยะยาว  แตก็อาจกอใหเกิด

ผลกระทบซอนในเรื่องความไดเปรียบของผูผลิตรายใหญตอรายเล็กเพราะอาจนําไปสูการกีดกันและการ

ผูกขาดในทางปฏิบัติซึ่งทําใหผูผลิตรายเล็กไมอาจเขาสูตลาดได 

            ประการที่สองการปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้ยอมกระทบตอตนทุนการผลิต  และขีด

ความสามารถในการแขงขันทางการคา เนื่องจากตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงที่สลับซับซอนซึ่งทําใหตอง
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พัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานจึงเปนภาระอยางยิ่งตอประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีขอจํากัดดานทุน

และเทคโนโลยีซึ่งตองพึ่งพาประเทศพัฒนา โดยที่ประเทศกําลังพัฒนาไมอยูในฐานะที่จะตอรองหรือแกไข

สถานการณและปกปองผลประโยชนของตนเองได เพราะขาดขอมูลและประสบการณทางวิทยาศาสตร

ระดับสูง เชนในเรื่องสารที่ใชทดแทนสารที่เปนปญหา 

             ยิ่งกวานั้น มาตรการทางเทคนิคในรูปของกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานมีอยูอยางมากมายใน

ปจจุบันสําหรับรายผลิตภัณฑและรายประเทศ ซึ่งแมรัฐผูสงออกสินคาจะไดรับการรับรองมาตรฐานใน

ระดับสากลแลวก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาจะสามารถดําเนินการสงออกไดโดยอัตโนมัติในทันที 

เพราะยังตองปฏิบัติตามขอบังคับของแตละประเทศที่เปนเปาหมายในการสงออกอีกดวย เชนในสหภาพ

ยุโรปสินคาที่เกี่ยวของยังตองไดรับสัญลักษณ CE Marking ซึ่งหมายถึงความสอดคลองกับมาตรฐานของ

สหภาพยุโรป และเปนมาตรฐานบังคับที่มิไดมุงบอกคุณภาพแตยืนยันวาไดปฏิบัติตามระเบียบดาน

สุขภาพและความปลอดภัยของสหภาพยุโรปแลว 

             อยางไรก็ดีแมในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑมิใชเปนมาตรการบังคับ แตการคาผลิตภัณฑที่มิได

รับการรับรองมาตรฐานเหลานี้ยอมเปนไปไดยากเนื่องจากไดรับผลกระทบดานความเชื่อมั่นจากผูบริโภค

ในประเทศผูนําเขาและขาดความนิยมที่จะบริโภคผลิตภัณฑเหลานี้ ในทางปฏิบัติจึงมีผลบังคับใน

ทางออมเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันกับผลิตภัณฑประเภทเดียวกันได  เพราะฉะนั้นโดยสรุป

แลวมาตรการทางเทคนิคยอมมีผลตอการคาสินคาของประเทศกําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทยเปน

อยางมาก 

             มาตรการทางเทคนิคตอสินคาเกษตรและอาหารเปนผลจากกฎระเบียบตางๆซึ่งมีเปาหมาย

ทางการในการคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค กฎเกณฑและขอบังคับดานสุขภาพ

อนามัยของแตละประเทศมีความแตกตางหลากหลายกันไป  จึงทําใหมีการผลักดันใหสราง

มาตรฐานสากลในโครงการมาตรฐานอาหารขององคการอาหารและการเกษตรและองคการอนามัยโลก 

ซึ่งเรียกวาJoint FAO/WHO Food Standard Programme หรือCodex Alimentarius Commission 

(CODEX) ซึ่งประเทศไทยเองก็รวมอยูเปนสมาชิกดวย 

           นอกจากนั้นมาตรการทางเทคนิคตางๆของรัฐตองสอดคลองกับหลักเกณฑของกฎหมายการคา

ระหวางประเทศในเรื่องนี้ซึ่งบัญญัติไวในความตกลงสองฉบับซึ่งถูกจัดทําขึ้นในกรอบขององคการการคา

โลกโดยยึดหลักรากฐานวาดวยการไมเลือกประติบัติ และหลักความโปรงใส ซึ่งไดแก ความตกลงวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade : TBT) และความตกลงวา

ดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures : 

SPS) ซึ่งสมควรวิเคราะหภาพรวมดังตอไปน้ี 
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         ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา2มีเปาหมายหลักคลายคลึงกับความตกลง

วาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กลาวคือเพื่อทําใหรัฐภาคีมั่นใจวามีสิทธิในการกําหนด

มาตรการตางๆเพื่อปกปองสุขภาพของคน สัตวและพืชตลอดจนเพื่ออนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม แต

ในขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการในลักษณะที่ไมเปนการสรางอุปสรรคที่ไมจําเปนตอการคาระหวางกัน  

ดังนั้นการใชมาตรการตางๆตองใชเทาที่จําเปนโดยอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุน  สินคาประเภท

อาหารจะมีขอกําหนดทั้งที่เปนมาตรการทางเทคนิคและทางสุขอนามัย กลาวคือมาตรการทางเทคนิค

เกี่ยวของกับระเบียบเรื่องการปดฉลากผลิตภัณฑ ขอกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ ขนาดและ

โครงสรางของบรรจุภัณฑ  สวนมาตรการดานสุขอนามัยครอบคลุมมาตรการกํากับเร่ืองการปนเปอนใน

อาหารและเครื่องดื่ม สารตกคางจากยาฆาแมลงในอาหารและสารปรุงแตง  รวมถึงการออกใบรับรอง

ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบและการกักกันพืชและสัตว ฯลฯ 

          วัตถุประสงคของความตกลงนี้คือการลดการกีดกันทางการคาอันเกิดจากระเบียบและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ รัฐภาคีของความตกลงที่ประสงคจะใชมาตรการทางเทคนิคจําตองพิสูจนวาดําเนินการไปโดย

มีเปาประสงคที่ชอบธรรม  อยางไรก็ตาม เปาประสงคที่ชอบธรรมในเรื่องนี้ถูกกําหนดขึ้นอยางกวางขวาง 

กลาวคือ เพื่อการคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย พืชและสัตว การปกปองความปลอดภัยของมนุษย 

การพิทักษอธิปไตยของชาติ  การคุมครองสิ่งแวดลอม ตลอดจนการคุมครองปองกันผูบริโภคจากการ

หลอกลวงของผูประกอบการ เพราะฉะนั้น  จึงทําใหการจํากัดการออกมาตรการประเภทนี้ทําไดคอนขาง

ยากในทางปฏิบัติ 

           หลักการสําคัญในความตกลงก็ไดแก การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ โดยหามมิใหรัฐภาคีใดกําหนด

มาตรฐานที่เอื้อประโยชนตอผูผลิตภายในประเทศและ หลักการปรับใหสอดคลองกันของกระบวนการ

ประเมิน รวมทั้งหลักความโปรงใสและการเปดใหรัฐตางๆเขารวมแสดงความเห็นเรื่องการประเมินความ

สอดคลองของมาตรการตางๆ  ทั้งนี้โดยกําหนดพันธกรณีใหรัฐสมาชิกแจงมาตรการทางเทคนิคตางๆและ

กระบวนการที่ใชในการประเมินความสอดคลอง ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานระหวางประเทศหรือ แตกตาง

จากมาตรฐานระหวางประเทศที่ใชกัน ใหคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงทราบ และตองระบุ

ที่ตั้งของศูนยตอบขอซักถามของแตละประเทศเพื่อรับสงขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับทั้งหลายในเรื่อง

นี้ และเปดใหรัฐสมาชิกอื่นแสดงความคิดเห็น รองเรียน  

          รัฐสมาชิกจะทบทวนการดําเนินงานตามพันธกรณีในความตกลงทุก3ป โดยมีการประชุมปละ3 

ครั้ง  จากการประชุมครั้งที่ผานๆมา คณะกรรมการของความตกลงฯ พยายามผลักดันใหรัฐสมาชิกลด

การปรับใชกฎระเบียบและขอบังคับทางเทคนิคของตน โดยใหใชมาตรฐานระหวางประเทศ และ

                                                 
2 Agreement on Technical Barriers to Trade,GATT Doc. MTN/FA II-AIA-6(15 December 

1993); Michael J.Trebilock and Robert Howse, The Regulation of International Trade, 3rd edition, 

2005, Routledge, New York,pp.215-222.  
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กําหนดใหระยะเวลาใหรัฐที่ประสงคจะกําหนดมาตรการทางเทคนิคเปดโอกาสใหรัฐอื่นแสดงความ

คิดเห็นภายใน 60 วันตามหลักการเรื่องความโปรงใสกอนที่จะปรับใชมาตรการดังกลาว  นอกจากนี้

คณะกรรมการตามความตกลงยังหารือในประเด็นเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติที่พิเศษและแตกตาง และความ

ชวยเหลือทางเทคนิคตอประเทศกําลังพัฒนา 

 
ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช3

ความตกลงฉบับนี้ไดยึดหลักความโปรงใสและการไมเลือกประติบัติขององคการการคาโลกโดย

กําหนดใหรัฐภาคีตองใชมาตรการเหลานี้ตามอําเภอใจเพื่อกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ 

และกําหนดใหรัฐภาคีกําหนดมาตรการเหลานี้ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลตามที่องคการการคาโลก

ใหการรับรองมาตรฐานตางๆของคณะกรรมการวาดวยอาหารระหวางประเทศ(Codex) และขององคการ

โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ(International Office of Epizootic Diseases: IOE)รวมทั้งสํานักงาน

เลขาธิการอนุสัญญาปกปองพืชระหวางประเทศ(International Plant Protection Convention: IPPC) 

สําหรับความปลอดภัยของสุขอนามัยสัตวและพืช ในกรณีที่มาตรฐานในประเทศสูงกวามาตรฐานสากล

เหลานี้ มาตรการเหลานั้นอาจถูกมองวาเปนมาตรการกีดกันทางการคาได ดังนั้น คณะกรรมาธิการที่

จัดตั้งขึ้นจากความตกลงนี้อาจขอใหรัฐผูออกมาตรการดังกลาวแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตรวามีความ

จําเปนตองใชมาตรการดังกลาวซึ่งเหมาะสมกวามาตรฐานสากล   รัฐภาคีตองยอมรับมาตรการอื่นที่ใช

แทนกันไดของรัฐภาคีอื่น  นอกจากนี้ในการประเมินคาความเสี่ยงและการกําหนดระดับการคุมครองที่

เหมาะสม รัฐภาคีผูใชมาตรการตองกระทําโดยคํานึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยู กระบวนการ

ผลิตที่เกี่ยวของ วิธีการตรวจสอบ การทดสอบที่เกี่ยวของ เขตปลอดโรคหรือแมลงศัตรูพืช เงื่อนไขดาน

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกักโรคและการบําบัด โดยพิจารณารวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น การแพรขยายของศัตรูพืชหรือโรคตางๆ 

และตนทุนในการควบคุมหรือกําจัด 

        ยิ่งกวานั้นรัฐภาคีตองดําเนินการปรับมาตรการสุขอนามัยใหเขากับลักษณะของสุขอนามัยของ

เขตนั้น  รัฐภาคีจะใหความชวยเหลือทางวิชาการกับรัฐภาคีอื่น อีกทั้งตองคํานึงถึงการปฏิบัติที่แตกตาง

กันไปในกรณีของประเทศกําลังพัฒนาดวย โดยเฉพาะการใหเวลาที่เพียงพอกับประเทศกําลังพัฒนาใน

การปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการดานนี้ 

                                                 
3 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, GATT Doc. MTN/FA 

II-A1A-4(15 December 1993;ดูรายละเอียดใน จิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ, “การคาพืชและผลิตภัณฑพืชภายใต

ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช”, วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ..ศ.2546, 239 หนา และ Michael J.Trebilock and Robert 

Howse ,เพิ่งอาง,หนา207-215. 
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        ในระยะหลังประเด็นขัดแยงมักอยูในเรื่องอนามัยสัตว อนามัยพืชและความปลอดภัยของอาหาร  

สําหรับไทยมีสวนเกี่ยวของดวยหลายกรณี กลาวคือถูกจํากัดหรือหามนําเขาสินคา เชน โดยสหภาพยุโรป

สําหรับซอสถั่วเหลือง ที่มีระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอทและ อัลฟาท็อกซินในอาหาร  และโดยออสเตรเลีย 

สําหรับกุงและผลิตภัณฑกุง ตลอดจน เนื้อไก ในสวนที่เกี่ยวกับกรรมวิธีในการตมใหสุก และโรคแมลง

สําหรับทุเรียน 
 
8. อุปสรรคทางการคา (Trade Barriers) สําหรับสินคาเกษตรของไทย 
 

ขอมูลตางๆในภาพรวมเกี่ยวกับเร่ืองนี้ทั้งที่เกี่ยวกับคูสัญญาและคูเจรจาของไทยในการทําความ

ตกลงเขตการคาเสรีมีรวบรวมไวอยางละเอียดในบทที่ 3แลว ดังนั้นบทนี้จึงจะเนนหนักไปในดานการ

วิเคราะหเชิงกฎหมาย 

 ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการคาที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรที่

สําคัญของประเทศไทยจากประเทศภาคีคูสัญญาในความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีกับประเทศไทยซึ่ง

สรางปญหาใหกับผูสงออกไทยซึ่งอาจพิจารณาไดจากทางปฏิบัติอันมีอยูในหลายรูปแบบซึ่งประเทศไทย

ประสบมาในการคาระหวางประเทศ โดยอาจจําแนกออกไดเปนมาตรการกลุมที่ไทยประสบปญหาใน

การคาระหวางประเทศที่ผานมาโดยทั่วไป และมาตรการกลุมที่ตองประสบในการปรับใชขอตกลงเขต

การคาเสรีที่ทําไวแลวรวมถึงพวกที่อาจตองประสบปญหาสําหรับความตกลงที่ยังอยูในขั้นการเจรจา 

 
   8.1  อุปสรรคในการคาระหวางประเทศโดยทั่วไป 
     อุปสรรคที่สําคัญสําหรับสินคาเกษตรที่มีความสําคัญของไทยมีทั้งที่อยูในรูปของพิกัดอัตรา

ภาษีศุลกากรและในรูปของมาตรการที่มิใชภาษีซึ่งอาจแบงออกไดดังนี้คือ 

1) อุปสรรคการคาในรูปพิกัดศุลกากร (Tariff Barriers - TB) ซึ่งหมายถึงการตั้ง

กําแพงภาษีไวสูงมาก เพื่อกีดกันการนําเขาสินคาที่จะเขามาตีตลาดสินคาในประเทศประเภทเดียวกัน ซึ่ง

โดยหลักการแลวชัดตอหลักการของ GATT แตกฎหมายก็มีขอยกเวนที่เปดชองใหทําไดในกรณีที่เปน

มาตรการที่ปกปองอุตสาหกรรมเกิดใหมที่ยังชวยตัวเองยังไมได (Infant Industry) เชนการที่ประเทศไทย

ตั้งกําแพงภาษีไวสูงมากสําหรับรถยนต เพื่อปกปองกิจการผลิตหรือประกอบรถยนตในประเทศ ซึ่งแม

กิจการผลิตหรือประกอบรถยนตในประเทศไทยจะมิใชอุตสาหกรรมที่เกิดใหมอีกตอไปแลว แตในเมื่อ

ประเทศไทยใชมาตรการนี้มากอนที่ GATT จะมีผลใชบังคับกรณีจึงเขาขาย “Grand Father Clause” ให

คงไวไดเชนเดียวกับ Omnibus Trade Act ของสหรัฐฯ แตก็แตกตางกันตรงที่การตั้งกําแพงภาษีไวสูงมาก

เพื่อปก ปองอุตสาหกรรมเกิดใหมจะเอามาใชสําหรับสินคาเกษตรมิไดในกรณีของสินคาเกษตรเพราะ

เกษตรกรรมมิใชอุตสาหกรรมที่เกิดใหมแต Omnibus Trade Act เปนกฎหมายครอบจักรวาลที่ใหรัฐบาล

สหรัฐฯ ใชมาตรการลง โทษรัฐผูสงออกที่ใชกับสินคาไดทุกประเภทจึงรวมถึงสินคาเกษตรดวยแมแตใน



           5-37 

เร่ืองที่ไมเกี่ยวกับการคาโดยตรง เชนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ใชได นอกจากนั้นในกรณีที่เปน

มาตรการ safeguard ซึ่งใชเปนการชั่วคราวเมื่อการนําเขาสินคาใดไดสงผลกระทบอยางรายแรงตอ

กิจการในประเทศประเภทเดียวกันในรัฐผูนําเขา รัฐซึ่งไดรับผลกระทบอยางรายแรงอาจใชสิทธิระงับการ

ลดภาษีเปนการชั่วคราวไดดวยแตการใชมาตรการกีดกันการนําเขาสินคารูปนี้จะอยูใตบังคับเงื่อนไขของ

หลัก “stand still and roll back” ที่มิใหเพิ่มกําแพงภาษีที่มีอยูแลวใหสูงขึ้นอีกและยังตองทยอยลดให

ต่ําลงอีกดวย นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขอีกประการหนึ่งดวยวากําแพงภาษีนั้นจะตองไมมีลักษณะที่

เปนการเลือกประติบัติ แตในความเปนจริงแลวหลักการนี้มักจะถูกละเมิดกันอยางกวางขวางเชนสหรัฐฯ 

ซึ่งเปนคูแขงของไทยในการสงออกขาวไปขายในสหภาพยุโรปตองเสียภาษีสําหรับขาวสีน้ําตาลเพียงตัน

ละ 42.5 ยูโรเทานั้น แตไทยตองเสียภาษีสําหรับขาวขาวตันละ 175 ยูโร (ประมาณ 8,750 บาท) ซึ่ง

แตกตางกันถึงตันละ 132.5 ยูโร โดยคาสีขาวสีน้ําตาลใหเปนขาวขาวราคาเพียงตันละ 80 ยูโรเทานั้น4 ถา

สหภาพยุโรปซื้อขาวสีน้ําตาลของสหรัฐมาสีใหเปนขาวขาวก็ยังราคาต่ํากวาขาวขาวของไทยอีกมาก ผู

สงออกขาวไทยจึงเสียเปรียบผูสงออกขาวสหรัฐฯ มาก  

    2) อุปสรรคการคาที่มิไดอยูในรูปพิกัดศุลกากร (Non Tariff Barriers - NTB) ซึ่งโดย

หลักการแลวจะหมายถึงอุปสรรคการคาอื่นใดทั้งปวงที่ไมอยูในรูปพิกัดศุลกากร ซึ่งรวมทั้งการจํากัด

โควตา อุปสรรคทางเทคนิค อุปสรรคในรูปของหลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหรือที่มาของสินคาและ

อุปสรรคการคาที่มีลักษณะผสมตลอดจนการตัดออกจากรายการสินคาซึ่งอยูภายใตกรอบความตกลง

กอตั้งเขตการคาเสรี และการนําเอาเรื่องอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับการคาเขามาเปนปจจัยในการใชมาตรการตอบ

โตทางการคาดวยซึ่งจะแยกวิเคราะหเปนรายประเภทไปเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นอุปสรรคทาง การคาซึ่ง

มิไดอยูในรูปพิกัดศุลกากรสําหรับการสงออกผลิตผลทางเกษตรของไทยมีทั้งภายใตกรอบขององคการคา

โลกและของเขตการคาเสรี และมีทั้งที่ชอบดวยกฎหมายและที่มิชอบดวยกฎหมายกลาวคือถาเปน

อุปสรรคการคาที่เขาขายขอยกเวนที่ใหทําไดตาม Article 20 ของ GATT หรือเปนผลจากขอตกลงใน

ความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีก็จะเปนอุปสรรคการคาที่ชอบดวยกฎหมาย มิฉะนั้นก็จะเปนอุปสรรค

การคาที่มิชอบดวยกฎหมายNTB  

       สําหรับผลิตผลทางเกษตรของไทยภายใตกรอบขององคการคาโลกสวนใหญจะอยู

ในรูปของการกําหนดมาตรฐานสินคา กฎเกณฑในดานสุขอนามัยและดานสิ่งแวดลอม เชนการที่กําหนด

มาตรฐานดานสุขอนามัยใหสินคาเกษตรตองไมมีหรือมีสารพิษเชนยาฆาแมลงตกคางไดในอัตราที่ต่ํา

มากจนยากที่จะปฏิบัติตามได เวนแตจะใชวิธีปลูกผักกางมุงซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายสูงมากทําใหตนทุน

ในการผลิตสูง ซึ่งจะทําใหราคาสินคาสูงและลดความสามารถในการแขงขันลงและดานสิ่งแวดลอมท้ังที่

เกี่ยวกับตัวผลิตผลทางเกษตรเองเชน จะตองปลอดจากไขแมลงวันผลไม ไมเปนสินคาที่เปน GMO หรือ

แปดเปอน GMO เชนไกที่เล้ียงดวยกากถั่วเหลือง ซึ่งเปน GMO เปนตน ส่ิงตางๆเหลานี้ลวนเปนเงื่อนไข

                                                 
4 BANGKOK POST, Monday, April 18, 2005, p. B4 
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ทั้งดานสุขอนามัยและดานสิ่งแวดลอมที่นํามาใชเปนสาเหตุที่จะหามนําเขาสินคาที่อาจจะเปนอันตราย

ตอส่ิงแวดลอมในรัฐผูนําเขาได แตในทางปฏิบัติจะมีอยูเนืองๆ ที่หลักการนี้ถูกรัฐผูนําเขาใชเปนเหตุผลบัง

หนาสําหรับกีดกันการนําเขาสินคาบางอยางจากตางประเทศได แมแตในการคากับมาเลเซีย ซึ่งเปน

การคาระหวางประเทศสมาชิกของเขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA)  ซึ่งมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับไทย

มากก็เคยมีปญหาเรื่องวัสดุที่ใชทําลังบรรจุปลาที่ไทยสงไปจําหนายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งแตไหนแตไรก็

ใชลังไมฉําฉามาโดยตลอด แตเมื่อมาเลเซียมีอุตสาหกรรมPetrochemicalsที่ผลิตสินคาพลาสติก

มาเลเซียก็กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองใชถังพลาสติกซึ่งจะตองมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันกับถัง

พลาสติกที่มาเลเซียผลิตออกมาจําหนาย โดยมาเลเซียอางวาการใชลังไมฉําฉาบรรจุปลาไปจําหนายใน

มาเลเซียไดสรางปญหาสิ่งแวดลอมสําหรับมาเลเซียเปนอยางมากเพราะเมื่อสงสินคาไปถึงที่ตลาดแลว

พอคาก็ทิ้งลังไมฉําฉาที่ใชบรรจุปลากองสุมไวที่ตลาดเปนจํานวนมาก อันเปนการสรางมลภาวะตอ

ส่ิงแวดลอมที่ทําใหมาเลเซียตองเสียคาใชจายเปนอันมากในการขจัดมลภาวะนั้น แตถาใชถังพลาสติก

ตามมาตรฐานที่มาเลเซียกําหนดเมื่อขนสงปลาถึงตลาดและเทปลาออกแลวยังสามารถนํากลับไปใชได

อีก ซึ่งเทากับเปนการบังคับขายถังพลาสติกของมาเลเซียโดยทางออม แตก็เปนอุปสรรคทางการคา

สําหรับไทยโดยทางออมเพราะทําใหตนทุนสูงขึ้น  

         นอกจากนั้นสหรัฐยังเคยอางเหตุผลดานสิ่งแวดลอมเพื่อหามนําเขาผลิตภัณฑปลาทู

นาจากเม็กซิโก โดยสหรัฐอางวาวิธีจับปลาทูนาของเม็กซิโกทําใหปลาโลมาซึ่งเปนสัตวน้ําที่เส่ียงตอการ

สูญพันธุ ซึ่งมักจะเดินทางยายถิ่นฐานรวมไปกับฝูงปลาทูนาไดตายไปเปนจํานวนมากจนเกิดกรณีพิพาท

ที่เม็กซิโกนําขึ้นรองเรียนตอ GATT โดยประเทศไทยไดเขารวมเปนโจทกฟองรองดวยในฐานะที่เปนผู

สงออกสินคาปลาทูนารายใหญของโลกรายหนึ่ง และสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ ก็เคยจะหามนําเขากุง

กุลาดําของไทยโดยอางวาการทํานากุงกุลาดํา (Tiger prawns) ของไทยซึ่งตองทําในบริเวณน้ํากรอยมีผล

เปนการทําลายปาชายเลนซึ่งเปนการทําลายระบบนิเวศนของลูกสัตวน้ําและประเทศไทยยังเคยประสบ

ปญหากับสหรัฐฯ ในเรื่องวิธีการทําการประมงมาแลวโดยสหรัฐขูวาการทําการประมงโดยไมใชเครื่องมือ

แยกเตาทะเลที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศจะถูกใชมาตรการลงโทษโดยการหาม

นําเขาอาหารทะเลจากประเทศไทย ซึ่งถึงแมเมื่อเร็วๆ นี้การนําเขากุงกุลาดําของไทยจะไดรับยกเวนไมถูก

ใชมาตรการลงโทษนั้นดวยเหตุผลวากุงกุลาดําของไทยเลี้ยงในกระชังจึงไมเปนอันตรายแกเตาทะเลแตวา

การทําการประมงสําหรับปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ยังอยูในขายที่จะถูกใชมาตรการลงโทษนี้ได 

   3) อุปสรรคทางเทคนิค (Technical Barriers) ซึ่งมักจะถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของ

อุปสรรคการคาที่มิใชภาษีในรูปพิกัดศุลกากร ตัวอยางเชน European Connection ซึ่งหมายถึงการ

เตารับและเตาเสียบสําหรับอุปกรณไฟฟาซึ่งใชประเภทและรูปแบบที่แตกตางไปจากมาตรฐานสากลทํา

ใหสินคาประเภทนี้ไปใชไดโดยปราศจากadaptor หรือใชระบบโทรทัศนที่แตกตางจากประเทศอื่นเชน 

ประเทศสวนใหญใชระบบPal แตประเทศฝรั่งเศสจะใช ระบบSecam และสหรัฐฯใชระบบ NTSC และ
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แมแตกระแสไฟฟาก็ใช 110 โวลต ในขณะที่ ประเทศอื่นใช 220 โวลต สินคาอีเลคทรอนิกสและเครื่อง

ไฟฟาจากประเทศอื่นจึงนําไปใชในประเทศเหลานั้นมิได  สําหรับสินคาเกษตรก็มี NTBsไดดวยเชน ใน

เร่ืองการบรรจุหีบหอ (Packaging) ซึ่งอาจจะเปนรูปหนึ่งของอุปสรรคทางเทคนิคไดเชนการกําหนดใหหีบ

หอของสินคาจะตองปดฉลาก (label) ที่เปนภาษาทองถิ่น ซึ่งถาเปนประเทศที่มิไดใชภาษาสากล เชนที่ใช

ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาเลียน ภาษาเกาหลีหรือที่ใชภาษาสแกนดิเนเวียน ที่หาลามได

ยากคาบริการแปลจึงแพงมาก ซึ่งก็เปนการเพิ่มตนทุนทําใหราคาสินคาสูงขึ้นมาก หรือถามีสวนผสมท่ี

เปน GMO ก็จะ ตองระบุดวยซึ่งมักจะทําใหผูบริโภคไมกลาซื้อสินคานั้นหรือกําหนดวาหีบหอจะตองทํา

ดวยวัสดุที่สลายตัวไดงายซึ่งจะเปนการหามมิใหใชโฟม ซึ่งเปนวัสดุที่ยอยสลายไดยาก และใหใชกลอง

กระดาษแข็งซึ่งยอยสลายไดงายแทนเปนตนซึ่งสําหรับสินคาเกษตรที่เนาเสียงาย(perishable goods) ถา

ตองขนสงระยะทางไกลๆ ยอมมีโอกาสที่จะฉีกขาดซึ่งทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพจนถูกหามนําเขาก็ได 

 4) นอกจากอุปสรรคการคาในรูปพิกัดศุลกากร (TB) อุปสรรคการคาที่มิไดอยูในรูปของ

พิกัดศุลกากร (NTB) ซึ่งรวมทั้งอุปสรรคทางเทคนิค (Technical Barriers) และ (NTB) ที่แฝงอยูในรูปของ

หลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหรือที่มา (Rules of Origin) ของสินคาแลวยังมีอุปสรรคการคาอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะผสมระหวางอุปสรรคการคาในรูปพิกัดศุลกากรกับอุปสรรคทางเทคนิค
ที่แฝงอยูในรูปของเทคนิคทางศุลกากร เชนที่ประเทศไทยเคยประสบมาแลวในอดีตในการสงออกมัน

สําปะหลังมาแลวและยังตองประสบอยูจนบัดนี้ซึ่งเปนผลจากการปรับระบอบและพิกัดศุลกากรให

สอดคลองกันทั้งหมด (Harmonization) สหภาพยุโรปกําหนดพิกัดสําหรับมันสําปะหลังที่อัดเปนแทง 

(pallets) ที่ทําจาก “มันเสน” (ซึ่งหมายถึงมันที่เปนหัว) กับที่ทําจากแปงมันใหตองจายภาษีศุลกากรขา

เขา 6% และ 18% ตามลําดับ โดยสหภาพยุโรปบังคับใหประเทศไทยเลือกเอาวาจะยอมจํากัดโควตาการ

สงออกมันสําปะหลังไปสหภาพยุโรปตามหลักการจํากัดตนเองAuto-limitationซึ่งตามหลักการของ GATT 

แลวสหภาพยุโรปจะจํากัดปริมาณหรือโควตาการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศไทยเองไมได แลวจะให

จายภาษีในอัตราเพียง 6% เทานั้นไมวามันอัดแทงนั้นจะทําจากมันเสนหรือทําจากแปงมันก็ตามหรือจะ

ไมยอมจํากัดโควตาโดยสมัครใจ โดยเสี่ยงตอการที่จะตองเสียภาษี 18% ซึ่งมีทางเปนไปไดมาก    เพราะ

สหภาพยุโรปอางวาถึงแมวาตอนปอนมันเขาเครื่องอัดวัตถุดิบจะอยูในสภาพเปนหัวมันแตในกระบวนการ

อัดแทงจะมีอยูขั้นตอนหนึ่งที่เครื่องอัดตองบดใหมันสําปะหลังกลายเปนแปงเสียกอนและมันอัดแทงก็มี

ลักษณะเปนแปงมันอัดแทงประเทศไทยจึงตองยอมจํากัดโควตาโดยสมัครใจเพราะไมมีทางเลือกซึ่งอาจ

นับวาเปนรูปหนึ่งของNTB  

            ในอีกกรณีหนึ่งซึ่งก็เปนปญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในรูปเทคนิค ทางพิกัดศุลกากรเชนกัน

คือ ในการสงออกไกเค็มของไทย ผูสงออกไดนําไกเค็มไปแชแข็งเสียกอนเพื่อใหรักษาคุณภาพไกใหอยูใน

สภาพดีไดนานๆเมื่อไกไปถึงปลายทางสหภาพยุโรปกลับเก็บภาษีไกเค็มในอัตราสําหรับไกแชแข็งซึ่งสูง

กวาสําหรับไกเค็มมากโดยใหเหตุผลวาการที่ทําใหไกแชแข็งเค็มมิไดเปล่ียนสภาพไกแชแข็งใหกลายเปน
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ไกเค็มไปได แทนที่จะเปนวาการที่นําไกเค็มไปแชแข็งมิไดทําใหไกเค็มหมดสภาพความเปนไกเค็มและ

กลายเปนไกแชแข็งไปไดเพราะปกติการทําไกเค็มคงไมมีใครที่จะนําไกไปแชแข็งเสียกอนซึ่งหากเปน

เชนนั้นผูสงออกของไทยจะเสียภาษีนอยลงไปมากแตเมื่อการเจรจาทําความตกลงทวิภาคีกอตั้งเขต

การคาเสรีกับสหภาพยุโรปส้ินสุดลง ถาเนื้อไกไมถูกตัดออกจากขอบเขตการใชบังคับของความ ตกลงนั้น

ปญหานี้ก็จะหมดไป เพราะเมื่อไมตองเสียภาษีปญหาวาจะจัดเอาไกเต็มแชแข็งไปอยูในประเภทไกเค็ม

หรือไกแชแข็งยอมไมมีความสําคัญอีกตอไป และแมแต tariff line ก็อาจทําใหกลายเปน NTB ไดถา

กําหนดใหอยูในระดับที่จะทําใหสินคาที่ตองการกีดกันถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ 

 5) อุปสรรคการคาอื่นที่ไมสามารถจําแนกเขาประเภทใดประเภทหนึ่งดังกลาวในขอ 1 

ถึง 4 ไดเชนการที่นําเอาเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการคาเขามาเปนปจจัยในการใชมาตรการกีดกันหรือตอบ

โตทางการคา และปจจัยอื่นๆ ที่มิ ไดเปนอุปสรรคการคาโดยนิตินัย (de jure) แตก็เปนอุปสรรคการคา

โดยพฤตินัย (de facto) ไดเชนการที่เทศบาลเมืองดูไบของสหรัฐเอมิเรตน (UAE) ไดแกไขระเบียบและ

เง่ือนไขการรับรองสินคา Halal ใหองคกรดานการศาสนาเปนผูรับรองฮาลาลของไทย และการรับรอง

ฮาลาลสินคาของไทยไมไดรับการรับรองจากUAE เปนผลใหสินคาสัตวปก ไกและเปดของไทยไมสามารถ

สงออกไปยังUAE ไดซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกสัตวปกของไทยอยางมากเพราะ UAEเปนตลาด

สงออกที่สําคัญของสินคาไกของไทยซึ่งใชเปนชองทางในการกระจายสินคาไปยังประเทศอื่นๆใน

ตะวันออกกลางดวยจึงเปนรูปแบบหนึ่งของ NTBซึ่งไมสามารถจําแนกเขาอยูในประเภทใดประเภทหนึ่ง

ของNTBที่กลาวมาแลวไดเลย ทําใหทางการของไทยตองยื่นคํารองโดยแนบระเบียบหลักเกณฑเงื่อนไข

และวิธีการรับรองสินคาฮาลาลของไทยที่สอดคลองกับระเบียบและเงื่อนไขการรับรองที่ทางการของUAE

ไดแกไขปรับปรุง ใหทางการของUAEพิจารณาเพื่อใหการรับรององคกรทางศาสนาและการรับรองฮาลา

ลของไทย ซึ่งเมื่อทางการUAEพิจารณาเปนที่พอใจแลวก็จะจัดสงเจาหนาที่มาตรวจรับรองโรงงานของ

ไทยตอไป ซึ่งกระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริมการสงออกและสํานักงานสงเสริม

การคาในตางประเทศ ณ เมืองดูไบ กรมปศุสัตว สํานักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)

กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทยไดประสานขอมูลกัน

อยางตอเนื่องในการแกปญหาดังกลาว ทั้งนี้โดย มกอช. กรมปศุสัตวและสํานักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยไดรวมกันจัดทํารางระเบียบหลักเกณฑการรับรองฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม

เพื่อจัดสงใหทางการของUAEพิจารณาตอไปโดยจัดสงใหแกทางการUAEผานชองทางการทูตไปแลว 

ขณะนี้ปญหาดังกลาวยังอยูในขั้นการพิจารณาของทางการUAEโดยมีการติดตอประสานงานกับสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ UAEใหติดตามความคืบหนาและเรงรัดอีกทางหนึ่งดวย เพื่อเตรียมความพรอมใน

การที่เจาหนาที่ของUAEจะเดินทางมาตรวจโรงงานแปรรูปไกของไทย ทั้งนี้เพื่อมิใหประสบปญหาทํานอง

เดียวกันนี้กับประเทศมุสลิมอื่นๆอีก ทางการของไทยนาจะดําเนินการทํานองเดียวกันกับประเทศมุสลิม
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อื่นๆนอกเหนือจากUAEทั้งที่เปนตลาดของไทยอยูแลวและที่มีศักยภาพที่จะเปนตลาดการคาสําหรับการ

สงออกสินคาสัตวปกของไทยในวันขางหนาอีกดวย 

 

  8.2 อุปสรรคภายใตกรอบของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรี (FTA) 

         นอกจากอุปสรรคการคาโดยทั่วไปภายใตกรอบขององคการการคาโลกขางตนแลว  โดยที่ 

FTAเปนความตกลงพิเศษท่ียกเวนจากหลัก MFNอันเปนผลจากการเจรจาตอรองซึ่งอํานาจการตอรอง

ของไทยคูภาคีและคูเจรจาอีกฝายหนึ่งไมเทาเทียมกันและขอเสนอในแตละเรื่องตลอดจนขอพิจารณาของ

ฝายไทยในแตละกรณีก็แตกตางกันอีกดวย เชน ในความตกลงที่ทํากับออสเตรเลีย นิวซีแลนด  ไทยยอม

ลดภาษีสําหรับรถยนตสําเร็จรูปเพราะเห็นวาทั้งสองประเทศมิใชคูแขงและการเปดเสรีนั้นจะไมมี

ผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย แตกับประเทศอื่น เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลีและญี่ปุน

และประเทศยุโรปอื่นซึ่งลงทุนผลิตหรือประกอบรถยนตในประเทศไทย หากเปดเสรีใหนําเขารถยนตสําเร็จ

ไดก็จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนตของนักลงทุนตางชาติอื่นในประเทศไทยในอุตสาหกรรมนี้ จึง

มีอุปสรรคทางการคาที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกในบางเรื่องซึ่งลวนเปนมาตรการที่มิใชภาษี 

กลาวคือภายใตกรอบของเขตการคาเสรี (FTA) ทั้งในระดับทวิภาคีที่ไทยทําไปแลวและที่กําลังทํากับอีก

หลายประเทศและในระดับพหุภาคี เชน AFTA ซึ่งมีหลักการที่จะขจัดอุปสรรคการคา ซึ่งถึงแมจะสามารถ

ขจัดอุปสรรคในรูปพิกัดศุลกากรไดเปนสวนใหญแตสําหรับ NTB แลวสวนใหญนอกจากจะ ขจัดไดนอย

มากแลวยังมักจะสราง NTB ทั้งทางตรงและทางออมขึ้นมาใหมในรูปตางๆ กันขึ้นมาเปนจํานวนมากแลว 

ยังมีวิธีกีดกันสินคาเกษตรโดยวิธีอื่นไดอีก 5เชน 

 

       อุปสรรคการคาระหวางประเทศที่อยูในรูปของหลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหรือที่มา 
(rules of origin) ของสินคา   
       หลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคาเปนกฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศที่ใชกําหนด

แหลงกําเนิดของสินคาวามาจากประเทศใดซึ่งจะมีการออกใบรับรองแหลงกําเนิด(Certificate of Origin)

ให อันจะทําใหไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากขอตกลงทางการคาตางๆรวมถึงในกรอบความตกลงเขต

การคาเสรีดวย หลักเกณฑในเรื่องนี้มีประโยชนเปนอยางมากโดยเฉพาะสําหรับสินคาเกษตรของไทยซึ่ง

จะมีความไดเปรียบในการสงออกไปตลาดโลก โดยเฉพาะพวกที่ไดรับการรับรองแหลงกําเนิดตามเกณฑ

สําหรับสินคาที่ถือกําเนิดหรือใชวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด(wholly obtain : WO)  นอกจากนี้หลักเกณฑ

ในเรื่องนี้ยังเปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติยายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อใหสินคาที่

                                                 
5 สําหรับมาตรการที่มิใชภาษีในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งครอบคลุมมาตรการประเภทตางๆที่

หลากหลาย โปรดดูรายละเอียด ใน วัฒนพงศ ภูมิถาวร , “มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรในกลุมประเทศอาเซียน”, 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. เมษายน พ.ศ.2546 
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ผลิตไดรับการรับรองแหลงกําเนิด(origin)และสิทธิประโยชนทางภาษีเชนในกรอบความตกลงเขตการคา

เสรีอาเซียน อันทําใหไทยเปนแหลงรับการลงทุนจากผูประกอบการตางประเทศ  อยางไรก็ตามในการ

จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับคูสัญญาหลักเกณฑในเรื่องนี้ก็แตกตางกันออกไปตามแต

ละกรณี ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้ 

         ภายใตความตกลงไทย-จีน สําหรับสินคาซึ่งสวนใหญเปนผักและผลไมในตอนที่ 07-08 ใช

เกณฑ WO และผูนําเขาตองมีใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

         สวนความตกลงระหวางไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ใชเกณฑ WO Change in Tariff 
Classification และ เกณฑมูลคาเพิ่ม 
         สําหรับเขตการคาเสรีของอาเซียนหรืออาฟตา เกณฑในเรื่องนี้ถูกกําหนดขึ้นโดยความตกลง

CEPTและบันทึกตีความความตกลง CEPTรวมท้ังความตกลงเรื่องกฎเกณฑแหงแหลงกําเนิดสินคา 

พรอมภาคผนวก A และ B ซึ่งแกไขความตกลงเดิมเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2003 โดยอาเซียนใชแนวคิด

เร่ืองมูลคาเพิ่ม โดยมาตรา 2(4) ของ CEPTใหใชสวนประกอบภายในอาเซียนอยางนอยรอยละ 40 

โดยอาจคํานวณจากรัฐสมาชิกเพียงรัฐเดียวหรือจากการนับรวมกันระหวางสวนประกอบที่ผลิตจากรัฐ

สมาชิกตางๆของสมาคมก็ได 

         และเกณฑในความตกลงระหวางไทยกับอินเดีย ใชทั้งWO Change in Tariff Classification 
ในระดับ 4 และ 6 หลักและเกณฑมูลคาเพิ่ม 
         อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการกําหนดเงื่อนไขเสริมสําหรับหลักเกณฑในการวินิจฉัย

แหลงกําเนิดของสินคา (rules of origin) ก็อาจเปน NTB แอบแฝงไดอยางมากดวย เชนในกรอบความ

ตกลงเปดการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับจนี  ฝายจีนยังยึดถือปฏิบัตติามพิธีสารที่ทําไวกับไทยเมื่อ

เดือนกันยายน พ.ศ.2540 ดานสุขอนามัยพชืสําหรับการสงออกไมผลเขตรอนจากไทยไปจีน โดย

กําหนดใหการสงออกทุเรียน และมะมวงตองมาจากสวนมะมวง 2 ราย และทุเรียน 5 ราย เพื่อใหเฉพาะ

ผักและผลไมที่มาจากสวนที่จดทะเบียนไวกับทางการวาเปนสวนที่ใชกรรมวิธใีนการปลกูผักและผลไมถูก

สุขลักษณะปลอดจากโรคพชืและไมใชยาฆาแมลงที่เปนพิษเชน ดีดีที เปนตน ทั้งที่พิธีสารดังกลาวที่เปน

ความตกลงมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 2 ป และขยายเวลาอัตโนมัติ 1 ป รวมเปน 3 ป ดังนั้นจึงหมดอายุ

ไปแลวตั้งแต กันยายน 2543  และถึงแมจะมกีารเปดเสรีทางการคาผักและผลไมระหวางกันตามความตก

ลงเขตการคาเสรี (เร่ิมเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 46) ฝายจีนก็ยังมีเงื่อนตางๆ ในการปฏิบัติทําใหไทยเสียโอกาสใน

การสงออกทุเรียนและมะมวงไปจีน  เพราะฉะนั้นในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2545 ถึง กมุภาพันธ พ.ศ.

2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยจึงไดหารือกับเจาหนาที่ AQSIQ เพื่อขอยกเลิกพิธีสาร

เกี่ยวกับสุขอนามัยพชืดังกลาวสําหรับการสงออกผลไมเขตรอนจากประเทศไทย และขอทบทวนเพื่อแกไข

ขอตกลงใหตัดขอความที่ไทยตองขึ้นทะเบียนผูสงออก โรงบรรจุหีบหอสวน และตองแจงรายชื่อดังกลาว

ใหกับจีน อันเปนมาตรการที่เปนอุปสรรคตอฝายไทยที่ไมจําเปนแตอยางใด ทั้งๆที่ถึงอยางไรทางการของ

รัฐผูสงออกก็จะตองควบคุมและออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินคาอยูแลว จึงไมนาจะตองเขามาควบคุม
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ถึงกรรมวิธีในการผลิตอีกและไมวาจะผลิตที่สวนใด ถาสินคาไดมาตรฐานและมีแหลงกําเนิดในประเทศ

ไทยแลวก็นาจะเพียงพอที่จะถือวามีสิทธิไดรับยกเวนภาษีตามความตกลงนี้ไดเงื่อนไขนี้จึงเปนNTBsที่

จํากัดแหลงกําเนิดซอนแหลงกําเนิด เพราะนอกจากจะตองมีแหลงกําเนิดในรัฐภาคีแลวยังกําหนดดวยวา

ตองมีแหลงกําเนิดในสวนหรือไรที่จดทะเบียนในรัฐภาคีอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งมีผลเปนการตัดสินคาเกษตรของ

ไทยออกจากกรอบของความตกลงนี้เปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งขาวและผักซึ่งปกติในประเทศไทย

จะมีการปลูกกระจัดกระจายกนัทั่วไปไมมีทางที่จะควบคุมดแูลและจดทะเบียนใหทั่วถึงไดหากจะทําจรงิๆ

ก็ทําไดสําหรับเกษตรกรรมรายใหญๆที่จะไดรับประโยชนเพียงไมกี่รายเทานั้น แตเกษตรกรสวนใหญอื่นๆ 

อีกเกือบทั้งประเทศจะไม ไดรับประโยชนจากความตกลงนี้เลย 

     กระทรวงเกษตรฯไทยไดตระหนักถึงขอจํากัดของพิธีสาร พ.ศ. 2540 จึงไดพยายามเจรจาเรงการ

เปดตลาดมาโดยตลอด จนสามารถลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพชืเมื่อ

วันที่ 12 เมษายน 2547  ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักร ไทยกบักระทรวงควบคมุ

คุณภาพและตรวจกกักันโรคแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งมีวัตถปุระสงคเพื่อแกไขขอจาํกดัดังกลาวและ

ขยายความรวมมือเกีย่วกบังานดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมท้ังการจัดทํากรอบความรวมมอื

ระหวางกัน ซึ่งจะพฒันาไปสูการจดัทําการยอมรบัรวมเปนรายสนิคา การตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability) อันจะนําไปสูการอํานวยความสะดวกในการคาสินคาเกษตรและอาหารตอไป     

นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอเจรจากบัฝายจีนทีจ่ะใหมกีารนําเขาทุเรียนและมะมวงจาก

ทุกสวนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร โดยไมจํากัดจํานวนสวนอีกดวย  ทั้งนี้จนถึงส้ิน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ไทยและจีนไดจัดทํา พิธีสาร (Protocol) ภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU) 

ดานสุขอนามัยพืชและสัตว (SPS)สําหรับสินคาเกษตรกับฝายจีนแลวทั้งส้ิน จํานวน 6 ฉบับ6

 นอกจากนั้นrules of originที่ควบคุม ถึงแหลงกําเนิดหรือที่มาของวัตถุดิบใหตองมาจากรัฐคู

ภาคีเทานั้นเชนสินคาประเภทสิ่งทอที่ญี่ปุนตองการใหจํากัดวาแมแตดายที่ใชสําหรับทอผาก็ตองมาจาก

ประเทศคูภาคีเทานั้นโดยอางหลักการ ที่กันมิใหรัฐอื่นที่มิไดเปนภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่เปนคูแขง

ไดรับสิทธิประโยชนจากความตกลงทวิภาคีนี้โดยทางออม (denial of benefits) แตญี่ปุนจะเปนฝายที่

ไดรับประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยอยูฝายเดียว เพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุนไมตองพึ่งวัตถุดิบ

จากประเทศอื่นเลย ในขณะที่ไทยยังตองพึ่งวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศอยูอีกมาก แมแตการทอผา

ไหมไทยก็ยังตองนําเขาใยไหมจากฮองกงเพราะใยไหมที่ผลิตในประเทศไทยมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับ

ความตองการและมีราคาแพงกวาที่ฮองกง  

          ในทํานองเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑประมง  เกาหลีก็ตองการจะใหจํากัดเฉพาะปลาที่จับโดย

เรือประมงของรัฐคูภาคีเทานั้นซึ่งหากเปนเชนนั้นผลิตภัณฑปลาทูนากระปอง ซึ่งเปนสินคาขาออกที่

                                                 
6 ขอมูลจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ โดยการประสานงานของสํานัก

เศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สําคัญมากอยางหนึ่งของไทยเกือบไมไดรับประโยชนจากรางความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีกับ

เกาหลีเลยเพราะไมวาเรื่องปลาทูนากระปองจะไดถูกยกขึ้นเปนประเด็นในการเจรจาหรือไมก็ตาม  โดยที่

ปลาทูนาก็เปนสินคาประมงเชนกันดังนั้นการที่มีเกณฑวาสินคาประมงตองจับโดยเรือของรัฐภาคีเทานั้น

จะเปนผลใหปลาทูนากระปองของไทยถูกตัดโดยอัตโนมัติมิใหไดรับประโยชนจากความตกลงนี้เลย 

เพราะประเทศไทยยังตองพึ่งวัตถุดิบที่ซื้อจากเรือประมงตางประเทศเปนสวนใหญเพราะปลาทูนาที่โต

แลวสวนใหญจะอยูในทะเลลึก แตเรือประมงขนาดใหญของไทยที่สามารถออกไปจับปลาในนานน้ําสากล

ไดมีเพียงไมกี่ลํา ปลาทูนาที่เรือประมงไทยจับไดจึงไมพอที่จะปอนโรงงานทําปลาทูนากระปองไดอยาง

เพียงพอ 

 

      อุปสรรคอีกประการที่พบในการคาในกรอบความตกลงเขตการคาเสรีก็คือโดยถือวาเปน 
sensitive products เพื่อตัดออกจากขอบเขตการใชบังคับของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรี 
ทั้งเปนการชั่วคราวและเปนการถาวร โดยบางอยางก็จะถูกนําไประบุไวใน temporary exclusion list 

และบางอยางจะระบุไวใน general exclusion list ซึ่งทําใหถูกตัดออกจากขอบเขตของการใชบังคับของ 

AFTA ชั่วคราวหรืออยางถาวรตามลําดับโดยถึงแมจะถูกตัดออกจาก temporary exclusion list หรือ

เปล่ียนจาก general exclusion list มาอยูใน temporary exclusion list ในภายหลังได แตก็ไมมี

กําหนดเวลาที่ตายตัวและขึ้นอยูกับอํานาจการตอรองของไทยในขณะนั้นและระหวางที่ยังไมมีการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวไทยก็จะไมไดรับสิทธิประโยชนในกรอบของ AFTA เทาที่ควร เชนสินคาเกษตรและ

โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว จะถือวาเปน highly sensitive products ซึ่งหมายความวาเปนสินคาเกษตรที่ไม

อยูในรายการสินคาลดภาษีตามปกติของ CEPT Scheme ใน AFTA และมีกําหนดเวลาในการลดภาษีที่

นานกวาสินคาประเภทอื่น ซึ่งประเทศไทยเคยระบุไวใน general exclusion list ซึ่งหมายความวาจะตัด

ออกไปในลักษณะที่ไมมีกําหนด(sine die) แตตอมาในที่สุดก็ตัดออกไป 
 
           แมแตการใชเกณฑ tariff line ในระหวางการเจรจาทําความตกลงเพื่อลดอุปสรรคทางภาษี

สําหรับสินคาตางๆก็อาจทําใหกลายเปน NTB ไดถาในการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีมีการ

กําหนดใหอยูในระดับ(digits level)ที่จะทําใหสินคาที่ตองการกีดกันถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ เชนในการ

เจรจากับเกาหลีใต 

           ยิ่งกวานั้น NTB ยังอาจอยูในรูปของการจํากัดโควตาสินคาและจํากัดขอบเขตการใชบังคับ

(scope of application)ของความตกลงเขตการคาเสรีหรือความตกลงการคาทั่วไปใหมีผลใชบังคับได

เพียงในดินแดนบางสวนของรัฐคูภาคีก็ได เชน ทําความตกลงเขตการคาเสรีไทยจีนใหใชบังคับเพียงใน3

มณฑลของจีนเทานั้น เปนตน 

          นอกจากนั้นมาตรการบางประการของรัฐผูนําเขาบางอยางซึ่งถึงแมจะมิไดอยูภายใตกรอบของ

ความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีหรือระดับภูมิภาคที่ไทยทํากับตางประเทศไปแลวก็อาจเปน NTB 
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สําหรับสินคาเกษตรของไทยไดและจําเปนที่จะตองทราบเอาไวโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนทางปฏิบัติของ

ประเทศที่ไทยกําลังเจรจาทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีอยูดวย เชน  

         ในป พ.ศ.2548 สหรัฐฯ ไดบังคับใหผูนําเขาในสหรัฐฯ ตองวางพันธบัตรเปนประ กันคาปรับ

ตอตานการทุมตลาดเปนจํานวนเทากับ 5.95% ของภาษีตอตานการทุมตลาดสําหรับกุงที่นําเขาจาก

ประเทศไทยโดยเทียบเคียงจากคาปรับสําหรับเที่ยวเรือทั้งหลายเมื่อปที่แลว ซึ่งในทางปฏิบัติผูนําเขาจะ

ผลักภาระนั้นใหผูสงออกของไทยเปนผูรับผิดชอบโดยจะถอนหลักประกันนั้นคืนไดในอีกสองปหลังจากที่

หมดอายุที่จะปรับไดแลวเทานั้น การที่เงินตองไปจมอยูเชนนั้นยอมทําใหผูสงออกไมมีเงินที่จะไปซื้อกุงมา

ขาย ซึ่งผลสุดทายคือผูสงออกและชาวนากุงของไทยจะตองเปนผูรับกรรม7ซึ่งถือไดวาเปนอุปสรรคทาง

การคาที่ไมอยูในรูปของพิกัดศุลกากร(NTB) เพราะวาการเรียกเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดสามารถ

กระทําไดอยูแลวใน “การออกของ”(Customs clearance) หากผูนําเขาไมมีเงินจายคาปรับ ทาง

ศุลกากรก็สามารถไมยอม“ตรวจปลอยสินคา” (Customs release) ไดโดยไมจําเปนตองบังคับใหผูนําเขา

ในสหรัฐฯตองวางพันธบัตรเปนเปนประกันคาปรับตอตานการทุมตลาดเชนนั้น ซึ่งเปนNTBรูปหนึ่งที่มิ

ชอบดวยกฎหมายเพราะไมเขาขายของขอยกเวนใน Article 20 ของแกตต 

 

           นอกจากนี้อุปสรรคที่มิใชทางภาษีก็อาจอยูในรูปของอุปสรรคทางเทคนิคทางศุลกากร เชน 

การที่กําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับมันสําปะหลังอัดแทง (pallets) ที่ทําจากมันเสน (ซึ่งหมายถึง

หัวมัน) กับที่ทําจากแปงมันในอัตรา 6% กับ 18% แลวเรียกเก็บภาษีมันอัดแทงของไทยถึง 18% โดยอาง

วาถึงแมทางไทยจะปอนมันสําปะหลังเขาเครื่องอัดแทงเปนหัวมันแตในขั้นตอนหนึ่งของกระบวน การอัด

เปนแทงเครื่องอัดแทงจะตองปนหัวมันใหเปนแปงเสียกอนแลวบังคับใหไทยตองเลือกวาจะคัดคานการ

ประเมินประเภทของมันอัดแทงโดยเสี่ยงตอความลมเหลวและตองเสียภาษี 18% หรือจะเสียเพียง 6% 

โดยไมตองคํานึงวามันสําปะหลังที่ปอนเขาเครื่องอัดแทงอยูในรูปมันเสนหรือในรูปแปงแตตองจํากัด 

quota ของตัวเอง (auto limitation) ฝายไทยก็จําใจตองเลือกวิธีหลังนี้ซึ่งก็เปนรูปหนึ่งของ NTB ถา NTB 

ใดสอดคลองกับ Article 20 ของ GATT ก็ไมเปนการละเมิดกฎหมายการคาระหวางประเทศนอกจากนั้น

หากเปนสินคาเกษตรที่แปรรูป ก็อาจแฝงอยูในรูปอุปสรรคทางเทคนิคทางศุลกากรไดอีกวิธีหนึ่งดวยเชน

จําแนกไกเค็มแชแข็งใหอยูในประเภทไกแชแข็งซึ่งพิกัดศุลกากรมีอัตราสูงกวาสําหรับไกเค็มมาก โดยอาง

วาการที่ทําใหไกแชแข็งเปนไกเค็มมิไดทําใหไกแชแข็งเปล่ียนสภาพเปนไกเค็ม ซึ่งที่ถูกนาจะตีความวาการ

นําไกเค็มไปแชแข็งเพื่อใหเก็บรักษาไดนานขึ้นอีกมิไดทําใหไกเค็มกลายเปนไกแชแข็ง เพราะปกติจะตอง

ทําใหไกเปนไกเค็มเสียกอนแลวจึงนําไปแชแข็ง มิใชทําใหเปนไกแชแข็งเสียกอนแลวจึงนํามาทําใหเค็มใน

ภายหลัง ซึ่งหากตีความอยางตรงไปตรงมาเชนนั้นก็จะทําไกเค็มแชแข็งของไทยเสียภาษีในอัตราที่เสีย

ขณะนี้ 
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       ในเรื่องการบรรจุหีบหอ (packaging) ก็เปนอุปสรรคทางเทคนิคโดยอาศัยการสรางกฎเกณฑ

และเงื่อน ไขที่เปนอุปสรรคการคาภายใตกรอบขององคการคาโลกตอผลิตภัณฑทางเกษตรของไทยได

ยกตัวอยางเชนสหภาพยุโรปอางความจําเปนดานสิ่งแวด ลอมกําหนดใหตองใชวัสดุที่ยอยสลายงาย 

(easily digestible substance) สําหรับการบรรจุหีบหอสินคาที่จะนําเขาสหภาพยุโรปซึ่งเปนเงื่อนไขที่

สรางปญหาสําหรับไทยในการสงออกกุงและไกแชแข็งไปยังสหภาพยุโรปเพราะถาวัสดุที่ใชไมมีความ

คงทนถาวรหีบหอยอมอาจชํารุดรั่วหรือแตกในระหวางการขนสงเปนระยะทางไกลมากเชนนั้นไดซึ่ง

อาจจะทําใหสินคาเกษตรของไทยเสื่อมคุณภาพและไมไดมาตรฐานดานสุขอนามัยไดในการเจรจาทํา

ความตกลงกอต้ังเขตการคาเสรีจึงควรคํานึงถึงปญหาทํานองนี้ดวย  

 นอกจากนั้นสหรัฐฯ ยังเคยอางเหตุผลดานสิ่งแวดลอมเพื่อหามนําเขาผลิตภัณฑปลาทูนาจาก

เม็กซิโก โดยสหรัฐอางวาวิธีจับปลาทูนาของเม็กซิโกทําใหปลาโลมาซึ่งเปนสัตวน้ําที่เส่ียงตอการสูญพันธุ 

ซึ่งมักจะเดินทางยายถิ่นฐานรวมไปกับฝูงปลาทูนาไดตายไปเปนจํานวนมากจนเกิดกรณีพิพาทที่เม็กซิโก

นําขึ้นรองเรียนตอ GATT โดยประเทศไทยไดเขารวมเปนโจทกฟองรองดวย ในฐานะที่เปนผูสงออกสินคา

ปลาทูนารายใหญของโลกรายหนึ่ง และสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ ก็เคยจะหามนําเขากุงกุลาดําของไทย

โดยอางวาการทํานากุงกุลาดําของไทยซึ่งตองทําในบริเวณน้ํากรอยมีผลเปนการทําลายปาชายเลน ซึ่ง

เปนการทําลายระบบนิเวศของลูกสัตวน้ําและประเทศไทยยังเคยประสบปญหากับสหรัฐฯในเรื่องวิธีการ

ทําการประมงมาแลวโดยสหรัฐฯขูวาการทําการประมงโดยไมใชเครื่องมือแยกเตาทะเลที่ไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศจะถูกใชมาตรการลงโทษโดยการหามนําเขาอาหารทะเลจาก

ประเทศไทย ซึ่งถึงแมเมื่อเร็วๆ นี้การนํา เขากุงกุลาดําของไทยจะไดรับยกเวนไมถูกใชมาตรการลงโทษนั้น

ดวยเหตุ ผลวากุงกุลาดําของไทยเลี้ยงในกระชังจึงไมเปนอันตรายแกเตาทะเลแตวาการทําการประมง

สําหรับปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ยังอยูในขายที่จะถูกมาตรการลงโทษนี้ได 

        ปญหาเกี่ยวกับ NTB ที่อางความจําเปนดานสุขอนามัยก็เปนปญหาใหญสําหรับการสงออก

สินคาเกษตรซึ่งประเทศไทยเคยประสบมาแลวคือ เร่ืองสารพิษตกคางเพราะเหตุที่เกษตรกรผูเล้ียงกุง

กุลาดําใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคกุงและสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงที่เกษตรกรใชในสวนผักผลไมและไร

นา กับปญหาการแปดเปอนผักพืชที่มีการปรับแตงหรือตัดตอพันธุกรรม ซึ่งเรียกวา (GMO) โดยสหภาพ

ยุโรปหามนําเขาเนื้อไกแชแข็งจากไทย ซึ่งสหภาพยุโรปอางวาแปดเปอน GMO เพราะกลุมบริษัท CP ใช

ถั่วเหลืองซึ่งเปน GMOที่นํา เขาจากสหรัฐฯ ทําอาหารที่ใชเลี้ยงไก จนกลุมบริษัท CP ตองลงทุนไปปลูกถั่ว

เหลืองที่อินเดียเพื่อนํามาผลิตอาหารเลี้ยงไกจึงแกปญหาได แต NTB เหลานี้เขาขายขอยกเวนตาม 

Article 20 ของ GATT ใหทําไดจึงไมมีหนทางแกไข  

         ถึงแมวาจะมีความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับจีนซึ่งโดยหลักการแลว

จะตองขจัดอุปสรรคการคาและอํานวยความสะดวกใหคา ขายระหวางกันไดโดยเสรี แตจีนกลับยอมให

นําเขาผักและผลไมจากไทยภายใตกรอบความตกลงนี้เพียงบางประเภทเทานั้นโดยผักผลไมนั้นจะตองมา
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จากสวนที่ไดจดทะเบียนกับรัฐบาลและไดรับการรับรองจากรัฐบาลไทยดวยเทานั้น นอกจากนั้นผักผลไม

ของผูสงออกไทยทุกๆ เที่ยวเรือยังถูกกักโดยระเบียบขอบังคับเกี่ยวมาตรฐานดานคุณภาพที่เขมงวด

กวดขันมากอันเปนการสรางปญหาสําหรับการสงออกผักและผลไมของไทยไปประเทศจีนเปนอยางมาก

เพราะผักผลไมเปนสินคาที่เนาเสียงาย (perishable goods)การถูกกักเพื่อการตรวจสอบซ้ําอีกทั้งๆ ที่ได

ผานการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลไทยมาแลวจะทําใหความสดและคุณภาพสินคาไทยลดลง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเมื่อจีนทําการคากับหลายประเทศมากการตรวจสอบคุณภาพสินคาจึงตองรอคิวกันเปน

เวลานาน  

         สําหรับขั้นตอนในการขออนุญาตนําเขาผักและผลไมประกอบดวย ขั้นตอนแรกคือการยืนขอ

ใบอนุญาตที่เรียกวาQuarantine Permit กับสํานักงานตรวจสอบและกักกันแหงประเทศจีน(China 

Inspection and Quarantine Bureau – CIQ)ประจําเมืองทาที่จะนําเขา ซึ่งจะทําเรื่องขอความเห็นชอบ

ตอไปยังสํานักงานกลางที่ปกกิ่งอีกทอดหนึ่งซึ่งโดยหลักการจะใชเวลาไมเกิน 30 วัน แตในทางปฏิบัติจะ

ใชเวลาเกินกวาที่กําหนดโดยอางความไมเพียงพอขอเจาหนาที่  ใบอนุญาตที่ออกใหจะใชเฉพาะกับการ

นําเขาสินคาแตละชนิดจากผูสงออกแตละรายจากประเทศนั้นๆซึ่งอาจมีอายุนาน3เดือนหรือใชไดเพียง

ครั้งเดียวเทานั้น  

        ยิ่งกวานั้นทางการจีนยังไดกําหนดกลุมประเภทผลไมตามสภาพของความปลอดภัยและมี

เงื่อนไขการนําเขาที่แตกตางกัน คือ กลุมแรกเปนผลไมที่หามนําเขาโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจมีเชื้อโรค

หรือแมลงศัตรูพืชที่เปนอันตราย สวนกลุมที่สอง คือผลไมที่นําเขาไดโดยมีเงื่อนไขตามมาตรฐานการ

กักกันโรคพืชของกระทรวงเกษตรของประเทศจีน  ทั้งนี้ตองมีหลักฐาน เชน ใบรับรองแหลงผลิต  หนังสือ

รับรองสุขอนามัยและใบรับรองการปลอดโรคและแมลงจากประเทศผูสงออก และกลุมที่สาม เปนผลไมที่

ปลอดโรคและศัตรูพืชซึ่งนําเขาไดโดยไมตองผานการตรวจสอบหรือการกักกันโรคพืชอยางเขมงวด(เชน

ผลไมจากออสเตรเลีย) 

       ขั้นตอนตอมาเปนการตรวจสอบการนําเขา โดยผูนําเขาตองยื่นเอกสารกับหนวยกักกันพืช ณ จุด

หรือทาเรือที่นําเขา เชน ใบส่ังซื้อ หนังสือรับรองการปลอดโรคหรือศัตรูพืช และใบตราสง(bill of lading) 

เจาหนาที่จีนจะตรวจสอบ ณ จุดที่นําเขา  การตรวจสินคาจะกระทําโดยการสุมตรวจจํานวนหนึ่งซึ่งมิไดมี

การระบุขนาดตายตัว อันทําใหเจาหนาที่มีดุลพินิจคอนขางมาก หากพบเชื้อโรคหรือศัตรูพืช ทางการจีนก็

สามารถสั่งใหสงคืนหรือทําลายสินคาได ความละเอียดในการตรวจยังแตกตางกันไปตามลักษณะของ

การขนสงกลาวคือ หากเปนการขนสงทางเรือที่บรรทุกมาในเรือลําเดียวจากประเทศที่เปนแหลงผลิต

เดียวกัน แตไมอาจระบุผูนําเขาแยกเปนแตละรายได ก็อาจมีการรวมแบบฟอรมและตรวจสอบพรอมกัน

ทําใหตองใชเวลาเปนอยางมาก  ซึ่งในทางปฏิบัติความเขมงวดของการตรวจก็จะแตกตางกันออกไป

ตามแตละดานนําเขา เชนดานที่เซี่ยงไฮมักจะเขมงวดมากและใชเวลาตรวจมากกวาที่อื่นถึง3-4วัน 
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       ขั้นตอนที่สามคือการตรวจสอบในหองปฏิบัติการพรอมกับการตรวจลักษณะทางกายภาพอยาง

อื่นของสินคา เชน ระดับความชื้น รูปราง กลิ่น สี รสชาติ รวมถึงภาชนะหีบหอสินคา ซึ่งจะใชเวลา 1-4 วัน 

ขึ้นอยูกับความยากงายของการวิเคราะห ปริมาณงาน รวมทั้งอัตรากําลังของเจาหนาที่ โดยผูนําเขาไมได

รับการอนุญาตใหสังเกตการณการตรวจสอบในขั้นนี้ 

       ขั้นตอนสุดทายเมื่อทราบผลวิเคราะหหากปลอดภัยก็จะสั่งปลอยสินคาแตถาเปนกรณีตรงกัน

ขามก็จะสั่งการใหสงคืนหรือทําลายสินคาเสียรวมถึงระงับการนําเขาโดยทันที เชน เคยหามนําเขา

ตะพาบน้ําของไทยนานเกือบ2ป หรือหามนําเขาลําไยทันทีที่ตรวจพบสารตกคางเมื่อตนป พ.ศ.2546 เปน

ตน 8 และถึงแมความตกลงฉบับตอมาจะขยายขอบเขตของความตกลงใหครอบคลุมถึงลําไย ล้ินจี่ 

มะมวง ทุเรียนดวยแตก็จํากัดเฉพาะที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรดวยโดยผลไมนั้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมะมวง จะตองไดรับการรับรองวาปลอดจากแมลงวันผล ไม นอกจากนั้นจีนยังจํากัด

เปนเงื่อนไขอีกดวยวา ผักผลไมเหลานั้นจะตองมาจากสวนที่ไดรับการรับรองวาเปนสวนที่ใช“กรรมวิธีใน

การทําเกษตรกรรมที่ดี”(certified Good Agricultural Practice (GAP) orchards) ดวย ซึ่งถือไดวาเปน 

NTB เพราะวาในเมื่อทางการของไทยจะตองรับรองคุณภาพของสินคาวาเปนไปตามเงื่อนไขของจีนแลว 

ทางจีนก็ไมนาจะเขามาควบคุมถึงวิธีการผลิตสินคา เพราะไมวาจะผลิตดวยกรรมวิธีใดๆ ก็ไมนาจะ

เกี่ยวกับจีนตราบเทาที่คุณภาพสินคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดแลวและการที่จํากัดใหเฉพาะผักผลไม

ที่มาจากสวนที่ทางการควบคุมวิธีการผลิตซึ่งจดทะเบียนไวกับทางการของไทย เปนเงื่อนไขที่ทําใหฝาย

ไทยไดรับประโยชนจากความตกลงนี้นอยมากและที่สําคัญ คือนอกจากจะทําใหมีแตเกษตรกรที่มีเงินทุน

มากไมกี่รายเทานั้นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ไดแลวก็ยังทําใหชาวนาทั่วไปท้ังประเทศไมมีโอกาสไดรับ

ประโยชนจากความตกลงนี้ไดเลย เพราะถึงแมจะเจรจาใหรวมขาวเขามาอยูใตกรอบความตกลงนี้ได 

ประเทศไทยก็ไดรับประโยชนจากความตกลงนี้นอยมากเพราะวาการทํานาปกติมักจะทํากันเปนราย

ยอยๆกระจัดกระจายไปทั้งประเทศการที่จะตองจดทะเบียนและควบคุมวิธีการทํานาทุกๆ รายทั้งประเทศ

คงเปนไปไมได ถายอมทําก็คงทําไดไมกี่รายซึ่งผลผลิตโดยรวมจะมีปริมาณจํากัดมากนอกจากนั้น

ผูประกอบการและผูสงออกของไทยยังจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการนําเขาของจีนอยางเครงครัด โดย

จะตองมีเอกสารกํากับสินคาทุกรายที่ระบุชื่อบริษัท ประเภทของผักผลไมเลขทะเบียนของสวนผักผลไมที่

ผลิตผักผลไมนั้นๆ ชื่อโรงงานผูบรรจุหีบหอและวันที่บรรจุหีบหอดวย9 ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการใหตอง

อํานวยความสะดวกตอการคา (trade facilitation) ระหวางประเทศ 

           ออสเตรเลียก็มีนโยบายควบคุมการนําเขาสินคาเกษตรที่เครงครัด และใชมาตรการดาน

สุขอนามัยซึ่งทําใหสินคาบางชนิดของไทยไมอาจสงออกไปได โดยกฎหมายเกี่ยวกับการนําเขาอาหาร

                                                 
8 อักษรศรี พานิชสาสน, คณะเศรษฐศาสตร และกรรมการโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

, “อุปสรรคการคา เอฟทีเอไทย-จีน”, กรุงเทพธุรกิจ,วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2547 
9 THE NATION ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2548 หนา 3B 
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ของออสเตรเลียคือ Imported Food Control Act 1992 ซึ่งมอบหมายให Australian Quarantine and 

Inspection Services (AQIS) เปนผูควบคุมดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด(Australia New Zealand Standard Code) ใน4ดานคือ มาตรฐานอาหารโดยทั่วไป 

มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานการผลิตขั้นปฐม   

          ออสเตรเลียใชมาตรการควบคุมการนําเขาตอหนวยงานที่รับผิดชอบเสียกอน สําหรับ สัตว พืช 

ผัก ผลไม และสินคาอาหารและสินคาอาหาร GMO โดยตองขออนุญาตนําเขา และตองผานกระบวนการ

ตรวจสอบความปลอดภัยตางๆ 

            นอกจากนี้สําหรับอาหารที่มีรสเนื้อหรือสวนประกอบของเนื้อสัตวที่ผลิตโดยกรรมวิธีใชความรอน

สูง เครื่องปรุงรสและซุปสกัดจากเนื้อ ตองขออนุญาตโดยมีเงื่อนไขวาโรงงานที่ผลิตตองมีมาตรฐานที่

ออสเตรเลียกําหนด และมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภายใตการควบคุมของสัตว-

แพทย 

            สําหรับมาตรการดานเทคนิคที่ใช สําหรับไกตมสุก คือขอกําหนดเกี่ยวกับการฆาเชื้อโรคโดยการ

ตมภายในเงื่อนไขที่กําหนด  สวนสินคาประมง ตองมีใบรับรองจากกรมประมงซึ่งรวมถึงใบรับรองโรงงาน

ที่ผลิตดวย  สวนอาหารกระปองเชนปลาแซลมอนและกลวยตองไดรับการตรวจสอบความถูกตองของ

บรรจุภัณฑ  ในกรณีของขาวตองผานการรมยาดวยสาร Methyl Bromide หรือ Sulfuryl Fluoride พรอม

หนังสือรับรอง สวนมันสําปะหลังก็มีขอกําหนดดานสุขอนามัยที่เขมงวด   

            สําหรับกลวยไมของไทยออสเตรเลียใชมาตรการกักกันโรคพืชเพื่อประกันวาปลอดภัยจากโรค

และแมลงตามขอกําหนด  แตสินคาอาหาร GMO มีขอกําหนดเรื่องการปดฉลาก  และสินคาบางประเภท

ถูกหามเขา เชนเนื้อไกแชแข็ง ปลาบางสกุลท่ียังมิไดตัดหัวและควักไส นอกจากนี้ ก็ยังรวมผลไมสด 

ยกเวน ลําไย ล้ินจี่ มังคุดและสับปะรดตัดจุกและรมยา10

   

          อีกประการหนึ่งในความตกลงที่ทําไวกับจีนยังมีขอไดเปรียบเสียเปรียบอีกจากขอกําหนดใน

กฎหมายภายในเร่ืองภาษีมูลคาเพิ่มคือการที่อัตราภาษีมูลคาเพิ่มของไทยสําหรับผักผลไมจะเสียเพียง 

7% เทานั้นแตภาษีมูลคาเพิ่มของจีนจะตองเสียภาษีถึง รอยละ13 สําหรับสินคาเกษตร และรอยละ17 

สําหรับสินคาประเภทอื่น เชน น้ํามันดิบ 11   วิธีที่จะแกและปองกันมิใหฝายไทยตองเสียเปรียบเชนนี้อาจ

กระทําไดใน 2 ระดับคือในระดับระหวางประเทศ ในการเจรจากอตั้งเขตการคาเสรีและการใหผลปฏิบัติ

เยี่ยงคนชาติ (National Treatment– NT) ถาเปนไปไดควรเพิ่มเงื่อนไขกํากับเอาไวดวยเสมอวา on 

reciprocal basis in real term เพื่อใหไดรับผลปฏิบัติตางตอบแทนอยางเปนรูปธรรมจริงๆมิใชเพียงใน

หลักการเทานั้นแตตองแกกฎหมายไทยใหสินคาตางชาติเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตราเดียวกับอัตรา

                                                 
10 กรมการคาตางประเทศ (2549),อางใน ร.ศ.สิริลักษณา คอมันตร,อางแลว,หนา5-80 – 5-86 
11 ประชาชาติธุรกิจ 25-28 ธันวาคม พ.ศ.2546,หนา 13 
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ภาษีมูลคาเพิ่มในรัฐภาคีอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนมาตรการที่คุมครองผลประโยชนของประเทศมิใชเงื่อนไขที่จะ

ทําใหปฏิบัติตาม “พันธกรณี” ในสนธิสัญญา กรณีนี้จึงไมเขาขาย มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ ที่จะตอง

ขอความเห็นชอบจากรัฐภากอนและไมขัดตอ GATT เพราะหลักตางตอบแทน (reciprocity) เปน

ขอยกเวน จากหลักทั่วไปเสมอและบทบัญญัตินั้นก็ใชบังคับกับทุกประเทศดวยจึงไมขัดตอหลัก “ผล

ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่รับความอนุเคราะหยิ่ง” (most favoured nation treatment– MFN) ที่รัฐสมาชิกทุกรัฐ

ของ WTOไดรับโดยอัตโนมัติทั้งในเรื่องสิทธิที่รัฐสมาชิกมีสิทธิเสียภาษีในอัตราต่ําสุดและหลักการที่มิให

ถูกเลือกปฏิบัติ 

     อีกตัวอยางหนึ่งของกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนคูเจรจาของไทยในการจัดทําความ

ตกลงเขตการคาเสรีระหวางสองประเทศซึ่งอาจกระทบตอการคาสินคาเกษตรและอาหารของไทยก็คือ 

กฎหมายตอตานการกอการรายดานอาหาร(Public Health Security and Bioterrorism Preparedness 

and Response Act of 2002) หรือที่เรียกกันวา Bioterrorism Act ซึ่งเริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 

ธันวาคม ค.ศ.2003 อันมีผลกระทบตอไทยในแงของการเพิ่มเงื่อนไขและสรางภาระในการนําเขาสินคา

อาหาร โดยตองผานระบบการลงทะเบียน และแจงลวงหนา สินคานําเขาอาจถูกกักกันโดยไมตองแจง

เหตุผลไวเปนเวลาถึง30 วัน แมวากฎหมายฉบับนี้จะมีวัตถุประสงคในการปองกันการกอการราย แตก็มี

ผลเปนการกีดกันทางการคามากยิ่งขึ้น12  

  

         เง่ือนไขในเรื่องมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ของประเทศพัฒนาไมมีผลกระทบ

กระเทือนตอสินคาเกษตรที่ยังไมผานการแปรรูป เชน ผัก ผลไม เพราะตามปรกติในประเทศไทย การ

ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมสวนใหญจะทําในลักษณะยอยๆ เปนกิจการในครอบครัวของเกษตรกรเอง

โดยไมตองใชลูกจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานา ซึ่งถึงแมในฤดูเก็บเกี่ยวจะตองใชแรงงานจํานวนมาก

โดยประเพณีชาวนาจะใชวิธีขอแรงเพื่อนบานในลักษณะที่เรียกวา “ลงแขก” ซึ่งหมุนเวียนกันบนพื้นฐาน

ของความสมัครใจ โดยเพื่อนบานจะมาชวยเก็บเกี่ยว และเจาของกิจการก็เพียงแตจัดงานเลี้ยงอาหาร 

โดยปราศจากการจางกัน  ในทํานองเดียวกัน การทําสวนผักและสวนผลไมตามธรรมดาก็จะไมใชลูกจาง 

เวนแตกิจการใหญๆ บางอยางเชน สวนยาง สวนสับปะรด สวนออยและไรมันสําปะหลังที่มีกิจการขนาด

ใหญ ซึ่งอาจใชลูกจางในลักษณะประจําหรือเปนฤดูกาล เปนจํานวนมาก ก็อาจไดรับผลกระทบจาก

มาตรฐานแรงงานบาง รวมทั้งการประมงน้ําลึกซึ่งตองใชเรือขนาดใหญที่มีลูกเรือหลายคนดวย จึงอาจตก

อยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงานตามมาตรฐานสากลและกฎหมายแรงงานในประเทศได 

        นอกจากนั้นกิจการเกษตรที่มีการแปรรูปหากเปนกิจการยอยที่เปนกิจการในครัวเรือนของ

เกษตรกรเองที่มิใชในระดับอุตสาหกรรม เชน การทําผลไมดอง ผลไมกวนที่มิตองใชลูกจางประจําก็ไมได

รับผลกระทบเชนกัน แตถาเปนเกษตรกรรมแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมที่ตองใชคนงานประจําเปน

                                                 
12 กมล กมลตระกูล, “ สหรัฐเปดเกมกีดกันการคา”, ประชาชาติธุรกิจ, 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2546,หนา2 
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จํานวนมากไมวาจะเปนการผลิตผลไมกระปองหรือปลากระปอง ไก หรือกุงแชแข็งเปนตน  มาตรฐาน

แรงงานที่กําหนดไวในระดับที่สูงกวาประเทศไทยยอมมีผลกระทบตอกิจการทางเกษตรของประเทศได  

นอกจากนั้นการสงออกสินคาเกษตรของไทยยังมีอุปสรรคสําคัญอีกในบางเรื่อง 

 

       ปญหาเรื่องการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (AD) สําหรับสินคาเกษตรของไทยนอกจากจะ

ออกมาในรูปของ NTB เชนที่ไทยประสบมาแลวในกรณีของกุงและไกเค็มแชแข็งแลวยังออกมาไดอีกใน

รูปของแนวความคิดในเรื่อง “การทุมตลาดทางสังคม” (social dumping) ซึ่งประเทศพัฒนาแลวพยายาม

จะสรางเปนหลักกฎหมายใหมขึ้นมาในการประชุมรอบอุรุกวัยภายใตกรอบของแกตต  แตไมประสบ

ผลสําเร็จเพราะไมมีพื้นฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะยกขึ้นอางได และถูกตอตานจากประเทศโลกที่สาม

ทั้งในแงของความชอบธรรมและความเปนธรรมดวย และเมื่อมีความพยายามที่จะนํากลับมาพิจารณา

เจรจาตอรองกันอีกภายใตกรอบขององคการการคาโลกโดยผลของขอตกลงมารราเกช (Marrakesh 

Agreement) เพราะถือวาเปนประเด็นที่คางพิจารณาจากการเจรจารอบอุรุกวัย โดยกลุมประเทศพัฒนา

ไดเบี่ยงเบนประเด็นจากแนวความคิดเรื่องการทุมตลาดทางสังคมซึ่งเปนปญหาความขัดแยงกันของ

ผลประโยชนระหวางประเทศพัฒนากับกําลังพัฒนาที่แบงเปนออกสองคายอยางชัดเจน ทําใหไมมี

ทางออกจึงตองเปลี่ยนมาเปนหลักการเรื่อง “มาตรฐานแรงงาน” (labor standard)แทน ทําใหประเด็น

เบี่ยงเบนไปเปนเรื่องการขัดกันของผลประโยชนระหวางนายจางกับลูกจางซึ่งมีลักษณะเปนปญหาสังคม

ที่มีในทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศพัฒนาหรือดอยพัฒนาที่สุดก็ตาม ทําใหกลายเปนปญหาระดับ

สากลซึ่งยากที่จะตอตานได แตผลที่ออกมาในที่สุดก็เหมือนกับในเรื่องการทุมตลาดทางสังคม กลาวคือ 

จะทําใหตนทุนการผลิตดานคาแรงงานสูงขึ้น และก็ยังติดปญหาอยูวาจะถืออะไรเปนเกณฑในการ

กําหนดมาตรฐานแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้มีแนวโนมอยางเห็นไดชัดวาประเทศพัฒนาจะถือเอาหลักการ

ทั้งหมดขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปนเกณฑ ซึ่งหากเปนเชนนั้นจะสงผลกระทบอยาง

มากตอประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวยเพราะเทากับเปนการบังคับใหประเทศ

กําลังพัฒนาตองรับเอาอนุสัญญาและขอมติทั้งหมดขององคการฯทั้งๆ ที่ขอมติและอนุสัญญาบางฉบับ

ขององคการฯ ใชหลักการที่เปดใหประเทศตางๆเลือกรับเอา (opt in) ได ดังนั้นประเทศใดไมเลือกที่จะรับ

เอาก็ไมมีผลใชบังคับสําหรับประเทศนั้นและประเทศไทยก็เลือกที่จะยังไมรับเอาถึง 8 ฉบับ เพราะเห็นวา

มีหลักการที่ยังขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยเปนอยางมากอยูในหลายเรื่อง จึงไมมีผลผูกพันทาง

กฎหมายสําหรับประเทศไทยใหตองปฏิบัติตาม  

 หลักการเรื่อง “มาตรฐานแรงงาน” จึงถูกตอตานเชนเดียวกับเร่ือง “การทุมตลาดทางสังคม” โดย

ในสมัยที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เปนผูอํานวยการใหญก็ตอตานโดยไมยอมใหบรรจุเร่ืองนี้เขาไปในวาระ

การประชุมเจรจาการคาพหุภาคีภายใต WTO แตก็เปนเพียงแคการประวิงเวลาเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา

เทานั้น มิใชทางออกที่แทจริงของประเด็นหลักในเรื่องนี้ ดังจะเห็นไดจากการที่ในที่สุดประเทศมหาอํานาจ
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ก็ใชวิธี”เขาทางประตูหลัง”(back-door approach) โดยการบังคับในระดับภูมิภาคหรือทวิภาคีและแมแต

ในระดับเอกชนก็ตามใหประเทศกําลังพัฒนาตองยอมรับหลักการในเรื่องนี้โดยพฤตินัย (de facto) 

ยกตัวอยางเชนสหภาพยุโรปไดนําหลักการนี้มาใชบังคับตอประเทศกําลังพัฒนาในทางออม โดยกําหนด

เปนเงื่อนไขของการใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (general system of preferences – GSP) วาประเทศที่

จะไดรับ GSP ตองถือปฏิบัติตามหลักการทั้งหมดขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งเปนการ

บีบบังคับโดยทางออมใหประเทศกําลังพัฒนาตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศนอกกรอบของการเจรจาในองคการการคาโลก ทําใหประเทศไทยตองชั่งน้ําหนักเพื่อ

เลือกเอาวาผลประโยชนที่ไดรับจาก GSP คุมคากับผลเสียของการรับเอาหลักการทั้งหมดขององคการฯ

หรือไม โดยมีขอพิจารณาวาถายอมรับมาตรฐานแรงงานดังกลาวก็จะไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร ซึ่งจะ

ทําใหสงออกสินคาไปยังประชาคมยุโรปไดมากขึ้นแตในขณะเดียวกันถายอมรับหลักการทั้งหมดก็จะทํา

ใหตนทุนในการผลิตในดานแรงงานสูงขึ้นซึ่งจะทําใหความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) 

ของสินคาไทยลดลง 

   

        นอกเหนือจากเรื่องมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีที่กลาวมาแลวก็ยังมีเร่ืองทรัพยสินทางปญญาซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอการผลิตสงออกสินคาเกษตรของไทยได โดยเฉพาะในกรณีการเจรจาทําความตกลง

เขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งฝายสหรัฐฯพยายามผลักดันใหไทยยอมรับการคุมครองที่

มากกวาหลักการขององคการการคาโลกภายใตกรอบของTRIPที่เรียกวาTRIP Plus ตลอดจนเรื่องสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร และปญหาการติดฉลากสินคาGMO  รวมถึงผลกระทบของFTA ซึ่งไมไดเปนNTB แตก็

มีผลทําใหการคาบิดเบือนไปในทางที่เปนผลเสียตอประเทศไทยอันเปนผลจากการละเมิดกฎหมาย

ระหวางประเทศโดยอาศัยความตกลงเขตการคาเสรีเชน เร่ืองที่ผูผลิตผลิตภัณฑนมของไทยประทวงวา

ผลิตภัณฑนมจากออสเตรเลียเขามาตีตลาดในประเทศไทย ซึ่งจะไดวิเคราะหตอไปรวมกับเร่ืองอื่นๆใน

สวนที่เปนขอสังเกตและขอเสนอแนะตอจากหัวขอน้ี 
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 ตอนที่ 3 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

         จากการวิเคราะหในตอนที่ผานมามีขอสังเกตและขอเสนอแนะทั้งในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทําไว  กับความตกลงที่อยูในขั้นการเจรจาดัง

จะไดนําเสนอตามลําดับตอไปน้ี 
 
9.   ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรและปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามความตกลงเขต
การคาเสรี 
 
        9.1 เรื่องกฎเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคาและประเด็นเกี่ยวกับ denial of benefits 
             ในการเจรจาหลักการเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคา (Rules of Origin) ควรใชเกณฑ

เดียวกันกับในอาฟตา โดยใหมีขอกําหนดที่จํากัดเพียงวาสวนประกอบที่ตองมาจากทองถิ่นนั้น (Local 

Content) ตองมีปริมาณมากนอยเพียงไรเทานั้น โดยอาฟตาจะกําหนดใหมีเพียง 40% เทานั้น อันจะ

อํานวยประโยชนใหไทยมากกวาที่จะยึดหลัก wholly obtained – WO ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับ

ประโยชนจากความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีนอยมากเพราะตามหลัก WO ขอจํากัดจะเลยเขาควบคุม

ถึงที่มาหรือแหลงกําเนิดของวัตถุดิบดวยในขณะที่ผลิตภัณฑของไทยสวนใหญ สินคาสําเร็จรูปโดยเฉพาะ

อยางยิ่งผลิตภัณฑอีเลคทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาตางๆเกือบท้ังหมดจะตองอาศัยชิ้นสวนและ

สวนประกอบที่นําเขาจากตางประเทศทั้งสิ้นอาทิไมโครชิปสเพราะประเทศไทยยังมีศักยภาพไมถึงที่จะ

ผลิตสินคาเหลานั้นเองได ดังนั้นถายึดหลัก WO ก็จะทําใหผลิตภัณฑของไทยถูกตัดออกจากกรอบความ

ตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีเกือบทั้งหมดแมแตผลิตผลทางเกษตรเชนขาวก็ยังมีบาง สวนที่นําเขาพันธุขาว

จากประเทศจีน หรือเนื้อวัวขุนที่ผลิตจากวัวที่ใชน้ําเชื้อของวัวพอพันธุที่นําเขาจากตางประเทศก็จะถูกตัด

ออกจากกรอบความตกลงนี้ดวย ถาเปนเกณฑตามหลัก Trips plus ซึ่งแมตาม Trips ถือวาไมขัดกับWO  

แตในความหมายของ ของสหรัฐอเมริการและคูเจรจาอื่นอาจตีความไดวาไมเขาเกณฑ เพราะเปนการ

สาวยอนไป(trace back)ถึงที่มาของวัตถุดิบดวย  

                ขอเสนอของเกาหลีสําหรับผลิตภัณฑประมงที่จํากัดวาตองเปนปลาที่จับโดยเรือประมงของ

รัฐภาคีเทานั้นก็ไมนาจะยอมรับ เพราะจะทําใหปลาทูนากระปองที่เปนสินคาขาออกหลักรายใหญอยาง

หนึ่งของไทยขาดคุณสมบัติไปเลยเนื่องจากการจับปลาทูนาจะตองออกไปจับในทะเลลึก แตเรือประมงที่

เปนเรือไทยทั้งหมดกวา 40,000 ลํามีที่ออกทะเลหลวงไดเพียงไมกี่ลํา ดังนั้น ปลาทูนาที่เปนวัตถุดิบ

สําหรับอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของไทยจึงลวนแตเปนปลาที่ซื้อจากเรือประมงตางชาติเกือบทั้งนั้น 

แมแตการระบุถึงแหลงที่ทําการประมงเชนขอเสนอท่ีฟงดูเสมือนเปนการผอนผันวายอมใหรวม ทั้งปลาทู

นาที่จับจากมหาสมุทรอินเดียดวยก็ไมควรมีเพราะวาจะมีผลเปนการจํากัดมิใหจับจากแหลงประมงอื่น

เลย การระบุแหลงกําเนิดของวัตถุดิบจึงเปนรูปหนึ่งของ NTB จึงไมควรจะใหมีขอตกลงเกี่ยวกับที่มาหรือ
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แหลงกําเนิดของวัตถุดิบเลย มิฉะนั้นปลาทูนากระปองของไทยจะถูกตัดออกไปทั้งหมดโดยผลของขอ 

จํากัดนี้โดยอัตโนมัติแตถาอีกฝายหนึ่งติงวาเหตุที่ตองมีขอจํากัดเชนนี้ก็เพื่อมิใหสินคาที่นําเขาจากนอก

เขตการคาเสรีไดรับสิทธิพิเศษใหสงออกไปยังรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่งโดยปลอดภาษีดวย อันขัดตอหลัก 

denial of benefits ก็อาจเสนอขอเปลี่ยนขอตกลงเปนวา “ปลาทูนาที่จับโดยเรือประมงของรัฐภาคีหรือที่

จับจากนานน้ําของรัฐภาคีรวมทั้งที่จับจากมหาสมุทรอินเดียดวย” ซึ่งจะหมายความวาถาจับโดย

เรือประมงของรัฐภาคีไมวาจะจับจากที่ไหนก็ถือไดวามีถิ่นกําเนิดในรัฐภาคี ซึ่งเปนขอตอรองที่ชอบดวย

เหตุผลเพราะเรือจะตองอยูภายใตเขตอํานาจ (jurisdiction) ของรัฐเจาของธง (flag State) เสมอ และ

ขอความที่วา “หรือที่จับจากนานน้ําของรัฐภาคีรวมทั้งที่จับจากมหาสมุทรอินเดียดวย” หมายความวาถา

จับในนานน้ําดังกลาว ไมวาจะจับโดยเรือประมงชองชาติใดก็อยูภายใตกรอบของความตกลงนี้ทั้งนั้น ซึ่ง

ผลทางกฎหมายจะแตกตางจากที่ฝายเกาหลีเสนอมามาก เพราะถึงแมจะจับโดยเรือประมงของชาติอื่น 

เมื่อทรัพยากรนั้นอยูในนานน้ําที่อยูกรอบของความตกลงนี้ก็ถือวามีถิ่นกําเนิดในราชอาณาจักรไทยดวย 

ทั้งนี้หลักการดังกลาวควรใชในการเจรจาทําสนธิสัญญากอตั้งเขตการคาเสรีกับทุกๆ ประเทศ  

              การที่ Tariff line ที่ 160414 ทําใหปลาทูนากระปองเปนสินคาที่ไมนําเขาเจรจากับเกาหลี 

ดังนั้นจึงไมอาจไดรับสิทธิใดในการลดภาษีภายใตการเจรจาทําความตกลง 

                  โดยรวมแลวการจํากัดสัญชาติเรือประมงจะทําใหปลาทูนาที่มิไดจับมาโดยเรือประมงของ

ไทยมิใหไดรับสิทธิตามความตกลงนี้ซึ่งจะทําใหปลาทูนากระปองถูกตัดออกไปดวยโดยอัตโนมัติโดยผล

ของกฎหมาย(ipso jure)เพราะถาปลาทูนาที่ใชผลิตปลาทูนากระปองมิไดรับการยกเวนภาษี ปลาทูนา

กระปองที่ผลิตจากปลาทูนานั้นก็ไมไดรับยกเวนภาษีดวยจึงไมควรยอมรับขอจํากัดเรื่องสัญชาติของเรือ

ซึ่งเปนรูปหนึ่งของ NTB เพราะวาฝายเกาหลีก็ทราบดีวาปลาทูนาที่ปอน เขาโรงงานผลิตปลาทูนา

กระปองของไทย เปนปลาที่ซื้อจากเรือประมงตางชาติเกือบทั้งหมดเพราะปกติปลาทูนาจะอยูหางจาก

ฝ งทะเลและเรือประมงไทยที ่ออกทะเลลึกไดมีอยู ไมมากนัก ดังนั ้นแทนที ่จะทําใหเรื ่องปลาทูนา

กระปองถูกตัดออกไปโดยผลของ tariff line จากเรื่องที่จะเจรจากัน ควรยืนยันใหตองเจรจากันเรื่อง

ปลาทูนากระปอง โดยใหระบุเปนขอยกเวนโดยแจงชัด (expressis verbis)วา“ขอจํากัดใน ROO เรื่อง

สัญชาติเรือมิใหใชบังคับสําหรับปลาทูนาที่ใชผลิตปลาทูนากระปอง”มิฉะนั้นสินคาเกษตรของไทยจะ

เกือบไมไดรับประโยชนเลยเพราะเมื่อขาวก็ถูกตัดออกไปแลว ถาปลาทูนาซึ่งเปนสินคาเกษตรที่สําคัญ

ที่สุดอยางหนึ่งของไทยยังแทบจะถูกตัดออกไปทั้งหมดอีก ประเทศไทยจะไดรับประโยชนตอบแทน

นอยมากจนไมคุมที่จะทําความตกลงนี้และถายืนยันจะทําใหไดก็อาจถูกตอตานอยางรุนแรง 

                  ดังนั้นหากสามารถเจรจาใหรวมปลาทูนากระปองเปนสินคาในกรอบการเจรจาทําความตก

ลงได หากกําหนดให ROO ในเรื่องนี้มิใชใชหลัก WO  แตใช เปน RVC 40%  ฝายไทยอาจไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีไดโดยมีเงื่อนไขวาขบวนการผลิตภายในประเทศและวัตถุดิบที่ใชรวมแลวไมนอยกวา

เกณฑ 40%ที่กําหนด    หรืออาจใช ROO เปน CC (Change of Chapter) ไทยก็อาจไดรับประโยชนได
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เนื่องจากผลของการแปรรูปปลาทูนาสดหรือแชแข็งหรือแชเย็นใน Chapter 3 เปน ปลาทูนากระปองใน 

Chapter 16 โดยไมจําตองคํานึงวาเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคาสําหรับวัตถุดิบจะเปนเชนใด13

           ทั้งนี้หลัก denial of benefits ดังกลาวขางตนหมายถึงหลักการอันเปนผลจากการที่รัฐภาคี

ฝายหนึ่งอาจมีนโยบายที่จะมิใหรัฐคูแขงของตนไดรับประโยชนจากความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีนี้ดวย

เชนในกรณีความตกลงระหวางไทยกับญี่ปุนที่ญี่ปุนตกลงเปดการคาเสรีสําหรับส่ิงทอและเสื้อผาโดยมี

                                                 
13 คณะกรรมการกํากับดูแลและตรวจสอบผลการจางที่ปรึกษาฯ  สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวาง

ประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดใหขอมูลและความเห็นเรื่องการเจรจาสินคาปลาทูนากระปองภายใต

การเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)ในปจจุบัน(มิ.ย.2550)ไวดังนี้ 

1. สินคาประมง (ปลาและสัตวน้ํา) 

 ภายใตขอตกลง AKFTA สินคากลุมนี้ไดถูกกําหนดเกณฑแหลงกําเนิดสินคาไวเปน Wholly 

Obtained (WO) และยังมีขอจํากัดเพิ่มเติมวา ปลาและสัตวน้ําจะตองถูกลา/จับไดโดยเรือประมงของรัฐคูภาคี

เทานั้น ดังนั้นจะทําใหไทยเกือบไมไดรับประโยชนจากความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีกับเกาหลี เนื่องจากปลา

ทะเลที่ไทยสงออกสวนใหญจะอยูในทะเลลึก ซึ่งเรือประมงขนาดใหญของไทยที่สามารถออกไปจับปลาใน

นานน้ําสากลไดมีเพียงไมกี่ลํา จึงตองพึ่งเรือประมงตางประเทศเปนสวนใหญ 

2. ผลิตภัณฑประมง(ปลาและสัตวน้ําแปรรูป อาทิ ปลาทูนากระปอง)แบงเปน 

2.1 กรณีปลาทูนากระปองเปนสินคาที่ถูกนําเขามาเจรจา 

  การที่สินคาประมง (ปลาและสัตวน้ํา)ถูกกําหนดเปน WO จะไมสงผลตอ ROO ปลาทูนา

กระปองหรือผลิตภัณฑประมง เนื่องจากการที่ปลาทูนากระปอง หรือผลิตภัณฑประมงจะไดแหลงกําเนิดหรือไม

นั้นขึ้นอยูกับการกําหนด ROO ของปลาทูนากระปอง หรือผลิตภัณฑประมงเอง โดยแบงเปน 

1) กรณปีลาทูนากระปองถูกกําหนด ROO  เปน WO 

   ไทยจะไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตขอตกลงฯ เนื่องจากวัตถุดิบตองได ROO 

2) กรณีปลาทูนากระปองถูกกําหนด ROO เปน RCV 40% 

 ไทยจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตขอตกลงฯ หากกระบวนการผลิตอยางพอเพียง

ภายในประเทศ และใชวัตถุดิบของไทยรวมแลวมากกวา 40%ขึ้นไป แตหากใชไมถึง 40% ไทยจะไมไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีภายใตขอตกลง 

3) กรณีปลาทูนากระปองถูกกําหนด ROO เปน CC(Change of Chapter) 

 ไทยจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตขอตกลงฯ เนื่องจากเปนการแปรรูปจากปลาทูนา

สด/ แชเย็น / แชแข็ง (Chapter 3) เปนปลาทูนากระปอง( Chapter 16) โดยไมสําคัญวาการกําหนดเกณฑ ROO 

สําหรับวัตถุดิบ(ในที่นี้คือปลาทูนาสด/ แชเย็น / แชแข็ง ซึ่งอยูในพิกัด Chapter 3 จะถูกกําหนดไวอยางไร 

2.2 กรณีปลาทูนากระปองเปนสินคาที่ไมนําเขาเจรจา 

  การกําหนดแหลงกําเนิดปลาทูนากระปองไมวาเปนกรณีใดก็ตาม จะไมมีผลตอการสงออก

ปลาทูนากระปองของไทย เนื่องจากปลาทูนากระปองไมไดรับสิทธิการลดภาษีภายใตการเจรจาเขตการคาเสรีนี้ 
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เงื่อนไขวาวัตถุดิบจะตองมีแหลง กําเนิดในรัฐภาคีคือไทยกับญี่ปุนเทานั้นเพื่อกันมิใหจีนซึ่งเปนคูแขงของ

ญี่ปุนในเรื่องการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องนุงหมไดรับประโยชนจากความตกลงนี้แตเปนเงื่อนไขที่จะ

ทําใหไทยเกือบไมไดรับประโยชนจากขอตกลงนี้เลยเพราะปกติไทยจะนําเขาดายที่ใชทอผาในประเทศ

ไทยจากจีน ซึ่งมีราคาต่ํากวาดายที่ผลิตในประเทศไทยเปนอันมาก ในที่สุดสําหรับฝายไทยประโยชน ที่จะ

ไดรับจากความตกลงนี้จะจํากัดอยูเพียงสําหรับผาไหมไทยที่ผลิตจากเสนไหมซึ่งมีแหลงกําเนิดในประเทศ

ไทยเทานั้น ปริมาณผาไหมไทยที่อยูในขายที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากความตกลงนี้จึงมีนอยมาก เพราะ

ปริมาณเสนไหมที่มีแหลงกําเนิดในประเทศไทยจริงมีอยูไมเพียงพอกับความตองการและราคาก็สูงกวาที่

นําเขาจากจีนเปนอันมาก ในขณะที่ญี่ปุนไมตองพึ่งวัตถุดิบจากตางประเทศสําหรับผลิตสินคาประเภทนี้

เลย 

           ผลกระทบจากการกอต้ังเขตการคาเสรีตอการคาและเศรษฐกิจของไทยซึ่งรวมถึงสินคา

เกษตรดวยอีกประการหนึ่งคือหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการวินิจฉัยแหลงกําเนิดของ

สินคา (rules of origin) ของ AFTA ใหตองมี local content:ซึ่งหมายความวาสินคานั้นตองมี

สวนประกอบที่มีแหลงกําเนิดในประเทศนั้น เพียง 20% ตามแนวความคิดที่จะทํากันเพื่อสงเสริมใหมี

การคาระหวางประเทศอาเซียนดวยกัน14 มากขึ้นจะทําใหประเทศไทยเสียเปรียบประเทศที่มีพิกัด

ศุลกากรต่ํามาก เชนประเทศสิงคโปร เพราะเมื่อพิกัดศุลกากรของไทยสูงกวาสิงคโปรมาก สินคาที่เคยเขา

มาทางประเทศไทยก็จะหลั่งไหลไปเขาทางประเทศสิงคโปรแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมื่อ Rules of 

origin ของ AFTA มีความยืดหยุนผอนปรนมากแม แตคาบรรจุหีบหอ คาแรงและคาขนสงก็ถือวาเปน 

local content ไดดังนั้นสินคาที่นําเขา AFTA ทางสิงคโปรในลักษณะเหมาเปน bulks แลวนํามาบรรจุหีบ

หอใหม เมื่อรวมกับคาแรงและคาขนสงกับคาโสหุยอื่นๆแลวมีความเปนไปไดสูงมากที่สิงคโปรจะอางวามี 

local content ถึง 20% แลว จึงสงออกไปจําหนายในประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวยได

โดยปลอดภาษีเชนที่ฟลิปปนสทํามาแลวโดยนําเขาเหลาองุนและวิสกี้จากยุโรปเปนถังใหญๆ แลวนําเอา

มาบรรจุขวดสงมาขายในประเทศไทยในฐานะเปนสินคาอาเซียนซึ่งจะทําใหความสามารถในการแขงขัน

สูงเพราะตนทุนต่ํา แลวยังจะทําใหสิงคโปรไดรับประโยชนจากการเก็บภาษีขาเขาอาเซียนไดเปนสวน

ใหญอีกดวย   

          นอกจากนั้น ในการปฏิบัติตามความตกลง FTA ไทย-จีน ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

(8.2)ฝายจีนยังไดกําหนดเงื่อนไขใหสินคาเกษตรตองผลิตในสวนหรือไรนาที่จดทะเบียนไวกับทางราชการ

และที่ทางราชการรับรองวาใชกรรมวิธีปลูกผักผลไมที่ถูกสุขลักษณะดวย ซึ่งก็เปน NTB ยิ่งกวาในกรณี

ของมาเลเซียเสียอีกเพราะการที่จีนใชเงื่อนไขดังกลาวในกรอบความตกลงเปดการคาเสรีทวิภาคีระหวาง

ไทยกับจีนที่กําหนดใหเฉพาะผักและผลไมที่มาจากสวนที่จดทะเบียนไวกับทางการ วาเปนสวนที่ใช

กรรมวิธีในการปลูกผักและผลไมซึ่งถูกสุขลักษณะปลอดจากโรคพืชและมิไดใชยาฆาแมลงที่เปนพิษเชน
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ดีดีทีทั้งๆที่ถึงอยางไรทางราชการของรัฐผูสงออกก็จะตองควบคุมและออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินคา

อยูแลวจึงไมนาจะตองเขามาควบคุมถึงกรรมวิธีในการผลิตอีกและไมวาจะผลิตที่สวนใด ถาสินคาได

มาตรฐานและมีแหลงกําเนิดในประเทศไทยแลวก็นาจะเพียงพอที่จะถือวามีสิทธิไดรับยกเวนภาษีตาม

ความตกลงนี้ได   เงื่อนไขนี้จึงเปน NTBs ที่มีผลเปนการกําหนดแหลงกําเนิดซอนแหลงกําเนิดเพราะ

นอกจากจะตองกําเนิดในประเทศไทยแลวก็ยังกําหนดใหแหลงกําเนิดในสวนและไรนาที่มีเงื่อนไขพิเศษ

อีก อันจะตัดสินคาเกษตรของไทยออกจากกรอบของความตกลงนี้เปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งขาว

และผักซึ่งปกติการทํานาและปลูกผักในประเทศไทยจะมีการปลูกกระจัดกระจายกันทั่วไป ไมมีทางที่จะ

ควบคุมดูแลและจดทะเบียนใหทั่วถึงไดและหากจะทําจริงๆ ก็จะทําไดเพียงแคสําหรับเกษตรกรรมราย

ใหญๆ ที่จะได รับประโยชนเพียงไมกี่รายเทานั้น แตเกษตรกรสวนใหญอื่นๆ อีกเกือบทั้งประเทศจะไมได

รับประโยชนจากความตกลงนี้เลยและถึงแมในวันขางหนาจะสามารถเจรจาใหเพิ่มขาวเขามาอยูในกรอบ

ความตกลงได ชาวนาสวนใหญเกือบทั้งประเทศก็จะยังไมไดรับประโยชนอยู ดังนั้นจึงควรเจรจากับจีน

ขอใหตัดเงื่อนไขนี้ออกเสียหากไมสามารถทําไดในชั้นนี้เมื่อถึงคราวที่จะมีการพิจารณาทบทวนความตก

ลงก็ควรจะยืนยันใหตัดออกใหไดอันจะทําใหการตอตานของเกษตรกรรายยอยซึ่งเปนเกษตรกรสวนใหญ

ในประเทศลดลงเพราะจะทําใหไดรับประโยชนจากความตกลงนี้บาง

             จากขอพิจารณาดังกลาวในปจจุบันทางกระทรวงเกษตรฯไดทํา MOU ใหยกเลิกพิธีสาร 

พ.ศ. 2540 ที่จีนยังนํามาใชอยูแมจะหมดอายุแลวก็ตาม ซึ่งจีนใชเปนพื้นฐานในการกําหนดใหผลิตภัณฑ

ตองมาจากสวนที่จดทะเบียนอันเปนการกําหนดแหลงกําเนิดซอนแหลงกําเนิดวานอกจากตองมี

แหลงกําเนิดในรัฐภาคีแลวยังจํากัดใหตองมาจากสวนที่จดทะเบียนกับทางราชการดวย การยกเลิก 

Protocol ฉบับดังกลาวซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเปนความตกลงระหวางประเทศจึงเปนการแกไขปรับปรุง

หลักเกณฑในการวินิจฉัยแหลงกําเนิดเพื่อตัดไมใหมีเงื่อนไขใหตองจดทะเบียนสวนอีกตอไปอันเปนการ

เห็นการณไกลของทางราชการไทยโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ      อยางไรก็ตามถาการยกเลิกพิธีสาร 

พ.ศ. 2540 แลวก็ยังมีเงื่อนไขใหตองจดทะเบียนสวนอยูก็ยังไมอาจแกไขปญหาได เพราะจะมีแตกิจการ

เกษตรใหญๆ เทานั้นที่จะไดรับประโยชนจากความตกลงนี้ สวนเกษตรกรอื่นๆ เกือบทั้งประเทศจะเปน

เกษตรกรรายยอยๆ ที่มีกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งไมมีทางที่จะจดทะเบียนและตรวจตราใหทั่วถึง

ได 

            ดังนั้นในการเจรจาทําความตกลงเชนนี้รายอื่นตอไปท้ังที่เปนความตกลงทวิภาคีกับไทย

โดยตรงหรือภายใตกรอบของอาเซียนก็ควรใหเปนตามหลักการนี้เสมอ อนึ่งในการเจรจาขยายขอบเขต

การใชความตกลงนี้ใหครอบคลุมสินคาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งคงจะตองแลกเปลี่ยนกับการเปดเสรีสําหรับ

การคาสินคาที่คูภาคีอีกฝายหนึ่งจะไดรับประโยชน ทางฝายไทยควรเลือกใหเปนสินคาที่ฝายไทยผลิตอยู

แลวและที่มีศักยภาพที่จะผลิตไดโดยจะไดประโยชนคุมคาอยางยั่งยืน โดยตองคํานึงถึงความสมดุลของ

ประโยชนที่จะไดรับเมื่อเทียบกับที่อีกฝายหนึ่งจะไดรับดวย โดยถือเอาคุณภาพเปนเกณฑมิใชแตปริมาณ
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เทานั้นมิฉะนั้นจะไดรับประโยชนเพียงในดานภาพพจนวาขยายขอบเขตไดอยางกวางขวางโดยไมไดรับ

ประโยชนอยางเปนชิ้นเปนอัน 
 
 9.2 เรื่องการทําขอตกลงยอมรับการรับรองมาตรฐานสินคาของกันและกัน (Mutual 
Recognition Arrangement) 

          จากประสบการณที่ไดรับเกี่ยวกับ NTB ในกรณีของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคี

กับจีนในการเจรจาการคาสินคาเกษตรรายอื่นๆ ทั้งที่กําลังทําอยูและจะทํากันตอไปในวันขางหนาควรจะ

ใหมีความตกลงยอมรับการรับรอง (certification) มาตรฐานสินคาของกันและกันที่เรียกวา“ความตกลง

ยอมรับการรับรองของกันและกัน” (Mutual Recognition Agreement–MRA)กํากับไวดวยเสมอวาถามี

การรับรองคุณภาพสินคาวาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในความตกลงแลว ก็ไมควรตรวจสอบซ้ําอีกเวนแต

วาจะมีสาเหตุอันควรเชื่อ โดยอาจใชขอความวา “unless there is a reasonable ground to believe” วา

สินคานั้นต่ํากวามาตรฐานที่ตกลงกันและไมควรยอมใหเขามาควบคุมถึงสถานที่ผลิตและกรรมวิธีการ

ผลิตในประเทศไทยดวย เพื่อมิใหเกิดปญหาเชนเดียวกันกับที่ทํากับจีน ซึ่งอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติได

เพราะการยอมใหตางชาติเขามารวมตรวจสอบคุณภาพสินคาในประเทศถือไดวาเปนการเขามาใชเขต

อํานาจฝายปกครองในราชอาณาจักร ซึ่งไมมีกฎหมายรองรับใหทําได  หนทางที่จะแกปญหา NTB ในรูป

ของ QC และ certification ในกรณีที่ไมมี Mutual Recognition Agreement (MRA) ซึ่งในปจจุบันสวน

ใหญจะยังอยูในขั้นการเจรจาเทานั้น ตามแนวคิดที่จีนเสนอใหมีกลไกควบคุมคุณภาพสินคารวมกันซึ่ง

โดยหลักการก็นาจะชวยแกปญหาตามหลักการของ trade facilitation ได แตจะมีปญหาหลายประการ

ดวยกันคือ ประการแรกตองมีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานรวมที่เขาไปรวมตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

ของสินคาในดินแดนของกันและกัน ซึ่งปญหาอยูที่จะมีลักษณะเปนการยอมใหหนวยงานของตางชาติเขา

มาใชเขตอํานาจทางบริหารในดินแดนของกันและกันได ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสึกตอตานในลักษณะ

เดียวกับที่สหรัฐฯจะบีบบังคับใหประเทศคูคายอมใหสหรัฐฯ เขามาตรวจสอบและตีตรารับรองตูคอนเทน

เนอรทุกหนวยวาปลอดจากอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางหรือเปนอันตรายซึ่งเสมือนเปนการใชสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขต extraterritoriality ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 224 (ซึ่งถึงแมจะถูก

ยกเลิกไปแลวก็ตองนํากลับมาใชบังคับโดยผลของมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปจจุบัน) 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งในทางปฏิบัติมีทางที่จะเปนไดยากมาก มาตรการลักษณะนี้อาจ

พอใชไดในขอบเขตที่จํากัดเชนการคาชายแดนเทานั้น เพราะฉะนั้นในกรณีที่มิใชการคาชายแดนอยาง

มากก็ทําไดโดยเลี่ยงกฎหมายวาใหเขามาดูงานเทานั้นในลักษณะเดียวกับที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมา

เยี่ยมชมโรงงานบรรจุหีบหอกุงกุลาดําซึ่งความจริงเปนการเขามาควบคุมโดยทางออมแตก็จะมีขอจํากัด

วาจะมาสังเกตการณในลักษณะประจําไมได หากจะใหทําเชนนั้นก็จะตองทําเปน ความตกลงที่มี

กฎหมายรองรับและตองสงเจาหนาที่ฝายไทยไปประจําการในประเทศนั้นดวย ซึ่งถาทํากับหลายประเทศ

จะตองใชงบประมาณสูงมากไมคุมกับประโยชนที่จะไดรับจากความตกลง 
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             โดยสรุป วิธีที่จะปองกันหรือบรรเทาอุปสรรคทางการคาทั้งสําหรับเขตการคาเสรีที่ไดทําไป

แลวและที่กําลังจะทําในอนาคตไดวิธีหนึ่งคือ การจัดตั้งองคกรเพื่อแกไขปญหารวมกันโดยเนนเรื่องการ

อํานวยทางการคาการสงเสริมการยอมรับผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินคาของแตละ

ฝาย และความโปรงใสในกระบวนการดานมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค     

 
 9.3 เรื่องการใชมาตรการตอบโตเกี่ยวกับสินคาเกษตรในกรณีการไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีของคูสัญญา 
      มีขอสังเกตวาจากประสบการณที่ผานมามักจะมีปญหาอยูเนืองๆที่ประเทศสมาชิกในเขต

การคาเสรี โดยเฉพาะเขตการคาเสรีอาเซียน-อาฟตา ละเมิดพันธกรณีตาม สนธิสัญญาในเรื่อง

กําหนดการลดหรือยกเวนภาษี สําหรับสินคาบางประเภทซึ่งรวมทั้งสินคาการเกษตรดวย ตัวอยางเชน 

มาเลเซียรวมกับอินโดนีเซียไมยายขาวจากบัญชีสินคาออนไหวสูงสูบัญชีลดภาษี สวนฟลิปปนสก็ไมยาย

น้ําตาล ใหทันตามกําหนดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘    อีกทั้งแมแตในเขตการคาเสรีของอาเซียนซึ่งมี

ขอตกลงที่กําหนดวันเวลาสําหรับการภารลดภาษีขาเขาสําหรับรถยนตใหเหลือเพียง 5% ไวชัดเจนใน

ตารางเวลา (timeframe) เมื่อมาเลเซียบิดพลิ้วขอเลื่อนกําหนดการลดภาษีลาชากวาที่กําหนดในความตก

ลงถึง 6 ปซึ่งฝายไทยไดตอบโตโดยการจํากัดโควตาการนําเขาน้ํามันปาลมโดยปลอดภาษีจากมาเลเซีย

จนในที่สุดยอมลดภาษีใหแตกลับกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นใหมซึ่งเปนการละเมิดพันธกรณีระหวาง

ประเทศมาใหผูผลิตตองจดทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ (approval) กอนถือวาเปนการสรางอุปสรรค

การคาทีไมอยูในรูปของพิกัดศุลกากร (NTB) ที่มีผลกระทบตอการสงออกรถยนตของไทย เพราะความตก

ลงอาฟตามิไดเปดชองใหกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นได ทางไทยจึงตอบโตดวยการคงภาษี 20% สําหรับการ

นําเขารถยนตสําเร็จรูป (CBU) ที่นําเขาจากมาเลเซียเอาไว15 เพราะไทยถือวาการที่มาเลเซียกําหนด

เงื่อนไขเชนนั้นเปนการสรางอุปสรรคการคาทีไมอยูในรูปพิกัดศุลกากร (NTB) ซึ่งมาเลเซียถือวาฝายไทย

ละเมิดพันธกรณีภายใตกรอบความตกลงอาฟตาและจะใชมาตรการตอบโตโดยระงับการลดภาษีสําหรับ

สินคาขาเขาจากไทยบางรายการซึ่งมีนัยวาจะรวมถึงสินคาเกษตรดวยในกรณีเชนนั้นฝายไทยอาจทวงติง

ไดวาการคงภาษีสําหรับรถยนตสําเร็จรูปจากมาเลเซียเปนมาตรการตอบโตตอการละเมิดพันธกรณีของ

มาเลเซียตามหลักตางตอบแทน(reciprocity)ซึ่งเปนมาตรการตอบโตที่ใชไดเสมอโดยชอบดวยกฎหมาย

ในทุกกรณีตามหลัก inademplentu non est ademplendum อันเปนหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย

ระหวางประเทศที่ใชสําหรับกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งละเมิดพันธกรณีตามสัญญากอน คูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งยอมมีสิทธิตอบโตโดยการระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนบางในเรื่องใดก็ได  โดยมีเงื่อนไขแต

                                                 
15 BANGKOK POST Monday, June 19, 2006, p. B1 AUTOMOBILES No tax breaks for 

Malaysia 

 



           5-60 

เพียงวาจะตองเปนไปตามหลักการไดสัดสวนกันเทานั้น และตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนา

เร่ืองกฎหมายวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ.1969(พ.ศ.2513)เร่ืองการละเมิดสนธิสัญญา 

       ในกรณีดังกลาวฝายไทยจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใชมาตรการตอบโตโดยการระงับ

ชั่วคราว (suspend) การยกเวนภาษีภายใตความตกลงได  ดังนั้นขั้นตอนที่ควรทํา คือจัดทํา inventory 

ผลิตผลทางเกษตรที่ประเทศไทยจําเปนตองยกเวนภาษีใหทั้งที่ขัดกับผลประโยชนของไทยเตรียมไวเพื่อใช

เปนเครื่องตอรอง (trade off chips) โดยเนนวามีการยกเวนภาษีขาเขาสําหรับสินคาเกษตรใดบางที่สง

ผลกระทบตอเกษตรกรรมของไทยมากที่สุดเพื่อใชเปนมาตรการตอบโตการไมปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะ

ใหประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด  ทั้งนี้โดยไมจําตองจํากัดเฉพาะการตอบโตสําหรับการไมปฏิบัติ

ตามพันธกรณีในเรื่องสินคาเกษตรเทานั้น  โดยอาจรวมถึงสินคาอื่นๆ เชน สินคาอุตสาหกรรมหรือสินคา

ภาคบริการดวยก็ได ดังเชนการระงับยกเวนภาษีชั่วคราวการนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซียเพื่อตอบโต

การขอเลื่อนกําหนดการลดภาษีของมาเลเซียสําหรับการนําเขาอันมีผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนต

ของไทย 

               ในการเจรจาเขตการคาเสรีมีขอพิจารณาวาถึงแมจะเปดการคาเสรีโดยการยกเวนภาษี

ใหแกกันและกันก็มิไดหมายความวาจะไมมีปญหาในเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งรัฐผูนําเขา

ยังคงมีสิทธิที่จะใชมาตรการตอบโตในรูปของAD และ CVD ได ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวมี ขอพึง
ระวัง และเสนอแนะ ในเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุน วา 
        หากเปนไปไดในการเจรจาทําความตกลงไมวาจะเปนในเรื่องการกอตั้งเขตการคาเสรีหรือ

เร่ืองการคาทั่วไปใดๆก็ตามควรจะพยายามเจรจาใหจํากัดสิทธิที่ของรัฐผูนําเขาที่จะเก็บภาษีตอตานการ

ทุมตลาดและภาษีตอบโตการอุดหนุน (CVD) ใหกระทําไดตามหลักการไดสัดสวนเดียวกัน 

(proportionality) ที่สอดคลองกับขนาด(margin) ของการทุมตลาดหรือการสนับสนุนนั้นเทานั้น ซึ่งจะ ตัด 

การชดใชในเชิงลงโทษออกไปโดยอัตโนมัติ และหากอีกฝายหนึ่งจะขอสงวนสิทธิที่จะมีมาตรการตอบโตที่

มิไดจํากัดอยูเพียงผลเสียหายที่ไดรับจริง(punitive damage)ดวย หากแตเปนการลงโทษในลักษณะปอง

ปรามมิใหมีพฤติกรรมเชนนั้นอีก ซึ่งเปนหลักการที่ใชเฉพาะในกฎหมายอาญาเทานั้น ไมนาจะขยายเขา

มาใชในเรื่องการคาดวย ดังนั้นจึงไมควรยอมรับ โดยอาจใหเหตุผลไดวาการทุมตลาดหรือการอุดหนุนมิใช

ความผิดทางอาญา ซึ่งถึงแมจะอยูในกรอบของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีที่ยกเวน (exempt) ภาษี

ขาเขาสําหรับสินคานั้นๆ หากพิสูจนไดวาพฤติกรรมของผูสงออกมีลักษณะเปนการทุมตลาดหรือเปนการ

อุดหนุนก็ยังเก็บ AD และ CVD ได  โดยที่แนวโนมในทางปจจุบันของประเทศพัฒนาทั้งหลายเห็นไดชัดวา

มีการเรียกคาเสียหายในลักษณะเปนการลงโทษในลักษณะ punitive damage ดวย จึงมีความเปนไปได

อยางสูงที่รัฐผูนําเขาอาจเรียกเก็บ AD และ CVD สูงกวาขนาดของการทุมตลาดและการอุดหนุนได  เชน   

ในกรณีที่สหภาพยุโรปเก็บ AD สําหรับกลวยซึ่งเปนผลิตผลของนักลงทุนอเมริกันที่ผลิตในบราซิล 
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                อยางไรก็ตามมาตรการปองกันความเสียหายซึ่งกฎหมายการคาระหวางประเทศก็เปดชองให

ใชไดก็คือขอบทปกปอง safeguard clause  ในกรณีที่การเปดการคาเสรีทําใหสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ

ซึ่งมีความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) ทางดานราคาสูงกวาสินคาในรัฐผูนําเขามาก เขามาทวม

ตลาดจนคุกคามตอความอยูรอดของกิจการในประเทศของรัฐ รัฐนั้นก็สามารถระงับชั่วคราว (suspend) การ

ลดภาษีได    แตการหาชองโหวของความตกลง”เพื่อจะไมปฏิบัติตามขอผูกพัน” เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 

(mala fide) ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย วิธีที่ถูกคือควรเจรจาใหระบุ safeguard clause ตามสิทธิที่มีตาม

กฎหมาย การที่ไมมี  safeguard clause อาจถูกตีความไดวาเปนการสละไมใชสิทธินั้น 

 
 9.4 เรื่องปญหากิจการโคของไทยและปญหาการทุมตลาด 
            ขอกังวลของผูประกอบกิจการโคนมไทยเกี่ยวกับการดอยความสามารถในการแขงขัน

กับผลิตพันธุนมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด ที่วาผูประกอบกิจการโคนมของไทยไมมีความสามารถที่

จะแขงขันกับออสเตรเลียและนิวซีแลนดทั้งในดานราคาและคุณภาพของผลิตพันธุ เพราะผลิตพันธุนม

ของออสเตรเลียและนิวซีแลนดราคาต่ํากวา คุณภาพก็สูงกวาของไทยเนื่องจากเทคโนโลยีของออสเตรเลีย

กับนิวซีแลนดในดานนี้สูงกวาไทย มีขอพิจารณาดังนี้ 

          ในดานราคา ตามหลักกฎหมายการคาระหวางประเทศการสงออกสินคาไปจําหนายใน

ตางประเทศ ในราคาต่ํากวาราคาปกติในทองตลาดของรัฐผูสง ออกถือวาเปนการทุมตลาด(Dumping)ซึ่ง

ในกรณีเชนนั้นถึงแมจะมีความตกลงยกเวนภาษีขาเขาภายใตกรอบของความตกลงเขตการคาเสรี รัฐผูนํา

เขาสินคานั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเก็บภาษีตอตานการทุมตลาด(Anti-dumping duties)ไดในอัตราเดียวกับ 

margin ของการทุมตลาดนั้นซึ่งจะทําใหความไดเปรียบในดานราคาอันเปนผลจากการทุมตลาดนั้นหมด

ไปยิ่งกวานั้นถึงแมจะสงออกในราคาทองตลาดของรัฐผูสงออกก็ยังเปนการทุมตลาดอยู เพราะวาราคา

ปกติที่ควรเปนจะตองรวมคาใชจายทั้งหมดในการขนสงจนถึงปลายทางซึ่งตองรวมอยูในราคาที่ควร

จําหนายดวยและถึงแมจะมีความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศไทย การยกเวนภาษีศุลกากรยังมีเวลา

ผอนผันใหปรับตัวอีกถึง 20 ปโดยใหลดภาษีลงตามลําดับจนกวาจะหมด ดังนั้นราคาสงออกมาจําหนาย

ในประเทศไทยจึงตองรวมทั้งภาษีขาเขาอีกดวย จึงจะไมเปนการทุมตลาดในระดับระหวางประเทศ และ

ในระดับในประเทศผูนําเขาก็ยังตองรวมคาโสหุยทั้งหมดกับ margin ของกําไรในอัตราที่จะคุมคาสําหรับ

การที่จะจําหนายสินคานั้นในราคาที่จะถึงมือผูบริโภคอีกดวย ดังนั้นในเมื่ออัตราคาครองชีพใน

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดสูงกวาในประเทศไทยมากการที่จะจําหนายผลิตพันธุนมที่นําเขาจาก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดในราคาที่ต่ํากวาผลิตพันธุนมของไทยในประเทศไทยโดยไมเปนการทุมตลาด

จึงไมมีทางที่จะเปนไปไดเลย  สวนความดอยดานคุณภาพของสินคามิไดเปนผลจากความดอยดาน

เทคโนโลยี เพราะกิจการโคนมหลักที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมของไทยเปนกิจการรวมทุนกับเดนมารค 

ซึ่งเทคโนโลยีดานกิจการโคนมมิไดดอยกวาออสเตรเลียและนิวซีแลนดแตอยางใด นอกจากนั้นผูประกอบ
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กิจการของไทยยังมีเวลาปรับตัวไดอีกเกือบ 20 ป ดังนั้นหากปรากฏวาผลิตพันธุนมจากออสเตรเลียที่

จําหนายในทองตลาดของไทยมีราคาต่ํากวาของไทยหนทางที่แกไขได โดยงายคือการใชมาตรการตอตาน

การทุมตลาดและโดยปรับปรุงคุณภาพสินคาโภคภัณฑนี้ของไทยและประเมิน Margin ของการทุมตลาด

ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด แลวเรียกเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดในอัตราน้ันซึ่งจะทําใหราคา

ผลิตภัณฑนมที่นําเขาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนดในประเทศไทยไมมีทางที่จะต่ํากวาของไทยได สวน

การปรับปรุงคุณภาพสินคาของไทยก็มีเวลาปรับตัวไดถึงเกือบ 20 ป ก็นาจะทําใหแขงขันกับสินคาจาก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดโดยไมยากนักเพราะจะมีความไดเปรียบในเรื่องราคาสินคาอยูแลวและ

เทคโนโลยีของเดนมารคซึ่งเปนผูรวมลงทุนกับกิจการของไทยก็มิไดดอยกวาของออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดนอกจาก นั้นออสเตรเลียและนิวซีแลนดก็ยังเสนอที่จะถายทอดเทคโนโลยีดานนี้ให แกประเทศ

ไทยอีกดวย 

          สวนผลิตภัณฑโคเนื้อปญหาในดานราคาสินคาก็มีลักษณะเดียวกันวาไมมีทางเปนไปไดที่

จะมีราคาต่ํากวาโคเนื้อในทองตลาดของไทยโดยไมเปนการทุมตลาด สวนดานคุณภาพของสินคาเปน

เร่ืองของกฎการตลาดคุณภาพและราคาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกของผูบริโภค โดยหลักการแลว

หนทางแกไขก็มีแตการพัฒนาคุณภาพใหแขงขันไดเทานั้น  และแมคุณภาพของสินคาไทยดอยกวาของ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด แตถาราคาต่ํากวาก็ยอมครองตลาดระดับลางๆได 

              หนทางเยียวยาปญหาในเรื่องนี้จึงอยูที่วาทั้งผูประกอบการคาของไทยและสวนราชการ

ผูรับผิดชอบตองรวมกันสอดสองและตรวจสอบพรอมกับหาหลักฐานมายืนยันใหไดวาราคาสินคา

ดังกลาวที่นําเขาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนดในทองตลาดของไทยต่ํากวาราคาที่ควรจะเปนตาม

หลักเกณฑดังกลาวขางตนและมอบใหทางราชการเปนผูดําเนินการใชมาตรการตอบโตโดยการเก็บภาษี

ตอตานการทุมตลาดตามสิทธิของไทยในกฎหมายการคาระหวางประเทศตอไปในลักษณะเปน

surchargeเพิ่มขึ้นไดในสัดสวนเดียวกัน 

             การเก็บภาษีตอตานการทุมตลาด (AD) เปนสิทธิของรัฐผูนําเขาที่จะทําไดในกรณีที่ผูสงออก

มีพฤติกรรมที่เปนการทุมตลาดซึ่งตาม Art. VI:I ของ GATT หมายถึงการที่ผลิตพันธุของรัฐหนึ่งถูกสงออก

ไปจําหนายในทองตลาดของอีกรัฐหนึ่งในราคาที่ต่ําราคาปกติของสนคานั้นซึ่งหมายถึงราคาที่ cover 

คาใชจายในการผลิต (manufacturing cost) คาบรรจุหีบหอ คาภาษี คาขนสงในประเทศและระหวาง

ประเทศ ภาษีขาเขารวมทั้งผลกําไรที่คุมคาดวย เพราะในการทําการคาผูประกอบ การคายอมกระทําโดย

หวังที่จะไดกําไรคุมคา ดังนั้นผลิตภัณฑนมที่ออสเตรเลียสง ออกมาจําหนายในประเทศไทยในราคาที่ต่ํา

กวาผลิตภัณฑนมของไทย จึงเห็นไดชัดวาเปนการทุมตลาด ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐผูนําเขามีสิทธิตาม

กฎหมายการ คาระหวางประเทศมีสิทธิเก็บภาษีตอตานการทุมตลาด (anti-dumping duties) ไดใน

สัดสวน (proportion) เดียวกันกับขนาด (margin) ของการทุมตลาดโดยผูเล้ียงโคนมไทยที่ไดรับผลเสีย

หายตองรองเรียนตอกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนสวนราชการผูรับผิดชอบขอใหใชมาตรการตอบโตโดย
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ผูแทนกระทรวงพาณิชยประจําออสเตรเลียกับผูประกอบกิจการเลี้ยงโคนมตองรวมกันสืบวาผลิตภัณฑ

นมที่สงมาจําหนายในประเทศไทยนั้นในทองตลาดที่ออสเตรเลียปกติราคาเทาไรคาบรรจุหีบ หอ 

(packaging) สําหรับการสงออกราคาเทาไร คาขนสงในประเทศเทาไร คาโสหุยทั้งหมดสําหรับการขนสง

ระหวางประเทศเทาไรและตองเสียภาษีขาเขาทั้งหมดเทาไรดวยเพราะวาถึงแมจะมีความตกลงเปดเสรี

การคากับไทยก็ไมไดยกเวนภาษีทั้งหมดทันที แตจะตองทยอยลดใหไปเร่ือยๆ จนหมดภายใน 20 ป 

ดังนั้นในชั้นนี้ก็ยังตองเสียภาษีอยูสวนหนึ่ง และเมื่อนําเขาแลวตองเสียคาขนสงในประเทศเทาไรเพื่อ

ประเมินวา ควรขายสินคานั้นในประเทศไทยในราคาเทาไร โดยคํานึงถึงความแตกตางของคาครองชีพใน

ออสเตรเลียกับในประเทศไทยดวย แลวลบดวยราคาที่ขายจริงในทองตลาดในประเทศไทยก็จะทราบ

ขนาด (margin) ของการทุมตลาด ตอจากนั้นทางราชการไทยก็สามารถเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดได

แตตองแจงใหออสเตรเลียทราบวาจะใชมาตรการเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดอันเปนการเริ่ม

กระบวนการปรึกษาหารือ (consultation) เพื่อหาทางรอมชอมกันตาม Dispute Settlement 

Understanding (DSU) แลวแจงผลการเจรจาหารือกันใหองคกรระงับขอพิพาท (Dispute Settlement 

Body–DSB) ของ WTO ทราบ หากการเจรจาหารือกันไมไดผลรัฐคูพิพาทก็สามารถนําขอพิพาทเขาสู

กระบวนการระงับขอพิพาทตาม DSU ตอไป16

         แตกรณีการนําโคเนื้อจากออสเตรเลียมาขุนในประเทศไทยและทําความเสียหายใหกับผู

เล้ียงโคเนื้อในประเทศไมสามารถใชภาษีตอตานการทุมตลาดไดเพราะถือเปนการลงทุน ในขณะที่ภาษี

ตอตานการทุมตลาดจะเรียกเก็บไดเฉพาะในขณะที่มีการนําเขาเทานั้น 

 
 9.5 ปญหาเรื่องขาวและการระบายสินคาเกษตรไทยโดยการคาแบบ Barter trade 
           ปญหาเรื่องขาว 
            แมแตองคการการคาโลก (WTO) ก็ถือวาขาวเปนผลิตพันธุพิเศษที่ตองอยูในบังคับของ

หลักการและมาตรการพิเศษเมื่อเปนการสงเสริมใหมีการคาที่เสรีขึ้นสําหรับสินคาประเภทนี้ในตลาด

การคาระหวางประเทศ17แตโดยที่ขาวเปนสินคาหลักของไทย ในการเจรจาความตกลงกอตั้งเขตการคา

เสรี  ดังนั้นในการเจรจาเรื่องTariff Line ตองดูเสมอวาอยูในระดับที่จะทําใหขาวและผลิตภัณฑขาวซึ่งจะ

รวมถึงบะหมี่ สําเร็จ รูปซึ่ ง เปนสินคาขาออกที่ สําคัญมากอยางหนึ่ งของไทยโดยอัตโนมัติและ      

นอกจากนั้นหากขาวจะตองถูกตัดออกจากบัญชีสินคาที่จะเปดใหคาไดโดยเสรีอยางนอยก็ควรระบุเพียง

                                                 
 16 ดูรายละเอียดของกระบวนการใน บัณฑิต หลิมสกุล “ กลไกระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกใน

บริบทของเศรษฐกิจไรพรมแดน” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2549 

หนา341-383 

 17 ในฐานะที่เปนผูสงออกขาวรายใหญของโลกรายหนึ่งประเทศไทยจะเรียกรองใหเปดเสรีการคาขาว

เสมอในการเจรจาระหวางประเทศทุกๆ เวทีแตจะไดผลสําเร็จที่นอยมากเสมอเชนกัน 
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“ขาว”เทานั้นและไมใหรวมถึง rice products เพื่อไมใหรวมถึงบะหมี่สําเร็จรูป ซึ่งก็เปนสินคาขาออกที่

สําคัญอยางหนึ่งของไทย หลักการนี้ควรใชสําหรับการเจรจาเกี่ยวกับผลไมดวย โดยหากจําเปนตองตัด

รายการใดออกก็ไมควรใหรวมถึงผลไมกระปองดวย   

            สหรัฐฯ ซึ่งเปนคูแขงของไทยในการสงออกขาวไปขายในสหภาพยุโรปตองเสียภาษีสําหรับ

ขาวที่ยังมิไดขัดใหเปนสีขาว(brown rice)เพียงตันละ 42.5 ยูโรเทานั้น แตไทยตองเสียภาษีสําหรับขาว

ขาวตันละ 175 ยูโร (เทากับ ฿ 8,750) ซึ่งแตกตางกันถึงตันละ 132.5 ยูโร โดยคาขัดเม็ดขาวใหเปนขาว

ขาวราคาเพียงตันละ 80 ยูโรเทานั้น18 ถาสหภาพยุโรปซื้อขาวที่ยังไมไดขัดสีของสหรัฐมาสีใหเปนขาวขาว

ก็ยังราคาต่ํากวาขาวขาวของไทยอีกมาก ผูสงออกขาวไทยจึงเสียเปรียบผูสงออกขาวสหรัฐฯ มาก 

            แตถึงแมประเทศไทยตองเสียสวนแบงของตลาดในสหภาพยุโรปใหแกสหรัฐฯ อันเปนผล

จากการเลือกปฏิบัตินี้ขอเสียเปรียบดังกลาวนี้สวนหนึ่งก็ไดรับการชดเชยดวยสิทธิพิเศษทางศุลกากร

(GSP)ใหไมตองเสียภาษีที่สหภาพยุโรปใหแกประเทศไทย(ซึ่งสหรัฐไมมีสิทธิที่จะไดรับเพราะมิไดเปน

ประเทศกําลังพัฒนา)ทั้งที่มีอยูกอนแลวกับท่ีสหภาพยุโรปตองใหเพิ่มเติมอีกตามความตกลงชดเชยดวย

การยกเวนภาษี (Duty free compensation agreement) สําหรับผลิตผลที่ไดรับผลกระทบอยางมากจาก

การขยายจํานวนสมาชิกของสหภาพยุโรป ตามสิทธิที่พึงจะไดรับตามกฎของ WTO ทีทําใหประเทศไทย

ไดรับ quota การยกเวนภาษีสําหรับปลาทูนากระปองเพิ่มขึ้นอีกปละ 1,816 ตัน โดยสวนที่เหลือใน quota 

อีก 13,390 ใหเสียภาษีเพียง 12% นอกนั้น สวนที่นําเขานอก quota ตองเสียภาษี 24% และยังนําเขา

โดยปลอดภาษีสําหรับขาวเปลือกเจ็ดตัน ขาวแกรบ 1,634 ตัน ขาวซอมมือ 25,516 ตันและขาวหัก 

31,788 ตัน19สําหรับผลิตภัณฑอื่นอีกไมกี่รายการที่จําเปนตองเพิ่มอัตราภาษี สหภาพยุโรปก็จะเจรจาทํา

ความตกลงชดเชยใหอยางเปนธรรมและเปนที่พอใจ  

        สําหรับสวนแบงของตลาดที่ตองเสียใหสหรัฐฯ ไป หากจะรักษาสวนแบงตลาดนั้นไวใหได 

ไทยจะตองเจรจาขอใหสหภาพยุโรปเพิ่ม quota ขาวที่ไดรับGSP ใหยกเวนภาษีเปนถึงปละ 21,455 ตัน20

แตมีโอกาสที่จะเปนไปไดนอยมาก 

       นอกจากนั้นถึงแมวาโดยหลักการประเทศไทยมีสิทธิที่จะใชมาตรการตอบโต (retaliate) 

การเลือกปฏิบัติของสหภาพยุโรปไดแตในแงกลยุทธแลวความคิดของบางคนที่วาประเทศไทยนาจะใช

สิทธินั้นแตก็พนกําหนดที่จะทําไดแลว 21ไมนาจะเปนความคิดที่ถูกตอง เพราะสหภาพยุโรปเปนคูคา 

(trading partner) ที่ใหญที่สุดรายหนึ่งของไทย ซึ่งในปที่แลวมูลคาการสงออกของไทยไปสหภาพยุโรปสูง

ถึง 11.36 ลานลานยูโร  ในขณะที่การนําเขาจากสหภาพยุโรปมีเพียง 8.3 ลานลานยูโรเทานั้น และในชวง

                                                 
18 BANGKOK POST, Monday, April 18, 2005, p. B4 

 19 BANGKOK POST, Friday, March 1, 2006, p. B4 

 20 BANGKOK POST, Monday, April 16, 2005, p. B4 
21 Ibid. 
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ป 2544-2548 ไทยไดเปรียบดุลการคากับสหภาพยุโรปถึงปละประมาณ 3.1 ลานลานยูโร ทั้งนี้ สวนหนึ่ง

เปนเพราะไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ที่สหภาพยุโรปใหแกประเทศไทยดวย และในเมื่อ GSP 

เปนสิทธิพิเศษที่ใหเปลาฝายเดียวเพื่อชวยเหลือประเทศที่กําลังจะพัฒนา ซึ่งโดยหลักการแลวรัฐผูใหจะ

ยกเลิกแกไขเปลี่ยนแปลงอยางไรและเมื่อไรก็ได  การใชสิทธิตอบโตอาจทําใหสหภาพยุโรปยกเลิกการให 

GSP แกประเทศไทยเสียก็ได ซึ่งผลไดจะไมคุมกับผลเสีย 

         อยางไรก็ดี ถึงแมการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ตองเปนไปตามหลักการของ

สหภาพยุโรป มิใชวาจะกระทําไดโดยพลการเสียทีเดียวดังจะเห็นไดจากการที่อินเดียเคยยื่นฟองคัดคาน

การตัด GSP ตอศาลสหภาพยุโรปมาแลวประเทศไทยไมควรหวังพึ่งการไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร 

(GSP) มากนัก เพราะสหภาพยุโรปใช GSP เปนเครื่องมือในการบังคับใหประเทศกังพัฒนาตองยอมรับ

หลักการของ ILO ทั้งหมด ซึ่งสหภาพยุโรปถือวาเปนมาตรฐานแรงงาน ดังนั้นหากสหภาพยุโรปพบวา

ประเทศไทยไมปฏิบัติตามหลักการของ ILO ทั้งหมด (ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับประเทศไทย อยางนอย พ.ร.บ.

แรงงานสัมพันธก็ขัดตอหลักการของ ILO จึงเปนชองทางที่จะทําใหไทยถูกตัด GSP ได) 

             นอกจากนี้โครงการอาเซียนภายใตกรอบของ AFTA อีกโครงการหนึ่งที่อาจสงผลกระทบตอ

สินคาเกษตรของไทยคือโครงการที่ตกลงจะใหมี pooling ของขาวไทยกับ ขาวเวียดนามสําหรับการ

สงออกไปจําหนายนอกอาเซียนเพื่อไมใหมีการตัดรา คากันเองปญหายุงยากเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ควร

คํานึงถึงคือ ประการแรกจะให silo จะอยูที่ประเทศไทยหรือท่ีเวียดนาม ประการที่ 2 สัดสวนของคาใชจาย

ในการกอสรางและบริหาร silo และstock pile จะแบงสรรกันอยางไรตลอดจนจะ ใหใครเปนผูรับผิดชอบ

ในการบริหาร silo และ stock pile และ marketing ใหใครเปนผูรับผิดชอบและสัดสวนของกําไรและการ

ขาดทุนจะตกลงกันอยางไร  และจากประสบการณในเรื่องการคาสินคาอื่นๆโครงการในลักษณะนี้ยังมี

ความเสี่ยงคอนขางสูงที่อาจมีชองทางใหเกิดการทุจริตไดเชนเดียวกับที่เคยประสบมาแลวในเรื่องการ

สงออกมันสําปะหลังไปยุโรปในยุคที่ยังไมมีการกีดกันในรูปของ quota ซึ่งผูสงออกไดปลอมปนสินคาโดย

ผสมทรายปนกับแปงมัน สําปะหลังเพื่อใหไดน้ําหนัก ผลปรากฏวาทําใหหมูของเกษตรกรในยุโรปลมตาย

เปนจํานวนมาก ทําใหไทยเสียสวนแบงตลาดไปและถูกใชมาตรการควบคุมที่เครงครัดอันเปนอุปสรรค

สําหรับการคาของไทยได ซึ่งในกรณี pooling ของขาว ในเมื่อราคาขาวของเวียดนามต่ํากวาขาวไทยมาก

เพราะคุณภาพต่ํากวา อาจทําใหมีการทุจริตโดยการนําขาวเวียดนามมาปนกับขาวไทยเพื่อสงออกในนาม

ของขาวไทยซึ่งจะทําใหคุณภาพขาวไทยต่ําลงและหากการปลอมปนเปนที่ประจักษก็จะขาดความ

นาเชื่อถือในคุณภาพของขาวไทยและทําใหเสียลูกคาได  ดังนั้นหากจะคงนโยบายนี้ไวก็ตองมีมาตรการ

ปองกัน ๒ ประการคือประการแรกตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา (QC) อยางเขมงวด และประการที่

สองตองมีความตกลงยอมรับหนังสือรับรองคุณภาพสินคาระหวางไทยกับรัฐผูนําเขาตามหลักการในเรื่อง

trade facilitationดวย  
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        นอกจากนั้นหลักการนี้ยังมีขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ วิธีนี้จะเหมาะสมสําหรับการคาใน

ระดับระหวางรัฐบาล (G to G) เทานั้น 
 การระบายสินคาเกษตรที่คางอยูในสต็อกของทางการ 
       เปาหมายหลักอยางหนี่งสําหรับประเทศไทยของการทําความตกลงเขตการคาเสรีสําหรับ

ไทยคือการสงออกและระบายสินคาเกษตรซึ่งรวมถึงสวนที่คางสต็อกอยูดวย ดังนั้น นอกจากการสงออก

สินคาเกษตรตามรูปแบบปกติและภายใตกรอบเขตการคาเสรีแลวยังควรสงออกในรูปของ counter trade 

อีกซึ่งกระทําไดใน 2 รูปแบบคือ  

- ในรูปของการคาระดับ G to G โดยใชสินคาซื้อสินคา(barter trade) ซึ่งทํา ไดโดยใช

ผลิตภัณฑเกษตรเชน ขาว ไก มันสําปะหลัง ลําไยแหง ยางพาราที่ทางราชการรับซื้อจากเกษตรกรในราคา

พิเศษเพื่อพยุงราคา ซึ่งคางอยูในสต็อกของทางราชการเปนจํานวนมาก สําหรับใชซื้อสินคาในระดับ G to 

G หรือที่รัฐบาลเปนผูซื้อมาเปนทรัพยสินของรัฐ เชนการซื้ออากาศยานที่เปนเครื่องบินโดยสารสําหรับ

สายการบินที่เปนรัฐวิสาหกิจซื้อเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอรหรือเครื่องบินขับไลหรืออาวุธเพื่อใชในกองทัพ 

หรือใชในราชการของตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครองอื่นหรือซื้อหัวรถจักรสําหรับใชในราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งนอกจากจะเปนการระบายสินคาที่คางสต็อกในปริมาณมากมายแลว ยังเปนการประหยัด

สํารองเงินตราตางประเทศของรัฐอีกดวยโดยไมเปนการชวยเหลือวิสาหกิจเอกชนรายใดรายหนึ่ง

โดยเฉพาะอยางที่นักวิชาการบางคนกลาวหาโจมตีแตอยางใดเพราะมิใชการซื้อขายโดยตรงกับวิสาหกิจ

เอกชนนั้นและสินคาเกษตรตางๆ ที่ตกคางอยูในสต็อกของทางราชการก็เปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการ 

อากาศยานหรืออาวุธซึ่งซื้อมาในรูปของ barter trade ดังกลาวก็เปนของทางราชการมิไดเปนกรรมสิทธิ์

ของเอกชนแตขอดีที่สําคัญมากของการขายสินคาเกษตรในรูป barter trade ก็คือในการซื้อขายสินคา

ตามรูปแบบนี้ ถึงแมวาผูขายมักจะถูกกดราคาซึ่งทําใหโดยกติจึงมักจะขายสินคาไดราคาต่ํากวาราคาขาย

ปกติทําใหราคาสินคาถูกลงแตก็จะทําใหขายสินคาไดมากกวาที่จะขายตามธรรมดา โดยไมถือวาเปนการ

ทุมตลาดเพราะเปนสิ่งปกติที่การคาในรูปแบบนี้จะไดราคาที่ต่ํากวาราคาทั่วไป แตการคาในรูปของ 

barter trade มีขอจํากัดอยูหลายประการ คือประการแรกการคาในรูปแบบนี้ปกติจะกระทํากันในระดับ 

G to G เทานั้นโอกาสที่จะทํากันในระดับเอกชนกับเอกชนเกือบไมมีทางที่จะเปนไปไดเลย ประการที่สอง 

แมแตในระดับ G to G ก็มีโอกาสที่จะเปนไปไดยากเพราะจะตองเปนสินคาเกษตรที่รัฐผูซื้อตองการอยู

แลว เชนการที่ไทยใชขาวซื้อน้ํามันจากอิหราน สามารถกระทําไดเพราะอิหรานตองการซื้อขาวจากไทยอยู

แลวแตไมตองการใชเงินตราตางประเทศ และไทยก็ตองการซื้อน้ํามันจากอิหรานดวย หรือมิฉะนั้นก็อาจ

กระทําไดเมื่อรัฐอีกฝายหนึ่งตองการที่จะขายสินคาที่มีราคาสูงของตนใหแกไทยใหไดซึ่งถาสินคาเกษตร

ของไทยเปนสิ่งที่รัฐนั้นใชอยูแลวแตไมเคยซื้อจากไทยเลย ก็จะสมประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย เชนการ

เจรจาซื้อขายเครื่องบินรัสเซีย แตถึงแมรัฐอีกฝายหนึ่งจะไมมีความจําเปนที่จะตองใชสินคาเกษตรนั้นของ

ไทยนักแตก็นําไปใชประโยชนไดหากตองการขายสินคาของตนใหไทยใหไดเชนในกรณีการเจรจาซื้อขาย
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เครื่องบินเมื่อเร็วๆ นี้รัฐนั้นก็อาจยอมใหฝายไทยชําระราคาเปนสินคาเกษตรไดในลักษณะเปนการลด

ราคาไปกรายๆ ขอจํากัดอีกประ การหนึ่งคือการที่ใชสินคาเกษตรซื้อสินคาอื่นจากรัฐคูคาอีกฝายหนึ่งจะ

ทําไดเฉพาะในกรณีที่สินคาเกษตรที่จะใชใน barter trade นั้นเปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการเทานั้นและ

ตองใชซื้อสินคาที่จะนํามาใชในราชการเทานั้นดวยนอกจากนั้นสินคาเกษตรที่จะใชใน barter tradeได

ปกติตองเปนสินคาเกษตรที่เก็บไวไดนานๆ เชนขาว มันสําปะหลังหรือสินคาเกษตรอื่นๆที่มิใชสินคาที่เนา

เสียงาย (Perishable goods) ดวย 

- ขอดีของการคาแบบ Counter Trade ในรูป barter trade ลักษณะนี้คือจะทําใหระบาย

สินคาเกษตรคางสต็อก ซึ่งหากทิ้งไวถึงแมจะมิไดเปนสินคาที่เนาเสียไดงายแตถาทิ้งคางสต็อกไวนานๆก็

เส่ือมคุณภาพไดและมีแตจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาและเทากับเปนเงินทุนที่จมอยูโดยมิได

กอใหเกิดรายไดเลยจึงนาจะระบายออกใหมากที่สุดที่จะทําได สวนขอกังวลของบางคนที่วารัฐผูซื้อจะนํา

สินคาเกษตรที่ซื้อใน barter trade จากไทยไปใชทุมตลาดซึ่งจะทําใหไทยเสียสวนแบงตลาดไปนั้น ไม

นาจะเปนไปไดเพราะวาประการแรกรัฐที่ซื้อสินคาเกษตรไปจากไทยไมมีสาเหตุที่จะตองทําเชนนั้นเพราะ

มิใชผูสงออกสินคาเกษตรที่เปนคูแขงของไทยที่จําเปนตองใชวิธีทุมตลาดเพื่อขจัดผูสงออกที่เปนคูแขง 

นอกจากนั้นการสงออกใดที่เปนการทุมตลาดยังเปนการละเมิดกฎหมายการคาระหวางประเทศอีกดวย

สวนขอกังวลวาหากใชสินคาเกษตรเปนจํานวนมากไปซื้อเครื่องบินจะทําใหสินคาขาดมือทําใหผูสงออก

ของไทยหาสินคาสงใหลูกคาประจําไมทัน ก็เปนขอวิตกผิดๆ เชนกันเพราะสินคาเกษตรที่ใชใน barter 

trade เปนทรัพยสินของทางราช การที่มีอยูแลวจึงไมมีผลกระทบตอปริมาณสินคาที่มีในทองตลาดทั่วไป
22จึงไมกระทบกระเทือนตอการคาระดับระหวางเอกชน  

- การคาแบบ Counter Trade อีกลักษณะหนึ่งถึงแมจะเปนผลจากการเจรจาการคาระดับ 

G to G แตตัวการคาเองจะกระทําในระดับกึ่งราชการ เชนกรณีของอินโดนิเซีย ซึ่งในการเจรจาการคา

ระหวางประเทศ อินโดนิเซียจะเสนอในลักษณะเปนPackageโดยจะเจรจาใหรัฐคูคานําเขาสินคาจากอิน

โดนิเซียในปริมาณที่ใกลเคียงกับที่รัฐคูคานั้นจะสงออกมายังประเทศอินโดนิเซียทั้ง นี้เพื่อใหอํานาจ

ตอรองสูงขึ้น ทางการอินโดนิเซียจะใหสวนราชการทั้งหมดแจงประเภทและปริมาณสินคาทั้งหมดที่

ทางการจะซื้อจากตางประเทศ ประ เทศใดประเทศหนึ่งเพื่อใชเปนเครื่องตอรองใหประเทศนั้นๆ ตองซื้อ

สินคาที่อินโดนีเซียตองการสงออก โดยไมจําเปนตองเปนการคาในรูปของ Barter Trade และใหซื้อสินคา

โดยตรงไดจากผูประกอบการคาสินคานั้นๆ ในอินโดนิเซีย ซึ่งก็เปนการคาแบบ Counter Trade อีก

ประเภทหนึ่ง ที่ประเทศไทยอาจพิจารณานํามาใชเพื่อระบายสินคาเกษตรของไทยได แตตองไมมีขอจํา 

กัดใหตองซื้อสินคาจากวิสาหกิจรายใดรายหนึ่ง 

 

                                                 
 22 ขอกังวลดังกลาวสรุปมาจากบทความใน  BANGKOK POST ฉบับวันจันทรที่ 30 มกราคม 2549 

หนา B2 
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 9.6 การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลง 
            การที่ภาครัฐพยายามหาทางเยียวยาผลกระทบจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีโดย

การจัดตั้งกองทุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทุนเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคา โดยกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย    และกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ของกระทรวงเกษตร

ฯ จะกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพหากสามารถแยกแยะกลุมของผูที่เกี่ยวของ กลาวคือ พวกที่ไดรับ

ผลกระทบจนตองเปลี่ยนแปลงอาชีพซึ่งจะไดรับความชวยเหลือสําหรับปจจัยจําเปนตางๆเพื่อการเปลี่ยน

อาชีพ รวมถึงเงินคายังชีพในระหวางที่ตองรอรายไดจากอาชีพใหม และอีกพวกหนึ่งที่ตองไดรับความ

ชวยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการผลิต 

             อยางไรก็ตามปญหาเรื่องงบประมาณของกองทุนเปนเรื่องทางนโยบาย แตในทางปฏิบัติ

หากตองการเก็บจากผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจากการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีจะประเมิน

ไดยากและเสี่ยงตอการดําเนินการในลักษณะของการลงโทษผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ  การ

กําหนดงบประมาณจากรัฐสามารถกระทําไดดัง เชนเรื่องการพยุงราคาสินคาเกษตรซึ่งถือเปนการ

อุดหนุนจากงบประมาณแผนดินซึ่งดําเนินการอยูแลว ทั้งนี้เพราะเห็นวาเปนประโยชนสวนรวมสําหรับ

เศรษฐกิจของประเทศ สวนผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งหลายก็มีหนาที่ตองเสียภาษีกลับมาใหรัฐ  การ

อุดหนุนในลักษณะที่เปนการใหเงินชวยเหลือสามารถกระทําไดโดยชอบ เพราะเปนมาตรการที่มุงผลทาง

สังคม แตหากมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการสงออกโดยตรงและมีผลเปนการบิดเบือนการคาตามปกติ

ก็ถึงจะถือวาเปนมาตรการที่ขัดกับกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

              สําหรับองคประกอบของผูรับผิดชอบการบริหารกองทุนนั้น แมจะมีภาคอุตสาหกรรม 

การคาและการธนาคารเขามามีสวนรวมเพราะตองดูแลกํากับการบริหารงานของกองทุนใหโปรงใสและมี

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค แตก็จําเปนตองมีผูแทนของภาคเกษตรอยูดวยเสมอเชนกันในสัดสวนที่

เหมาะสมและเปนธรรม  ทั้งนี้ความสําเร็จของกองทุนขึ้นอยูกับหลายปจจัยโดยเฉพาะในเรื่องความ

ชัดเจนของเกณฑในเรื่องคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือและขอบเขตของความชวยเหลือ 

 
10. ปญหาที่อยูในขั้นการเจรจาเพื่อทําความตกลงเขตการคาเสรี 
 
       10.1 เรื่องทรัพยสินทางปญญา 
        ในภาพรวม ในสวนที่เกี่ยวกับผลิตผลหรือสินคาเกษตรควรเจรจาทําความเขาใจโดยมี

บันทึกเปนหลักฐานดวยวาการคุมครองสิทธิบัตรจะไดรับเพียงในสวนที่เปนการประดิษฐคิดคนขึ้นมาใหม

เทานั้นและจะไดรับการคุมครองเฉพาะกรรมวิธีในการผลิตเทานั้นมิใชตัวพืชพันธุนั้นทั้งหมดเชนที่ทาง

ญี่ปุนไปจดทะเบียนสิทธิบัตรการผลิตยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจากตนกวาว เครือมิไดทําใหไทยไมมี

สิทธิผลิตยาประเภทเดียวกันนั้นจากกวาวเครือตามที่เปนขาว เพียงแตจะผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกันไมได

เทานั้น และถานําขาวหอมมะลิไปพัฒนาใหคุณภาพดีขึ้นก็ไมไดหมายความวาตอไปนี้หากปลูกขาวหอม
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มะลิจะตองจายคาใชสิทธิบัตร ซึ่งจะตองจายเฉพาะสําหรับสวนที่มีการพัฒนา ขึ้นมาตามกรรมวิธีของผู

ทรงสิทธิในสิทธิบัตรนั้นเทานั้น และการประดิษฐคิดคนใหมที่ไดรับการคุมครองสิทธิบัตรสวนใดหมดอายุ

การคุมครองและตกเปนสาธารณสมบัติ (public domain) ไปแลวถึงแมจะนํามาพัฒนาเพิ่มขึ้น ก็จะไดรับ

ความคุมครองเพียงสําหรับสวนที่เปนการพัฒนาเพิ่มขึ้นเทานั้นและจะไมทําใหสวนที่ตกเปน public 

domain ไปแลวกลับไดรับความคุมครองรวมไปกับสวนที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมเหมือนกับที่สหรัฐตองการ

ตามสูตร TRIPs+ ซึ่งแมแต TRIPs อยางเดียวก็ยังมีกฎหมายรองรับ (enabling legislation)ไมครบอยู

แลวถายอมรับสูตร TRIPs+ ก็จะตองออกกฎหมายอนุวัติการ ซึ่งกรณีจะเขาขายมาตรา 224 ของ

รัฐธรรมนูญที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและออกกฎหมายอนุวัติการกอน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนเรื่อง

ผลิตผลทางเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่นๆ และผลิตภัณฑยาก็ตาม 

            ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็จะมีผลกระทบตอสินคาเกษตรของ

ไทยได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประเทศไทยยอมผอนปรนใหสหรัฐอเมริกาในการทําขอตกลง ซึ่งสหรัฐฯ

พยายามกดดันใหประเทศไทยยอมรับหลักการในเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มากกวา

พันธกรณีภายใตกรอบของ TRIPs ขององคการการคาโลก (TRIPs plus) ซี่งแมแตในกรอบของ TRIPs

ไทยก็ยังสามารถอนุวัติการไดเพียงบางสวนเทานั้น หากยอมตามสหรัฐฯ  ผลกระทบนอกเหนือจากเรื่อง

สิทธิบัตรยาที่เอารัดเอาเปรียบมากในแงการขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตรยาใหยาวขึ้นอีกและขยาย

ขอบเขตใหการคุมครองสิทธิบัตรยายอนหลังไปถึงสวนที่พนจากอายุการคุมครองแลวที่เรียกวา public 

domain ซึ่งหมายความวาเปดเสรีใหผูใดนําไปแสวงประโยชนก็ได ซึ่งเปนการขยายขอบเขตการคุมรองที่

ขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของหลักกฎหมายในเรื่องสิทธิบัตรที่ตองการใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีให ประเทศดอยพัฒนาดวย ก็ยังอาจมีผลกระทบอยางมากตอสินคาเกษตรของไทยอีกดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมื่อสหรัฐฯ เคยอาศัยโครงการชวยเหลือพัฒนาพันธุขาวไทยมาชวยพัฒนาจนพันธุ

ขาวดีขึ้นแลว กลับเอาเทคโนโลยีใหมนั้นมาใชประโยชนสําหรับสหรัฐฯ โดยผลิตขาวที่ใชชื่อวา “ขาวไทย” 

อันเปนผลจากการพัฒนารวมกัน แลวขายแขงในตลาดโลกกับขาวไทย โดยผลของความตกลงกอตั้งเขต

การคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯในสวนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑเกษตรก็จะใชหลักการทํานองเดียวกับเร่ือง

สิทธิบัตรยา กลาวคือตามขอมูลเทาที่ปรากฏในสื่อมวลชนในกรณีที่มีการพัฒนาพืชพันธุในลักษณะตอ

ยอดจากสิ่งที่มีอยูเดิมแลวซึ่งทําใหพืชพันธุนั้นไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิมบางสวน มีชองทางที่

ความตกลงอาจใชถอยคําที่จะทําใหการคุมครองสิทธิบัตรในการพัฒนาพืชพันธุนั้นครอบคลุมไปถึงพืช

พันธุประเภทนั้นทั้งหมดดวย ยกตัวอยางเชนพันธุขาวจะเปนพันธุที่เรียกวา ขาวไทยหรือขาวหอมมะลิก็

ตาม หากพัฒนาใหคุณภาพสูงขึ้นโดยกรรมวิธีใดก็ตาม ทางสหรัฐฯก็จะจดทะเบียนใหสิทธิบัตรครอบคลุม

ถึงพืชพันธุนั้นทั้งหมด อันจะสรางปญหาใหเกษตรกรของไทยอยางมากเชนเดียวกับกรณีของดอก

โปยเซียนที่มีการพัฒนาทางพันธุกรรมขึ้นเปนดอกโปยเซียนหงอน ก็อาจทึกทักเรียกเก็บคาตอบแทนการ

ใชสิทธิบัตร (royalty)ใหคลุมถึงการปลูกดอกโปยเซียนทั้งหมดเชนเดียวกับท่ีญี่ปุนเคยทํามาแลวในการจด
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ทะเบียนสิทธิบัตรผลิตยาเสริมสมรรถภาพทางเพศดวยกวาวเครือ ทําใหวงการธุรกิจผลิตยาวิตกมาก

เพราะเขาใจวาตอไปนี้จะนํากวาวเครือมาผลิตยาเสริมสมรรถภาพทางเพศอีกมิได ซึ่งยังจะมีปญหาใน

ลักษณะเดียวกันสําหรับขาวไทยและขาวหอมมะลิไดดวย ทั้งๆที่โดยหลักการแลวสิทธิบัตรในกรณีทํานอง

นี้จะไดรับการคุมครองเฉพาะในสวนที่เปนการตอยอดขึ้นมาเทานั้น กลาวคือเฉพาะในสวนที่เปนการ

พัฒนาใหดีขึ้นกวาที่มีอยูแลวเทานั้นและจะคุมครองเฉพาะกรรมวิธีเทานั้นสวน ตัวพันธุขาวซึ่งมิไดเปน

การประดิษฐคิดคนขึ้นมา จะจดทะเบียนสิทธิบัตรไมได ดังนั้น ไมวาจะเปนกรณีตัวอยางทั้งสามกรณี

ดังกลาวนี้ผูที่จดทะเบียนสิทธิบัตรจะอางสิทธิที่จะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชสิทธิบัตรไดเฉพาะกรรมวิธี

และสวนที่พัฒนาขึ้นใหมเทานั้นไมรวมถึงตัวขาวไทย ขาวหอมมะลิ ดอกโปยเซียนและตนทองกวาวดวย 

        ดังนั้นในการเจรจาไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาทั่วไปหรือในเรื่องพืช

พันธุและผลิตผลทางเกษตรจึงควรระบุโดยชัดแจง (expressis verbis) เชน ระบุตอทายจากหลักการนี้

เลยวา “ทั้งนี้การคุมครองสิทธิบัตรดังกลาวจะกระทําไดเพียงสวนที่เปนการประดิษฐคิดคนขึ้นมาเทานั้น

และไมมีผลครอบคลุมถึงสิ่งที่มีอยูกอนแลวหรือที่พนอายุการคุมครองและไดกลายเปนสาธารณะสมบัติ 

(public domain) ไปแลว” ดวยก็ได เปนตน  

            สวนขอกังวลเรื่องตนทุนการเกษตรจะสูงขึ้นจากการทําความตกลงเขตการคาเสรี 

โดยเฉพาะผลกระทบดานการคิดคาพันธุพืชและสัตว คาดูแลสิ่งแวดลอม เชนในกรณีของการเลี้ยงกุง ซึ่ง

คาดวาการยกเวนดานภาษีจะไมครอบคลุมตนทุนการเกษตรที่เพิ่มขึ้นไดนั้น       ขอกังวลนี้ไมนาจะ

เกี่ยวกับการทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีเพราะประเทศผูนําเขามีสิทธิที่จะควบคุมในเรื่อง

ทั้งหมดไดอยูแลว เพราะคาพันธุพืชและสัตวเปนเรื่องของการคุมครองสิทธิบัตร ในฐานะรัฐสมาชิกของ

องคการการคาโลก ไทยมีพันธกรณีตองคุมครองตามความตกลง TRIPs อยูแลวและโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับสหรัฐอเมริกายังมีสนธิสัญญาทางไมตรีที่สรางพันธกรณีใหไทยตองคุมครองทรัพยสินทางปญญา

ของสหรัฐฯอยูแลว  สวนในเรื่องสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงรัฐผูนําเขาก็มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ของ

แกตตที่จะควบคุมหรือกําหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไดอยูแลวเชนกัน ดังเชนที่ไทยเคยถูกดําเนินการมาแลวใน

เร่ืองการทําลายปาชายเลนซึ่งถือวาเปนปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมและตองบําบัดน้ําเสียก็เปนปญหาดาน

สุขอนามัยที่เปนเหตุใหรัฐใชมาตรการตอบโตได  ดังนั้นจะทําความตกลงในเรื่องนี้หรือไมก็ไมนาจะ

กอใหเกิดผลแตกตางมากนักเวนแตในกรณีของสหรัฐที่จะใหถือหลักการ TRIPs plus กลาวคือเพิ่มเติม

ขึ้นจากพันธกรณีตามความตกลง TRIPs อีกตาง หาก ซึ่งนอกจากจะทําใหเพิ่มคาใชจายในการผลิตตาม

ขอกังวลดังกลาวแลวยังจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๒๒๔ อีกดวย 

         นอกจากนั้นปญหาในเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญายังมีอีกประเด็นหนึ่งที่พึง

พิจารณาคือเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indication หรือ appellation) ซึ่งในสวนของ

ประเทศไทยนาจะเปนผลดีมากกวาผลเสียเพราะ ประการแรก การที่ฝายไทยจะละเมิดหลักกฎหมายใน

เร่ืองนี้มีความเปนไปไดนอยมาก หลักการนี้จะเปนปญหาใหญเฉพาะในประเทศที่มีผลิตภัณฑทางเกษตร
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ซึ่งมีศักยภาพและเทคโนโลยีสูงไลเล่ียกันเทานั้น เชน เหลาองุนหรือเนยแข็งของฝรั่งเศสหรือโปรตุเกสเปน

ตน การที่ประเทศไทยจะผลิตเหลาองุนหรือเนยแข็งแลวระบุแหลงผลิตสินคานั้นวาผลิตที่บอรโดซ 

(Bordeaux) หรือเรียกวาเปน Port Wine หรือ Porto เพื่อนําออกจําหนายแขงขันกับฝร่ังเศสและโปรตุเกส

ไมมีทางเปนไปไดเลยแตในทางกลับกันการที่สหรัฐฯ นําพันธุขาวของไทยไปผลิตขาวสงออกขายแขงขัน

กับขาวไทยในตลาดโลก โดยใชชื่อวาขาวไทยยอมสงผลกระทบตอสินคาเกษตรของไทยไดเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่นิยมบริโภคขาวไทยเชนเซเนกัลเปนตน 

         แมในหลักการแลวการทําความตกลงเขตการคาเสรีมักจะครอบคลุมถึงการขจัดอุปสรรค

การคาโดยเนนในเรื่องอุปสรรคทางภาษีเปนหลัก แตก็จะรวมถึงเรื่องมาตรการที่มิใชทางภาษีดวยซึ่งเปน

ส่ิงที่ตองขจัดหรืออยางนอยก็ลดลงใหเหลือนอยทีสุดจึงจะสมประโยชนและเจตนารมณของการทําความ

ตกลงประเภทนี้ แตตามความเปนจริงแลว นอกจากจะมิไดขจัดNTBที่มีอยูแลว รัฐมักสรางNTB ขึ้นแทน

ในรูปแบบตางๆกันในลักษณะแอบแฝง เชนในกรณีของจีน ภาษีมูลคาเพิ่มที่แตกตางกันมากหรือการ

กําหนดหลักการใน Rules of Origin ในลักษณะที่เปนอุปสรรคการคาดังกลาวขางตน นอกจากนั้นก็ยัง

แอบแฝงในรูปอื่นไดในรูปของกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ปกติจะมิไดมีการกลาวพาดพิงถึงเลยใน

ความตกลงกอต้ังเขตการคาเสรี เพราะถือวาเปนมาตรการในประเทศที่แตละรัฐตางก็มีอธิปไตยที่จะ

กําหนดไดโดยถือวาเปนมาตรการทีเขาขายขอยกเวนตามมาตราXXของแกตตโดยถือวาเปนมาตรการ

ดานสุขอนามัยเชนเรื่อง Labeling และ GMO 

         ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสินคาเกษตรที่เปนผลิตภัณฑที่มีการตัดตอหรือตบแตงทาง

พันธุกรรม(GMO)ก็เปนปญหาที่ประเทศไทยเคยประสบมาแลว เชนกรณีของอาหารไก  และก็ยังจะเปน

ปญหาตอไปอีกสําหรับสินคาเกษตรอื่นๆอีกหลายราย เชนกรณีการผลิตขาวโดยนําเขาเมล็ดพันธุขาวจาก

ประเทศจีน อาจประสบปญหาในเรื่อง trade facilitation ไดในแงที่วา แทนที่รัฐผูนําเขาจะตองเปนผู

พิสูจนวาเมล็ดพันธุขาวนั้นมิไดเปนGMOกลับผลักภาระใหผูสงออกของไทยแทนเปนผูพิสูจน โดย

สันนิษฐานไวกอนวาถานําเขาเมล็ดพันธุขาวจากประเทศจีนมีความเสี่ยงสูงวาเมล็ดพันธุนั้นจะเปน GMO  

ซึ่งเปนสาเหตุที่สหภาพยุโรปมีสิทธิตามมาตรา๒๐ของแกตตที่จะหามนําเขาหรืออนุญาตใหนําเขาโดยมี

เงื่อนไข เชนใหตองปดฉลากสินคา(labeling) ซึ่งถึงแมจะยอมใหนําเขาไดภายใตเงื่อนไขนี้แตก็จะเปน

รูปแบบหนึ่งของ NTB  สําหรับขาวไทยได เพราะในสหภาพยุโรปเคยหามนําเขาGMO มาแลวและมีการ

ปลุกระดมความระแวงตอGMO มามาก ดังนั้นถึงแมจะอนุญาตใหนําเขาได แตเมื่อมีการปดฉลากระบุไว

ก็จะทําใหผูบริโภคลังเลที่จะซื้อสินคาเกษตรของไทย ทําใหขาดลูกคาไป  ดังนั้นในการเจรจาเขตการคา

เสรีควรตองหาขอมูลของรัฐคูเจรจาวารัฐนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับGMO อยางไร หากรัฐนั้นมีนโยบาย

ตอตานและฝายไทยก็ทราบดีวาสินคานั้นเปน GMOหรืออาจแปดเปอน GMO ก็ไมควรรวมเขาอยูใน

กรอบของความตกลงนี้เพราะถึงรวมเขาไวในทางปฏิบัติจริงก็จะไมไดรับประโยชนจากความตกลง
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ดังกลาวอยูดี  ในทางตรงขามกลับจะทําใหเสียโควตาที่ควรไดรับสําหรับสินคารายการอื่นๆที่ควรรวมอยู

ในกรอบของความตกลงไปดวย  

 
10.2  ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน 

         สําหรับสินคาเกษตรมีขอพิจารณาวาถาเปนสินคาเกษตรในรูปของสินคาปฐมภูมิ 

(primary products) ที่ยังไมแปรรูปหรือแมแตสินคาเกษตรแปรรูปที่ผลิตในปริมาณจํากัดเชนเปนกิจการ

ในครอบครัวหรือกิจการระดับตําบลภายใตโครงการโอท็อปก็ไมกระทบกระเทือนเพราะเปนกิจการที่

ชาวบานมารวมแรงกันผลิตดวยตนเองโดยไมมีการจางแรงงาน ปญหาเรื่องคาแรงงานสูงขึ้นจึงไมมี

ผลกระทบ จึงอาจจะคุมคากับผลตอบแทนที่จะไดรับจากการได GSP  แตถาเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่

ผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งตองมีการจางแรงงานประจําเปนจํานวนมากยอมไดรับผลกระทบมากจึง

ตองพิจารณาวาสินคาเกษตรที่ไทยสงออกไปจําหนายในสหภาพยุโรประหวางประเภทแรกและประเภท

หลังอยางไรจะมีมูลคาสูงกวากันซึ่งหากจะสูงกวาบาง แตไมมากนักก็อาจนําไปเฉลี่ยกับประโยชนที่ไดรับ

สําหรับสินคาประเภทอื่นๆไดเพราะเมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปกําหนดไว ก็จะทําให

สินคาเหลานั้นไดประโยชนจาก GSP  ดวย จึงตองพิจารณาตอไปอีกวาสินคาทั้งหมดที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนจาก GSP โดยรวมมีปริมาณสุงพอที่จะคุมคากับการยอมรับหลักการเรื่องมาตรฐานแรงงาน

หรือไม ยิ่งกวานั้นในเมื่อประเทศไทยกําลังพิจารณานโยบายที่จะเขาเปนสมาชิกของOECD ถายอมรับ

หลักการดังกลาวก็จะเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยที่จะไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกองคการOECD 

ไดดวย 

           นอกจากนั้นชองทางที่จะบังคับทางออมใหประเทศไทยตองยอมรับมาตรฐานแรงงานได

อีกทางหนึ่งคือในการทําสัญญาซื้อขายระดับเอกชน  ผูนําเขาอาจเพิ่มเงื่อนไขในเรื่องนี้เขาไปในสัญญาซื้อ

ขายดวยก็ได แตการบังคับโดยวิธีนี้อาจจะมีน้ําหนักนอยกวาการบีบบังคับในระดับรัฐผูนําเขาเพราะโดย

หลักการแลวทุกส่ิงตองขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย  ซึ่งตามความเปนจริงผูซื้อมักจะมี

อํานาจตอรองสูงกวา ตัวอยางเชน กรณีที่กําหนดใหการนําเขากุงจากประเทศไทยตองวางพันธบัตร 

(bond) เปนประกันคาปรับสําหรับการทุมตลาดของไทย ซึ่งเมื่อผูซื้อผลักภาระนั้นใหแกผูสงออกของไทย 

ฝายไทยก็ตองยอม ยิ่งกวานั้นปกติผูนําเขาเองก็ปรารถนาจะซื้อสินคาในราคาต่ํา จึงไมนาจะตองการเพิ่ม

คาใชจายในการผลิตสินคาเพราะจะทําใหสินคานั้นราคาสูงขึ้นการบังคับโดยทางออมใหรัฐผูสงออก

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานดวยวิธีนี้จึงไมนาจะเกิดขึ้นจริงๆ ได 

           ขอพิจารณานี้ในที่สุดก็ตองนําไปใชในการทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีกับ

สหรัฐฯ ดวย เพราะตามขอมูลของกระทรวงแรงงานทางฝายสหรัฐฯ ก็ไดยกเรื่องนี้ขึ้นประเด็นในการเจรจา

กอตั้งเขตการคาเสรีกับไทยแลว  
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          เร่ืองมาตรฐานแรงงานอาจจะถูกยัดเยียดใหเขาเปนเงื่อนไขในความตกลงทวิภาคีอันจะมี

ผลเปนอุปสรรคการคาที่ไมอยูในรูปของพิกัดศุลกากรโดยทางออม ดังนั้นหากถูกยืนยันใหเพิ่มขอตกลงที่

เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานและไมสามารถหลีกเลี่ยงได ก็ใหยืนยันหลักการใหเปนไปตามหลักกฎหมายซึ่ง

เปนที่ยอมรับของนานาชาติแลวโดยจํากัดเฉพาะที่มีผลใชบังคับเปนกฎหมายที่ใชอยู( lex lata) เทานั้น 

        ในสวนที่เกี่ยวกับความตกลงกับสหรัฐฯมีปจจัยใหมเพิ่มเติมที่ตองคํานึงถึงประการหนึ่ง

คือการที่รัฐบาลฝายรีพับลิกันของประธานาธิบดีจอรจ บุช แพการเลือกตั้งครึ่งเทอมทําใหพรรคเดโม

แครตกลายเปนพรรคที่มีเสียงขางมากในรัฐสภาของสหรัฐฯ(คองเกรส)ทั้งในสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา จะมีผลกระทบตอการเจรจาเขตการคาเสรีทวิภาคีไทยสหรัฐฯเปนอยางมากเพราะmandateของ

รัฐบาลบุชที่ใหทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาจะ

ส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ และในเมื่อพรรคเดโมแครตซึ่งเปนพรรคฝายคานมีนโยบายที่ไม

สงเสริมการทําความตกลงกอต้ังเขตการคาเสรีทวิภาคีโดยเฉพาะอยางยิ่งนางฮิลารี คลินตันซึ่งไดรับ

เลือกตั้งเปนวุฒิสมาชิกเทอมที่ 2 ของรัฐนิวยอรคและเปนผูที่มีอิทธิพลสูงมากในพรรคเดโมแครตไมเห็น

ดวยกับการทําความตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคียอมเปนที่คาดหมายไดวาโอกาสที่รัฐบาลบุชจะไดรับการ

ตออายุmandateขางตน มีความเปนไปไดต่ํามากโดยสถานีโทรทัศนบลูมเบิรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

วิเคราะหวาหากพรรคเดโมแครตจะยอมตออายุก็คงเปนไปตามเงื่อนไขที่นางฮิลารีเสนอแนะวาตองนําเอก

หลักการเรื่องมาตรฐานแรงงานเขามารวมอยูในความตกลงเรื่องนี้ดวยและเรื่องสิ่งแวดลอมดวย โดยจะ

กลายเปน NTB สําหรับสินคาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผลิตผลการเกษตรเพราะจะมีการควบคุม

คุณภาพสินคาตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตที่ตองไมกระทบกระเทือนตอส่ิงแวดลอมดวย 

           โดยสรุปในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานหากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดจริงก็ควรยึด

หลักการตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตน 

 
 10.3  เรื่องมาตรการดานสุขอนามัยและการคุมครองสิ่งแวดลอม 
                ระเบียบขอบังคับวาดวยการจดทะเบียน  การประเมินและการอนุมัติสารเคมี 

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - REACH) ที่สหภาพยุโรปจะเริ่มใช

บังคับในเดือนมิถุนายน2550นี้23ซึ่งถึงแมมุงที่จะใชตอสินคาภาคอุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟาและ

อิเล็คทรอนิกสแตก็อาจมีผลกระทบตอสินคาภาคเกษตรได โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผักผลไมที่ใช

ปุยเคมีและกุงปลาที่เล้ียงในกระชังซึ่งใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคซึ่งนอกจากจะเปน NTB ที่สามารถใชได

โดยถือวาเปนมาตรการดานสุขอนามัยและการคุมครองสิ่งแวดลอมซึ่งเปนขอยกเวนตาม Article XX ของ

GATT ที่นอกจากจะทําใหตนทุนของผูสงออกสูงขึ้นแลวยังจะทําใหขั้นตอนของการสงออกตองใช

                                                 
23 BANGKOK POST Saturday, February 17, 2007, p. 10 
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เวลานานขึ้นเปนอันมาก  เพราะวาผูผลิตและผูนําเขาในสหภาพยุโรปจะตองจดทะเบียนสารเคมีที่ผลิต

และนําเขาสารเคมีในปริมาณตั้งแต 1 ตันตอปขึ้นไปตอองคกรเคมีภัณฑยุโรป (European Chemical 

Agency - ECA) ที่ประเทศฟนแลนดโดยผูผลิตจะเปนผูจดทะเบียนเองมิไดแตจะตองแจงขอมูลในเรื่องนี้

ตอผูนําเขาในสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑใดที่มีสารเคมีซึ่งเปนอันตรายที่วิตกกังวลมากตามบัญชีใน 

REACH จะถูกสงกลับไปยังผูผลิต และโดยที่ในประเทศไทยยังไมมีหองปฏิบัติการ (laboratories) ใดที่

ไดรับการรับรองจากองคการเคมีภัณฑยุโรป (ECA) ใหเปนผูตรวจสอบสารเคมีจึงตองสงสินคาไป

ตรวจสอบที่ประเทศฝรั่งเศส อินเดีย เบลเยียม เยอรมันและสหรัฐฯ    และนอกจากสหภาพยุโรปแลว ใน

อนาคตอันใกลนี้ทั้งสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ก็จะประกาศใชระเบียบขอบังคับ (REACH) ของ

ตนที่มิไดเหมือนกับชองสหภาพยุโรปดวยเชนกัน  ดังนั้นประเทศไทยจึงควรตองปรับตัวดานการผลิต

สินคาทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรใหไดมาตรฐานทั้งดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยโดยขจัดหรือ

ลดการใชสารเคมีตางๆที่เปนอันตรายใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับ(REACH)ของประเทศเหลานั้น

มิฉะนั้นก็จะไมสามารถรักษาสวนแบงของตลาดในประเทศเหลานั้นได และตองจัดใหมีหองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรองจากองคการเคมีภัณฑยุโรป (ECA)ใหเปนผูตรวจสารเคมีที่เหมือนในประเทศอินเดียดวย 

เพราะเปนที่เห็นไดชัดวาการเจรจาการ คาระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะเนนหนักไปทางปจจัยดาน

ส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยซึ่งประเทศโลกที่สามมีโอกาสที่จะตอตานไดนอยมาก 

 
10.4 ปญหาเรื่องความจําเปนในการมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในการจัดทําเขตการคาสําหรับประเทศไทย 
          ปญหาเรื่องนี้จําตองแยกพิจารณาในแงนิติศาสตรและนโยบาย กลาวคือ 

             ในแงนิติศาสตร มาตรา 224 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ใชอยูใน

ขณะที่ทําความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีฉบับตางๆ ที่ผานมา เชนเดียวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวของใน

รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ กําหนดเปนหลักการวาอํานาจในการทําสนธิสัญญาเปนของฝายบริหาร24 โดยให

ฝายนิติบัญญัติจะมีสวนรวมพิจารณาใหความเห็นชอบเฉพาะสําหรับสนธิสัญญาบางประเภทใน 3 กรณี

เทานั้น คือ สนธิสัญญาที่เปล่ียนแปลงอาณาเขต หรือเขตอํานาจของรัฐ 25กับสนธิสัญญาที่ตองออก

พระราชบัญญัติเพื่อใหสามารถอนุวัติการตามพันธกรณีในสนธิสัญญานั้นๆได ซึ่งกอใหเกิดปญหาการ

ตีความวาการทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรี เขาขายที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติ

บัญญัติตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้หรือไม ซึ่งหากเขาขายที่ตองขอความเห็นชอบ

                                                 
24 เพราะมาตรา 224 ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจในการทําสนธิสัญญาอยูในหมวดที่ 7 ที่วาดวยอํานาจของ

คณะรัฐมนตรี 
25 รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่ผานมาใชคําวา “เขตอธิปไตย” ของรัฐ ซึ่งหมายถึงเขตที่รัฐมีเพียงสิทธิ

อธิปไตยเทานั้น ซึ่งหมายถึงอาณาเขตทางทะเลที่อยูเลยนานําอาณาเขตออกไป 
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เสียกอนแตมิไดดําเนินการก็จะเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ

เทาที่ผานมาการจัดทําความตกลงกอต้ังเขตการคาเสรีตางๆ ที่มีผลใชบังคับไปแลว ฝายบริหารมิได

ดําเนินการขอความเห็นชอบแตอยางใด จึงมีขอโตแยงและกลาวหาวากระทําการไปโดยมิชอบ  

           ในเรื่องนี้เมื่อพิจารณาสาระและรายละเอียดของความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีที่ทําไป

แลว จะเห็นวาไมเขาขายที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแตอยางใดเพราะมีกฎหมายรองรับ 

(enabling legislation)ใหลดหรือยกเวนภาษีไดอยูแลวดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงสามารถทําสนธิสัญญา

กอตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไดโดยไมมีปญหาอะไร และก็สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐ

สมาชิกไดตลอดมา โดยไดยกเวนภาษีใหแกกันและกันกวาพันรายการและยิ่งกวานั้นในการที่ประเทศไทย

เขาเปนสมาชิกในองคการการคาโลก (WTO) ซึ่งทําใหตองเปดเสรีการคาสินคาโดยลดหรือยกเวนภาษีให

สินคาตางชาติหลายรายการก็ไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ (ซึ่งปฏิบัติหนาที่ฝายนิติบัญญัติใน

ขณะนั้น) แลว ทําใหหลักการตางๆรวมทั้งของแกตต(ซึ่งไทยรวมเปนภาคีอยูดวย) มีผลใชบังคับตอ

ประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเรื่องการกอตั้งเขตการคาเสรีตามมาตรา 24 ของแกตตดวย ดังนั้น การที่ทํา

ความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีภายใตกรอบขององคการคาโลก(WTO) โดยหลักการจึงไมตองขอความ

เห็นชอบจากรัฐสภาอีกในทํานองเดียวกับการยอมรับผลการเจรจาการคาพหุภาคีระหวางประเทศในการ

ประชุม WTO ซึ่งก็เปนรูปหนึ่งของการทําความตกลงเพิ่มเติมจากพันธกรณีที่มีอยูในขณะที่เขาเปน

สมาชิกของ WTO ที่รัฐสมาชิกทั้งหลายตองปฏิบัติตามเชนในเรื่องการคาภาคบริการเปนตน 

             อยางไรก็ตาม หากมีบทบัญญัติใดในความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรี ที่ยังไมมีกฎหมาย

ภายในของประเทศไทยรองรับ เชน เร่ืองมาตรฐานแรงงาน (labor standard)และการใหคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาเกินกวาตามความ ตกลง TRIPs ซึ่งแมแตในความตกลง TRIPs ก็ยังมีบางเรื่องซึ่ง

กฎหมายไทยในปจจุบันยังคุมครองไมครบหมดทุกประเภท และยิ่งถาใหความคุมครองเกินกวาในความ

ตกลง TRIPs อีกเหมือนกับที่สหรัฐฯ และรัฐคูเจรจาอื่นๆ บางรายตองการที่ถึงแมฝายนิติบัญญัติจะให

ความเห็นชอบตอการเขาเปนสมาชิกขององคการคาโลกแลว ถาตองใหความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาเพิ่มขึ้นจากความตกลง TRIPs เปน TRIPs+ ที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ กรณียอมเขาขายมาตรา 

๒๒๔ของรัฐธรรมนูญที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและออกกฎหมายอนุวัติการหรือแกไข

กฎหมายใหรองรับขอผูกพันนั้นๆกอน มิฉะนั้นจะไมสามารถปฏิบัติตามสนธิสัญญาไมได และทําให

ประเทศไทยตกอยูในฐานะผูละเมิดสนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งทําใหตองรับผิดตอคูภาคีอีกฝายหนึ่ง

สําหรับความเสียหายตามหลักความรับผิดของรัฐ (State responsibility) 

           สวนที่มีผูกลาวอางวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีอนุสัญญาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 7กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งศาลตีความคําวาเขตอํานาจแหงรัฐในความหมายของคํา

วา“เขตอํานาจ”ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งเปนการตีความในความหมายอยางกวาง (lato sensu) 

ทําใหฝายบริหารตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาสําหรับการทําสนธิสัญญาทุกๆฉบับซึ่งรวมถึงความ
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ตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีดวยนั้น ไมนาถูกตอง เพราะคําวินิจฉัยดังกลาวมีผลผูกพันเฉพาะกรณี

อนุสัญญาที่เปนปญหาในคดีนั้นเทานั้นและแมแตในกรณีนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ผูกพัน

เฉพาะผลของคําวินิจฉัยเทานั้น สวนเหตุผล (reasoning) ที่นําไปสูขอสรุปเชนนั้น จะนําไปใชในกรณีอื่นๆ 

ดวยมิไดนอกจากนั้นแมแตตัวคําวินิจฉัยชี้ขาดเองก็ยังมีขอกังขาวาไมนาจะถูกตองเพราะจะมีผลเปนการ

เปล่ียนแปลงหลักการในรัฐธรรมนูญ26ที่ทําใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจเขามาพิจารณาที่จะใหหรือมิให

ความห็นชอบตอการทําสนธิสัญญาในทุกกรณีมิไดจํากัดอยูเพียงใน 3 กรณีดังกลาวขางตนเทานั้น

นอกจากนี้หากวิเคราะหประวัติการยกรางมาตรานี้ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 จะเห็นวากฎหมายมี

เจตนารมณเพียงขยายขอบเขตของคําวา“เขตอธิปไตยของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ที่แลวๆ มา ซึ่ง

หมายถึงอาณาเขตทางภูมิศาสตรซึ่งตามกฎหมายระหวางประเทศรัฐมีเพียงสิทธิอธิปไตยในบางเรื่อง

เทานั้นโดยมิไดมีอธิปไตยโดยสมบูรณในทุกเรื่อง27 ออกไปใหครอบคลุมถึงอาณาเขตที่รัฐมีเพียงสิทธิที่จะ

ใชเขตอํานาจที่ไมถึงกับเปนอํานาจอธิปไตยเพื่อใหรองรับวิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศในวัน

ขางหนาเทานั้น28 เพราะถากฎหมายมุงที่จะใหหมายถึงเขตอํานาจตามความหมายอยางกวาง ที่รวมถึง

ตัวอํานาจของรัฐ อันจะทําใหการทําสนธิสัญญาระวางประเทศทุกฉบับตองไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐสภากอนเสมอ ก็ไมจําเปนตองมีขอยกเวน 3 กรณีดังกลาวและบัญญัติแตเพียงวา “ใหการทํา

สนธิสัญญาทุกฉบับตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน”ก็พอเพราะวาคําวาเปล่ียนแปลงไมวาจะทํา

ใหอํานาจของรัฐนอยลงหรือเพิ่มขึ้น หรือเพียงเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะก็เปนการเปลี่ยนแปลงที่

จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนทั้งส้ินเพราะ การทําสนธิสัญญาทุกฉบับจะเปนผลใหรัฐเสียหรือ

ไดอํานาจเพิ่มขึ้นเสมอ แตการที่ตีความมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญในความหมายอยางกวางเชนนั้นเปน

การตีความใหกฎหมายไมมีเหตุผล(in absurdum)อันเปนการขัดตอหลักการตีความกฎหมาย 

นอกจากนั้นถึงแมจะยืนยันการตีความผิดๆเชนนั้นใหได ก็ไมอาจยกเลิกสนธิสัญญากอตั้งเขตการคาเสรีที่

ทําไปแลว เชนสนธิสัญญากอตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA)และเขตการคาเสรีที่ทํากับจีน ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนดได เพราะวาตามมาตรา 27 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนกฎหมายจารีต

ประเพณีวาดวยสนธิสัญญา ซึ่งผูกพันทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวยรัฐจะอางขอขัดของอันสืบเนื่อง

จากกฎหมายภายในเพื่อยกเลิกหรือไมยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ไดทําไปแลวไมได และตามมาตรา 

46 รัฐภาคีไมอาจอางวาการทําสนธิสัญญาเหลานั้นขัดตอขั้นตอนการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายใน

                                                 
26 อันเปนการใชอํานาจเกินกวาที่ตนมี (ultra vires) เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเพียงที่จะตีความ

รัฐธรรมนูญเทานั้น มิไดมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงหลักการของรัฐธรรมนูญดวย  
27 อันไดแกเขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf) และเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ (Exclusive Economic Zone) 
28 ซึ่งหากเกิดมีหลักกฎหมายระหวางประเทศใหมที่ใหรัฐมีอาณาเขตในลักษณะนั้นไดก็อาจประกาศ

อาณาเขตเชนนั้นไดเลยโดยไมตองมาแกไขรัฐธรรมนูญใหมเสียกอน 
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ประเทศของตนเพื่อเปนเหตุแหงความไมสมบูรณของสนธิสัญญาได เวนแตวา การขัดตอกฎหมายภายใน

ของตนจะเปนที่ประจักษ (manifest) ซึ่งไมเขาขายในกรณีนี้เพราะแมแตผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายของ

ไทย ก็ยังมีความเห็นแตกแยกกันวาการทําสนธิสัญญาเหลา นี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน

หรือไม 

           ยิ่งกวานั้น แมแตจะเปนความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีฉบับอื่นๆ ที่ยัง มิไดลงนามกัน

หรือที่กําลังอยูระหวางการเจรจาหรือที่จะเจรจาทํากับประเทศอื่นๆ ตอไป ก็นําการตีความของศาล

รัฐธรรมนูญในกรณีอนุสัญญาความหลาก หลายทางชีวภาพมาใชบังคับมิได เพราะวา มาตรา 224 ของ

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ถูกยกเลิกไปแลวซึ่งถึงแมหลักการในมาตราดังกลาวจะถูกนํากลับ มาใชโดย

ผลของมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 แตก็ตองใชตาม ความหมายที่เปนปกติประเพณีของ

รัฐธรรมนูญฉบับที่แลวมา ซึ่งเทาที่ผานมาในอดีตการตีความหลักการนี้จะตีความในทางที่สอดคลองกับ

หลักการใหตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาสําหรับการทําสนธิสัญญา 3 ประเภทเทานั้นมิใชใหตองขอ

ความเห็นชอบจากรัฐสภาสําหรับการทําสนธิสัญญาทุกฉบับและในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญที่ตีความในกรณี

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพก็ถูกยุบไปแลว คําวินิจฉัยในกรณีนั้นยอมไมผูกพันสําหรับการทํา

สนธิสัญญาที่จะทําขึ้นมาใหมในอนาคต 

             เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดวาความตกลงเขตการคาเสรีในตัวเองนั้นมิใชเปนความตกลง

ประเภทที่ตองผานความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ เวนแตวาจะมีขอบทใดที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ 

การตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติหรือไมจึงขึ้นอยูกับสารัตถะของความตกลงแตละฉบับวา

เขาขายที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหตองขอความเห็นชอบหรือไม การพิจารณาความตกลงจัดตั้งเขตการคา

เสรีในประเด็นนี้จึงตองกระทําเปนรายกรณีไป 

              หลักการสําหรับประเด็นปญหาเกี่ยวกับการทําความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีในอนาคต

คือการที่เกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองที่เปนผลใหรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถูกยกเลิกไปและมี

การประกาศใชรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ พ.ศ. 2549 แทนโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไมมีบทบัญญัติใด

เกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาดังเชนปรากฏในมาตรา224 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กรณีจึงเขาขาย

มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549) ซึ่งบัญญัติวา “ในเมื่อไมมี

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศ

ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  ดังนั้นการสนธิสัญญาเขตการคาเสรี

ฉบับใดก็ตามจึงยังเปนไปตามมาตรา224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งตอง

ตีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับกอนทุกฉบับที่ผานมาในเรื่องเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาที่ถือไดวา

เปน “ประเพณีการปกครอง ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” ตามความหมายของมาตรา38 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 ดังนั้นการเขาเปนภาคี

ในความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีซึ่งมีเนื้อหาที่เขาขายสนธิสัญญาประเภทที่ตองไดรับความเห็นชอบ
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จากฝายนิติบัญญัติก็ตองผานขั้นตอนดังกลาวเสียกอนจึงจะกระทําได  แตโดยที่ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ไดถูกยกเลิกไปทําใหไมมีรัฐสภา แตมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

นี้บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา ดังนั้นการเขาเปน

ภาคีในความตกลงเขตการคาเสรีที่มีบทบัญญัติเขาขายตองไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติจึง

ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติเสียกอน และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวก็จะตอง

ออกพระราชบัญญัติอนุวัติการดังกลาวขางตนจึงจะสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงฯได  

       โดยสรุป สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2549 ซึ่งใชอยูในปจจุบันในมาตรา38 ก็

ระบุใหใชประเพณีการปกครองทางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ซึ่งปราศจากขอแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ

พ.ศ.2540 ดังนั้นการทําความตกลงเขตการคาเสรีในปจจุบันจึงนาจะเปนไปตามเงื่อนไขเดิมอยางที่

เปนมา 

           อยางไรก็ตามในดานนโยบายแลวหากพิจารณาเห็นวาเปนความตกลงประเภทที่

กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งรวมถึงเกษตรกรซึ่งนาจะใหผูแทนของ

ประชาชนในรัฐสภาเปนผูมีสวนรวมในการวินิจฉัยความเหมาะสมในการทําความตกลงจัดตั้งเขตการคา

เสรีก็อาจบัญญัติไวเปนหลักการไดในรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยชวงจังหวะที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม

ในขณะนี้เพื่อระบุใหชัดเจน พรอมทั้งอาจกําหนดกรอบและกระบวนการในการพิจารณาใหคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในภาคและสาขาวิชาชีพตางๆที่อาจไดรับผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี 

ตลอดจนแนวทางการประเมินผลประโยชนที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงตัวเลขและดัชนีรวมทางเศรษฐกิจและ

ดุลการคา แตใหความสําคัญเชนเดียวกันกับขอพิจารณาดานการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมโดยสวนรวมซึ่ง

สอดคลองตามนโยบายหลักแหงชาติในปจจุบันตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
11. บทสรุป 
 
 การทําความตกลงเขตการคาเสรีมีประเด็นขอกฎหมายสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเจรจาเพื่อ

ปองกันปญหาในการอนุวัติการตามความตกลงและเพื่อแกไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาดังอาจ

สรุปไดดังนี้ 

11.1  เมื่อทําการศึกษาทางเศรษฐศาสตรจนทราบวาสินคาประเภทใดของตนมีนัยสําคัญตอ

เศรษฐกิจและการคาของประเทศและอยูในขายที่จะไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลงก็จําตองหาทาง

เจรจาใหรวมสินคาดังกลาวไวในความตกลงใหได  มิฉะนั้นความตกลงที่ทําขึ้นก็ยอมไมกอใหเกิดผลดี

ที่คาดหวังแตอยางใด 

  11.2 เรื่องหลักการเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคา (Rules of Origin)    โดยรวมแลงควร

ใชเกณฑเดียวกันกับในอาฟตา โดยใหมีขอกําหนดที่จํากัดเพียงวาใหมีสวนประกอบที่ตองมาจากทองถิ่น
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นั้น (Local Content)เทาใด โดยมิใหรวมถึงแหลงกําเนิดของวัตถุดิบดวย  อันจะอํานวยประโยชนใหไทย

มากกวาที่จะยึดหลัก wholly obtained – WO ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากความตกลงกอตั้ง

เขตการคาเสรีนอยมากเพราะตามหลัก WO ขอจํากัดจะเลยเขาควบคุมถึงที่มาหรือแหลงกําเนิดของ

วัตถุดิบดวย แมแตผลิตผลทางเกษตรเชนขาว ซึ่งอาจพอยอมรับหลักWO ได แตก็ยังมีบาง สวนที่นําเขา

พันธุขาวจากประเทศจีน หรือเนื้อวัวขุนที่ผลิตจากวัวที่ใชน้ําเชื้อของวัวพอพันธุที่นําเขาจากตางประเทศก็

จะถูกตัดออกจากกรอบความตกลงนี้ดวย  
11.3  เรื่องการทําขอตกลงยอมรับการรับรองมาตรฐานสินคาของกันและกัน (Mutual 

Recognition Arrangement) 
        ความตกลงกอตั้งเขตการคาเสรีทวิภาคีทั้งที่กําลังทําอยูและจะทํากันตอไปในวันขางหนา

ตองมีความตกลงยอมรับการรับรอง (certification) มาตรฐานสินคาของกันและกันที่เรียกวา“ความตกลง

ยอมรับการรับรองของกันและกัน” (Mutual Recognition Agreement–MRA)กํากับไวดวยเสมอวา ถามี

การรับรองคุณภาพสินคาวาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในความตกลงแลว ก็ไมควรตรวจสอบซ้ําอีกโดยเพิ่ม

ขอความเขาไปดวยวา “unless there is a reasonable ground to believe” และไมควรยอมใหเขามา

ควบคุมถึงสถานที่ผลิตและกรรมวิธีการผลิตในประเทศไทยดวย  

             วิธีที่จะปองกันหรือบรรเทาอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะที่มิใชทางดานภาษีทั้งสําหรับ

เขตการคาเสรีที่ไดทําไปแลวและที่กําลังจะทําในอนาคตไดวิธีหนึ่งคือ การจัดตั้งองคกรเพื่อแกไขปญหา

รวมกันโดยเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคา การสงเสริมการยอมรับผลการตรวจประเมินเพื่อ

การรับรองมาตรฐานสินคาของแตละฝาย และความโปรงใสในกระบวนการดานมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางเทคนิค     
11.4  เรื่องการใชมาตรการตอบโตเกี่ยวกับสินคาเกษตรในกรณีการไมปฏิบัติตาม

พันธกรณีของคูสัญญา 
             ฝายไทยอาจทวงติงไดวาการคงภาษีสําหรับสินคาบางประเภทเปนมาตรการตอบโตตอ

การละเมิดพันธกรณีของประเทศผูละเมิดตามหลักตางตอบแทน(reciprocity)ซึ่งเปนมาตรการตอบโตที่

ใชไดเสมอโดยชอบดวยกฎหมายในทุกกรณี  โดยมีเงื่อนไขแตเพียงวาจะตองเปนไปตามหลักการได

สัดสวนกันเทานั้นตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องกฎหมายวาดวยสนธิ สัญญา 

ค.ศ.1969(พ.ศ.2513)เร่ืองการละเมิดสนธิสัญญา 

        ในกรณีดังกลาวฝายไทยจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใชมาตรการตอบโตโดยการระงับ

ชั่วคราว (suspend) การยกเวนภาษีภายใตความตกลงได  ดังนั้นขั้นตอนที่ควรทํา คือจัดทํา inventory 

ผลิตผลทางเกษตรที่ประเทศไทยจําเปนตองยกเวนภาษีใหทั้งที่ขัดกับผลประโยชนของไทยเตรียมไวเพื่อใช

เปนเครื่องตอรอง (trade off chips) โดยเนนวามีการยกเวนภาษีขาเขาสําหรับสินคาเกษตรใดบางที่สง

ผลกระทบตอเกษตรกรรมของไทยมากที่สุดเพื่อใชเปนมาตรการตอบโตการไมปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะ

ใหประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด  ทั้งนี้โดยไมจําตองจํากัดเฉพาะการตอบโตสําหรับการไมปฏิบัติ
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ตามพันธกรณีในเรื่องสินคาเกษตรเทานั้น  โดยอาจรวมถึงสินคาอื่นๆ เชน สินคาอุตสาหกรรมหรือ
สินคาภาคบริการดวยก็ได 
              ในการเจรจาเขตการคาเสรีมีขอพิจารณาวาถึงแมจะเปดการคาเสรีโดยการยกเวนภาษี

ใหแกกันและกันก็มิไดหมายความวาจะไมมีปญหาในเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งรัฐผูนําเขา

ยังคงมีสิทธิที่จะใชมาตรการตอบโตในรูปของAD และ CVD ได ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวมี ขอพึง

ระวัง และเสนอแนะ ในเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุน วาควรจะพยายามเจรจาใหจํากัดสิทธิที่

ของรัฐผูนําเขาที่จะเก็บภาษีตอตานการทุมตลาดและภาษีตอบโตการอุดหนุน (CVD) ใหกระทําไดตาม

หลักการไดสัดสวนเดียวกัน (proportionality) ที่สอดคลองกับขนาด(margin) ของการทุมตลาดหรือ

การอุดหนุนนั้นเทานั้น ซึ่งจะ exclude การชดใชในเชิงลงโทษ(punitive damage )ซึ่งหมายถึงมาตรการ

ตอบโตที่มิไดจํากัดอยูเพียงผลเสียหายที่ไดรับจริง หากแตเปนการลงโทษในลักษณะปองปรามมิใหมี

พฤติกรรมเชนนั้นอีก ซึ่งเปนหลักการที่ใชเฉพาะในกฎหมายอาญาเทานั้น  
 11.5 เรื่องปญหากิจการโคของไทยและปญหาการทุมตลาด 
             ขอกังวลของผูประกอบกิจการโคนมไทยเกี่ยวกับการดอยความสามารถในการแขงขัน

กับผลิตพันธุนมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด ทั้งในดานราคาและคุณภาพของผลิตพันธุ การแกไข

ปญหานี้อยูที่วาทั้งผูประกอบการคาของไทยและสวนราชการผูรับผิดชอบตองรวมกันสอดสองและ

ตรวจสอบพรอมกับหาหลักฐานมายืนยันใหไดวาราคาสินคาดังกลาวที่นําเขาจากออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดในทองตลาดของไทยต่ํากวาราคาในทองตลาดของออสเตรเลียและนิวซีแลนดซึ่งเปนราคาที่

ควรจะเปน และมอบใหทางราชการเปนผูดําเนินการใชมาตรการตอบโตโดยการเก็บภาษีตอตานการทุม

ตลาดตามสิทธิของไทยในกฎหมายการคาระหวางประเทศตอไปในลักษณะเปนsurchargeเพิ่มขึ้นจาก

พิกัดปกติที่ประเทศไทยยังมีสิทธิเก็บไดตามหลักความไดสัดสวนเดียวกัน 
11.6   การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลง 

             ในการเยียวยาผลกระทบจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีโดยการจัดตั้งกองทุน    

ปญหาเรื่องงบประมาณของกองทุนเปนเรื่องทางนโยบาย แตในทางปฏิบัติหากตองการเก็บจาก

ผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจากการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีจะประเมินไดยากและเสี่ยงตอ

การดําเนินการในลักษณะของการลงโทษผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ  การกําหนดงบประมาณ

จากรัฐสามารถกระทําไดดัง เชนเรื่องการพยุงราคาสินคาเกษตรซึ่งถือเปนการอุดหนุนจากงบประมาณ

แผนดินซึ่งดําเนินการอยูแลว ทั้งนี้เพราะเห็นวาเปนประโยชนสวนรวมสําหรับเศรษฐกิจของประเทศ สวน

ผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งหลายก็มีหนาที่ตองเสียภาษีกลับมาใหรัฐ  การอุดหนุนในลักษณะที่เปนการ

ใหเงินชวยเหลือสามารถกระทําไดโดยชอบ เพราะเปนมาตรการที่มุงผลทางสังคม แตถามีวัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนใหสงออกไดในราคาที่ต่ํากวาราคาปกติที่ควรจะเปนจะมีผลเปนการบิดเบือนการคา

ตามปกติก็จะขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
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11.7  ปญหาอื่นที่อยูในขั้นการเจรจาเพื่อทําความตกลงเขตการคาเสรี 
       11.7.1  เรื่องทรัพยสินทางปญญา 
         ในภาพรวม ในสวนที่เกี่ยวกับผลิตผลหรือสินคาเกษตรควรเจรจาทําความ

เขาใจโดยมีบันทึกเปนหลักฐานดวยวาการคุมครองสิทธิบัตรจะไดรับเพียงในสวนที่เปนการประดิษฐ

คิดคนขึ้นมาใหมเทานั้นและจะไดรับการคุมครองเฉพาะกรรมวิธีในการผลิตเทานั้นมิใชตัวพืชพันธุนั้น

ทั้งหมด 

         สําหรับเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indication หรือ 

appellation) ซึ่งในสวนของประเทศไทยนาจะเปนผลดีมากกวาผลเสียเพราะ  การที่ฝายไทยจะละเมิด

หลักกฎหมายในเรื่องนี้มีความเปนไปไดนอยมาก  แตในทางกลับกันการที่สหรัฐฯ นําพันธุขาวของไทยไป

ผลิตขาวสงออกขายแขงขันกับขาวไทยในตลาดโลกโดยใชชื่อวาขาวไทย ยอมสงผลกระทบตอสินคา

เกษตรของไทยไดเปนอยางมาก       สวนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสินคาเกษตรที่เปนผลิตภัณฑที่มีการตัด

ตอหรือตบแตงทางพันธุกรรม(GMO)ก็เปนปญหาที่ประเทศไทยเคยประสบมาแลว  ดังนั้นในการ

เจรจาเขตการคาเสรีควรตองหาขอมูลของรัฐคูเจรจาวารัฐนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับGMO อยางไร หากรัฐนั้น

มีนโยบายตอตานและฝายไทยก็ทราบดีวาสินคานั้นเปน GMOหรืออาจแปดเปอน GMO ก็ไมควรรวมเขา

อยูในกรอบของความตกลงนี้เพราะถึงแมจะรวมเขาไว ในทางปฏิบัติจริงก็จะไมไดรับประโยชนจากความ

ตกลงดังกลาวอยูดี  ในทางตรงขามกลับจะทําใหเสียโควตาที่ควรไดรับสําหรับสินคารายการอื่นๆ ที่ควร

จะรวมอยูในกรอบของความตกลงไปดวย  
       11.7.2  ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน 
        ถาเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งตองมีการจางแรงงาน

ประจําเปนจํานวนมากยอมไดรับผลกระทบมาก จึงตองพิจารณาวาสินคาทั้งหมดที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนจาก GSP โดยรวม มีปริมาณสูงพอที่จะคุมคากับการยอมรับหลักการเรื่องมาตรฐานแรงงาน

หรือไม หากถูกยืนยันใหเพิ่มขอตกลงที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานและไมสามารถหลีกเลี่ยงได ก็ใหยืนยัน

หลักการใหเปนไปตามหลักกฎหมายซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาชาติแลวโดยจํากัดเฉพาะที่มีผลใชบังคับ

เปนกฎหมายที่ใชอยู (lex lata) แลว เทานั้น 
  11.8 ปญหาเรื่องความจําเปนในการมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดทําเขตการคาสําหรับประเทศไทย 
              ในแงนิติศาสตร ความตกลงเขตการคาเสรีในตัวเองมิใชเปนความตกลงประเภทที่ตอง

ผานความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ เวนแตวาจะมีขอบทใดที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ  การตองขอความ

เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติหรือไมจึงขึ้นอยูกับสารัตถะของความตกลงแตละฉบับวาเขาขายที่

รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหตองขอความเห็นชอบหรือไม การพิจารณาความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีใน

ประเด็นนี้จึงตองกระทําเปนรายกรณีไป 
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           สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2549 ซึ่งใชอยูในปจจุบันในมาตรา38 ก็ระบุใหใช

ประเพณีการปกครองทางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ซึ่งปราศจากขอแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 

ดังนั้นการทําความตกลงเขตการคาเสรีในปจจุบันจึงนาจะเปนไปตามเงื่อนไขเดิมอยางที่เปนมา 

            ในดานนโยบายแลวหากพิจารณาเห็นวาเปนความตกลงประเภทที่กอใหเกิดผลกระทบ

ตอประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งรวมถึงเกษตรกรซึ่งนาจะใหผูแทนของประชาชนในรัฐสภาเปนผูมี

สวนรวมในการวินิจฉัยความเหมาะสมในการทําความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีก็อาจบัญญัติไวเปน

หลักการไดในรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยชวงจังหวะที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมในขณะนี้เพื่อระบุให

ชัดเจน พรอมทั้งอาจกําหนดกรอบและกระบวนการในการพิจารณาใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนในภาคและสาขาวิชาชีพตางๆที่อาจไดรับผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี ตลอดจน

แนวทางการประเมินผลประโยชนที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงตัวเลขและดัชนีรวมทางเศรษฐกิจและดุลการคา 

แตใหความสําคัญเชนเดียวกันกับขอพิจารณาดานการพัฒนาท่ียั่งยืนทางสังคมโดยสวนรวมซึ่งสอดคลอง

ตามนโยบายหลักแหงชาติในปจจุบันตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่อง “เศรษฐกิจ

พอเพียง” 
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บทที่ 6 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทย 
 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคาภายใตนโยบายการคาเสรีและภาวะการแขงขันในตลาดโลกอยาง

รุนแรงมีผลกระทบตอสินคาเกษตรของไทยหลายรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรในกลุมที่มีการ

ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศหรือประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศไทยดอย

กวาผลผลิตจากตางประเทศอยูแลว เชน ผักและผลไมเมืองหนาว เนื้อ นมและผลิตภัณฑนม ขาวโพด มัน

ฝร่ัง หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง เปนตน  ซึ่งนอกจากปริมาณการสงออกจะไมเพิ่มขึ้นแลว  ยังตองประสบ

ปญหาดานการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศที่ไหลเขามาพรอมกับเงื่อนไขการลดภาษี  และทํา

ใหเกษตรกรรายยอยที่ผลิตสินคาชนิดนั้นตองเผชิญกับชะตากรรมราคาผลผลิตตกต่ํา เนื่องจากไม

สามารถแขงขันดานราคากับสินคาเกษตรราคาถูกจากตางประเทศซึ่งมีคาแรงงานที่ต่ําและมีผลผลิตที่

ใกลเคียงกับประเทศไทยได    ดังนั้นการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจึง

เปนยุทธศาสตรในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเขาสูดุลยภาพและยั่งยืน เพื่อใหภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศเขมแข็ง มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ และรองรับนโยบายดานการสงออกและนําเขาภายใต

การคาเสรี โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญตอการปรับโครงสรางการผลิตและการคาให

สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน    

   การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การ

กําหนดมาตรฐาน การคัดแยกคุณภาพ การแปรรูป การรับรองแหลงผลิต-โรงคัดบรรจุ-โรงแปรรูปสินคา

เกษตร   ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  รวมไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑใหมีความหลากหลายและมีความแตกตางจากสินคาเกษตรจากประเทศคูแขงขัน เพื่อสนองความ

ตองการของตลาดในประเทศตางๆ จึงเปนกลยุทธในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา

เกษตรไทยภายใตการเปดการคาเสรี 
 
1.  การศึกษาภาพโดยรวมของขอตกลงการคาเสรีและอุปสรรคที่มิใชภาษีของสินคาเกษตร 

ในภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจในปจจุบันไดมีการเจรจาความตกลงการคาเสรี (Free Trade 

Agreement: FTA)  

 

เปนความพยายามที่จะลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ  โดยจัดทําเปนขอตกลงระหวาง

ประเทศคูสัญญาหรือกลุมประเทศที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ   โดยมีประเด็นหลักของขอตกลงการคาเสรี

โดยทั่วไปคือมุงเนนการเปดตลาด  โดยการลดภาษีนําเขา (tariff)  ซึ่งจะลดภาษีศุลกากรสําหรับรายการ

สินคาที่ตกลงคาขายระหวางกันในกลุมหรือระหวางคูสัญญาใหลดลงลงเปน 0 % และใชอัตราภาษีปกติที่

สูงกวากับประเทศนอกกลุมขอตกลง   จะเห็นไดวามาตรการกีดกันดานภาษีศุลกากรมีแนวโนมที่จะลด
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บทบาทลงภายใตขอตกลงการคาเสรี  แตในขณะเดียวกันมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร 

(NTBs) จะเริ่มมีบทบาทและมีรูปแบบใหมๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในเรื่อง

ของมาตรการที่มิใชภาษี เชน ขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานอุตสาหกรรม  จึงทําใหเกิดความยุงยาก

ในการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศตางๆ  จะกลาวอีกนัยหนึ่งก็ไดวา มาตรการกีดกันทาง

การคาภายใตการเปดการคาเสรีไดเปล่ียนรูปแบบจากอุปสรรคดานภาษี (Tariff Barriers; TB) ไปสู

อุปสรรคที่มิใชภาษี (Non Tariff Barriers; NTBs)    ดังนั้นในการเจรจาการคาเสรีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อทํา

ขอตกลงที่จะลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers; NTBs) ระหวางประเทศ

คูสัญญาลงดวย  โดยมุงที่จะสนับสนุนและพัฒนาขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐานระหวางประเทศ และ

ระบบกระบวนการประเมินที่สอดคลองกัน เพื่อปองกันมิใหเกิดการใชมาตรการหรือขอกําหนดที่มิใชภาษี

โดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อการกีดกันทางการคา    ใหเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ   

 

 1.1 หนวยงานในการกํากับดูแลมาตรฐานและการนําเขาสินคาอาหาร 
 ประเทศผูนําเขาที่เปนคูสัญญาจะมีหนวยงานหรือองคกรที่คอยดูแลและควบคุมสินคา

อาหารและสินคาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อใหเกิดความปลอดภัย (food safety) ตอผูบริโภค  และมี

กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ไดแก  

  ประเทศจีน:     

 กระทรวงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ (Ministry of Foreign 

Trade and Economic Cooperation: MOFTEC)  จะเปนหนวยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนและ

อนุญาต  ซึ่งผูนําเขาสินคาเกษตรและอาหารทุกรายการตองจดทะเบียนเปนผูนําเขาตอ MOFTEC 

 สํานักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 

General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) และ

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture: MOA)    โดย AQSIQ จะมีบทบาทในการตรวจสอบและเฝา

ระวังสินคาเกษตรและอาหารใหมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานในระดับสากล   ภายใตกฎหมาย 

Import and Export Commodity Inspection Law of People’s Republic of China และกฎหมาย 

Import and Export Animal and Plant Quarantine Law of People’s Republic of China  เพื่อควบคุม 

ตรวจสอบ และกักกันสินคาเกษตรอาหารที่นําเขาและสงออกของจีน  โดย AQSIQ จะรวมมือกับ MOA ใน

การตรวจสอบและกักกันสินคาเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอผูบริโภค    

นอกจากนี้ AQSIQ ยังเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการขอกีดกันทาง

การคาดานเทคนิค (Technical Barrier to Trade, TBT) และมาตรการดานสุขอนามัยพืช (Sanitary and 

Phytosanitary Standard, SPS) ครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลองคกรตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมาย  

ซึ่งใชเปนกลไกเจรจาตอรองทางการคาดวย 
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 กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health: MOH) ซึ่งมีบทบาทออกกฎระเบียบของสินคา

เกษตรและอาหารที่วางจําหนายภายในประเทศจีน โดยผลผลิตหรือผลิตภัณฑตองมีมาตรฐานและ

คุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายสุขลักษณะอาหาร (Food Sanitation Law) และสุขอนามัย

อาหาร (Food Hygiene Law)  

ประเทศออสเตรเลีย:     

 Authority Quarantine Inspection Services (AQIS) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการ

ตรวจสอบและใหการรับรองอนุญาตนําเขาเพื่อดูแลคุมครองสุขภาพของประชากร  สัตวและพืช  

นอกจากนี้ AQIS ยังดูแลการสงออกอาหารไปยังตลาดตางประเทศดวย ครอบคลุมสินคาในกลุมปลา นม

และผลิตภัณฑ ไข เนื้อสัตว ผลไมแหง ผัก-ผลไมสด และผัก-ผลไมแปรรูปบางชนิด 

หนวยงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Food Standards Australia New 

Zealand: FSANZ)  เปนหนวยงานอิสระที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตใน

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดและอาหารที่นําเขาจากตางประเทศ   เพื่อคุมครองสุขภาพและความ

ปลอดภัยของประชากรออสเตรเลียและนิวซีแลนด   

FSANZ จะดูและรับผิดชอบหวงโซอาหารทั้งหมดในออสเตรเลียตั้งแตเกษตรกรผูผลิต

ตลอดไปจนโรงงานแปรรูปอาหาร  ครอบคลุมการดูแลและกําหนดมาตรฐานองคประกอบของอาหาร การ

ติดฉลาก และการปนเปอน  การจํากัดปริมาณจุลินทรียที่พบในทั้งอาหารที่ผลิตขึ้นเองในประเทศและที่

นําเขาจากตางประเทศ   รวมถึงการวิจัยอุตสาหกรรมและผูบริโภค การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภค

อาหารโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและการทํานายดวยแบบจําลอง  เพื่อประเมินความเสี่ยงของอาหารนําเขา 

ประเทศนิวซีแลนด:     

 The New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) 

 NZFSA มีหนาที่ รับผิดชอบในการดูแลควบคุมความปลอดภัยอาหารและสุขภาพของ

ผูบริโภคนิวซีแลนด  ครอบคลุมถึงอาหารผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอาหารที่มีการจําหนายในนิวซีแลนดทั้ง

ที่นําเขาและสงออก  การแปรรูปเบื้องตนของผลิตภัณฑจากสัตว และการประกันคุณภาพเพื่อการสงออก

และการนําเขา  การสงออกของผลิตภัณฑจากพืชและการควบคุมส่ิงแวดลอม  การใชสารเคมีในการ

เกษตรกรรมและยาที่ใชกับสัตว 

นิวซีแลนดมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและคุมครองผูบริโภคในเบื้องตน 2 หนวยงานที่

สําคัญคือ New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) และ Authority Quarantine Inspection 

Services (AQIS) 

 
 1.2 อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่มีการนํามาใชกับสินคาเกษตรอาหาร  

 ในการเปดตลาดการคาเสรีกับประเทศคูสัญญาที่มีการผลิตสินคาอยางเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกัน  ก็จะทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงทั้งในดานราคาและคุณภาพ  ซึ่งโดยภาพรวมแลวก็นาจะ
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เปนผลดีตอผูบริโภค  อยางไรก็ตามสินคาคุณภาพต่ําและราคาถูกจากประเทศคูสัญญาก็สามารถเขามา

ปะปนในตลาดจนเกิดความเสียหาย   และมีสินคานําเขาในหลายกรณีที่ไมปลอดภัยตอการบริโภคของ

ประชาชน   ซึ่งภาครัฐฯ จึงตองกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาและความปลอดภัยขึ้นมา  เพื่อปองกัน-

กีดกันสินคาที่ไมมีคุณภาพเหลานี้   และในทํานองเดียวกันประเทศที่ตองการลดการนําเขาสินคาจาก

ประเทศอื่นก็อาจตองหามาตรการกีดกันทางการคารูปแบบอื่นซึ่งกฎระเบียบทางเทคนิคก็เปนหนึ่งใน

มาตรการที่หลายประเทศนํามาใชโดยอางความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของคนในประเทศตนเปน

หลัก  แตการออกกฎระเบียบหรือการนํามาตรการกีดกันอื่นที่มิใชภาษีมาใชอยางเขมงวดเกินไปเพื่อสราง

ขอจํากัดทางการคาหรือเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกตามอําเภอใจ  อาจทําใหประเทศอื่นมองวา

เปนมาตรการที่ไมเปนธรรมจนกลายเปน "อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (Non Tariff Barriers: NTBs)"   

ดังนั้นเปาหมายของความตกลงการคาเสรี คือ การสรางหลักประกันวาการที่ประเทศคูสัญญานํา

มาตรการทางเทคนิคมาใชตองเปนไปเพียงเพื่อจุดประสงคอันชอบธรรมเทานั้น (Legitimate Objectives)   

ตามความตกลงขององคการการคาโลกอนุญาตใหประเทศสมาชิกนําหลักเกณฑของมาตรการที่มิใชภาษี 

(Non-Tariff Measures, NTMs) ไปใชเพื่อคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย สัตว และ

พืชภายใตเงื่อนไข 

•  การคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช    

•  การคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย    
•  การคุมครองความปลอดภัยของชาติ   
•  การคุมครองสิ่งแวดลอม   และ 

•  คุณภาพสินคาเพื่อปองกันการหลอกลวงจากพฤติกรรมการตลาดของผูประกอบการ 

 อยางไรก็ตามประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries) มักออกกฎระเบียบ กําหนด

มาตรฐานตางๆ และวิธีปฏิบัติหรือการทดสอบมาใชบังคับอยางเขมงวดจนกลายเปนการกีดกันทาง

การคากับประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) โดยอางเหตุผลวาเปนหลักเกณฑของมาตรการ

กีดกันที่มิใชภาษีของ WTO ทั้งสิ้น    ดังนั้น NTMs ซึ่งเปนมาตรการที่อาจใชเปนคอนขางนากลัวมากกวา

อุปสรรคทางภาษี   เนื่องจากเปนมาตรการที่สามารถแปรเปลี่ยนรูปแบบไปไดตามความเหมาะสมที่แตละ

ประเทศจะนํามาใชเพื่อปกปองสินคาที่ผลิตภายในประเทศของตน    แนวโนมการใชมาตรการทางการคา

อันเปนผลมาจากการเรงเปดเสรีทางการคาและกระแสการปกปองผูบริโภคดานสุขอนามัย   ทําให

ประเทศตางๆ นํามาตรการที่มิใชภาษีมาใช  

 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ (2547) อางถึงการศึกษาของ Ando and Fujii (2003) ซึ่ง

ไดศึกษามาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีในประเทศสมาชิกกลุม APEC พบวาประเทศพัฒนาแลวหรือ

ประเทศที่เปนสมาชิกความตกลงการคาเสรีซึ่งมีอัตราภาษีนําเขาต่ํา  มักจะใชมาตรการทางการคาที่ไมใช

ภาษีเพื่อปกปองผูผลิตในประเทศ  ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญใชมาตรการ NTM นอยกวา
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ประเทศพัฒนาแลว    และไดสรุปวามาตรการ NTM ที่มีการใชมากในประเทศตางๆ ในกลุม APEC คือ

มาตรการทางเทคนิค เชน การกําหนดเงื่อนไขลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ การติดฉลาก การบรรจุภัณฑ 

การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย และการกําหนดมาตรฐานสุขอนามัย เปนตน  

ทั้งนี้หากแปลงมาตรการ NTM เทียบเปนอัตราภาษี (tariff equivalent) พบวา มาตรการทางเทคนิคที่

ประเทศสวนใหญใชเทียบเทากับภาษีนําเขาที่คอนขางสูง   ตารางที่ 6.1 แสดงอัตราภาษีแปลงจาก

มาตรการที่ไมใชภาษี (NTMs) 

 มาตรการที่มิใชภาษีสําคัญที่เกี่ยวกับการคาอาหารระหวางประเทศตามความตกลงของ

องคการการคาโลกเปนไปไดใน  2 ลักษณะ  คือ  ขอตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) และ

ขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barrier to Trade, TBT)   ซึ่ง

แตละประเทศมักจะนําสองมาตรการนี้มาบังคับใชโดยอางถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ   ใน

สถานการณการคาโลกที่มีการแขงขันอันอยางรุนแรง ปญหาความขัดแยงระหวางประเทศปญหาการกอ

การรายสากล  การปนเปอนของสารพิษในสินคาที่เกี่ยวของกับอาหาร  ปญหาความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืช/สัตวที่ดัดแปลงพันธุกรรม  และปญหาโรคระบาดตางๆ เชน  โรค

วัวบา  โรคปากเทาเปอย  ไขหวัดนก เปนตน   มีผลทําใหประเทศตางๆ นํามาตรการทั้งสองมาบังคับใชมี

ความเครงครัดมากยิ่งขึ้นไปอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศพัฒนาแลวที่กําหนดมาตรฐานอยาง

ไมเทาเทียมกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาไดงายมาก  นอกจากมาตรการ SPS และ TBT แลวมาตรการ

การคาที่เปนอุปสรรคและสงผลกระทบตอการสงออกอาหารของไทยอยางชัดเจนที่สําคัญ ไดแก 

มาตรการตอตานการทุมตลาด (Anti–Dumping)  การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)  และ

มาตรการดานสิ่งแวดลอม (Environment Barriers to Trade : Env) เปนตน 

1.2.1 มาตรการดานสุขอนามัยและอนามัยพืช (SPS)   

มาตรการ SPS เปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองชีวิตและสุขภาพมนุษย 

สัตว และพืช เพื่อสรางความมั่นใจตอความปลอดภัยดานอาหารใหผูบริโภคและมั่นใจไดวาจะไมมีการ

ระบาดของเชื้อโรค  ซึ่งมาตรการ SPS จะเกี่ยวของกับการปนเปอนในอาหารและเครื่องดื่ม การออก

ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบกักกันพืชและสัตว สารตกคางจากยาฆาแมลงใน

อาหารและสารปรุงแตงอาหาร   โดยมาตรการ SPS ตองใชเทาที่จําเปนเพื่อคุมครองสุขอนามัยของมนุษย 

สัตวหรือพืชเทานั้น  และตองมีการใชอยางเทาเทียมกันระหวางสินคาที่ผลิตภายในประเทศผูนําเขาและ

สินคาที่มาจากประเทศอื่น  และตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยอําเภอใจระหวางสินคาที่มาจากประเทศ

ซึ่งมีสภาพเดียวกันหรือเหมือนกัน   
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 ตารางที่ 6.1     อัตราภาษีแปลงจากมาตรการที่ไมใชภาษี (NTMs)  

มาตรการที่มิใชภาษ ี(หนวย %)  

การ

ควบคุม

ราคา 

การออกใบ 

อนุญาต

อัตโนมัต ิ

การ

ควบคุม

ปริมาณ 

การ

ผูกขาด 

ทาง

เทคนิค 

NTMs 

โดยรวม 

ออสเตรเลีย 

สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ 0.0 0.0 3.0 0.0 91.3 94.3 

ผลิตภัณฑผัก 0.0 0.0 0.5 0.0 91.3 91.8 

น้ํามันจากสัตวและพืช 0.0 0.0 0.0 0.0 91.3 91.3 

ผลิตภัณฑอาหาร 23.2 0.0 0.0 0.0 91.3 114.5 

นิวซีแลนด 

สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ 5.3 0.0 12.3 0.0 0.0 17.6 

ผลิตภัณฑผัก 0.0 0.0 12.3 0.0 49.5 61.8 

น้ํามันจากสัตวและพืช 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 6.2 

ผลิตภัณฑอาหาร 24.3 0.0 3.2 0.0 60.5 88.0 

จีน 

สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ 0.0 0.0 1.4 0.0 0.7 2.1 

ผลิตภัณฑผัก 23.0 0.0 0.8 11.1 3.3 38.2 

น้ํามันจากสัตวและพืช 0.0 0.0 3.4 0.0 36.9 40.3 

ผลิตภัณฑอาหาร 9.9 0.0 1.0 19.0 4.5 34.4 

ไทย 

สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ 0.0 0.0 1.5 0.0 78.1 79.6 

ผลิตภัณฑผัก 0.0 0.0 0.6 1.6 82.4 84.6 

น้ํามันจากสัตวและพืช 0.0 503.5 1.8 0.0 91.3 596.6 

ผลิตภัณฑอาหาร 0.0 76.9 1.2 12.0 42.3 132.4 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ando and Fujii (2003) อางใน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ (2547) 
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 ภายใตเปาหมายที่จะสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวของโลก (Kitchen of the 

World)   มาตรการสุขอนามัยและอนามัยพืชจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสงออกสินคาอาหารของ

ไทย  ซึ่งการนํามาตรการ SPS มาใชควรสอดคลองกับมาตรฐานตามที่องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ

กําหนดขึ้น  ไดแก FAO/WHO, CODEX เปนตน  โดยตองมีเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่

สามารถอธิบายไดอยางเพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่เชื่อถือได  ซึ่งประเทศคู

คามักนํามาตรการ SPS มาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคากับสินคาอาหารประเภทปศุสัตว 

ประมง และพืชผักผลไม  โดยอางการตรวจพบเชื้อโรค โรคแมลง และอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ทางการคาของประเทศและเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต   

 ตัวอยางมาตรการ SPS ของประเทศผูนําเขา เชน EU ประกาศตรวจสินคากุง และไก

จากประเทศไทยอยางเขมงวด เพื่อตรวจสอบสารไนโตรฟูแรนส และสารคลอแรมฟนิคอลตกคาง หรือ

กรณีสหรัฐอเมริกากําหนดกระบวนการผลิตตามระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point) และในประเทศไทยก็ไดนํามาตรการ SPS มาใชโดยการหามนําเขาเนื้อวัว และเนื้อหมูที่มีโรค 

Bovine spongiform encephalopathy (BSE or mad cow disease) และ Creutzfeldt-Jacob Disease 

เปนตน   

1.2.2  มาตรการกีดกันทางอุปสรรคดานเทคนิค (TBT)    
มาตรการ TBT เปนมาตรการที่กําหนดใหผูสงออกตองปฏิบัติตามกฏขอบังคับดาน

เทคนิค (Technical Regulations)  มาตรฐาน (Standards)  และกระบวนการประเมินความสอดคลอง 

(Conformity Assessment Procedures)  รวมถึงการทดสอบและระเบียบการรับรอง  ซึ่งจะครอบคลุมถึง

กระบวนการผลิต และวิธีการผลิต  โดยการออกกฎระเบียบดังกลาวจะตองสอดคลองกับระบบมาตรฐาน

ระหวางประเทศ  ซึ่งจะมุงเนนใหการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมอยางเปนธรรมและชัดเจน  แตตองไม

เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ  นอกจากนั้นขอตกลงของ TBT ยังสนับสนุนใหสมาชิกใช

กฎระเบียบขอบังคับที่เปนรูปแบบเดียวกันที่เรียกวา Harmonization  

 กฎระเบียบทางเทคนิค (Technical Regulations) 

 กฎระเบียบทางเทคนิค หมายถึง เอกสารกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  รวมถึงขอกําหนดทางการบริหารดวย     

กฎระเบียบทางเทคนิคครอบคลุมถึง คุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพของผลิตภัณฑ (Characteristics of 

the Products)   กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตซึ่งมีผลตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  การเรียกชื่อ

และการใชสัญลักษณ (Terminology and Symbol) และการบรรจุหีบหอและการติดฉลากกับผลิตภัณฑ 

(Packaging and Labeling Requirements)   กฎระเบียบทางเทคนิคเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม 
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 มาตรฐาน (Standards) 

 มาตรฐาน หมายถึง เอกสารที่ไดรับความเห็นชอบจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ ซึ่ง

ระบุกฎแนวทางหรือลักษณะของผลิตภัณฑหรือกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของ ซึ่งใชกัน

โดยทั่วไปและใชอยูเปนประจํา    โดยอาจรวมหรือระบุถึงขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการใชถอยคํา

สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย หรือการติดฉลากที่ใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการหรือ

กรรมวิธีการผลิต   มาตรฐานไมไดเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม 

 มาตรการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Measures) 

 นโยบายความปลอดภัยอาหารของประเทศคูคาที่สงผลกระทบตอการสงออกของ

ไทยที่สําคัญ  มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองชีวิต และสุขภาพมนุษย สัตว และพืช เพื่อสรางความมั่นใจตอ

ความปลอดภัยดานอาหาร แตตองไมใชสิทธินั้น ในทางที่เปนการสรางขอจํากัดทางการคา หรือเลือก

ปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกตามอําเภอใจ   ซึ่งสินคาอาหารไทยที่สงออกตองเปนไปตามมาตรการที่ใช

ในการดูแลความปลอดภัยและคุมครองผูบริโภคของประเทศนําเขา  มีการตรวจสอบสินคาอาหารนําเขา 

เชน โรคและแมลงที่ติดมากับสินคาเกษตร  ยาฆาแมลง  สารปนเปอนในอาหาร   ซึ่งนโยบายความ

ปลอดภัยที่อาจมีการนํามาใชเปนมาตรการกีดกันการคา  โดยมีการใชมาตรการดานสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (SPS)   

 กระบวนการประเมินความสอดคลอง (Conformity Assessment Procedures) 

 กระบวนการประเมินความสอดคลองเปนกระบวนการพิจารณาทางดานเทคนิค  

โดยการใชกระบวนการใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม   เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑไดมีการผานขอบังคับหรือ

ขอกําหนดที่ไดวางไวในกฎระเบียบและมาตรฐาน   กระบวนวิธีการประเมินความสอดคลองไดแก 

กระบวนการสุมตัวอยาง การทดสอบ การตรวจสอบความถูกตอง การตรวจตราหลังการผลิต การรับรอง

ระบบงานและการรับรองผลิตภัณฑ เปนตน 

ตัวอยางมาตรการ TBT ในเรื่องขอกําหนดกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑอาหารของประเทศผูนําเขา เชน  ประเทศออสเตรเลีย   

•  ออสเตรเลียไดกําหนดมาตรฐานนําเขาเนื้อไกตองผานการตมที่อุณหภูมิสูงเปน
เวลานาน เพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย (Infection Bursal Disease: IBD) โดยอุณหภูมิและเวลาที่จุดกลาง

ผลิตภัณฑ (core temperature and time) ที่ประเทศออสเตรเลียกําหนด คือ 74 องศาเซลเซียส นาน 165 

นาที, 75 องศาเซลเซียส นาน 158 นาที, 76 องศาเซลเซียส นาน 152 นาที, 77 องศาเซลเซียส นาน 145 

นาที, 78 องศาเซลเซียส นาน 138 นาที, 79 องศาเซลเซียส นาน 132 นาที, 80 องศาเซลเซียส นาน 114 

นาที  ซึ่งขอกําหนดดังกลาวผูสงออกเนื้อไกตมสุกตองปฏิบัติตาม  การใชอุณหภูมิสูงและเวลานานขนาด

นี้จะมีผลเสียตอคุณภาพดานการบริโภคและคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ  โดยปจจุบันยังไมมี
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ประเทศใดสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑไปประเทศออสเตรเลียได จึงจัดเปนมาตรการกีดกันการนําเนื้อไก

ตมสุกจากการกําหนดมาตรฐานกระบวนการใหความรอนที่สูง (Process specification)  

 มาตรการที่มีการประกาศใชเพื่อเปนกฎระเบียบทางเทคนิคของแตละประเทศจะ

แตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับวาประเทศนั้นตองการรักษาปกปองความปลอดภัยของชีวิตคน สัตว และพืช

หรือดวยเหตุผลประการใดก็แลวแต   ขอสังเกตบางประการคือ ประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีกฎระเบียบ

ทางเทคนิค (Technical Regulations) ที่ซับซอน กลาวคือในกระบวนการผลิตหรือทดสอบผลิตภัณฑนั้น

จะตองอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูงและคอนขางซับซอน  ซึ่งประเทศที่ตองการสงออก

สินคาไปยังประเทศเหลานี้จําตองพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนไปตามระดับมาตรฐานสูงที่ไดกําหนดไว  

การที่ประเทศตางๆ ออกกฎระเบียบหรือมาตรการทางเทคนิคมาบังคับใชกับสินคานําเขานั้น  แมวาจะมี

เหตุผลเพื่อความปลอดภัย แตมีหลายมาตรการที่แตละประเทศกําหนดเพื่อใชปกปองอุตสาหกรรมภายใน 

ประเทศของตนหรือตองการกีดกันการนําเขาเพื่อลดการขาดดุลทางการคา เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา

และสหภาพยุโรปจะมีมาตรการทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารหรือสินคาเกษตรอยางตอเนื่อง  

เนื่องจากตองการปกปองภาคเกษตรกรรมในประเทศ เชน การออกมาตรการติดฉลากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

GMOs ของประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป   ตารางที่ 6.2 แสดงมาตรการ SPSและ TBT ที่มีการนํามาใช

กับผลิตภัณฑอาหาร (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ, 2547) 

 นโยบายอาหารของสหภาพยุโรป ที่สําคัญไดแก มาตรการควบคุมคุณภาพ

สินคาอาหารเนื้อสัตวและอาหารทะเล (Veterinary Control) มาตรการดานความปลอดภัยของอาหารอื่น 

ๆ เชน General EU Food Safety , Specific EU Food Safety , Food Quality , Food Hygiene , Food 

Additives , Labelling และ Environmental Control – packaging เปนตน   สมุดปกขาวความปลอดภัย

ของอาหาร (White Paper on Food Safety) เปนมาตรการความปลอดภัยดานอาหารเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนการผลิตหรือ farm to table  และสินคาตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 

 กฎระเบียบมาตรฐานอาหารของญี่ปุน   ญี่ปุนเปนตลาดนําเขาสินคาอาหาร

รายสําคัญของโลกและเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทย ซึ่งปจจุบันญี่ปุนใหความสําคัญและมีความ

เขมงวดมากยิ่งขึ้นในดานคุณภาพมาตรฐานอาหาร เนื่องจากกระแสความตื่นตัวดานสุขภาพของผูบริโภค 

สงผลใหการสงออกของไทยมีขอจํากัดมากขึ้น 

 กฎระเบียบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา   ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะให

ความคุมครองผูบริโภคในเรื่องตางๆ รวมถึงอาหาร ทั้งดานความปลอดภัยและการไดขอมูลที่ถูกตอง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาหารโดยเฉพาะ ไดแก บทบัญญัติอาหาร  ยา และเครื่องสําอางของรัฐบาลกลาง 

(The Federal Food, Drug and Cosmetic Act ) บทบัญญัติการบรรจุหีบหอ และการแสดงฉลากที่เปน

ธรรม (Fair Packaging and Labeling Act ) และบทบัญญัติการแสดงฉลากโภชนาการและการศึกษา 

(The Nutrition Labeling and Education Act) 
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 ตารางที่ 6.2   มาตรการ SPS และ TBT ที่มีการนํามาใชกับผลิตภัณฑอาหาร 

มาตรการ SPS มาตรการ TBT 

 สารปรุงแตงอาหารในอาหารหรือเครื่องดื่ม 

 การปนเปอนในอาหารและเครื่องดื่ม 

 สารพิษในอาหารหรือเครื่องดื่ม 

 สารตกคางจากยาสําหรับสัตวและยาฆาแมลงใน

อาหาร 

 การออกใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร 

ใบรับรองสุขอนามัยของสัตวหรือพืช 

 วิธีการผลิตที่มีผลตอความปลอดภัยของอาหาร 

 ขอกําหนดการปดฉลากที่มีผลโดยตรงตอความ

ปลอดภัยของอาหาร 

 การตรวจสอบกักกันพืชและสัตว 

 ขอกําหนดในการประกาศเขตปลอดแมลงและโรค 

 กระบวนการปองกันและควบคุมหรือกําจัดการแพร

ขยายของโรคในประเทศ 

 ขอกําหนดทางสุขอนามัยสําหรับผลิตภัณฑนําเขา 

 การปดฉลากผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตผล

อาหารสัตว 

 ขอกําหนดเกี่ ยวกับการบรรจุหีบหอ

สําหรับผลไมสด 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดและโครงสราง

ของบรรจุภัณฑ 

 การปดฉลากที่ เกี่ยวกับสุขอนามัยใน

บรรจุภัณฑที่ไมใชอาหาร เชน ฉลากเตือน

การสูบบุหรี่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่มา: สถาบันอาหาร (2543) 

 
 กฎระเบียบมาตรฐานของจีน จีนไดเร่ิมยกระดับและเพิ่มความเขมงวดในการ

ควบคุมดานสุขอนามัยอาหารมากยิ่งขึ้นภายหลังการเขาเปนสมาชิก WTO และการเปดการคาเสรีกับ

ตางประเทศ โดยไดปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบสินคานําเขา-สงออก สวนกฎระเบียบทั่วไป

เกี่ยวกับอาหารประกอบดวย Method for food hygienic analysis–Physical and Chemical section–

General Principles มาตรฐานฉลากอาหาร กฎระเบียบดาน GMO วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอนและ

โลหะหนักตกคาง 

 กฎหมาย Bioterrorism   กฏหมายที่สหรัฐอเมริกาใชเปนมาตรการเพื่อปองกัน

การกอการรายทางชีวภาพและความมั่นคงดานสาธารณสุข ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัยของอาหาร 

(Food Safety) โดยมีขอกําหนดที่สําคัญคือ  

1)  ใหโรงงานผลิตอาหารทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาตองจดทะเบียนกับ FDA   

2)  กําหนดใหผูนําเขาแจงแหลงกําเนิดสินคาและจํานวนสินคาอาหารกอนการ

นําเขาสหรัฐฯ    
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3) FDA สามารถสั่งหามนําเขาสินคาอาหาร ที่ถูกหามนําเขาไปแลวครั้งหนึ่ง   

4) FDA สามารถกักสินคาตองสงสัยไดไมเกิน 20 วัน หรือมากกวานั้นถาจําเปน 

แตไมเกิน 30 วัน ซึ่งจากการประกาศใชมาตรการสงผลใหตนทุนของผูประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น  และ

สินคาบางรายการถูกกักกันเปนเวลานานกอใหเกิดความสูญเสียเปนมูลคามหาศาล 

กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานที่มักจะเปนอุปสรรคทางการคาตอประเทศ

ไทย คือ มาตรฐานดานการติดฉลากและการหีบหอ โดยผูนําเขาบางประเทศกําหนดใหผูผลิตสินคานําเขา

ติดฉลากบนภาชนะหรือหีบหอผลิตภัณฑประเภทสินคาอาหาร  เพื่อใหขอมูลในเรื่องสวนประกอบอาหาร 

สารเคมีที่ผสม ตลอดจนรายละเอียดและคุณสมบัติอื่นๆ ของสินคาอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความกระจางแก

ผูบริโภคในการใชขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเพื่อใหไดอรรถประโยชนสูงสุด 

1.2.3 กฏแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin)  

เปนมาตรการหนึ่งที่อยูในกลุมมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (NTB) ซึ่งเกี่ยวของ

โดยตรงกับผูที่อยูในภาคการผลิตและการคา โดยเฉพาะผูทําการคาสินคาเกษตรและอาหาร  เพราะเปน

เงื่อนไขในการกําหนดคุณสมบัติของสินคาที่ตองการขอรับสิทธิในการลดหรือยกเวนภาษีอากรจะตองมี

ภายใตกรอบการคาเสรีในโลกปจจุบัน   Rules of Origin เปนมาตรการพิสูจนแหลงที่มาของสินคาเพื่อ

ปองกันการสวมสิทธิ์ของประเทศอื่นที่ไมใชคูสัญญา หรืออาจกลาวไดวาแหลงกําเนิดสินคา คือ การหา

สัญชาติของสินคาวามาจากประเทศใด  ถาสามารถตรวจสอบไดวาสินคาหนึ่งๆ มีแหลงกําเนิดสินคาที่มา

จากผลผลิตในประเทศนั้นตามเงื่อนไขที่ตกลงก็จะสามารถสงออกไปขายได โดยไดรับสิทธิพิเศษทาง

การคาตามที่ไดตกลงไว 

 1.2.4  มาตรการดานสิ่งแวดลอม     

 เปนมาตรการซึ่งพิจารณาถึงผลกระทบของการผลิตวัตถุดิบท่ีใชผลิตตลอดจน

กระบวนการ กรรมวิธีผลิต และผลิตภัณฑเหลือใชที่มีผลตอสภาพแวดลอม  โดยเกี่ยวของกับการกําหนด

มาตรฐานในระบบจัดการสิ่งแวดลอมมาเปนเงื่อนไขโดยสมัครใจในการนําเขาสินคา คือ ตองเปนสินคาที่

มีกระบวนการผลิตที่ไมกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน ISO 14000, Green Paper on Integrated Product 

Policy และ Waste Electrical and Electronic Equipment หรือที่เรียกวา WEEE ที่สหภาพยุโรปเตรียม

นําออกมาใชเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม 

 อุปสรรคที่มิใชภาษีที่มีการนํามาใชไมวาจะดวยเหตุผลในการคุมครองผูบริโภค

เพื่อใหไดซึ่งสินคาที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยตอการบริโภคหรือจะดวยเหตุผลในการปกปองสินคาและ

อุตสาหกรรมในประเทศ (ตารางที่ 6.3)   มาตรการที่มิใชภาษีที่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน

นํามาใชกับสินคาเกษตร แสดงในตารางที่ 6.4, 6.6 และ 6.8 ตามลําดับ    โดยมาตรการที่มิใชภาษีที่

สําคัญแยกตามรายการสินคาของออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน แสดงในตารางที่ 6.5, 6.7 และ 6.9 
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ตามลําดับ   การสรุปมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษีของสินคาเกษตรบางรายการภายใตขอตกลง

การคาเสรี (ตารางที่ 6.10) 

 

 
 ตารางที่ 6.3   กฏระเบียบที่เปนอุปสรรคที่มิใชภาษีที่มีการนํามาใชในปจจุบันและที่อาจนํามา

บังคับใช   และตัวอยางมาตรการที่เกี่ยวของ 

มาตรการที่ไมใชภาษีทีใ่ชในปจจุบนั  (As-Is) 

 มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

 การผลิตเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 

Practices, GAP) 

 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Manufacturing 

Practices, GMP)  

 การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis 

and Critical Control Point: HACCP)   

 การตรวจสอบมาตรฐานที่เขมงวด 

  ระเบียบการนําเขาสินคา 

 

 การขึ้นทะเบียนการนําเขา-สงออก: เอกสารการอนุญาตนําเขา 

จาก AQSIQ /AQIS/ NZFSA 

 เอกสารการรับรองคุณภาพ  ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  ใบรับรอง

สารพิษตกคาง 

 การจํากัดประเภทสินคาเกษตรและอาหารที่อนุญาตใหนําเขา 

  มาตรฐานและรายละเอียด
สินคา 

 

 การรับรองระบบมาตรฐานการผลิต เชน ISO9000,  ISO22000,  

CCC-Mark 

 ชนิดและปริมาณสารเจือปนที่สามารถใชได 

 แหลงกําเนิดสินคาอาหาร (Country of Origin) 

มาตรการที่ไมใชภาษีทีอ่าจนํามาบังคับใช (To-Be) 

 มาตรฐานสิ่งแวดลอม 

 

 

 กฎหมายแรงงานและ
สังคม 

 การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14000  การระบุฉลากเขียว 

(green labeling) 

 การปฏิบัติตามสนธิสัญญาเกียวโต 

 การใชแรงงานเด็กและผูหญิง 
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  ตารางที่ 6.4     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของออสเตรเลีย 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

ไทย - ออสเตรเลีย 

การควบคุม
ปริมาณสินคา 
(Quantity control 
measure) 

หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา ( Rule of Original : ROO) 
สินคาสงออกของไทยที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากออสเตรเลียตอง

เปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดภายประเทศไทย  ซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณา

แหลงกําเนิดสินคาภายใตขอตกลง TAFTA  ดังนี้ 

1. Wholly obtained  (WO) ถือตามแหลงสินคาเปนสําคัญ โดยสินคาที่มี

แหลงกําเนิดจากประเทศหนึ่ง หมายถึง สินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบใน

ประเทศทั้งหมด  สําหรับสินคาที่มีแหลงกําเนิดในไทย อาทิ สัตวมีชีวิตและ

ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตวมีชีวิตซึ่งเกิดและเจริญเติบโตในไทย พืชและ

ผลิตภัณฑจากพืชที่ไดจากการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในไทย 

2. Substantial Transformation ( ST) ถือตามขั้นตอนการผลิตและการแปร

รูปสินคาเปนสําคัญ โดยสินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศหนึ่ง หมายถึง 

สินคาที่มี “การแปรสภาพอยางเพียงพอ” (Substantial Transformation) 

จากวัตถุดิบที่นําเขาเปน    สินคา สําเร็จรูป ซึ่งเกณฑที่นิยมใชในการ

พิจารณาวาสินคาใดเปนสินคาที่มีการแปรสภาพอยางเพียงพอ ไดแก 

“เกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร ( Change in Tariff Classification 

: CTC)   ทั้งนี้ภายใตขอตกลง TAFTA กําหนดใหสินคาที่มี แหลงกําเนิดใน

ประเทศไทยตองเปนสินคาที่มีการแปรสภาพอยางพอเพียงในระดับพิกัด 2 

หลัก (Change of Chapter : CC) ระดับพิกัด 4 หลัก ( Change of  Tariff  

Heading : CTH) หรือพิกัด 6หลัก (Change of  Tariff Sub-Heading : 

CTSH) โดยหลักเกณฑดังกลาวจะกําหนดไวสําหรับสินคาแตละรายการ 

ซึ่งมีระดับการเปลี่ยนพิกัดที่แตกตางกัน 

3. Regional Value Content ( RVC)  การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบ ถือตาม

สัดสวนของตนทุนการผลิตในภูมิภาคตอราคาสินคาสงออกเปนสําคัญ  

ทั้งนี้ ขอตกลง TAFTA  กําหนดใหตนทุนการผลิตในภูมิภาค หมายถึง 

ตนทุนการผลิตในประเทศภาคี ไดแก ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย

รวมกัน โดยกําหนดสัดสวน RVC ไมต่ํากวารอยละ 40 หรือรอยละ 45 

ขึ้นอยูกับการเจรจาในสินคาแตละประเภท 
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ตารางที่ 6.4     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของออสเตรเลีย (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

ไทย - ออสเตรเลีย 

ดานเทคนิค 
(Technical 
measure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   
(Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 
กําหนดระเบียบในการนําเขา สินคาผลไมนําเขาของออสเตรเลีย    ฉบับที่ 178 / 2548  

ผลไมไทย 3 ชนิด คือ ลําไย ล้ินจี่ และมังคุด  สับปะรด จะตองไดรับใบอนุญาตนําเขาจาก 

Australia Quarantine and Inspection Service: AQIS โดย 

1.    ผูนําเขาตองมีใบอนุญาตนําเขา (Import permit) ซึ่งออกใหโดยหนวยงานกักกันและ

ตรวจสอบออสเตรเลีย (Australian Quarantine and Inspection Service, AQIS)    

- ตองยื่นเอกสาร Quarantine Entry ตอ AQIS ทุกครั้งที่มีการนําเขา พรอม

ตนฉบับใบรับรองสุขอนามัย 

- สินคานําเขาตองปลอดจากแมลง มีชีวิต เชื้อโรค เมล็ดพันธุพืช รวมถึงเศษดิน

ตางๆ โดยมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate, PC) ออกใหโดย

กรมวิชาการเกษตร แนบไปพรอมกับสินคาทุกครั้ง  

2.   กรมวิชาการเกษตรตองขึ้นทะเบียนแปลงปลูกและโรงบรรจุสินคาใหแลวเสร็จกอนที่

จะเริ่มสงออก โดยกอนขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตรตองไปตรวจสอบกอน  

3.   ภาชนะที่บรรจุผลไมสงออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ตอง 

- ระบุหมายเลขโรงบรรจุสินคาและแปลงปลูกเพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได
กรณีที่มีปญหาในการนําเขาสินคา  

- บรรจุในหีบหอที่สะอาดและใหมเสมอ   ทั้งนี้สินคาจะตองผานการตรวจสอบ 

กําหนดเงื่อนไขและวิธีการตรวจสอบของผลไมแตละชนิดไว  ณ ดานนําเขาแรกที่

สินคาไปถึง  

ระเบียบเกี่ยวกับอาหารฉายรังสี 

อาหารที่ออสเตรเลียอนุญาตใหฉายรังสีในปจจุบัน ไดแก เครื่องเทศ สมุนไพร ชาสมุนไพร 

(herbs, spices and herbal infusions)  ล้ินจี่ ลําไย มะมวง มังคุด มะละกอ เงาะ  สาเก 

(breadfruit)  มะเฟอง (carambola) และนอยหนา (custard apple)  

ขั้นตอนการขออนุญาต การฉายรังสีผลิตภัณฑอาหารตอง 

 ขออนุญาตโดยยื่นใบอนุญาตตอหนวยงานรับผิดชอบ คือ หนวยงาน Food 

Standards Australia New Zealand (FSANZ) ซึ่งหนวยงานฯจะตองจัดทําการ  
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ตารางที่ 6.4     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของออสเตรเลีย (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

ไทย - ออสเตรเลีย 

ดานเทคนิค 
(Technical 
measure) (ตอ) 

 
 

ประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เสนอคณะกรรมการ FSANZ Board 

พิจารณาอนุญาต 

ขอพิจารณาในการอนุญาตใหฉายรังสีอาหารของ FSANZ ไดแก  

1)  ความปลอดภัยตอผูบริโภค  

2)  ไมทําใหคุณคาทางโภชนาการลดลงมาก  

3)  ไมใชการฉายรังสีเพื่อทดแทนขั้นตอนการรักษาสุขอนามัย  

4)  มีการติดฉลากอาหารเพื่อใหผูบริโภคทราบวาเปนอาหารฉายรังสี  

   5)  มีขั้นตอนที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 

ขั้นตอนการฉายรังสี  

1.   ใหใชรังสีอิเล็กตรอนหรือรังสีเอ็กซขนาดไมเกิน 1 กิโลเกรย (a maximum of 1 

kilogray from machine-source electron beams or x-rays) โดยทําตาม

มาตรฐาน Good Manufacturing/ Irradiation Practices  

2.   การติดฉลาก ผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่ผานการฉายรังสี รวมทั้งผลิตภัณฑที่มี

สวนผสมที่ผานการฉายรังสี ไมวาสวนผสมที่ผาน 
มาตรการควบคุมการนําเขา 
สินคาอาหาร GMOs 

ตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก Australian New Zealand Food Authority (ANZFA) 

อนุญาตใหมี สินคาที่ผลิตโดย GMOs  เปนสวนประกอบไมเกิน 1 %   ยกเวน 

1.  อาหารที่ผานขบวนการผลิตจน DNA ใหมหมดไป 

2.  สวนประกอบอาหารที่เปนตัวชวยการผลิต และสวนผสมที่ไมมี DNA 

3.  สารปรุงรสอาหารที่มี GMOs  ต่ํากวา 1 % 

สินคาอาหาร 

- สินคาอาหารนําเขาตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมดานความปลอดภัยของอาหาร 
(Food Safety) และระเบียบควบคุมโรคพืชและสัตว (Quarantine Requirements)  

- แจงขออนุญาตนําเขาตอ Authority Quarantine Inspection Services (AQIS) 

ลวงหนา 1 เดือน AQIS  จะประเมินความเสี่ยงตอโรคพืชและสัตวอยางละเอียดกอน

อนุญาตใหนําเขา  National Food Authority  กําหนดใหสินคาอาหารนําเขาตองมี

คุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย 
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ตารางที่ 6.4     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของออสเตรเลีย (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

ไทย - ออสเตรเลีย 

ดานเทคนิค 
(Technical 
measure) (ตอ) 

 

- ตองมีใบรับรองกํากับสินคาอาหารที่นําเขาแตละประเภทของสินคา เชน  

Health Certificate, Sanitary Certificate,  Phytosanitary Certificate  หรือ 

Certificate of Analysis  จากหนวยงานของรัฐบาลประเทศผูสงออก  ในกรณี

ประเทศไทย  อาหารประเภทเนื้อสัตว กรมปศุสัตวเปนผูออก 

พืช  ผัก  ผลไม 

- แจงขออนุญาตนําเขาตอ Australian Quarantine Inspection Service 

(AQIS) ลวงหนา 1 เดือน 

- ตองขออนุญาตนําเขา และตองมี Phytosanitary Certificate ในทุก ๆ  

Consignment  ตองผานการตรวจปลอยขาเขา  การตรวจสอบสินคา  และ

การฆาเชื้อ  ถาไมมีการฆาเชื้อตามที่ตกลงกันไวกอนในประเทศผูสงออก  

การฆาเชื้อจากตนทางตองมีใบรับรองการฆาเชื้อ 
มาตรการติดฉลาก 
กลุมสินคาที่ตองติดฉลาก  

สินคาที่ผลิตโดยมี GMOs ตองปดฉลาก GMOs 

ผลไม ผัก ถั่ว และอาหารทะเลที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิท        

เนื้อสุกรสด และผลิตภัณฑแฮมและเบคอนที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  

ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท 

สินคาที่นําเขาตองมีการติดฉลากระบุประเทศแหลงกําเนิดสินคาอาหาร (Country 

of Origin Food Labeling Standard) ดังนี้  

- ผลิตภัณฑที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิทที่มีขอบขายรวมอยูในมาตรการนี้
จะตองมีการระบุประเทศแหลงกําเนิดในฉลากอยางเฉพาะเจาะจง 

- ระบุขอมูลแหลงกําเนิดบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑที่สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน  

- ระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของอาหารที่บรรจุในภาชนะและอาหารที่ไม
บรรจุในภาชนะที่มีความสอดคลองกับกฎระเบียบและกฎหมายที่ใชปฏิบัติ

ทางการคา  

- ใชตัวพิมพที่มีขนาดอานงายบนฉลาก 
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ตารางที่ 6.4     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของออสเตรเลีย (ตอ) 

ประเภทมาตรการ 
ที่ไมใชภาษี 

ไทย - ออสเตรเลีย 

ดานเทคนิค 
(Technical 
measure) (ตอ) 

 

มาตรการหามนําเขา 

- เนื้อไกแชแข็ง  
- ปลาบางสกุลที่ยังไมไดตัดหัวและควักไส  ไดแก  ปลาเลี้ยง ปลาในสกุล 

Auquilla,  Brevoortia,  Clupea,  Sardinops,  Sardimella, Sardina,  

Merluccius,  Dricentrarchus,  Epinephelus,  Morone,  Mugil,  

Navodan,  Pagrus, Paralichthys,  Scophtalmus,  Seriola,  Solea,  

Sparus  ปลาในสกุล Evynnis,  Lateolabrax, Oplegnathus,  

Psuedocaranx,  Takifugu,  และ Thunnus  (จากทวีปเอเซียทุกประเทศ)  

- ผลไมสด (ยกเวน ลําไย  ล้ินจี่ มังคุด และสับปะรดตัดจุกและรมยา)  

- ผลิตภัณฑขาวสาลี ไมอนุญาตใหนําเขา เนื่องจากการวิเคราะหความเสี่ยงใน

การนําเขายังไมไดมีการดําเนินการ 

- ผัก/ผลไมแชแข็ง ไมอนุญาตใหนําเขา เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการทบทวน

เงื่อนไขการนําเขา  

- ผลิตภัณฑนม (ไอศกรีม คาราเมล โยเกิรต นมขนหวาน บิสกิต เคก ยกเวนชีส

เคก) ไมอนุญาตใหนําเขา เนื่องจากอยูระหวางการทบทวนเงื่อนไขการนําเขา 

ยกเวน สินคาผลิตภัณฑนมที่ผลิตจากนิวซีแลนดหรือออสเตรเลีย ซึ่งตองมี

ฉลากหรือใบรับรองที่ระบุวาผลิตจากประเทศดังกลาว บิสกิต เคก (ยกเวนชีส

เคก) และช็อคโกแล็ตที่อยูในรูปแบบพรอมจําหนาย 

มาตรฐานสินคา 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการขอกําหนดมาตรฐาน 
ผักผลไมกระปอง/แปรรูป 

ตรวจสอบโรงงาน 

ซอสปรุงรส 

อนุญาตเฉพาะสินคาที่มีสวน Benzoic Acid และ Sodium , Potassium 

,Calcium ที่มีระดับไมเกิน 1,000 ppm 

เนื้อเปด 

ตองไดรับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน 
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ตารางที่ 6.5     อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
มังคุด 
 

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
- กอนการสงออก จะตองผานการรมยาดวย Methyl Bromide ที่ความเขมขน 32 gm3 เปน

เวลา 2 ชั่วโมง และควบคุมอุณหภูมิไวที่ 21°C เปนอยางต่ํา  

- การตรวจสอบ เจาหนาที่ออสเตรเลียจะสุมตรวจตัวอยางจํานวน 450 หนวย หรือตรวจ 100 

% ตอการนําเขาไมเกิน 1,000 หนวย หรือจํานวน 600 หนวยตอการนําเขาตั้งแต 1,000 

หนวย โดยตรวจสอบเบื้องตนดวยตาเปลา จากนั้นจะนํามังคุดจํานวน 10% ของตัวอยาง ทํา

การตรวจดวยกลองจุลทรรศน (กําลังขยาย 20-30) เพื่อหาแมลงหรือส่ิงปนเปอนอื่นๆ และนํา

มังคุดจํานวน 5% ของตัวอยาง มาผานตรวจ  หากพบแมลงหรือเชื้อโรค ผูนําเขามีทางเลือก

ที่จะจัดการกับสินคาในเที่ยวเรือน้ันได 3 วิธีคือ ทําการรมยาใหม สงกลับ หรือทําลายทิ้ง 

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการนําเขามังคุด  

1.  ตองเก็บเกี่ยวมังคุดผลแกในระยะที่เปลือกเปนสีชมพูถึงสีเลือดนกปนน้ําตาล 

2. มังคุดตอง เปลือกไมมีรอยแตก ไมมีรู ขัว้ไมหลุด  

3. มังคุดทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดทีละผลเพื่อขจัดเพลี้ยแปงและมดดําที่อยูบริเวณ 

ผิวเปลือกและบริเวณที่อยูใตวงกลีบเล้ียง โดยอาจจะใชวธิีการตางๆ ดังนี้ ลางในน้ํา เปาดวย

ลมที่มีแรงดันสูง หรือฉีดพนดวยน้ําที่มีแรงดันสูงหรือจะใชวธิีการที่กลาวมาแลวรวมกัน  

ลําไย และลิ้นจี่ มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
ขอตกลงรวมการนําเขาลําไยและลิ้นจี่จากประเทศไทย ชนิดของผลไมที่อนุญาตใหนําเขาจาก

ประเทศไทย ไดแก 

• ลําไย (Longan,Dimocarpus Lour.) 

• ล้ินจี่ (Lychee, Litchi chinensis Sonn.) 

ศัตรูพืชกักกัน   ซึ่งประเมินแลววาจาํเปนตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง ไดแก 

• แมลงวันผลไม (Fruit flies; Bactrocera dorsalis, B. cucurbitae) 

• หนอนเจาะผลลิ้นจี่ (Litchi fruit borer; Conopomorpha sinensis)  

• เพลี้ยแปงลิ้นจี่ (Litchi mealy bug; Planococus litchi) 

• เพลี้ยหอย (Wax scale, Drepanococcus chiton) 

1. ลําไยและลิ้นจี่ที่สงออกตองผานการกําจัดแมลงวันผลไมและหนอนเจาะผลลิ้นจี่ กอนการ

สงออกซึ่งสามารถดําเนินการได ดังตอไปน้ี   

   (ก)   ใชวิธีกําจัดแมลงดวยความเย็น (Cold treatment) เพื่อกําจัดแมลงวันผลไมและหนอน

เจาะผล   โดยลดอุณหภูมิภายในสุดผลลําไยสามารถดําเนินการได  
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ลําไย และลิ้นจี่ 
(ตอ) 
 
 

2 ลักษณะ ไดแก ทําการกําจัดแมลงกอนสงออก (Pre-export cold treatment) และ ทํา

การกําจัดแมลงในระหวางการขนสง (In-transit cold treatment)  โดยควบคุมอุณหภูมิ 

ที่ตู คอนเทนเนอร กอนการสงออก โดยจะตองลดอุณหภูมิภายในผลลําไยและลิ้นจี่ให

อยูที่ 1  C หรือตํ่ากวา เปนเวลา 

15 วัน หรือ อุณหภูมิ 1.39 C หรือต่ํากวา เปนเวลา 18 วัน  ซึ่ง AQIS จะทําการเช็คจาก

ระบบของตู 

ถาการควบคุมอุณหภูมิทําไดตามกําหนด จึงจะทําการเปดตูเพื่อตรวจสอบตอไป ถาไม

สามารถควบคุมอุณหภูมิได AQIS จะไมทําการเปดตู แตจะบังคับใหทําการควบคุม

อุณหภูมิตอไปใหไดตามที่กําหนด  

(ข)   ใชวิธีกําจัดแมลงดวยความรอน (Vapor heat treatment) เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม

โดย  เพิ่มอุณหภูมิภายในสุดผลลําไยและลิ้นจี่ใหคงอยูที่อุณหภูมิ 47 o ซ. หรือสูงกวา 

นาน 15 นาที  หรือ อุณหภูมิภายในสุดผล 46 o ซ. หรือสูงกวา นาน 20นาทีโดย

กระบวนการอบไอน้ําจะตองใชเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง  กรณีเลือกใชวิธีการในขอ 

(ข)  ตองมีการรับรองวาผลลําไยและลิ้นจี่มาจากแปลงปลูก ซึ่งปลอดจากหนอนเจาะ

ผลล้ินจี่ ในฤดูกาลแรกของการสงออก    เจาหนาที่ของหนวยงาน AQIS จากประเทศ

ออสเตรเลีย ตองเดินทางมาตรวจสอบระบบ (Audit) ประสิทธิภาพของเครื่องอบไอน้ํา 

กอนที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องอบลําไย/ล้ินจี่ สงออกไปประเทศออสเตรเลีย  

2. สภาพของลําไยที่จะสงออกไปประเทศออสเตรเลีย จะตองอยูในลักษณะ เปนผลเดี่ยว   

(Individual detached longan) หรือ ผลติดกับกาน (Longan fruit on panicles) โดยกาน

ตองยาวไมเกิน 10-15 ซม. เสนผาศูนยกลางไมเกิน 3-4 ซม. สวนกรณีของลิ้นจี่ จะตองอยู

ในลักษณะเปนผลเดี่ยว (Individual detached lychee)   

3. การกําจัดแมลงในลําไย/ล้ินจี่ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร  

    วิธีการตรวจสอบ ลําไย และลิ้นจี่ 

- ทําการสุมตัวอยางและตรวจสอบดวยสายตาคลายการตรวจสอบมังคุด แตโดยปกติจะ

ไม คอยมีการตรวจโดยการใชกลองจุลทรรศน 

สับปะรด มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
1.  กอนการสงออกตองผานการรมยาดวย Methyl bromide ที่ความเขมขน 32 gm3 อยางต่ํา

เปนเวลา 2 ชม. (อุณหภูมิการรมยาขึ้นกับปริมาณยา) หากเนื้อสับปะรดมี อุณหภูมิต่ํากวา 

21 oซ. ตองเพิ่มความเขมขนของสารรม 
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
สับปะรด (ตอ) 2.  กรณีสินคาไมมีใบรับรองสุขอนามัย จะตองถูกสงกลับหรือทําลาย 

3.  ตองปลิดกาน/ขั้ว และใบสับปะรดออก ซึ่งหากไมมีการปลิดใบและขั้วออกจะไมอนุญาตให

สินคาเขาประเทศ รวมท้ังจะตองถูกสงกลับหรือทําลาย 

4.  กรณีบรรทุกสินคาเต็มตูคอนเทนเนอร (Full Container Load: FCL) บรรจุภัณฑไมตอง

ไดรับการตรวจวาปราศจากเศษดิน พืช หรือส่ิงเจือปนจากสัตว5.  สินคาจะตองอยูในบรรจุ

ภัณฑที่ปลอดจากแมลงและโรคพืช โดยอยูในกลองไมมีรูระบายอากาศ ปดฝากลองให

เรียบรอย หรือมีรูระบายอากาศไดไมเกิน 1.6 มิลลิเมตร หรือสินคาอยูในถุงที่ทําดวย 

Polyethylene  

6.  กรณีตรวจพบแมลงมีชีวิตที่ไมใช Khapra beetle สินคาจะตองถูกสงกลับหรือทําลาย และ

หากพบแมลงจําพวก Khapra beetle สินคาจะตองถูกรมยาดวย Methyl bromide ที่

ความเขมขน 80 gm3 เปนเวลา 48 ชม. ที่อุณหภูมิ 21°C 

มาตรฐานสินคา – สารไนเตรตไมเกินระดับมาตรฐาน (25 ppm)  ผลแกร็น และอาการไสสี

น้ําตาล 

สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด   กําหนดอัตราภาษีตอบโตการทุมตลาด   

ทุเรียน มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ทางการออสเตรเลียโดยAQIS ไดออกประกาศให 

การนําเขาทุเรียนสดแกะพู (ยังมีเม็ด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้      

1. ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช   

2. ตองปลอดโรค แมลงศัตรูพืช   

3. ผลผลิตจะตองมีการดําเนินการในโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  

4. เมื่อสินคาถึงที่ดานนําเขาของออสเตรเลียจะมีการตรวจสอบดังนี้ 

- สุมตัวอยางจํานวน 600 หนวย (หนวยหมายถึงพูทุเรียน 1 เม็ด )ตอปริมาณการนําเขา 

1,000 หนวยหรือมากกวา หรือสุมตัวอยาง 400 หนวยตอปริมาณการนําเขาที่ต่ํากวา 

1,000 หนวย โดยใชวิธีการตรวจดวยตาเปลา   และในจํานวนตัวอยางที่ตรวจดวยตาเปลา

นี้นํามาสุมตัวอยาง 2% เพื่อตัดกลองออก ตรวจสอบเนื้อเพื่อตรวจหาหนอนเจาะเมล็ด 

(เชน หากลุมตัวอยางดวยตาเปลา 600 หนวยจะมีการสุมตัวอยางอยางละเอียด 12 หนวย 
มาตรการดานเทคนิค 
ทุเรียนแชแข็ง 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา และสินคาตองไดรับการตรวจปลอยทุกๆ  Consignment  

- ตองแสดงเอกสารวาสินคาถูกเก็บอยูภายใตอุณหภูมิ 18 องศาเซสเซียส เปนเวลา 7 วัน 
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 ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ผักและผลไม
แปรรูป (รวม
ขิง พีช แพร 
มะละกอ 
เปนตน)  
 

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา  ผูนําเขาตองแสดงหลักฐานวาเปนสินคาแปรรูปในแบบการถนอม

อาหารที่กําหนดไว  หาก consignment ที่ไมมีเอกสารจะถูกกักจนกวาจะสามารถแสดง

เอกสารดังกลาวได  

- หากผูนําเขาไมสามารถแสดงเอกสารดังกลาวได สินคาจะถูก re-exported หรือทําลาย 

หมายเหต ุ 

วิธีการถนอมอาหารที่ไดรับการยอมรับ คือ การดองเกลือ / น้ําสมสายชู /  แอลกอฮอล / ใน 

น้ําเชื่อม บรรจุกระปองพรอมดวยน้ําเกลือ/น้ําตาล/น้ําสมสายชู แอลกอฮอล/น้ํามัน รวมถึง ลูก

อม 

ขาวโพด/ 
ขาวโพด
ออน/
ขาวโพด
หวาน  
 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ตองขออนุญาตนําเขากอนการสงออก  

- ทุกๆ Consignment ตองไดรับการตรวจปลอย 

- ตองไดรับการ Treatment กอนการสงออกตองมีใบรับรองสุขอนามัยตนฉบับ แนบพรอมกับ

สินคา    กรณีสินคาไมมีใบรับรองสุขอนามัย ผูนําเขาตองเลือกที่จะ re-exported  หรือ

ทําลายสินคา  

- กรณีสินคาไมไดผานการ Treatment จากประเทศผูสงออก สินคาจะตองไดรับการ 

Treatment จาก Quarantine Office  

- สินคาในแตละ Consignment ตองปลอดจากแมลงมีชีวิต และสิ่งปนเปอนตางๆ กอนถึง

ออสเตรเลีย และตองอยูในบรรจุภัณฑที่สะอาดและใหม สําหรับบรรจุภัณฑไมตองไดรับการ

ตรวจวาปราศจากเศษดิน พืช หรือส่ิงเจือปนจากสัตว 

- กอนการ Shipment ผูนําเขาจะตองแนใจวาสินคาปราศจากแมลง ซึ่งผูนําเขาตองดูแลบรรจุ   

ภัณฑของสินคาใหแนใจวาปลอดแมลงกอนสินคาเขาสูออสเตรเลีย โดยบรรจุสินคาในกลอง

รวมทั้งหมด และไมมีรูระบายอากาศ หรือบรรจุอยูในถุงพลาสติกที่ทําดวย polyethylene  

กรณีตรวจพบ 

- เศษดินหรือเมล็ดพืช   สินคาจะตองไดรับการ Treatment ที่ Quarantine Office หรือ re-

exported หรือทําลายสินคา 

- แมลงมีชีวิต  ยกเวน khapra beetle สินคาจะตองไดรับการ Treatment ที่  
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ขาวโพด/ 
ขาวโพด
ออน/
ขาวโพด
หวาน  

Quarantine Office หรือ re-exported หรือทําลายสินคา  

- แมลงจําพวก khapra beetle   สินคาตองถูกรมยาดวย methyl bromide จํานวน 

80g/m³ เปนเวลา 48 ชั่งโมง ที่อุณหภูมิ 21°Cตู แตจะบังคับใหทําการควบคุมอุณหภูมิ

ตอไปใหไดตามที่กําหนด 

ผัก/ผลไม
กระปอง 
แยมผลไม 
กะทิกระปอง 
ซอสพริก/ถั่ว
เหลือง/
มะเขือเทศ 
เยลลี่กลิ่น
ผลไม 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- สินคาตองบรรจุอยูในกระปอง/บรรจุภัณฑใหเรียบรอยพรอมจําหนาย ซึ่งอาจไมตองถูก

ตรวจ ณ จุดตรวจสินคาขาเขา 

- กรณีสินคาไมอยูในบรรจุภัณฑพรอมท่ีจะจําหนาย สินคาจะตองถูกตรวจ และถาพบวา

เปนสินคาที่ไมอนุญาตใหนําเขา ผูนําเขาตองเลือกที่จะ re-exported หรือทําลาย 

- การบรรจุกระปองจะตองผานกรรมวิธีผานความรอนและปดใหเรียบรอย ในที่นี้การบรรจุ

กระปอง รวมถึงกระปอง ขวด/เหยือกที่ทําดวยแกว ถุงพลาสติก (ที่ตอง seal ปากถุงดวย

ความรอน) 

มาตรฐานสินคา  
ผัก ผลไมกระปองแปรรูป - ตรวจสอบโรงงาน 

ผัก/ผลไม
เชื่อมแหง 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา  แตตองไดรับการตรวจปลอยสินคาขาเขาจาก AQIS 

- ตองเปนสินคาที่ผลิตในเชิงพาณิชย   
- สินคาตองไดรับการตรวจสอบวาไมมีแมลงหรือวัตถุแปลกปลอม และบรรจุในภาชนะที่

สะอาด สินคาจากประเทศที่มี Khapra Beetle หากสงสัยวามีแมลง สินคาจะตองไดรับ

การรมควันดวย Methyl Bromide  หรือเขาหองเย็นที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียสเปน

เวลา 1 อาทิตย 

ขาว มาตรการดานเทคนิค 

- ตองผานการรมยาดวยสาร Methyl Bromide  หรือ  Sulfuryl Fluoride  และตองมี

หนังสือรับรองไมตองขออนุญาตนําเขา 

- สินคาจะตองปราศจากดิน แมลง หรือส่ิงเจือปนตางๆ รวมทั้งอยูในถุงที่สะอาด  

- ทุกๆ consignment จะตองถูกตรวจสอบ ณ จุดขาเขา และกอนการปลอยสินคาตองมี

การ Treatment กรณีจําเปน 
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 
สินคา มาตรการที่ไมใชภาษ ี

ขาว (ตอ) 
 

- ในแตละ consignment เมล็ดขาวจะตองถูกนําไปทดสอบที่ Quarantine Office จํานวน 14 

กิโลกรัมตอ consignment ซ่ึงจะอนุญาตใหมีเมล็ดพืชอ่ืนๆ เจือปนไดไมเกิน 70 เมล็ด หาก

พบวามีสิ่งเจือปนเกินกวา 70 เมล็ด ผูนําเขาจะตอง  

1.  การ clean สินคา ณ ที่ AQIS Office 

2.  Re-exported หรือทําลายสิ่งเจือปนดวยกรรมวิธีผานความรอนสัมพัทธ 

3.  ทําลายสินคากรณีผู 

- นําเขาเลือกที่จะ Clean สินคา หลังจากการ Clean สินคา จะตองถูกนําไปทดสอบที่ 

Quarantine Office อีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาสินคาปราศจากสิ่งปนเปอน  

- ในการตรวจสินคา เจาหนาที่จาก Quarantine Office จะเปนผูคัดเลือกสินคาขึ้นมาตรวจ โดย

พิจารณาจากความสะอาดของสินคาใน shipment นั้นๆ กรณีพบวามีสิ่งปนเปอนที่นาสงสัย 

เมล็ดขาวจะตองถูกนําไปตรวจสอบที่ Quarantine Office และสินคาที่เหลือจะถูกปลอยก็

ตอเมื่อผลการตรวจสอบออกมา 

- กรณีพบวามีสิ่งปนเปอนเกินกวาที่ Quarantine Office กําหนด ผูนําเขาจะตอง Re-exported 

หรือทําการ clean สินคา ณ ที่ AQIS Office กรณีผูนําเขาเลือกที่จะ Clean สินคา หลังจากการ 

Clean สินคา จะตองถูกนําไปทดสอบที่ Quarantine Office อีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาสินคา

ปราศจากสิ่งปนเปอน 

ผลิตภัณฑ
ขาวแปรรูป 
(แปงขาวเจา 

แปงมัน

สําปะหลงั 

แปงขาวโพด  

ธัญพืช รํา

ขาว แปง

สาลี) 
 

มาตรการดานสุขอนามัย 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยทุกๆ consignment 

- กรณีสินคาเต็มตูคอนเทนเนอร ( Full Container Load : FCL) 

1)   คอนเทนเนอรจะตองปราศจากเศษดิน พืชตางๆ และตองไมมีบุทั้งดานบนและดานขาง 

2)   ตองมีใบรับรองสุขอนามัยเพื่อรับรองวาสินคาผานการรมยาดวย Methyl bromide และ

ผานการตรวจวาปราศจาก khapra beetle (Trogoderma granarium) และผลิตจาก

ประเทศที่ออกใบรับรองดังกลาว  

- ผูนําเขาตองมีเอกสารรับรองวาสินคาผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการบริโภค  

- สินคาแตละ consignment จะตองปราศจากแมลง เศษเมล็ดขาว และสิ่งปนเปอนตางๆ กอน

นําเขาออสเตรเลีย  

- บรรจุภัณฑจะตองสะอาดและใหม สําหรับบรรจุภัณฑไมตองไดรับการตรวจจาก AQIS วา

ปราศจากเศษดิน พืช หรือส่ิงเจือปนจากสัตว 
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษ ี
ผลิตภัณฑขาว
แปรรูป (แปงขาว
เจา แปงมัน
สําปะหลัง แปง
ขาวโพด  ธัญพืช 
รําขาว แปงสาลี) 
(ตอ) 

มาตรการดานเทคนิค 
ถาตรวจพบแมลง consignment นั้นๆ จะตองถูกนําไปรมยาดวย Methyl bromide 

(32g/m³ ในเวลา 24 hours ที่อุณหภูมิ 21ºC) หรือเก็บดวยความเย็น (ถูกเก็บที่อุณหภูมิ 

-18 องศาเซลเซียสในเวลาอยางนอย 7 วัน) จนกวาจะคนพบ khapra beetle และถา

คนพบ khapra beetle   consignment นั้นๆ จะตองถูกนําไปรมยาดวย Methyl 

bromide หรือ re-exported หรือทําลายสินคา 

- กรณีตรวจพบเมล็ดพืชที่ตองขออนุญาตนําเขาหรือตองหาม สินคาใน Consignment 

นั้นๆ จะตองถูกนําไปผานกรรมวิธีใชความรอนสัมพัทธ หรือ re-exported หรือทําลาย

สินคา   

- กรณีพบเมล็ดพืชแตกเกินกวาปริมาณเกินพอดี สินคาใน Consignment นั้นๆ จะตอง

ถูกนําไปผานกรรมวิธีใชความรอน หรือ re-exported หรือทําลายสินคา 

มันสําปะหลัง 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ตองขออนุญาตนําเขากอนการสงออก   

- ในแบบการขออนุญาตนําเขาประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ คือ ช่ือ และที่อยูของผู

นําเขา กระบวนการผลิต ประเภทของสินคา รายละเอียดของวัตถุประสงคการใช

สินคาในประเทศออสเตรเลีย วันเดือนปที่จะมีการนําเขา  

- ณ จุดตรวจขาเขา แตละ consignment จะตองมีใบอนุญาตนําเขา และใบรับรองวา

สินคาผาน    กรรมวิธีใชความรอนที่อุณหภูมิอยางต่ํา 90 องศาเซลเซียส 

ไกตมสุก 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- มีขอกําหนดดานกักกันโรค (Quarantine) ที่เขมงวด  กําหนดใหการผลิตเนื้อไก ตอง

ตมสุก ณ อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส เปนเวลา 165 นาที หรือ 80 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 114 นาที เพื่อฆาเช้ือไวรัส New Castle  และฆาเชื้อ Infection Bursal 

Disease Virus ได โดยอางผลทดสอบทางวิทยาศาสตรจากผูเช่ียวชาญอังกฤษ 

หมู/ไก/เนื้อ
หยอง 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ตองขออนุญาตนําเขาจาก AQIS-Canberra และตองมีการฆาเชื้อโรคตามกําหนด 

อาหารกระปอง
ที่มี
สวนประกอบ
ของเนือ้สัตว
มากกวา 5%    

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- กําหนดสําหรับอาหารที่มีสวนประกอบของนม/เนย ต่ํากวา 10 % และสวนประกอบ

ของเนื้อสัตว (ยกเวน  ปลา  กุง  หอย  และเตา) เกินกวา 5% ที่บรรจุ  
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษ ี
อาหารกระปองที่
มีสวนประกอบ
ของเนือ้สัตว
มากกวา 5% 
(ตอ) 

ในภาชนะปดผนึก และไมตองแชเย็นเทานั้น 

- ตองขออนุญาตนําเขาโดยมีเงื่อนไขวามีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรัฐใน ประเทศผู

สงออก   

มาตรการดานเทคนิคและการกําหนดมาตรฐาน 

- โรงงานตองมีมาตรฐานตามกําหนดของรัฐบาลออสเตรเลีย  และสินคาตองอยูใน

ภาชนะปดผนึกที่ระบุหมายเลขประจําตัวผูผลิต Lot/Batch  โดยในใบขออนุญาตตอง

ระบุแหลงที่มาของเนื้อสัตว  แหลงผลิต  รายละเอียดผูผลิต  Species ของสัตว  

ประเภทอาหารและขนาดบรรจุ  รายละเอียดในการผลิตและบรรจุภัณฑเอกสารกํากับ

สินคาประกอบดวย ใบรับรองจากสัตวแพทยที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลผูสงออก  

และใบรับรองจากโรงงานวาการบรรจุหีบหอไดผานความรอนเกินกวา 100 องศา

เซลเซียส  และสินคาไมตองแชเย็นจนกวาจะเปด 

อาหารกระปองที่
มีสวนประกอบ
ของเนือ้สัตว/
ไขมันสัตวที่สุก
แลวนอยกวา 5% 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ไมตอง ขออนุญาตนําเขาแตตองผานการตรวจปลอยจาก AQIS (Quarantine Entry) 

 

สินคาประมง 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ตองมีใบรับรองจากกรมประมงมาพรอมการนําเขา  โรงงานผลิตตองไดรับการตรวจ

รับรองจากกรมประมง 

มาตรการดานเทคนิค 

- ปลาพันธุมีครีบ (ยกเวนแซลมอนและเทราท) สินคาตองอยูในรูปพรอมปรุง/บริโภค ซ่ึง

รวมถึง Cutlet ที่ไมติดครีบ  น้ําหนักไมเกิน 450 กรัม/ช้ิน  เนื้อปลาไมติดหนัง  เนื้อปลา

ติดหนัง น้ําหนักไมเกิน 450 กรัม/ช้ิน  ปลาทั้งตัวตัดหัว/ควักไส น้ําหนักไมเกิน 450 

กรัม/ช้ิน  ปลาที่ตัดหัว/ควักไสผสมเกลือและทําใหแหงหรือรมควัน  ปลาที่แปรรูปมาก

ไปกวานี้รวมถึงบรรจุกระปอง- ไมตองขออนุญาตนําเขา  ถาไมไดชุบแปงที่มีสวนผสม

ของไขหรือนม/เนยเกิน 10 % แตตองไดรับการตรวจปลอยจาก AQIS ทุก ๆ 

Consignment   

- สินคาควรจะอยูบรรจุภัณฑที่งายตอการตรวจสอบ AQIS  มักตรวจปลอยสินคาที่มี

เอกสาร กํากับโดยชัดเจน  ยกเวน ปลาผสมเกลือและทําใหแหง หรือรมควันซ่ึงจะตอง

ตรวจตัวสินคาดวย 
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  ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
อาหารทะเล
สด 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยทุกๆ consignment 

มาตรการดานเทคนิค 

- สําหรับ consignment ที่เปนสินคาแชแข็ง ผูนําเขาจะตองมีหลักฐานแสดงวา

สินคาถูกเก็บที่อุณหภูมิ -18°C ในเวลาอยางนอย 7 วัน กรณีผูนําเขาไมสามารถ

แสดงหลักฐานดังกลาวได จะตองมีการตรวจสอบวาสินคาปราศจากสัตวน้ําที่มี

ชีวิตอยู 

- สําหรับ consignment ที่เปนสินคาสด ผูนําเขาจะตองแสดงวา สินคาประกอบดวย

เนื้อสัตวลวน ปราศจากเปลือกตางๆ เชน เปลือกหอย   บรรจุภัณฑไมตองไดรับ

การตรวจวาปราศจากเศษดิน พืช หรือส่ิงเจือปนจากสัตว 

หมายเหตุ  

- การแสดงสินคา ผูนําเขาจะตองกรอกรายละเอียดสินคาตามแบบฟอรมที่ AQIS 

กําหนดไว 

- กรณีพบวามีสัตวที่มีชีวิตปนอยู consignment ที่เหลือทั้งหมดจะตองถูกสงไป

ตรวจที่ Quarantine Office  

กุงดิบ 
 

มาตรฐานดานเทคนิค  
ตองขออนุญาตนําเขา และตองไดรับการตรวจปลอยสินคาจาก AQIS ซึ่งจะอนุญาต

การนําเขากุงดิบเพื่อการบริโภคเทานั้น (For Human Consumption Only) จนกวา

การประเมินความเสี่ยงในการนําเขาจะเสร็จส้ินทุก ๆ Batch ของกุงดิบ ไมวาจะปอก

เปลือกแลวหรือไมก็ตาม จะไดรับการทดสอบเชื้อตัว  แดง ดวงขาว (WSSV) โดยวิธี

สุมตัวอยาง (95 % Confidence) มีใบรับรองวาไมมีส่ิงปลอมปนและไมมีรองรอยให

เห็นดวยตาเปลาวาเปนกุงที่ผิดปกติ  สําหรับกุงที่เด็ดหัวแลวจะตองมีการรับรอง

เพิ่มเติมวาปลอดจากเชื้อตัวแดง ดวงขาว 

มาตรฐานสินคา   
ตองเปนกุงที่คัดขนาดไมเกิน 33 ตัวตอกิโลกรัม 

กุงสุก 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 
ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยจาก AQIS เพื่อใหแนใจวาเปน

กุงที่สุกแลวและไมมีสารปนเปอน 
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ตารางที่ 6.5    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ปลาพันธุมีครบี  
ตัดหัวและควกัไส
แลวแตไมอยูใน
รูปพรอมปรุงหรือ
บริโภค         
(ยกเวนแซลมอน
และเทราท) 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 
ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยจาก AQIS  ทุก ๆ  

Consignment 

- ตองมีใบรับรองกํากับจากหนวยงานของรัฐบาลผูสงออกวาสินคาผลิตใน
โรงงานที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล  

มาตรฐานสินคา   

-  แตละ Consignment ตองมีใบรับรองจากโรงงานหรือมีรายละเอียด

เครื่องปรุงและปริมาณเปนรอยละของเครื่องปรุงแตละชนิด 

ปลากระปอง มาตรฐานสินคา 
ผลิตภัณฑที่เตรียมจากปลา ปลารมควัน หรือปลาปรุงแตงกลิ่นรสรมควัน ซึ่ง 

บรรจุในภาชนะปดสนิทอากาศผานเขาออกไมได และผานกระบวนการฆาเชื้อ

ดวยความรอนเพื่อปองกันการเนาเสีย แตไมรวมถึงปลาอังโชวีที่ทําไวไมใหเสีย

ดวยเกลือ ผลิตภัณฑปลากระปองนอกเหนือจาก fish paste และ fish spread  

1.   ตองมีเนื้อปลาบรรจุอยูไมนอยกวา 510 กรัมตอ 1 กิโล กรัมน้ําหนักบรรจุ  

2.   ตองบรรจุ  

3.   รายการตอไปน้ีตองไมบรรจุมากกวา  

-  60 กรัม/กิโลกรัม สตารช  

-  250 กรัม/กิโลกรัม ของไขมันและน้ํามันที่ปลอดภัยทั้งหมด โดยที่

ฉลากตองระบุชื่อปลาและคําวา “in oil” 

มาตรฐานดานเทคนิค  

- อาหารอื่นๆ กรดอะซิติก กรดซิตริก และเกลือของกรดซิตริกที่ระบุไวใน

กลุมที่ 3 ของตารางที่ 1 ในมาตรฐาน A10 Modifying Agents และน้ํา  

- ฟอสเฟตไมเกิน 2.2 กรัม/กิโลกรัม คํานวณเปนฟอสฟอรัส ดังที่ระบุไวใน

กลุมที่ 2 ในมาตรฐาน A10  

- แอนนัตโต  

- แคลเซียม  ไดโซเดียม  เอทิ ลีนไดอะมีนเททระอะซีเตต  ไมเกิน  250 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
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ตารางที่  6.5   อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษ ี
อาหารกระปอง
สําหรับสัตวเล้ียงที่มี
สวนผสมของปลา 

มาตรการควบคุมการนําเขา 
ไมตองขออนุญาตนําเขา  แตตองไดรับการตรวจปลอยสินคาจาก AQIS 

 

สินคาอาหารอืน่ๆ 
 

สม/มะนาวดองเปรี้ยว  ดองเค็ม  และแชอ่ิม 

ไมตองขออนุญาตนําเขา  แตตองไดรับการตรวจปลอยสินคาขาเขาจาก AQIS  ตองเปน

สินคาที่ผลิตในเชิงพาณิชย และมีเอกสารระบุรายละเอียดวาดองหรือแชอ่ิมในน้ําสม  

(Acetic Acid)  แอลกอฮอล  น้ําเกลือ  หรือ น้ําเชื่อม 

พริกไทย (ดําและขาว) เม็ดพริกไทย พริกไทยออน เคร่ืองเทศ 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยทุก consignment 

- บรรจุภัณฑตองสะอาดและใหม สําหรับบรรจุภัณฑไมตองไดรับการตรวจวาปราศจาก
เศษดิน พืช และสิ่งเจือปนตางๆ  

- กรณีตรวจพบแมลง สินคาจะตองถูกสงไปตรวจที่ AQIS Office และจะตองถูกรมยา

ดวย methyl bromide จํานวน 32g/m³ เปนเวลา 24  ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 21°C หรือ

เก็บที่ความเย็น -18°C เปนเวลา 7 วัน  

- กรณีตรวจพบเศษดินหรือหอยทาก สินคาจะตองถูกกักจนกวาสิ่งเจือปนดังกลาวถูก

กําจัด หรือถูกสงกลับ หรือทําลาย 

โกโก และสารปรุงแตงจากโกโก 

ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยจาก AQIS ทุกๆ consignment 

- แตละ consignment จะตองปราศจากแมลงกอนถึงประเทศออสเตรเลีย  

- บรรจุภัณฑตองสะอาดและใหม  สําหรับบรรจุภัณฑไมตองไดรับการตรวจวา

ปราศจากเศษดิน พืช หรือส่ิงเจือปนจากสัตว 

- กรณีบรรทุกสินคาเต็มตูคอนเทนเนอร ( Full Container Load : FCL) 

- คอนเทนเนอรจะตองปราศจากเศษดิน พืชตางๆ 

- ตองมีใบรับรองสขุอนามัยเพื่อรับรองวา กอน load สินคาผานการรมยาดวย Methyl 

bromide และผานการตรวจวาปราศจาก khapra beetle (Trogoderma granarium) 

และผลิตจากประเทศที่ออกใบรับรองดังกลาว -  ถาตรวจพบแมลง khapra beetle   

consignment นั้นๆ จะตองถูกนําไปรมยาดวย Methyl bromide หรือเก็บดวยความ

เย็นที่อุณหภูมิ -18 °C ในเวลาอยางนอย 7 วัน 
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ตารางที่  6.5   อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 

สินคาอาหาร
อื่นๆ (ตอ) 
 

- กรณีตรวจพบสิ่งปนเปอนพวกดิน หรือจําพวกหอยทากจะตองไดรับการ 

Treatment จาก AQIS หรืออาจถูก re-exported หรือทําลาย 

อาหารทะเลประเภท Marinara Mix 

ตองมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผูสงออกและระบุขอความ To be 

Cooked before eating บนบรรจุภัณฑทั้งภายนอกและในถุงพลาสติกขางใน 

ปลาแซลมอนกระปอง 

ทุก Consignment จะตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อดูความถูกตองของบรรจุ

ภัณฑ สินคาจะไดรับการตรวจปลอยตอเมื่อบรรจุอยูในกระปองหรือบรรจุภัณฑ

ที่ใชกรรมวิธีผานความรอนสูง 

บะหมี่/พาสตาที่มีสวนประกอบของไข 

  สินคาที่มีสวนประกอบของไขนอยกวา 10%  และนม/เนยนอยกวา 10%  เปน

สินคาผลิตดวยกรรมวิธีเชิงพาณิชย และไมมีเนื้อหรือไขเปนชิ้นไมตองขอ

อนุญาต นําเขา  แตตองผานการตรวจปลอยสินคาจาก AQIS 

เม็ดมะมวงหิมพานต /เม็ดมะมวงหิมพานตบรรจุกระปอง  

- ไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองไดรับการตรวจปลอยจาก AQIS ทุกๆ 

consignment 

- ตองมีใบรับรองสุขอนามัยวาสินคาผานการรมยาดวย methyl bromide 

จํานวน 80g/m³ เปนเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21°C (ภายใตอากาศที่มี

แรงดัน) หรือ จํานวน 64g/m³ เปนเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21°C (ภายใต

สูญญากาศ) กอนการสงออก 

- ณ จุดตรวจขาเขา จะมีการสุมตรวจตัวอยางของสินคา เพื่อตรวจหาแมลงมี

ชีวิต กรณีตรวจพบแมลงชนิดอื่นๆ ที่ไมใช  khapra beetle สินคาจะตองผาน

กระบวนการเก็บที่ความเย็น   กรณีตรวจพบแมลง khapra beetle  สินคา

ตองถูก รมยาดวย methyl bromide จํานวน 80g/m³ เปนเวลา 48  ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิ 21°C  

- กรณีสินคาไมไดผานการ Treatment สินคาจะตองถูกรมยาดวย methyl 

bromide จํานวน 80g/m³ เปนเวลา 48  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21°C (ภายใต

อากาศที่มีแรงดัน) หรือ จํานวน 64g/m³ เปนเวลา 2 ชั่งโมง ที่อุณหภูมิ 

21°C (ภายใตสูญญากาศ) หรือเก็บท่ีความเย็น -18 °C เปนเวลา 7 วัน 
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ตารางที่ 6.6     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของนิวซีแลนด  

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษ ี

ไทย - นิวซีแลนด 

การควบคุม
ปริมาณสินคา 
(Quantity control 
measure) 

หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา ( Rule of Original : ROO) 
เงื่อนไขถิ่นกําเนิดสินคา  สินคาที่จะใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรี

ไทย – นิวซีแลนด ตองมีคุณสมบัติถูกตองตรงตามเงือนไขถิ่นกําเนิดสินคา ดังนี้ 

1.  Wholly obtained  (WO) ถือตามแหลงสินคาเปนสําคัญ โดยสินคาที่มี

แหลงกําเนิดจากประเทศหนึ่ง หมายถึง สินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศ

ทั้งหมด  สําหรับสินคาที่มีแหลงกําเนิดในไทย อาทิ สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑที่

ไดจากสัตวมีชีวิตซึ่งเกิดและเจริญเติบโตในไทย พืชและผลิตภัณฑจากพืชที่ได

จากการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในไทย 

2. Product  Specific  Rule of  Original  เปนสินคาที่ผลิตตามขอกําหนดถิ่น

กําเนิดสินคาที่ระบุไวสําหรับสินคาแตละรายการ  และผานกระบวนการผลิต

ทั้งหมดในประเทศไทยหรือนิวซีแลนด หรือท้ังสองประเทศดังนี้ 

- กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) ถือตามขั้นตอนการ

ผลิตและการแปรรูปเปนสําคัญ โดยสินคาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยตอง

เปนสินคาที่มีการแปรสภาพอยางเพียงพอในระดับพิกัด 2 หลัก (Change 

of Chapter : CC) ระดับพิกัด 4 หลัก  (Change of Tariff Heading : CTH) 

หรือระดับพิกัด 6 หลัก (Change of Tariff Sub-Heading : CTSH)   โดย

หลักเกณฑดังกลาวจะกําหนดไวสําหรับสินคาแตละรายการ ซึ่งมีระดับการ

เปล่ียนพิกัดที่แตกตางกัน 

- การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบ (Regional Value Content : RVC)    

การรับรองถิ่นกําเนิดสินคา  
ผูผลิตหรือผูสงออกตองรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองลงบนใบกํากับสินคา 

(Invoice)      โดยไมตองใหสวนราชการรับรอง และสงใหผูนําเขาเพื่อนําไปแสดง

ตอศุลกากรของนิวซีแลนดใหดําเนินการลดอัตราภาษีนําเขาสินคาแตละประเภท 

ดังนี้ 

1.    สินคาที่ผลิตและสงออกจากไทยไปนิวซีแลนด โดยมีใบกํากับ
สินคาออกจากไทย (Direct Consignment) 

- สินคาที่เกิดขึ้นหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด (Goods 

wholly obtained) ใหผูผลิตหรือผูสงออกรับรองวาสินคามีถิ่นกําเนิด 
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ตารางที่ 6.6     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของนิวซีแลนด (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษ ี

ไทย - นิวซีแลนด 

มาตรการควบคุม
ปริมาณสินคา 
(Quantity control 
measure) 

ในประเทศไทย และสอดคลองกับมาตรา 4.2.1 (a) ของความตกลงการคา

เสรีไทย-นิวซีแลนด โดยพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษบนใบกํากับสินคา 

ดังนี้  

“I [state name and position] hereby declare that the goods 

enumerated on this invoice   originate in Thailand and comply with 

the provisions of Article 4.2.1(a) of the TNZCEPA” 

- สินคาที่ผลิตในประเทศไทยโดยใชวัตถุดิบนําเขาบางสวนจากนอกประเทศ
ไทยและนิวซีแลนด(Goods partly produced)  ใหผูผลิตหรือผูสงออก

รับรองวาสินคามีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย  และสอดคลองกับมาตรา 4.2.1 

(b)       และภาคผนวก 2 ของความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด โดย

พิมพขอความเปนภาษาอังกฤษบนใบกํากับสินคา ดังนี้ 

 “I [state name and position] hereby declare that the goods 

enumerated on this invoice originate in Thailand and satisfy      the 

requirements of Article 4.2.1(b) and Annex 2 of the TNZCEPA” 

2.   สินคาที่ผลิตและสงออกจากไทยไปนิวซีแลนด แตมีใบกํากับสินคา  ซึ่ง
ออกจากประเทศที่สาม (Re-invoicing) 

- สินคาที่เกิดขึ้นหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด (Goods 

wholly obtained)ใหผูที่เกี่ยวของในประเทศที่สาม ซ่ึงไดรับมอบอํานาจเปน

ตัวแทนของผูผลิตไทยรับรองวาสินคามีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย และ

สอดคลองกับมาตรา 4.2.1 (a) ของความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 

โดยพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษบนใบกํากับสินคา ดังนี้  

“I [state name and position] of [state name of entity invoicing the 

goods] being the authorized agent of [state name of producer of 

the goods] hereby declare that the goods enumerated on this 

invoice originate in Thailandand comply with the provisions of 

Article 4.2.1(a) of the TNZCEPA” 

- สินคาที่ผลิตในประเทศไทยโดยใชวัตถุดิบนําเขาบางสวนจากนอกประเทศ
ไทยและนิวซีแลนด(Goods partly produced) ใหผูที่เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 6.6     มาตรการที่ไมใชภาษีที่สําคัญของนิวซีแลนด (ตอ) 

ประเภทมาตรการที่
ไมใชภาษี 

ไทย - นิวซีแลนด 

มาตรการควบคุม
ปริมาณสินคา 
(Quantity control 
measure)(ตอ) 

ในประเทศที่สาม ที่ไดรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของผูผลิตไทย

รับรองวาสินคามีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย   และสอดคลองกับ

มาตรา 4.2.1 (b) และภาคผนวก 2 ของความตกลงการคาเสรีไทย-

นิวซีแลนดโดยพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษบนใบกํากับสินคา 

ดังนี้ 

“I [state name and position] of [state name of entity 

invoicing the goods] being the authorized agent of [state 

name of producer of the goods] hereby declare that the 

goods enumerated on this invoice originate in Thailand 

and satisfy the requirements of Article 4.2.1(b) and Annex 

2 of the TNZCEPA”  

ทั้งนี้ ผูผลิตหรือผูสงออกไทยตองเก็บเอกสารและรายละเอียดของการ

ผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเปนเวลาไมนอยกวา 

5 ปนับตั้งแตวันที่มีการสงออกสินคา เพื่อเตรียมการในกรณีที่ประเทศผู

นําเขา   ขอตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคายอนหลัง 

มาตรการทางดาน
เทคนิค 
(Technical  measure) 

   มาตรการดานสุขอนามัย 
1. Biotechnology Food Approval 

อาหารที่ใช Biotechnology ตองขออนุญาต The New Zealand Food 

Safety Authority (NZFSA)  

2. Biotechnology Food Labeling 

ตองติดฉลากแสดงสินคาที่พิสูจนไดวา DNA มาจาก Biotechnology  

ขออนุญาต The New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) 
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 ตารางที่ 6.7    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศนิวซีแลนดแยกตามรายสินคา 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษ ี
ล้ินจี่ ลําไย มะมวง 
สับปะรด มังคดุ และ
ขิง  
 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

- กอนการสงออก ตองมีการตรวจสอบเพื่อปลอดจากแมลงศัตรูพืชและโรค

จําพวกแบคทีเรียและเชื้อรา   

- ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ซ่ึงออกโดยกรม

วิชาการเกษตรแนบสําหรับการสงออกทุกครั้ง  

มาตรการเทคนิค 

- สินคาตองผานกระบวนการความรอนอยางนอย 47 องศาเซลเซียส เปนเวลา

อยางต่ํา 20 นาทีหรือกระบวนการใชความเย็นที่อุณหภูมิ 0.99 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 13 วัน หรือที่อุณหภูมิ 1.38 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน  

มะมวง:   อนุญาตใหนําเขามะมวงได 4 พันธุ ไดแก หนังกลางวัน นําดอกไม แรด 

และพิมเสนแดง  

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ณ จุดตรวจขาเขา จะมีการตรวจเอกสารในแตละ Consignment สําหรับการ

สงออกทุกครั้ง และจะมีการสุมตรวจสินคาจํานวน 600 หนวย 

- กรณีพบแมลง/โรค ผูนําเขามีทางเลือก ดังนี้ (ขึ้นอยูกับประเภทของแมลงและ

โรคที่ตรวจพบ)  

 ทําการ Treatment ใหม  

 สงสินคากลับ 

 ทําลายสินคา 

ทุเรียน ทุเรียนแกะเปลือก 

อนุญาตใหนําเขาทุเรียนแกะเปลือกซ่ึงบรรจุในกลองพลาสติก โดยมีเงื่อนไขการ

นําเขาดังนี้ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

การสงออกไมตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate) 

มาตรการควบคุมการนําเขา 
การอนุญาตนําเขาทุเรียนแกะเปลือกเปนการอนุญาตเฉพาะรายบริษัทซ่ึงมี

ขบวนการและหองบรรจุที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรองจาก กระทรวงเกษตร

และปาไมนิวซีแลนด  
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ตารางที่ 6.7    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศนิวซีแลนดแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ขาว ขาว (ทั้งที่ขัดและไมขัด) 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
มีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผูสงออกวา ผานการ Treatment โดยการรม

ยาดวย Methyl Bromide ที่ 48 g/m3  ดวยอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา   24 ชม. (ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 องศาเซลเซียส จะตองลด

จํานวน  Methyl Bromide ลง 8 g/m3) 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- กรณีไมมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผูสงออก สินคาจะตองถูกตรวจ 

ณ จุดตรวจขาเขา และสินคาจะตองผานการรมยาดวย   Methyl Bromide  

-  กรณีพบส่ิงมีชีวิต สินคาจะตองถูกสงกลับ 

ผลิตภัณฑจากพืช/
ผัก (cereal ขาวโพด 
แปงขาวโพด แปง
ขาวจาว แปงมัน
สําปะหลัง) 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
กอนการสงออก  

- ตองมีใบรับรองสุขอนามัย ออกโดยกรมวิชาการเกษตรแนบพรอมสินคา

กอนการสงออก เพื่อรับรองวาสินคาปลอดจากแมลงศัตรูพืช  

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา  

- ตองมีเอกสารแสดงรายละเอียดของสินคาแนบพรอมสินคา (บรรจุภัณฑ 

กระบวนการผลิต สวนประกอบ/เครื่องปรุง)  
 มาตรการสุขอนามัย                                                                                   

- อยูในบรรจุภัณฑที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอนตางๆ  

มาตรการควบคุมการนําเขา 
ณ จุดตรวจขาเขา  

- สินคาตองไดรับการตรวจปลอย โดยจะมีการสุมตรวจสินคา  

- ผูนําเขาตองแสดงเอกสารทั้งหมด (ใบรับรองสุขอนามัย และเอกสารแสดง

รายละเอียดของสินคา)  

- กรณีตรวจพบแมลงมีชีวิต ผูนําเขาตองเลือกที่จะสงกลับสินคา หรือทําลาย

สินคา หรือทําการ Treatment ใหม 
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ตารางที่ 6.7    อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของประเทศนิวซีแลนดแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 

อาหารทะเลสด 
 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ไมตองขออนุญาตนําเขา มีการสุมตรวจสินคา ณ จุดตรวจขาเขา 

- ตองมีใบรับรองสุขอนามัย ออกโดยกรมประมงแนบพรอมสินคากอนการ

สงออก เพื่อรับรองวาสินคาปลอดจากสารปนเปอนตางๆ  

มาตรการดานเทคนิค 

- สินคาตองไมมีชีวิตแลว และอยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย  

- ตองระบุแหลงกําเนิดสินคาโดยการติดฉลาก  

- สําหรบัสินคาประเภทหอยตางๆ จะตองอยูในเปลือกลักษณะเดิม 

ผลิตภัณฑเนื้อปรุง
สุก 

มาตรการดานเทคนิค 
ผลิตภัณฑเนื้อที่ผานการปรุงสุก ผงปรุงรสเนื้อแหงหรือผง ไสกรอก  

- สินคาอยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย  โดยติดฉลากบอกชื่อสินคา 

เครื่องปรุง ชื่อ/ที่อยู/ประเทศของผูผลิต ในรูปแบบกระปองหรือแกวหรือ 

ฟอยล 

- ตองผานการปรุงสุกแลว 

- ไมจําเปนตองเก็บโดยใชความเย็น   

- ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ผานการปรุงสุก จะตองผานกระบวนการใชความรอนที่

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที  

- ตองอยูในบรรจุภัณฑดั้งเดิมจากประเทศผูสงออกจนถึงนิวซีแลนด หามมี
การเปลี่ยนแปลง  

- เอกสารที่ผูนําเขาจะตองแสดงพรอมกับสินคาในแตละ consignment ไดแก 

เอกสารแสดงชื่อและที่อยูของผูผลิต/ผูสงออก รายละเอียดและประเภทของ

สินคา เปนภาษาอังกฤษ และตองมีภาษาของประเทศผูสงออกคูกับ

ภาษาอังกฤษ เอกสารทั้งหมดตองเปนตนฉบับ  

- ณ จุดตรวจขาเขา จะมีการสุมตรวจสินคา รวมทั้งจะมีการตรวจเอกสาร  
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ตารางที่  6.8    อุปสรรคที่มิใชภาษีที่สําคัญของจีน 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

อาเซียน - จีน 

มาตรการ
ควบคุมปริมาณ
สินคา 
(Quantity control 
measure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา ( Rule of Original : ROO) 
สินคาสงออกไทยที่ขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากรภายใตขอตกลง FTA อาเซียน–จีน ตอง

เปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศไทย   ซึ่งมีหลักเกณฑการพิจาณาดังนี้ 

1.  สินคาที่มีคุณสมบัติ Wholly obtained (WO) ซึ่งสวนใหญเปนสินคาเกษตร การ

ไดรับสิทธิทางภาษีศุลกากรใหถือตามแหลงกําเนิดสินคาเปนสําคัญ อาทิ สินคาที่

มีแหลงกําเนิดจากประเทศไทย หมายถึง สินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศ

ไทยทั้งหมด  เชน สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑที่ ไดจากสัตวมีชีวิตซึ่งเกิดและ

เจริญเติบโตในไทย พืชและผลิตภัณฑจากพืชที่ไดจากการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

ในไทย แรธาตุและวัตถุดิบที่เกิดเองตามธรรมชาติในประเทศเปนตน อยางไรก็ตาม 

ขอตกลง FTA อาเซียน – จีน กําหนดใหผลิตภัณฑซึ่งผลิตโดยใชวัตถุดิบ (ซึ่ง

เปนไปตาม หลัก Wholly obtained ขางตน) ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆและ

จีน สามารถถือเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศไทยได  

2.  สินคาที่มีไมมีคุณสมบัติ Wholly obtained (WO)  ซึ่งสวนใหญเปนสินคา

อุตสาหกรรม  การไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใหถือตามสัดสวนมูลคา

วัตถุดิบของประเทศภาคี FTA อาเซียน – จีน  เปนสําคัญ อาทิ สินคาที่มี

แหลงกําเนิดจากประเทศไทย หมายถึง สินคาที่มีสัดสวนของตนทุนการผลิต

ภายในประเทศ (สามารถนับรวมมูลคาวัตถุดิบ จากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

และจีนได)ตอราคาสินคาที่สงออกไมต่ํากวารอยละ  40   สินคาที่ไทยกําลัง

ผลักดันใหมีการเจรจาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาเปนรายการ 

หรือที่เรียกวา Product  Specific  Rule (RPR) เชน  สินคาทะเลกระปอง   

ดานเทคนิค   
(Technical 
measure) 
 

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   
( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 

ผักและ ผลไม 

ที่ผานเขามาทางทาเรือของเขตบริหารพิเศษฮองกงและมาเกา จะตองขนสงโดยใสตู

คอนเทนเนอร และผานขามแดนโดยตูคอนเทนเนอรเดิม  บรรจุภัณฑเดิม  ใบรับรอง

เดิม โดยจะตองผานการรับรองจาก Inspection and Quarantine agency ดูแล

ทาเรือ และดานเขาสินคา ภายใตการดูแลของ AQSIQ  ซึ่งสามารถกักกันผลไมตอง

สงสัยไดทันทีเพื่อรอผลการตรวจ   
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ตารางที่  6.8     อุปสรรคที่มิใชภาษีที่สําคัญของจีน (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

อาเซียน - จีน 

ดานเทคนิค  
(Technical 
measure) (ตอ) 

ผลไมที่หามนําเขา แตมีความจําเปนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร  การบริจาค  หรือ

เพื่อแสดงนิทรรศการ  ใหผูรับสินคาหรือตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตนําเขาแบบพิเศษตอ

AQSIQ  หรือหนวยงานตรวจสอบกักกันที่ไดรับมอบอํานาจจาก AQSIQ ลวงหนา  

การรับรองดานสุขอนามัย 
ผลิตภัณฑประมง 

- การสงออกสัตวน้ําที่มีชีวิตเพื่อการบริโภค   ตองมาจากฟารมเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนไว

กับกรมประมง   โดยตองมีใบรับรองสุขอนามัยหรือ Health Certificate จากกรมประมง

เพื่อรับรองการปลอดโรค มีการบรรจุหีบหอ 

- ในกรณีอาหารสด/แชแข็ง ไมตองขออนุญาตจาก AQSIQ แตตองเปนบริษัท/โรงงานที่

ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง พรอมแนบ Health Certificate พรอมกับการสงออกไปจีน 

มาตรการควบคุมดูแลการนําเขา 
ผลไม  

โดยระบุจุดประสงค หนวยงานรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ  สวนประกอบ/รายละเอียดของ

เอกสารที่ใชประกอบการนําเขา ลักษณะการขนสงสินคา รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินการตรวจสอบของ The State General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) 

มาตรการตรวจสอบ กักกัน และควบคุมดูแลการนําเขาผลไม 
ใหยื่นขอตรวจสอบการนําเขาผลไมเพื่อรับใบอนุญาตการนําเขา(Quarantine Import 

Permit) ตามกฎหมาย/ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  กอนที่จะมีการทําสัญญาธุรกิจหรือ

ขอตกลงนําเขาผักผลไมสดตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน นําเขาใชเวลา 

30 วันทําการโดยมีอายุใบอนุญาตนาน 6 เดือน  

การแสดงตนฉบับใบอนุญาตนํา เข าและใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(phytosanitary certificate)  

- ผูรับสินคาหรือตัวแทนตองแสดงใบอนุญาตนําเขาและใบรับรองสุขอนามัยพืชที่
ออกใหโดยหนวยงานของประเทศผูสงออก  เพื่อให Inspection and Quarantine 

agency พิจารณา 
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ตารางที่   6.8     อุปสรรคที่มิใชภาษีที่สําคัญของจีน (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

อาเซียน - จีน 

 ดานเทคนิค  
(Technical 
measure) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบรับรองสุขอนามัยพืช (phytosanitary certificate) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังนี้ 

1)  รูปแบบตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรการสุขอนามัยพืช Phytosanitary 

Measures (ISPM) No.12 “แนวปฏิบัติสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช” 

2)   ในกรณีผลไมถูกขนสงมาทางตูคอนเทนเนอร  ใหระบุเบอร/หมายเลขตูคอน

เทนเนอรในใบรับรอง สุขอนามัยพืช 

3)   ในกรณีที่มีขอตกลง (หมายความรวมถึง ขอตกลง,อนุสัญญา,บันทึกชวยจํา 

ฯลฯ) ที่ไดลงนามกับจีน ใบรับรองสุขอนามัยพืชเปนไปตามหลักเกณฑ

ขอบังคับ/เงื่อนไขที่ระบุในขอตกลง 

หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและกักกัน  
ผลไมที่นําเขาจะตองเปนไปตาม ดังตอไปน้ี 

1)    ตองไมผสมหรือบรรทุกรวมมากับผลไมชนิดอื่น ซึ่งไมไดระบุในใบรับรอง 

2)    บรรจุภัณฑจะตองระบุชนิด/ชื่อของผลไม,แหลงกําเนิด,ชื่อหรือรหัสของ

โรงงานบรรจุหีบหอเปนภาษาจีนหรืออังกฤษ 

3)    ไมนําส่ิงมีชีวิตซึ่งมีอันตราย ซึ่งเปนสิ่งตองหามเขาสูประเทศ ไดแก ดิน,ตนไม 

ที่ยังคงมีชอหรือใบ 

4)    ปริมาณสารพิษและวัตถุมีพิษที่คนพบตองไมเกินกวามาตรฐานความปลอดภัย

และสุขอนามัยกําหนด 

5)   ในกรณีที่มีขอตกลงหรืออนุสัญญาระหวางจีนกับประเทศผูสงออก ใหถือปฏิบัติ

ตามที่ไดตกลงกันไว 

AQSIQ สามารถระงับการนําเขาผลไมจากประเทศผูสงออก พื้นที่การผลิต สวน

ผลไม หรือพืชที่ใชหอหุมผลไมนั้น   หากมีเหตุดังตอไปน้ี  

1)    มีโรคระบาดเกิดขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็วในสวนผลไมหรือในพื้นที่นั้น

หรือพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่การผลิตของผลไมที่นําเขา 

2)     พบสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายในระหวางการตรวจสอบและกักกัน 

3)    พบสารพิษและวัตถุที่มีพิษซึ่งมีปริมาณเกินกวามาตรฐานความปลอดภัย

และสุขอนามัยกําหนด 
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ตารางที่   6.8     อุปสรรคที่มิใชภาษีที่สําคัญของจีน (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

อาเซียน - จีน 

ดานเทคนิค  
(Technical 
measure) (ตอ) 
 

4)    ไมเปนไปตามกฎหมาย/ขอบังคับในการตรวจสอบและกักกัน ขอตกลง

ทวิภาคี หรือมาตรฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

ในกรณีตองการนําเขาผลไมที่ถูกระงับการนําเขาจากเหตุที่ระบุไวตามมาตรานี้ 

ตองดําเนินการใหไดรับการรับรองจาก AQSIQ ตามกฎหมายและขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

ผลไมที่นําเขายังไมเสร็จส้ินกระบวนการตรวจสอบกักกัน จะตองถูกเก็บไวใน

สถานที่ที่ Inspection and Quarantine agency กําหนด   โดยหามเคลื่อนยาย  

ขาย  นําไปใชโดยไมไดรับอนุญาต   ให Inspection and Quarantine agency  

ควบคุมสถานที่เก็บผลไมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

1)    มีพื้นที่เพียงพอในการเก็บรักษา 

2)    มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการรักษาคุณภาพและความสด

ของสินคา 

3)    เปนไปตามหลักเกณฑของการปองกันการแพรระบาดของโรค 

4)   มีอุปกรณ เครื่องมือท่ีสามารถกําจัดแมลงและฆาเชื้อโรคได 

ระเบียบการจัดการการติดฉลากอาหารนําเขา- สงออก 
(Regulation on Management of Import-Export Food Labeling)   

สินคา อาหาร และ pre-packaged food 

เพื่อเปนการควบคุมดูแลการติดฉลากสินคานําเขาและสงออกของจีน โดย 

AQSIQ จะดูแลการจัดการฉลากอาหารนําเขา-สงออก  การตรวจสอบฉลาก

อาหาร และการรับรองและออกใบรับรอง และจะเลือก CIQ บางสาขา  เพื่อทํา

หนาที่เฝาระวังตรวจสอบฉลากอาหารเบื้องตน ซึ่งกําหนดใหระบุชื่ออาหาร (ชื่อ

เฉพาะ  ชื่ออาหาร  ลักษณะทางกายภาพ ) รายการสวนประกอบ  ปริมาณ

สวนประกอบ  ปริมาณสุทธิ  ชื่อและที่อยูผูผลิต/ผูจัดจําหนาย วันที่หมดอายุ 

และวิธีเก็บรักษา  รหัสมาตรฐานสินคา ระดับคุณภาพ  และอื่นๆที่ควรระบุ 

 บรรจุภัณฑและหีบหอของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 

 กําหนดใหบรรจุภัณฑและหีบหอของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปตองบรรจุเปนหอ   

เล็กและบรรจุรวมเปนซองใหญ  โดยดานนอกตองติดฉลากสินคา ดังนี้ 
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 ตารางที่   6.8     อุปสรรคที่มิใชภาษีที่สําคัญของจีน (ตอ) 

ประเภทมาตรการ
ที่ไมใชภาษี 

อาเซียน - จีน 

ดานเทคนิค  
(Technical 
measure) (ตอ) 
 

- ระบุชื่อผลิตภัณฑ   

- สวนผสม   

- รหัสมาตรฐาน (Standard Code)  ฉลากที่ไดรับการรับรอง 

-  วันที่ผลิต ระยะเวลา/วิธีการเก็บรักษา  

- ชื่อที่อยูผูผลิต 

-  เลขที่หนังสือรับรองสุขอนามัย   

มาตรฐานสินคา มาตรฐานดานสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง (Maximum Residues Limit) 
ผัก 

2,4 – D         0.2 MRLs (mg/kg)              Amitraz       0.5 MRLs (mg/kg)  

Buprofezin    0.3 MRLs (mg/kg)             Carbaryl      2.0 MRLs (mg/kg) 

Chlopyifos    1.0 MRLs (mg/kg)              Methomyl    2.0 MRLs (mg/kg) 

Parathion        0 MRLs (mg/kg)               Malathion       0 MRLs (mg/kg) 

ผลไม 

Acephate     0.5 MRLs (mg/kg)               Capta      15   MRLs (mg/kg) 

Carbaryl       2.5 MRLs (mg/kg)               DDT            0.1 MRLs (mg/kg) 

Fenvalerate   0.2 MRLs (mg/kg)              Glyphosate  0.1 MRLs (mg/kg) 

Parathion, Malathion 0 MRLs (mg/kg)      Permethrin   2.0 MRLs (mg/kg)   

 



                                  

                           

   6-41 

ตารางที่  6.9     อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของจีนแยกตามรายสินคา 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
ขาว 
 

มาตรการควบคุมปริมาณสินคา: โควตาภาษี 
 The National Development and Reform Commission ( NDRC) ดูแลการกําหนดโควตา

ภาษีรวมกับกระทรวงพาณิชยจีน  

 ผูนําเขาขาวตองเปนรัฐวิสาหกิจ  มีโกดัง  มีประวัติการนําเขาในปที่ผานมา และสามารถ

บริหารจัดการคาขาวในระดับคาสง/ปลีกไมนอยกวา 100 ลาน RMB และการคานําเขา-

สงออกไมนอย 25 ลาน USD   

 หากบริษัทไมเคยมีสถิตินําเขาในปที่ผานมา  แตมีสวนในกระบวนการคาซึ่งใชขาวเปนวัตถุดิบ

หลักและมีสิทธิในการนําเขาสงออก  โดยมีใบรับรองวาใชขาวเปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งออก

โดยหนวยงานทองถิ่น  โดยโควตาจะถูกพิจารณาจัดสรรใหแกผูที่มีประวัติการนําเขามากอน 
 

ทุเรียน 
มังคุด 
มะมวง 
ลําไย ลิ้นจี่ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   
1.   จดทะเบียนเปนผูสงออก(ทุเรียน ลําไย)   และทะเบียนโรงคัดบรรจุ  เพื่อเปนขอมูลและสามารถ

ตรวจสอบได 

 2.  ภาชนะหรือกลองบรรจุ ตองระบุขอความที่กําหนดดังนี้ 

 ชื่อบริษัทผูสงออก (Name of exporting company) 

 ชนิดพืช (Fruit Type) 

 หมายเลขทะเบียนสวน 

 หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 
 วันที่บรรจุ (Packing  date) 

 วันบรรจุ สงออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.   การสงออกผลไมตองปราศจากโรคจากแมลง เศษกิ่ง กาน ใบ และดิน 

4.   ตองตรวจสารพิษตกคางกอนสงออก    ตองไมพบสารเมธามิโดฟอส (Methamidophos) ใน

ผลไมที่สงออก 

5.   ระบุหมายเลข Container ที่บรรจุผลไมลงในใบรับรองปลอดศัตรู (Phytosanitary Certificate: 

PC)   หามบรรจุผลไมที่ไมไดแจงไวหรือระบุไวในใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

มาตรการทางดานเทคนิค   
ลําไย:    มีขอกําหนดในการใชสารซัลเฟอรไดออกไซด(SO2 ) ตองไมเกิน 50 ppm (ในเนื้อ) ทั้งผล

ไมเกิน 350 ppm. ครอบคลุมเฉพาะผลลําไยสดไมรวมผลลําไยแหง  

ลําไยและลิ้นจี่:   มีกานยาวไมเกิน 15 ซม.   
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 ตารางที่  6.9     อุปสรรคที่ไมใชภาษีที่สําคัญของจีนแยกตามรายสินคา (ตอ) 

สินคา มาตรการที่ไมใชภาษี 
 มะมวง:   ตองปราศจากแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera caramborae หรือ B. 

correcta หรือ B.papayae หรือ B.zonata  

หนอไมฝรั่ง
ขาวโพดฝกออน 

มาตรการตรวจสอบรับรองสารตกคาง 

- ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการควบคุมสารตกคางเพื่อขอหนังสือ
รับรองจากกรมวิชาการเกษตรไปแสดงตอกรมศุลกากรประกอบพิธีการสงออกไป

นอกราชอณาจักร  

- ผูประกอบการตองดําเนินการตรวจสอบรับรองสารตกคางกอนการสงออกโดน
สถานที่เก็บตัวอยาง คือ โรงบรรจุสินคาหรือโรงรวบรวมสินคา 

สัตวปก (รวมไก   
เนื้อไขและเนือ้)
สุกรและ
ผลิตภัณฑ 

มาตรการสุขอนามัย 

- มีหนังสือรับรองสุขอนามัยและเปนโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงงาน
จากหนวยงานตามขอกําหนดของจีน (กรมปศุสัตวไทย)มาตรการควบคุมการ

นําเขา 

มาตรการควบคุมการนําเขา 

- ตองขออนุญาตนําเขา (Animal & Plant Import License ) จากหนวยงาน Entry-

Exit Inspection and Quarantine State Administrant on for Entry-Exit ณ 

กรุงปกกิ่งเทานั้น 

กุงแชแข็ง มาตรการทางดานเทคนิค   

- มีหนวยงาน The China Animal and Plant Quarantine Officials ทําหนาที่

ตรวจสอบดานสุขภาพและสุขอนามัย   ซึ่งยังขาดมาตรฐานที่แนนอนรวมทั้งใช

มาตรฐานที่แตกตางกันไปจากมาตรฐานสากล 

- China Commodity Inspection Bureau จะตรวจสอบคุณภาพ น้ําหนัก และ

ปริมาณ 

- The Health Inspection Bureau ตรวจสอบปญหาทั้งที่มองเห็นดวยตาเปลาและ

มองไมเห็นดวยตาเปลา รวมถึงการติดตราผลิตภัณฑ 
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ตารางที่  6.10      มาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษีของสินคาเกษตรภายใตขอตกลงการคาเสรี 

ประเทศคูสัญญาขอตกลงการคาเสรี 
สินคา 

จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด* 

 RO SPS TBT/QS LS อื่นๆ RO SPS TBT/QS LS อื่นๆ RO SPS TBT/QS LS อื่นๆ 

ไกสดแชแข็ง      หามนําเขา  หามนําเขา 

ผลิตภัณฑไก

ปรุงสุก 

               

เนื้อสกุรและ

ผลิตภัณฑ 

               

กุงสดและ

ผลิตภัณฑ 

               

ปลาทูนา

กระปอง 

               

ขาวโพดฝก

ออน 

               

กระเจี๊ยบเขยีว                

หนอไมฝร่ัง                

ขาวโพดหวาน                

สับปะรดและ

ผลิตภัณฑ 

               

ลําไย                

มะมวง                

กลวย                

มะพราวออน                

ทุเรียน                

มังคุด                

ขาว                

มันสําปะหลัง

และแปงมัน 

               

RO= กฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) 

SPS=  มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Measures) 

TBT= มาตรการกีดกันทางอุปสรรคดานเทคนิค (Technical Barrier to trade) เชน ขั้นตอนการขออนุญาตนําเขา 

QS= มาตรการคุณภาพ (Quality standard)       LS= มาตรการติดฉลาก (Labeling Standard) 

Others= มาตรการอื่นๆ เชน มาตรการนําเขาโควตาภาษี  การหาม/ควบคุมการนําเขา  มาตรการตอบโตการทุมตลาด 

* ผลิตภัณฑจากพืชและสัตวไมตองขออนุญาตนําเขา 
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 1.3 ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety ) 
 สินคาอาหารเปนผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีลักษณะพิเศษกวาสินคาอื่นเนื่องจากเปนสินคา

ที่เกี่ยวของกับชีวิตและความปลอดภัยของผูซื้อหรือผูบริโภค เกี่ยวกับสุขอนามัยของคน พืช และสัตว การ

ระบาดของโรคตางๆ และเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศดวย   ดังนั้นการคาอาหารระหวางประเทศจึงมี

ความซับซอนของขอกําหนดและกฎระเบียบตางๆ ยุงยากมากกวาการคาสินคาอื่นๆ ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้

มาจากทั้งประเทศผูนําเขา ประเทศผูสงออก และกฎเกณฑระหวางประเทศ ประกอบกับความตื่นตัวใน

เร่ืองของสุขอนามัย คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผูบริโภคโดยเฉพาะผูบริโภคในประเทศที่

มีกําลังซื้อสูง จึงเปนเหตุผลหลักที่ทําใหประเทศตางๆ ทั้งประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออกตองเขามา

วางกฎเกณฑ กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาสินคาอาหาร  เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและคุมครอง

ผูบริโภคใหไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  รวมถึงในกระบวนการผลิตอาหารนั้นตองไม

กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมดวย 

 การคุมครองสุขอนามัยของผูบริโภคและความปลอดภัยของอาหารกลายเปนประเด็นสําคัญ

ที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการคาระหวางประเทศอันเนื่องมาจากความหลากหลายของประเภทและชนิด

อาหารที่มีความแตกตางกัน  เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคและเปนทางเลือกใหผูบริโภคในเลือก

ซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพ  มีประโยชนตอรางกาย  และความสําคัญในการสงออกการคาระหวาง

ประเทศซึ่งมีผลตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนการปรับมาตรฐานพื้นฐานของการ

ดํารงชีวิต   การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทมากขึ้น  ดวยประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมซึ่งการ

สงออกสินคาเกษตรและอาหารเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การสรางความเขาใจ

ใหกับผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทยเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ไมใชภาษี และ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจึงเปนเรื่องจําเปน 

 ผลจากการเปดเสรีทางการคาของประเทศตางๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ภายใตขอตกลงทาง

การคาโลก WTO มาตรการทางภาษีมีบทบาทลดลงเรื่อยๆ ทําใหเกิดการแขงขันทางการคากันอยาง

รุนแรง เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ทําใหกลุมที่เคยครองความเปนผูนําในสวนแบงทางการตลาด

พยายามที่จะเสาะหาวิธีการตางๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการตลาดของตนเอง  หลายประเทศไดใช

มาตรการที่ไมใชภาษีโดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัยและอนามัยพืช สวัสดิภาพสัตว  รวมไปถึง

ปญหาความปลอดภัยดานอาหารเนื่องจากการปนเปอนจากสภาพแวดลอม ขึ้นมาเปนเครื่องมือกีดกัน

ทางการคา ขณะเดียวกันประเทศผูนําเขาไดเร่ิมตื่นตัวในการปกปองสิทธิประโยชนและควบคุมการ

แขงขัน ดวยการออกขอกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคา และมาตรการอื่นๆ เพื่อปกปองคุมครอง

ผูประกอบการและผูบริโภคในประเทศของตนเอง 

 ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety)  เร่ิมมีความสําคัญและเขามามีบทบาททั้งใน

การคาในประเทศและระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย  ซึ่งหากสุขลักษณะหรือ
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สุขอนามัยนกระบวนการผลิตอาหารที่ไมเหมาะสมที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนของอันตรายทางจุลินทรีย

ที่กอใหเกิดโรคและการเสื่อมเสียของอาหาร    การปนเปอนอันตรายทางเคมี โดยอาจปนเปอนสารเคมี

จากกระบวนการผลิตพืชและสัตว  กระบวนการผลิตอาหาร รวมถึงสารเคมีที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของ

องคประกอบอาหารเอง   และการปนเปอนอันตรายทางกายภาพ เชน เศษหินดิน กรวด ทราย แกว โลหะ       

ปจจุบันมีเอกสารอางอิงมาตรฐานระหวางประเทศที่สําคัญและเกี่ยวของกับอาหารโดยตรง ไดแก 

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศหรือ Codex โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย  ไดแก  มาตรฐาน/

ขอแนะนําดานพื้นฐานสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of Practice-General 

Principle of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)  การวิเคราะหอันตรายและควบคุม

อันตราย (Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997) และการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน   โดย

มีหลักการครอบคลุมตั้งแตการผลิตเบื้องตน (Primary  production)  ในระดับฟารมจนถึงผูบริโภคขั้น

สุดทาย  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการคุมครองสุขอนามัยของผูบริโภค  เพื่อใหบรรลุหลักการสูความ

ปลอดภัยทางอาหาร   โดยเนนที่กระบวนการผลิตอาหารตองมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต   เร่ิม

ตั้งแตแหลงผลิต (สวนหรือฟารมของเกษตรกร) ไปจนถึงมือผูบริโภค   รวมถึงตองสามารถทวนสอบ

ยอนกลับทราบแหลงที่มาและที่ไปของอาหารได  โดยความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของอาหารเปน

งานของทุกสวนที่เกี่ยวของ  ดังนั้นความปลอดภัยของอาหารประกอบดวย กระบวนการจัดการคุณภาพ

ในการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูป  การตลาด  และวิธีการใชหรือบริโภค  ซึ่งมาตรการที่

เปนระบบพื้นฐานในการจัดการความปลอดภัยของอาหารดานสุขอนามัยในการผลิตที่นํามาเปนอุปสรรค

ที่ไมใชภาษีที่ประเทศตางๆ มีการนํามาใชเพื่อคุมครองผูบริโภคและ/หรือกีดกันทางการคา ไดแก 

1.3.1 การผลิตเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practices, GAP) 
 ความปลอดภัยของอาหารเริ่มจากการผลิตวัตถุดิบอาหาร  ดวยการจัดการคุณภาพ

ดานการผลิต  ซึ่งหลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพดานการผลิต คือ การนําวิธีการของเกษตรดีที่

เหมาะสม (Good Agricultural Practices, GAP) มาปรับใชในแหลงผลิต  ซึ่งมีหลักการคือ เปน

กระบวนการผลิตอาหารอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพใหพอเพียง ปลอดภัย และมีคุณคาทาง

อาหาร  รักษาไวซึ่งความยั่งยืนและสนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมรวมถึงรักษา

กิจการการทําฟารมใหคงอยู  เปนอาชีพยั่งยืน  สอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการของ

สังคม   ดังนั้น GAP จึงเปนเรื่องประกอบดวย  การจัดการดิน การจัดการน้ํา การผลิตพืช การปองกัน

กําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการแปรรูประดับฟารมและการเก็บรักษาการจัดการพลังงานและของ

เสีย  สวัสดิภาพ  สุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกร/ผูปฏิบัติงาน และการจัดการชนิดพันธุสัตว

และพืชปา  และสภาพภูมิประเทศในแหลงผลิต    หลังจากการจัดการคุณภาพจากแหลงผลิต

แลว  ขั้นตอนตอมาคือการจัดการคุณภาพเมื่อเขาสูกระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตอง

อาศัยระบบการจัดการสุขลักษณะทางอาหารที่ดี(Good Manufacturing Practices,GMP) และระบบ
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การวิเคราะหอันตราย และจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: 

HACCP)  โดย GMP เปนการจัดการคุณภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมสภาพแวดลอมการผลิตใหเปนไปตาม

หลักสุขาภิบาลอาหารและหลักสุขอนามัยของบุคลากรในสายการผลิต  ซึ่งตองมีระบบควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภัยอยางเขมงวดในทุกขั้นตอนโดยใชระบบ HACCP นั่นเอง 

1.3.2 หลักเกณฑวิธีการที่ดใีนการผลิตอาหาร(Good Manufacturing Practices, GMP)  
 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)  เปนขอกําหนดพื้นฐานที่

จําเปนในการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารเพื่อใหผูผลิตปฏิบัติตามและทําใหอาหารที่ผลิตได

มีความปลอดภัย  และเปนระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยพื้นฐานในการจัดการสุขอนามัย

โรงงานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย   และเชื่อมโยงกับ

ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ที่มีความซับซอนมากกวา เชน ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุด

วิกฤต (HACCP), ISO 9000, ISO18000, ISO22000 เปนตน   โดยระบบ GMP จะเนนการปองกันและ

ขจัดความเสี่ยงใดๆ ที่จะเปนอันตราย  กอใหเกิดอาหารเปนพิษ หรือเกิดความไมปลอดภัยแกผูบริโภค     

 GMP ประกอบดวย สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ-เครื่องจักร-

อุปกรณที่ใชในการผลิตที่ สัมผัสกับอาหาร การควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตเร่ืองของวัตถุดิบ 

สวนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษาไปจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การ

บํารุงรักษาและการทําความสะอาด  และสุขอนามัยของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด   ตั้งแตเร่ิมตนวาง

แผนการผลิตระบบควบคุม บันทึกขอมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ   ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุข ไดประกาศใหโรงงานที่ผลิตอาหารตองไดรับการรับรอง GMP 

1.3.3 การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต 
 (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)   
 ระบบ  HACCP  เปนระบบการจัดการคุณภาพดานความปลอดภัยที่มุงเนนการ

ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อใหไดอาหารที่ปราศจากอันตราย (ดานเชื้อจุลินทรีย สารเคมี และสิ่ง

แปลกปลอมตาง ๆ อาทิ เศษแกว โลหะ เปนตน)  โดยในการจัดวางระบบ HACCP ตองมีระบบ GMP ที่

เนนในเรื่องของการจัดการดานสุขลักษณะของอาคาร สถานที่การผลิต  เครื่องจักรอุปกรณ  และควบคุม

กระบวนการผลิต  เปนพื้นฐานขั้นตนรองรับกอนที่จะประยุกตใชระบบ HACCP  รวมท้ังมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย-ขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตประเภทนั้นๆ  อีกดวย    โดยระบบ 

HACCP   จะเปนการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมเพื่อควบคุมอันตราย  ณ   จุดหรือ

ขั้นตอนการผลิตที่อันตรายเหลานั้นมีโอกาสเกิดขึ้น  โดยพิจารณาตั้งแตวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การ

ขนสงจนถึงผูบริโภค ทําใหสามารถประกันความปลอดภัยของอาหาร    HACCPเปนมาตรการสากลที่

ยอมรับกันวาสามารถปองกันอันตรายและสิ่งปนเปอนไดดีกวาระบบควบคุมคุณภาพแบบดั้งเดิมที่ใชการ

ตรวจ สอบผลิตภัณฑขั้นสุดทายเปนเกณฑการควบคุมความปลอดภัยอาหาร  นอกจากนี้ระบบ HACCP 
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ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได   แมวาใน

ขั้นตอนดังกลาวจะยังไมเคยเกิดอันตรายมากอน  ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดการ

รับรอง HACCP แลว ตารางที่ 6.11 แสดงจํานวนโรงงานของสาขาอุตสาหกรรมอาหารที่ไดการรับรอง

ระบบมาตรฐานตางๆ  

 
ตารางที่ 6.11 จํานวนโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, 

ISO9000, ISO14000 และ HALAL 

สาขาอุตสาหกรรม GMP HACCP HALAL* BRC 
ISO900

0 
ISO14000 

- การผลิต แปรรูป และการถนอมอาหาร 31 27  5 206 38 

- ผลิตภัณฑที่ไดจากนม 8 5  - 9 2 

- ผลิตภัณฑที่ไดจากการโม สี สตารช 

และอาหารสัตวสําเร็จรูป 
6 5  - 101 15 

- ผลิตภัณฑอาหารอื่น 21 19  2 119 22 

- เครื่องดื่ม 6 7  - 36 7 

รวม 72 63 482* 7 471 84 

ที่มา   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0http://www.tisi.go.th 

[Accessed: 20 Nov 2006] 

*ขอมูลโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหาร  ศูนยสารสนเทศ สถาบันอาหาร 1Hhttp://www.nfi.or.th  

 

 
2. มาตรที่มใิชภาษีของประเทศคูสัญญาขอตกลงการคาเสรีและผลกระทบที่มตีอสนิคา

เกษตรอาหารของไทยบางชนิด 
 

การกีดกันทางการคาภายใตโลกการคาเสรีจะเปนการใชมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (Non-

Tariff Measures; NTMs) เชน  มาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว (SPS) มาตรการกีดกันทางอุปสรรค

ดานเทคนิค (Technical Barrier to Trade; TBT)   มาตรการดานสิ่งแวดลอม (Env) เปนตน   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการบังคับใชมาตรการทางเทคนิค (Technical measures) ในดานการกําหนดเงื่อนไข

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ การติดฉลาก การบรรจุภัณฑ การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม การ

กําหนดมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย    กฎระเบียบทางเทคนิคที่ออกและบังคับใชสวนใหญมี

วัตถุประสงคเพื่อคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืชเปนสําคัญ ขณะที่สมาชิก

หลายประเทศไดกําหนดกฎระเบียบทางเทคนิคเพิ่มเติมที่มุงปกปองส่ิงแวดลอม เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับ



                                  

                           

   6-48 

การนํากลับมาใชใหมของกระดาษหรือผลิตภัณฑพลาสติก  กฎระเบียบวาดวยระดับมาตรฐานของการ

ปลอยควันเสียจากโรงงานและกฎระเบียบวาดวยการหามใชสารเคมีบางประเภทในผลิตภัณฑที่เปน

สาเหตุกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม เปนตน  ประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีกฎระเบียบทางเทคนิค 

(Technical Regulations) ที่ซับซอน  กลาวคือในกระบวนการผลิตหรือทดสอบผลิตภัณฑตองใช

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในระดับสูงและคอนขางซับซอน ซึ่งประเทศที่ตองการนําเขาสินคาไปยัง

ประเทศเหลานี้จําตองพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนไปตามระดับมาตรฐานสูงที่ไดกําหนดไวนี้  การที่

ประเทศตางๆ ออกกฎระเบียบขั้นตอนการรับรองสุขอนามัยพืชและสัตวในการนําเขาหรือมาตรการทาง

เทคนิคมาบังคับใชกับสินคานําเขาจากตางประเทศนั้นแมวาจะมีเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของมนุษย 

สัตวและพืช  แตก็มีหลายมาตรการที่กําหนดขึ้นมาใชเพื่อเปนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ

หรือตองการกีดกันการนําเขาเพื่อลดการขาดดุลทางการคา  โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการทางเทคนิคที่

เกี่ยวกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร เชน มาตรการกําหนดแหลงกําเนิดสินคา  มาตรการติดฉลาก

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ GMOs ของประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป  เปนตน (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ

คณะ, 2547) 

 

2.1 ข้ันตอนในการสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศคูคา 

ประเทศคูคามักมีการนํามาตรการ SPS มาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคากับ

สินคาเกษตรอาหารประเภทปศุสัตว ประมง และพืชผักผลไม  โดยอางการตรวจพบเชื้อโรค โรคแมลง 

และอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณทางการคาของประเทศและเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต  การ

สงออกสินคาเกษตรไทยไปยังตางประเทศมีระเบียบขั้นตอนและมาตรการการรับรองสุขอนามัยดังสรุปใน

ตารางภาคผนวก 6.1  และจากการสํารวจผลกระทบของการจัดทําขอตกลงการคาเสรีที่มีตอความยุงยาก

ของขั้นตอนการสงออกโดยใชแบบสอบถามไปยังผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรจํานวน 1,460 ราย  

เพื่อศึกษาผลกระทบในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดทําขอตกลงการคาเสรีของไทยกับประเทศ

คูคา   ไดมีผูประกอบการใหขอมูลกลับมาจํานวน 122 ราย (8.4% ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่

สงออกไป)   ขอสรุปจากการรวบรวมขอมูลดังกลาวพบวา  มีสัดสวนของผูประกอบการที่ตอบ

แบบสอบถามแบงตามชนิดของผลิตภัณฑ ดังนี้  ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารประเภทผัก จํานวน  36  

ราย  (17.7%)   ประเภทผลไม  37  ราย  (18.2%)   ประเภทธัญพืช   28   ราย  (13.8%)   ประเภทมัน

สําปะหลัง  15  ราย  (7.4%)   ประเภทปศุสัตว   6  ราย  (3.0%)   ประเภทประมง  23  ราย  (11.3%)  

ประเภทน้ําตาล  11   ราย  (5.4%)  และอื่นๆ  47  ราย (23.2%)   (หมายเหตุ  ผลรวมของจํานวน

ผูประกอบการมากกวา 122 ราย เนื่องจากผูประกอบการบางรายผลิตผลิตภัณฑอาหารมากกวา 1 

ประเภท)    
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เมื่อจําแนกกลุมผูประกอบการตามกระบวนการที่ใชแปรรูปผลิตภัณฑ  พบวามีสัดสวน ดังนี้  

(1)  สินคา-ผลิตผลสด (Fresh Produces) จํานวน 15 ราย (9.3%)    (2)  ผลิตภัณฑความชื้นต่ํา เชน 

ผลิตภัณฑอบแหง (Dried Products) จํานวน 37 ราย (22.8%)  (3)  ผลิตภัณฑบรรจุกระปอง (Canned 

Products) หรือบรรจุในภาชนะปดสนิท (UHT Products) จํานวน 34 ราย (21.0%)   (4)  ผลิตภัณฑแช

เย็น (Refrigerated Products) จํานวน 9   ราย (5.6%)   (5)  ผลิตภัณฑแชเยือกแข็ง (Frozen Products)  

จํานวน   14  ราย  (8.6%)    (6)  ผลิตภัณฑหมักดอง (Fermented Products) จํานวน  11 ราย  (6.8%)  

และผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ  42  ราย  (25.9%)  (หมายเหตุ ผลรวมของจํานวนผูประกอบการมากกวา 

122 ราย เนื่องจากผูประกอบการบางรายผลิตผลิตภัณฑอาหารโดยใชกระบวนการแปรรูปมากกวา 1 

กระบวนการ)    

การจําแนกกลุมผูประกอบการตามลักษณะธุรกิจ ไดเปน 6 ประเภท คือ (1) ผูนําเขา 17 

ราย (10.7%)  (2)  ผูสงออก  52 ราย (32.7%)  (3)  ผูผลิตเพื่อขายในประเทศ  2 ราย (1.3%)  (4)  ผูผลิต

เพื่อสงออก  16 ราย (10.1%)   (5)  ผูผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและสงออก  64 ราย (40.3%)  (6)  

เกษตรกร  2  ราย  (1.3%)   ธุรกิจอื่นๆ 6 ราย (3.8%)   (หมายเหตุ ผลรวมของจํานวนผูประกอบการ

มากกวา 122 ราย เนื่องจากผูประกอบการบางรายมีการประกอบธุรกิจมากกวา 1 ประเภท เชน เปนทั้งผู

นําเขาและสงออก)     โดยผูประกอบการเหลานี้มีการติดตอธุรกิจกับประเทศตางๆ ดังตอไปน้ี   (1)  จีน  

52  ราย  (14.4%)  (2)  ออสเตรเลีย 37 ราย (10.2%)  (3)  นิวซีแลนด 18 ราย (5.0%)  (4)  ญี่ปุน 56 

ราย (15.5%)  (5)  อินเดีย 12 ราย (3.3%)   (6)  สหรัฐอเมริกา 49 ราย (13.5%)   (7) เกาหลี 33 ราย 

(9.1%)  (8)  เปรู 2  ราย  (0.6%)  (9)  บารเรน 6 ราย (1.7%)  (10)  BIMSTEC   16  ราย  (4.4%)  (11)  

EFTA  14  ราย  (11.53.9%)  และอื่นๆ  67  ราย (18.5%)  (หมายเหตุ  ผลรวมของจาํนวนผูประกอบการ

มากกวา 122 ราย เนื่องจากผูประกอบการบางรายมีการติดตอธุรกิจกับประเทศคูคามากกวา 1 ประเทศ)     

นอกจากนี้กลุมผูวิจัยยังไดถามถึงผลกระทบโดยรวมหลังจากประเทศไทยจัดทํา FTA กับ

ประเทศตางๆ  ซึ่งพบวา  จากการที่ประเทศไทยจัดทํา FTA กับประเทศจีน  ผูประกอบการจํานวน 15  

ราย (12.3%) ใหความเห็นวาผูประกอบการ ไดเปรียบ ในการทําธุรกิจกับประเทศจีน    จํานวน 41  ราย 

(33.6%)  เห็นวา ไมไดรับผลกระทบ   และจํานวน  22 ราย (18.0%) เห็นวา เสียเปรียบ  

(ผูประกอบการจํานวน  44 ราย (36.1%) ไมตอบ)    

การจัดทํา FTA กับประเทศออสเตรเลีย  ผูประกอบการจํานวน  14 ราย (11.5%) ให

ความเห็นวาผูประกอบการ ไดเปรียบ ในการทําธุรกิจกับประเทศออสเตรเลีย    จํานวน 33  ราย 

(27.0%)  เห็นวา ไมไดรับผลกระทบ   และจํานวน  6 ราย (4.9%) เห็นวา เสียเปรียบ  (ผูประกอบการ

จํานวน  69 ราย (56.6%) ไมตอบ)      

การจัดทํา FTA กับประเทศนิวซีแลนด  ผูประกอบการจํานวน  9 ราย (7.4%) ให

ความเห็นวาผูประกอบการ ไดเปรียบ ในการทําธุรกิจกับประเทศนิวซีแลนด    จํานวน 26 ราย (21.3%)  
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เห็นวา ไมไดรับผลกระทบ   และจํานวน  จํานวน  1 ราย (0.8%) เห็นวา เสียเปรียบ  (ผูประกอบการ

จํานวน  86 ราย (70.5%) ไมตอบ)      

เมื่อใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทํา FTA ของประเทศ

ไทยในประเด็นตางๆ ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.12 

เมื่อใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของ

ผูประกอบการอันเนื่องมาจากการจัดทํา FTA ของประเทศไทย เชน มาตรการกีดกันที่มิใชภาษี ขั้นตอน

การสงออกนําเขา เปนตน  ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.13  

เมื่อสอบถามผูประกอบการถึงผลกระทบที่เกิดจากขอตกลงการคาเสรีวามักเปนปญหาที่

เกิดขึ้นจากฝายใด  พบวา  ผูประกอบการ  46  ราย  (37.7%) ตอบวาเกิดจากฝายไทย   ผูประกอบการ 

34  ราย  (27.9%) ตอบวาเกิดจากฝายจีน   ผูประกอบการ 10  ราย  (8.2%) ตอบวาเกิดจากฝาย

ออสเตรเลีย  ผูประกอบการ  8 ราย  (6.6%) ตอบวาเกิดจากฝายนิวซีแลนด    ผูประกอบการ  5 ราย  

(4.1%) ตอบวาเกิดจากประเทศคูคาอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา  เกาหลี  ญี่ปุน  เปนตน  และผูประกอบการ  

19 ราย  (15.6%)  ไมตอบแบบสอบถาม 

จากขอมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณมีประเด็นของผลกระทบและขอเสนอแนะ คือ  

ในการเปดเจรจา FTA  นโยบายของรัฐบาลไมชัดเจนตอการปกปองสินคาทางการเกษตร   เกษตรกรและ

ผูประกอบการไดรับทราบขอมูลกอนการเจรจาขอตกลงการคาเสรีนอยมาก  จะทราบชัดเจนก็ตอเมื่อมี

การจัดทําขอตกลงเสร็จส้ินไปแลว   นอกจากนี้ฝายไทยยังไมมีการเตรียมพรอมในเชิงนโยบายทั้งเชิงรุก

และรับที่ชัดเจน  กอนการเปดเจรจาเขตการคาเสรี   รวมถึงรัฐบาลไมไดจริงจังในการเขามาดูแลชดเชย

ความเสียเปรียบของสินคาเกษตรอยางเปนระบบ   รัฐบาลไทยควรเอาใจใสในการยกระดับมาตรการ

สุขอนามัยทั้งพืชและสัตว (SPS) ใหมีมาตรฐานสากลหรือเทียบเทาสากล   พรอมๆ กับการพัฒนา

ศักยภาพในการผลิต  และวางมาตรการ SPS ที่มีการปฎิบัติใหเทาเทียมกันทั้งสินคานําเขาและสงออก    

แนวทางการแขงกันเรื่องคุณภาพตองลงไปที่ตัวเกษตรกรเลย เกษตรกรตองใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ

มากขึ้น ผูประกอบการตองเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพ    

การกําหนดระดับปริมาณสารตกคาง-ปนเปอนสูงสุดที่ยอมใหมีได (MRL) ตองเทียบกับ

มาตรฐาน CODEX บางประเทศอาจสูงหรือต่ํากวาคามาตรฐาน CODEX   โดยตองพิจารณาปริมาณการ

บริโภคประกอบดวย เชน หากอาหารนั้นมีการบริโภคสูงจะกําหนดในปริมาณระดับการปนเปอนที่สูงไมได    

การเจรจาขอกําหนด MRL จําเปนตองมีขอมูลดานความปลอดภัยอาหารเพื่อใชในการสนับสนุน   ซึ่งใน

การพัฒนาศักยภาพการแขงขันงานวิจัยดานอาหารตั้งแตเทคนิคการผลิต การแปรรูป ความปลอดภัยและ

คุณภาพ  ตลอดจนระบบโลจิสติกเปนเรื่องที่รัฐฯ ควรตระหนัก สงเสริม และเรงรัดพัฒนา  มีการจัดระบบ

ฐานขอมูลเครือขายงานวิจัย การใหทุน การเผยแพรงานวิจัยใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อลดการทํา

วิจัยซ้ําซอนและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันเชิงเทคนิค  รวมไปถึงการ
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พัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถเทาทันวิทยาการที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว   

โดยกฎ-ระเบียบของไทยในการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารในบางฉบับก็อาจลาสมัย  ซึ่ง

ควรมีการทบทวนมาตรการตางๆ ที่ใชใหทันสมัยและเทาเทียมกันโดยยึดการคุมครองความปลอดภัยของ

ผูบริโภคไทยเปนสําคัญ  โดยไมควรเอาความปลอดภัยของคนในชาติไปแลกสิทธิพิเศษสําหรับสินคาบาง

ตัว    นอกจากนี้มาตรการดานสิ่งแวดลอมจะเขามามีบทบาททางการคามากขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได   ซึ่ง

ทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเองก็คงตองเตรียมพรอมในการรองรับมาตรการปกปอง

ส่ิงแวดลอมซึ่งประเทศคูคา  (โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว)  จะหยิบยกขึ้นมาเปน

ขอกําหนดในการนําเขาดวย  ดังนั้นการปลุกจิตสํานึกของทั้งเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคใหตระหนักถึง

ความสําคัญของมลภาวะและการปนเปอน  ซึ่งสินคาเกษตรอินทรียก็เปนทางเลือกหนึ่งของอาหาร

ปลอดภัย  

มันสําปะหลัง:   จีนเปนตลาดที่ใหญ   ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตลาดที่เล็กกวาแตมี

มาตรการเขมงวดกวามาก  โดยมาตรการบางสวนทําตามที่กําหนดไมได เชน การใชอุณหภูมิในระดับสูง

ซึ่งจะทําใหสินคาไหมและสูญเสียคุณคาทางอาหารจนหมด   ประเทศจีนมีการนําเขามันสําปะหลังจาก 3 

ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย และการนําเขาจากไทยคิดเปน 80% ของการนําเขาทั้งหมด    

การสงมันเสนไปจีนกอนการจัดทําขอตกลงการคาเสรี ไมเขมงวดในเรื่องสารตกคางมากนักเนื่องจาก

ปริมาณการสงออกยังมีไมมากนัก   หลังการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (ป 2006)  จีนมีการตรวจสอบที่

เขมงวดมากขึ้น  มีการปรับเปล่ียนระดับสารปนเปอนที่ยอมรับไดซึ่งบางตัวไดกําหนดที่ระดับต่ํากวา

มาตรฐานสากลกําหนด (ภาคผนวก 6.2)  กอใหเกิดปญหาใหกับผูสงออกมันสําปะหลัง    ทั้งนี้จีนนําเขา

มันสําปะหลังสวนใหญเพื่อนําไปผลิตแอลกอฮอล    ซึ่งจีนอางวาสารปนเปอนในกากที่เหลือจาก

กระบวนการผลิตแอลกอฮอลจะไปปนเปอนสิ่งแวดลอมของจีน   อยางไรก็ตามปจจุบันผูสงออกไทยไดมี

การปรับตัวในการปรับระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นของจีน    นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการขอใบอนุญาตจาก

หนวยงานทองถิ่น(มณฑล) ซึ่งเดิมเปนการขอใบอนุญาตตอป  หลังการจัดทําขอตกลงการคาเสรี การขอ

ใบอนุญาตตอปถูกเปลี่ยนเปนการขอใบอนุญาตตอคร้ัง  ใบอนุญาตใชเวลา 1 เดือนในการออก ปญหา

ส่ิงแวดลอมเรื่องฝุนฟุงกระจายในการขนถายในเขตชุมชน   แตถาเปนเขตอุตสาหกรรมหรือที่หางจากเขต

ที่พักอาศัยก็ไมมีปญหา        การแทรกแซงราคาเพื่อกระตุนใหเกษตรกรสามารถอยูไดเปนการแกปญหา

เฉพาะหนาที่ไมยั่งยืน   ราคาที่สูงขึ้นเปนเพราะกลไกการแทรกแซงของรัฐบาลไมใชกลไกที่แทจริงของ

ตลาด  ควรจะมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  เชน  การวิจัยหาสายพันธุที่เหมาะสม

และใหผลผลิตตอไรที่สูงในการปลูกตามสภาพพื้นที่ตางๆของประเทศ   เพื่อใหปริมาณการผลิตเพียงพอ

กับความตองการที่เพิ่มขึ้นและลดตนทุนการผลิต   และใหความรูแกเกษตรในการจัดการผลิตผลตั้งแต

การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาเปอรเซ็นตแปงในหัวมัน  ควรมีวิจัยเพื่อการเพิ่มมูลคาของ

มันสําปะหลัง  โดยหัวมัน 2.2 kg ผลิตมันเสนได 1 kg  หัวมัน 4.2 kg  ผลิตแปงดัดแปรได 1 kg  แตราคา
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ของแปงดัดแปรสูงกวา  อยางไรก็ตามแปงดัดแปรราคาคอนขางคงที่  ในขณะที่ราคามันเสนและแปง

ธรรมชาติ (native starch)  ราคาขึ้นลงตามภาวะของตลาด   การเพิ่มมูลคาเขาไปในสินคาเกษตรควรทํา

ควบคูไปพรอมกับการวิจัยตลาดและความตองการของลูกคา เชน การทําแปงดัดแปร  เอทานอล  ทํา

ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได    รวมไปถึงการจดสิทธิบัตรนวตกรรมจากการวิจัยและพัฒนานั้น

ดวย 

ผักและผลไม:  หลังการจัดทําขอตกลงการคาเสรี มีผลไมตางประเทศนําเขามาจําหนายใน

เมืองไทยมากขึ้น โดยเฉพาะผลไมจากจีน เชน แอปเปล ลูกพลับ องุน สมผลเล็ก เปนตน   บริษัทนําเขา

ผักและผลไมมายังประเทศไทยควรเปนคนไทยไมใชชาวตางชาติ    ประเทศไทยยังขาดระบบการดูแล

จัดการและควบคุมมาตรฐานที่ดีพอ หนวยงานรัฐบาลไมใชหนวยงานเดียวกันที่ดูแลสินคาสงออกและ

นําเขาจึงใชมาตรฐานที่แตกตางกัน  โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขทําการ

ดูแลมาตรฐานสินคาเกษตรอาหารที่นําเขา  และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(มกอช.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ดูแลมาตรฐานสินคาเกษตรสงออกของไทย   ซึ่งในการดูแล 

กําหนด ควบคุม มาตรฐานสินคาเกษตรอาหารที่ยังไมผานการแปรรูปของสินคาทั้งที่นําเขาและสงออก

ควรมีการกําหนดมาตรฐานเดียวกันและอยูภายใตการดูแล-ควบคุมของหนวยงานเดียวกัน    ทั้งนี้ผักและ

ผลไมเปนผลผลิตที่เนาเสียไดงาย  ผักและผลไมที่นําเขาประเทศไทยเมื่อมีการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

สารปนเปอนที่หนาดานจะมีการปลอยใหสินคาออกไปสูตลาดกอนผลการตรวจสอบจะออก  ซึ่งหากผล

การตรวจสอบพบวามีปริมาณสารปนเปอนเกินที่กําหนด  ไทยก็ยังไมมีระบบการติดตามหรือเรียกเก็บ

สินคาที่มีประสิทธิภาพในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคได   ซึ่งรัฐบาลควรมีการเขมงวดตอ

มาตรฐานผักและผลไมนําเขาที่มากกวานี้     ในขณะที่สวนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีมาตรการ

ที่เขมงวดกวาจีนมาก  แตจีนก็มีการควบคุมมาตรฐานที่เขมงวดมากกวาไทย  โดยเริ่มตั้งแตการนําเขา

ตั้งแตระบบทะเบียนสวน ระบบการปรับ ตัดสิทธิ์ หรือเพิ่มระดับความเขมงวดในการสุมตรวจที่ชัดเจน   

ดังนั้นระบบในการตรวจสอบสารปนเปอนควรเริ่มจากแหลงเพาะปลูกเลย    ประเทศไทยควรมีการจัดตั้ง

ศูนยสงออกสินคาเกษตรที่เนาเสียไดงาย โดยมีเจาหนาที่ของประเทศผูนําเขามาตรวจสินคาในประเทศ

ไทยเลย  เพื่อที่เมื่อถึงปลายทางประเทศผูนําเขาจะไมตองเสียเวลากักสินคาเพื่อตรวจสอบอีก    แมวา

การจัดทําขอตกลงการคาเสรีจะมีผลใหไมมีภาษีหรือภาษีลดลง  แตก็มีคาใชจายอื่นสูงขึ้นแทนภาษี เชน 

การตรวจสอบสารตกคาง  ระบบการควบคุมคุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น  การจัดการเอกสารในการสงออก 

เปนตน   นอกจากนี้ราคารัฐบาลควรใหความสนใจประเด็นการทุมตลาดของผักและผลไมที่นําเขามา ให

มากกวานี้ 

ขาว:  การเจรจาขอตกลงการคาเสรีกับจีน  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด    โดยภาพรวมแลวดู

เหมือนจะไมไดประโยชนมากนักสําหรับสินคาขาว   เนื่องจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตลาดเล็ก   

สําหรับจีนเปนตลาดใหญก็จริงแตปริมาณการสงออกขาวก็ไมชัดเจนวามีปริมาณสงออกที่เพิ่มมากขึ้น 
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เนื่องจากการเปดการคาเสรี  หรือเนื่องมาจากประเทศผูสงออกขาวอื่นที่เปนคูแขงในการสงออกขาวไปยัง

จีน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ประสบภัยธรรมชาติมีปริมาณการสงออกที่นอยลง  ประกอบกับจีนมีความ

ตองการขาวที่เพิ่มมากขึ้น           
ไก:    ปจจุบันตลาดสงออกไกที่ใหญของไทย คือ ประเทศญี่ปุนและยุโรป   แตยังไมมีการ

สงไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีมาตรการการกีดกันทางการคา ซึ่งจะตองมีการตรวจมาตรฐานกับทางจีนกอน 

หรือทางจีนตองการใหมีการแลกเปลี่ยน  ในประเทศออสเตรเลีย จะมีปญหาเกี่ยวกับประเด็นดานสุขอนามัยซึ่งมี

มาตรการที่เขมงวดมากกวามาตรฐาน codex  ซึ่งยังไมมีการสงออกไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด  

เนื่องจากมีมาตรการกีดกันดานสุขอนามัยเกี่ยวกับระยะเวลาและอุณหภูมิในการใหความรอนในกระบวนการ

ผลิต  ซึ่งไมสามารถทําการผลิตตามเงื่อนไขได  เนื่องจากเนื้อไกมีปญหาสุกหรือเละเกินไป  ทําใหผูบริโภคไม

ยอมรับ    

 รัฐบาลควรเตรียมขอมูลและจัดทีมเขาไปเพื่อเจรจาตอรอง และการตอสูภายใตเวที FTA ใน

ประเด็นดานสภาวะ กระบวนการผลิตและความปลอดภัยของอาหารประเทศไทย   ในทีมเจรจาควรตองมีการ

จัดตั้งทีมที่แข็งแรงทํางานเชิงรุก หาประเด็นที่จะไปตอรองในเรื่องที่ฝายเราเสียเปรียบ   เปดประเด็นในการเจรจา

ที่เราสามารถเจรจาได   ปจจุบันสามารถสงออกไกในรูปของไกปรุงสุก  แตไมสามารถสงออกในรูปไกสดชําแหละ

แชแข็งได เนื่องจากปญหาไขหวัดนก และปญหาหลักตอนนี้คือไมสามารถเปดตลาดไดเนื่องจากมาตรการกีดกัน 

NTB  ผูผลิตจึงยังไมมีลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต  ซึ่งถาหากมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑทาง

ผูผลิตก็พรอมที่จะพัฒนา   นอกจากปญหาเรื่องสุขอนามัยสัตวและกระบวนการผลิตแลว     ในแตละประเทศผู

นําเขาไกจะมี NTB ดวยรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน ประเทศญี่ปุนจะมี NTB ดวยการจํากัดโรงงานที่จะสงออก    

ยุโรปจะมี NTB ในลักษณะการกําหนดโควตาในการสงออก   ออสเตรเลียมี NTB ดวยการกําหนดอุณหภูมิและ

ระยะเวลาในการใหความรอน  ประเทศดูไบมี NTB ของมาตรการ HALAL ของศาสนาอิสลาม    
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ตารางที่ 6.12    ผลการประมวลแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทํา FTA ของประเทศไทยในประเด็นตางๆ 

ประเดน็ที่ถามความคิดเหน็ เห็นดวย 
ทั้งเห็นดวยและ
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมตอบ กลุมอุตสาหกรรม a, b 

1. ไทยเปนฝายเสียเปรียบมากกวาไดประโยชนจาก

การจัดทํา FTA ในดานสินคาเกษตร 
60 46 11 5 ผัก ผลไมและประมง 

2. ผูประกอบการไทยเผชิญภาวะการแขงขันมากขึ้น 99 13 6 4 ทุกกลุมยกเวนปศุสัตว 

3. ผูประกอบการไทยสูญเสียสวนแบงตลาด 78 27 13 4 ผัก ผลไม และธัญพืช 

4. เกษตรกรไทยไดรับผลกระทบจากการแขงขันของ

ผลิตผลเกษตรจากประเทศคูสัญญา 
85 18 14 5 ผัก ผลไมและประมง 

5. เกษตรกรไทยไมสามารถแขงขันดานตนทุนการ

ผลิตของสินคาเกษตรกับประเทศคูสัญญา FTA ได 
69 27 21 5 ผักและผลไม 

6. การจัดทํา FTA ทําใหเกษตรกรบางกลุมสูญเสีย

อาชพี 
85 17 15 5 ทุกกลุมยกเวนปศุสัตวและน้ําตาล 

7. FTA ทําใหผูประกอบการไทยมีการตื่นตัวที่จะ

พัฒนาบุคลากร 
81 19 18 4 ผัก ธัญพืชและประมง 

8. FTA ทําใหผูประกอบการไทยมีการตื่นตัวที่จะ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น 
85 20 13 4 ผัก ผลไม ธัญพืชและประมง 
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ตารางที่ 6.12    ผลการประมวลแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทํา FTA ของประเทศไทยในประเด็นตางๆ (ตอ) 

ประเดน็ที่ถามความคิดเหน็ 
เห็นดวย 

ทั้งเห็นดวยและ
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมตอบ กลุมอุตสาหกรรม a, b 

9. FTA มีผลใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ

เพิ่มมูลคาผลิตผลการเกษตร 
86 15 16 5 ผัก ผลไม ธัญพืชและประมง 

10. FTA มีผลทําใหอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา

เกษตรตองขอการรับรองระบบประกันคุณภาพ 

(GMP, HACCP, ISO22000, BRC ฯลฯ) 

85 19 12 6 

ทุกกลุมยกเวนปศุสัตวและน้ําตาล 

11. FTA มีผลใหเกิดการจางงานในภาคการผลิต

ผลิตผลสินคาเกษตรมากขึ้น 
29 50 37 6 ประมง 

12. FTA มีผลใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาห 

กรรมแปรรูปสินคาเกษตรมากขึ้น 
41 46 30 5 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

13. FTA กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน

ไทยในการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

อาหาร 

66 31 21 4 ผัก ธัญพืชและประมง 

14. FTA มีผลใหไทยสามารถขยายตลาดสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑอาหารในประเทศคูสัญญา

ไดเพิ่มมากขึ้น 

49 38 29 6 ธัญพืช 
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ตารางที่ 6.12    ผลการประมวลแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทํา FTA ของประเทศไทยในประเด็นตางๆ (ตอ) 

ประเดน็ที่ถามความคิดเหน็ 
เห็นดวย 

ทั้งเห็นดวยและ
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมตอบ กลุมอุตสาหกรรม a, b 

15. FTA มีผลใหหนวยงานภาครัฐฯ พฒันาและ  

ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหการ

สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการของไทย 

55 25 37 5 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

16. การจัดทํา FTA ของไทยขาดการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบ 
94 18 6 4 

ทุกกลุมยกเวนปศุสัตวและน้ําตาล 

17. การจัดทํา FTA ของไทยมกีลุมผูไดรับ

ประโยชนนอยกวาผูเสียประโยชน 
67 29 21 5 ผักและผลไม 

18. การจัดทํา FTA ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบ

ประเทศคูสัญญาในระยะยาว 
70 32 15 5 ผัก ผลไมและประมง 

19. รัฐบาลควรมีการทบทวนขอตกลง FTA กับ

ประเทศคูสัญญาในบางสาขา 
103 9 5 5 ทุกกลุมยกเวนปศุสัตวและน้ําตาล 

หมายเหตุ   a  กลุมประเภทอตุสาหกรรม (ไดแก ผัก ผลไม  ธัญพชื  มันสําปะหลัง  ปศุสัตว  ประมง และ น้ําตาล)  ที่มจีาํนวนของผูประกอบการที่เห็นดวยตางจาก

จํานวนของผูประกอบการที่ไมเห็นดวยอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชือ่มั่น 95% 
b  เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมปศุสัตว และน้ําตาล มีการตอบแบบสอบถามกลับมานอย  (6  และ 11  ชดุ ตามลําดับ)  ดังนั้นผลการวิเคราะหความ

แตกตางทางสถิติ (Chi-Square) อาจไมสามารถสรุปไดชัดเจน 

 

 
                   6-56                                          



                                  

                           

   6-57 

ตารางที่ 6.13    ผลการประมวลแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของผูประกอบการอันเนื่องมาจาก    

การจัดทํา FTA ของประเทศไทย 

คําถาม 
 

เห็นดวย 
ทั้งเห็นดวยและ
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมตอบ กลุมอุตสาหกรรม a, b 

1. มาตรการดานสุขอนามัยในการผลิตพืชและสัตวมี

ผลเชิงลบตอธุรกิจของทาน 
34 39 42 7 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

2. มาตรการดานสุขอนามัยและสาธารณสุขในการ

ผลิตอาหารมีผลเชิงลบตอธุรกิจของทาน 
31 32 52 7 

ผลไมและธัญพชื 

3. การใหการรบัรองมาตรฐานคุณภาพลาชา 67 27 22 6 ผัก ผลไม และมันสําปะหลัง 

4. เกณฑมาตรฐานสูงเกินไป 55 36 25 6 มันสําปะหลัง 

5. เกณฑมาตรฐานไมสามารถปฏิบัติได 40 41 35 6 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

6. การเลือกปฏบิัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 58 34 24 6 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

7. การขอใบอนญุาตนําเขา-สงออกมขีั้นตอนยุงยาก 64 29 22 7 มันสําปะหลัง 

8. การออกใบอนุญาตนําเขา-สงออกลาชา 59 30 26 7 มันสําปะหลัง 

9. การออกใบอนุญาตนําเขา-สงออกคาใชจายสูง 59 39 16 8 มันสําปะหลัง 

10. การออกใบอนุญาตนําเขา-สงออกไมโปรงใส 38 44 31 9 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

11. กระบวนการศุลกากรมีขั้นตอนยุงยาก 58 35 23 6 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

12. กระบวนการศุลกากรลาชา 58 32 26 6 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

13. กระบวนการศุลกากรคาใชจายสูง 56 36 23 7 มันสําปะหลัง 
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ตารางที่ 6.13    ผลการประมวลแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของผูประกอบการอันเนื่องมาจาก    

การจัดทํา FTA ของประเทศไทย (ตอ) 

คําถาม 
 

เห็นดวย 
ทั้งเห็นดวย
และไมเหน็

ดวย 
ไมเห็นดวย ไมตอบ กลุมอุตสาหกรรม a, b 

14. กระบวนการศุลกากรไมโปรงใส การประเมินภาษี

เลือกปฏิบัต ิ
45 44 25 8 ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

15. การขอใบรบัรองแหลงกําเนิดสินคามีกระบวนการ

ที่ยุงยาก 
60 25 30 7 

ไมพบความแตกตางในทุกกลุม 

16. การปกปองธุรกิจในประเทศคูสัญญา โดยใชกฎ

การทุมตลาดเปนปญหา 
67 37 11 7 ผัก ผลไมและประมง 

17. การสงออกมีขอจาํกัดดานปริมาณโควตา 59 25 31 7 ผลไมและมันสําปะหลัง 

18. มีการใชมาตรการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสังคม

ในการกีดกันสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
77 20 19 6 ผัก ผลไมและประมง 

หมายเหตุ   a กลุมประเภทอตุสาหกรรม (ไดแก ผัก ผลไม  ธัญพชื  มันสําปะหลัง  ปศุสัตว  ประมง และ น้ําตาล)  ที่มจีาํนวนของผูประกอบการที่เห็นดวยตางจาก

จํานวนของผูประกอบการที่ไมเห็นดวยอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชือ่มั่น 95% 
b  เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมปศุสัตว และน้ําตาล มีการตอบแบบสอบถามกลับมานอย  (6  และ 11  ชดุ ตามลําดับ)  ดังนั้นผลการวิเคราะหความ

แตกตางทางสถิติ (Chi-Square) อาจไมสามารถสรุปไดชัดเจน 
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2.2  การกําหนดปริมาณสารปนเปอนสูงสุดในผลิตภัณฑ (Maximum Residue Limit) 

ปริมาณสารปนเปอนที่ตกคางในผลผลิตหรือผลิตภัณฑเกษตร เชน สารกําจัดศัตรูพืชหรือ

แมลง  ปริมาณโลหะหนัก  รวมไปถึงปริมาณสารเจือปนอาหาร (Food additives) ที่มีการเติมลงไปใน

ผลิตภัณฑอาหารในระหวางกระบวนการผลิต  เปนมาตรการกีดกันทางอุปสรรคดานเทคนิค (TBT)ที่

กําหนดใหผูสงออกตองปฏิบัติตามกฏขอบังคับดานเทคนิคและมาตรฐาน รวมทั้งมีรายงานการทดสอบ

และระเบียบการรับรอง  ซึ่งจะครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตโดยการออกกฎระเบียบ

ดังกลาวจะตองอิงกับระบบมาตรฐานระหวางประเทศ  อยางไรก็ตามปริมาณสารตกคางสูงสุดที่สามารถ

พบไดในผลผลิตและผลิตภัณฑนําเขามีระดับท่ีแตกตางกันไปขึ้นกับชนิดของผลผลิตและประเทศที่นําเขา   

ในบางประเทศไดกําหนดปริมาณสารตกคาง โลหะหนัก และสารเจือปนสูงสุดที่สามารถในผลผลิตและ

ผลิตภัณฑเกษตรไวสูงกวามาตรฐานสากลที่กําหนดโดย CODEX (ตารางในภาคผนวก 6.2)  ดังนั้น

ภายใตการคาเสรีจึงไดมีความพยายามในการเจรจาจัดทําขอตกลงของ TBT เพื่อใหสมาชิกใชกฎระเบียบ

ขอบังคับที่เปนรูปแบบเดียวกัน (Harmonization)   

 จากตารางในภาคผนวก 6.2  จะเห็นไดวาภายใตขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน  ไดมีการกําหนดมาตรฐานของชนิดสารตกคางบางชนิดที่อนุญาตใหพบ

ไดในสินคาเกษตรแตกตางกันไป  ซึ่งอาจเนื่องดวยเหตุผลของการใชสารเคมีเหลานี้ในการเกษตรกรรมที่

แตกตางกันไป  แตอยางไรก็ตามการระบุหรือกําหนด ในปริมาณที่ต่ํากวาที่ไดระบุไวโดยองคกร

มาตรฐานสากล (มาตรฐาน CODEX)  เชน   

• ประเทศไทยไดกําหนด MRLs ของสาร Chlorpyrifos ที่พบไดในกระเจี๊ยบเขียวที่ระดับ 

0.5 mg/kg (ppm)    ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียระบุไวที่ระดับ 0.01 ppm, หรือ 

ปริมาณสาร Carbofuran ในขาวโพดหวานประเทศไทยกําหนด MRL ที่ระดับ 0.1 ppm   

ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียระบุไวที่ระดับ 0.05 ppm 

• ประเทศไทยไดกําหนด MRLs ของสาร Carbaryl ในหนอไมฝร่ังตามมาตรฐาน CODEX 

(15 ppm หรือ mg/kg)  ในขณะที่ประเทศจีน (2 ppm หรือ mg/kg) และออสเตรเลีย (10 

ppm หรือ mg/kg) ไดกําหนดปริมาณสูงสุดของสาร Carbaryl ที่อนุญาตใหพบไดใน

หนอไมฝร่ังไวต่ํากวาระดับที่กําหนดโดยมาตรฐาน CODEX  

• ประเทศจีน (0.05 ppm หรือ mg/kg) และออสเตรเลีย (0.03 ppm หรือ mg/kg) ได

กําหนดปริมาณสูงสุดของสาร Bentazone ที่อนุญาตใหพบไดในขาวไวต่ํากวาระดับที่

กําหนดโดยมาตรฐาน CODEX (0.1 ppm หรือ mg/kg) 

• ประเทศไทยไดกําหนด MRLs ของสาร Carbendazim ในขาวที่ระดับ 2 ppm หรือ 

mg/kg)  ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด (0.2 ppm หรือ mg/kg) และออสเตรเลีย (0.05 

ppm หรือ mg/kg)   
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 หากมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตวและมาตรการทางเทคนิคของสินคาเกษตรที่ถูก

กําหนดโดยประเทศผูนําเขาสูงหรือเขมงวดจนเกินไปจนการเปนอุปสรรคทางการคา  หากจะมีการเจรจา

ตอรองหรือจัดทําขอตกลงรวมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) เพื่อใหเกิดการผอนผัน

มาตรการดานเทคนิคที่ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว  จําเปนจะตองมีการพิสูจนทางดานวิทยาศาสตรให

เห็นผลในเชิงประจักษที่นาเชื่อถือและสามารถชักจูงไดวาเพื่อยืนยันวาระดับมาตรฐานสุขอนามัยและ

ดานเทคนิคที่บังคับใชนั้นไมเปนธรรมหรือไมสมเหตุสมผล   ดังนั้นในการจัดทําขอตกลงการคาเสรีจึงควร

ครอบคลุมถึงการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อใชเปนหลักอางอิง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ประเทศ การเผยแพรขอมูลใหมีการรับรู  การปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และการใหความ

ชวยเหลือทางเทคนิคตอประเทศกําลังพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแลว ฯลฯ  นอกจากนี้แลวประเทศผู

สงออกก็ควรการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมไปจนถึงการกําหนดมาตรฐานที่

เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและคุมครองผูบริโภคในประเทศควบคูไปพรอมกัน 

 

3. การประเมินสถานการณปจจุบันและศักยภาพของการผลิต ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป   
 

ในสภาวการณการคาโลกมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  ความสามารถในการแขงขันจะประกอบ

ไปดวยมิติทางดานมหภาคและจุลภาค  โดยมิติทางดานจุลภาคจะเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทจะสามารถ

ทํากําไรสูงสุดจากแผนการผลิตและการตลาด ในขณะที่มิติทางดานมหภาคจะเกี่ยวของกับปจจัย

ภายนอก เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ระดับของเงินเฟอ อัตราภาษี กฎระเบียบตางๆ รวมท้ัง

ปริมาณของแรงงานที่มีทักษะในตลาด ประเด็นตางๆ เหลานี้จะตองไดรับการบริหารจัดการใหเปนไป

อยางสอดคลอง และเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สถาบันอาหาร, 2547) 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
  การที่จะพัฒนาศักยภาพในการแขงขันจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง “รูเขา รูเรา” หาจุดเดน-จุดดอย

ทั้งของประเทศคูคาและของประเทศไทย  เพื่อวางแผนเตรียมความพรอม-แนวทางในการแขงขัน  

แสวงหาโอกาสและพัฒนาจุดดอย   ตารางที่ 6.14 – 6.16  แสดงขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิต

ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ห ลั ก ข อ ง ไ ท ย เ ที ย บ กั บ ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  นิ ว ซี แ ล น ด  แ ล ะ จี น
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ตารางที่ 6.14  ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศออสเตรเลีย 
 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

ขาว 
1.  ไทยเปนประเทศสงออกขาวรายใหญของโลก 

2.  ไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวสูง

มาก และสามารถปลูกขาวไดทุกภาคของ

ประเทศ 

3.  ไทยมีแรงงานในภาคเกษตรกรรมจํานวนมาก 

ขาว 

• ตนทุนการผลิตสูง
เมื่อเทียบกับ

เวียดนาม-อินเดีย 

• มีคูแขงมากขึ้น 

• คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 

• ปริมาณผลผลิตไมแนนอน
เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

 

อาหารทะเลกระปอง  
 ป 2549  ไทยมีการสงออกอาหารทะเลกระปอง

และแปรรูปไปยังออสเตรเลียเปนอันดับ 6 เปน

มูลคา 5862.10 ลานบาท 

 • วัตถุดิบหายาก  ราคา

สูงขึ้น 

• วัตถุดิบมีการใชยา
ปฏิชีวนะ-สารเคมีเจือปน 

วัตถุดิบอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย – ออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผักผลไมเมืองรอน 
ผลิตภัณฑผักและผลไมสามารถเจาะตลาด

ผูบริโภคกลุมที่ยายถิ่นฐานมาจากประเทศใน

แถบเอเชีย เชน ทุเรียน ลําไย มังคุด  ผักผลไมเขต

รอนแมวาจะสามารถปลูกไดในออสเตรเลีย  แต

สินคาจากไทยสามารถเขาไปเสริมในชวงนอก

ฤดูกาลของออสเตรเลีย  เนื่องจากออสเตรเลียมี

ฤดูกาลที่ตรงขามกับไทย     

ผักผลไมเมืองรอน 

• ผักผลไมเมอืงหนาว
ที่ผลิตในประเทศไทยมี

ราคาสูง และความ

หลาก หลายมีไมมาก 

• ผลไมเขตรอนสวน
ใหญมีรสหวาน  ซึ่ง

แนวโนมผูบริโภคนิยม

บริโภคอาหารแคลอรี่

ต่ํา 

วัตถุดิบอาหาร 
1.วัตถุดิบอาหารโดยเฉพาะผักผลไม

เมืองรอนทั้งสดและแปรรูป ที่เนนการ

ใชแรงงานในการผลิต  เชน  กลุม

อาหารบรรจุกระปอง แชอิ่มและแช

แข็ง มีโอกาสเขาสูตลาดผลิตภัณฑที่

ตองใชแรงงานสูง เนื่องจากตนทุน

วัตถุดิบและคาจางแรงงานต่ํา 

2. การสงเสริมครัวไทยสูครัวโลก 

ผลักดันใหความตองการผักและ

เครื่องเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

3. การปรับปรุงระบบเกษตรกรขนาด

เ ล็กให มีขนาดใหญขึ้ น  เชนการ

สงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อควบคุม

คุณภาพ 

4.ขอความรวมมือดานวิชาการกับ

ออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต 
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ตารางที่ 6.14  ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศออสเตรเลีย (ตอ) 

 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร 

 

ไทย  – 

ออสเตรเลีย 

สับปะรดกระปอง  
1. ปจจุบันไทยมีโรงงานผลิตสับปะรดกระปอง

และน้ําสับปะรดเขมขนที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

)สมอ(.รวม 32 โรงงาน กาํลังการผลติประมาณ 

800,000 ตัน/ป 

2. ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสับปะรด

กระปองและน้ําสับปะรดเขมขนรายใหญของ

โลก โดยเฉลี่ยปละ  500,000 ตัน  เปนสับปะรด

กระปองรอยละ 80 และน้ําสับปะรดเขมขนรอย

ละ 20 

 พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ

เ ลี้ ย ง โ ค น ม แ ล ะ โ ค เ นื้ อ  แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากนมและเนื้อ และการ

ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการปลูกพืช 

5.การพัฒนาผลิตภัณฑเลียนแบบ

ผลิตภัณฑที่จําหนายในออสเตรเลีย 

เชน อาหารเชาจากขาวในรูปแบบ

ตางๆ น้ําผลไมที่มีสวนผสมของน้ํา

ผลไมเมืองรอน การพัฒนาชองทาง

จําหนายน้ําผลไมแปรรูปชนิดตางๆ 

6. สงเสริมและสนับสนุน

การเกษตรแบบปลอดสารพิษ เชน 

พืชที่ผลิตโดยไมใชสารเคมี หรือ

ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่มาจาก

สัตวที่ไมใชฮอรโมน และเปดรับ

เทคโนโลยีใหมๆเพื่อเพิ่มผลผลิต 

สับปะรดกระปอง 

• ป ร ะ เ ท ศ คู แ ข ง  เ ช น 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  

• ค า ข น ส ง ที่ แ พ ง ขึ้ น

เนื่องจากภาวะเชื้อเพลิง

ราคาสูง 

• มาตรการสุ ขอนามั ยที่
เขมงวด 

 
 

  

 
                   6-62                                          



                                  

                           

   6-63 

ตารางที่ 6.14  ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศออสเตรเลีย (ตอ) 
 

ปจจัย
พิจารณา 

FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

 มาตรฐานสับปะรด 
ปริมาณสารตกคางยังอยูในระดับสูงกวามาตรฐาน 

เชน  การพบสารไนเตรดเกินระดับมาตรฐาน )  25 

ppm) 

 มาตรฐานปลากระปอง 
มีการเขมงวดปริมาณสารเจือปน เชน  ปริมาณ

ฟอสเฟตไมเกิน 2.2 กรัม /กิโลกรัม , ไดโซเดียมเอที

ลีนไดอะมีนเตทตระอะซีเตตไมเกิน 250  มิลลิกรัม/

กิโลกรัม 

มาตรฐานการผลิตเนื้อไก  
เนื้อไกตองตมสุก  ณ  อุณหภูม   74 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา   165  นาที  หรือ   80  องศาเซลเซียส  เปน

เวลา   114  นาที  เพื่อฆาเชื้อไวรัส  New Castle และ

ฆาเชื้อ  Infection Bursal Disease Virus ได  โดย

อางผลทดสอบทางวิทยาศาสตรจากผูเชี่ยวชาญ

อังกฤษ และไมอนุญาตใหนําเขาไกแชแข็ง 

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

ไทย - 

ออสเตรเลีย 

 

มาตรฐานกุง  
 ตองเปนกุงที่คัดขนาดไมเกิน  33 ตัวตอกิโลกรัม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ 
เนื่องจากสินคาจากไทยมักพบปญหา

ปริมาณสารตกค าง เกินมาตรฐานที่

กําหนด ซึ่งการสงเสริมการเกษตรแบบ

ปลอดสารพิษ  จะสามารถลดปญหา

ดังกลาว  จึงควรเสนอการผอนปรนใน

สินคาประเภทที่ตองผานการแปรรูปใหม

กอนการบริโภคในขั้นตน และเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ขอความรวมมือดานวิชาการกับ

ออสเตรเลีย เพื่อใหมีความเทาเทียมกัน

ของมาตรการสุขอนามัย และระดับการใช

ยาฆาแมลง ปุย และสารตกคางในอาหาร 

2. เปดตลาดสินคาที่ มีใบรับรอง Halal 

Food (ซึ่งผานขั้นตอนตางๆตามที่ศาสนา

กําหนดสําหรับชาวอิสลาม) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

• ชนิดและปริมาณของจุลินท
รียและสารปนเปอนที่เขมงวด

ขึ้น  เนื่องจากวิทยาการใหมๆ 

ในการตรวจพบสารปนเปอน

และการวิวัฒนาการของเชื้อกอ

โรคที่อาจเปนอันตรายตอ

ผูบริโภค 
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ตารางที่ 6.14  ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศออสเตรเลีย (ตอ) 
 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

เทคโนโลยี 

การแปรรูป 

ไทย - 

ออสเตรเลีย 

ฝ มื อ แ ร ง ง าน ไทย ได ม าต รฐานและมี

ประสิทธิภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

โดยใชทักษะแรงงานมากกวาเครื่องจักร เชน 

กุงเสียบไมแชเยือกแข็ง ผลิตภัณฑผักและ

ผลไมตัดแตงแหง แชอิ่ม กระปองหรือแชแข็ง  

เปนตน ทําใหสามารถผลิตผลิตภัณฑอาหาร

ไดหลายรูปแบบ  โดยไมจํ า เปนตองพึ่ ง

เทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งแรงงานในประเทศมี

จํานวนมากและคาจางแรงงานต่ํากวา 

ออสเตรเลียมีความเจริญกาว 

หนาทางดานวิชาการและการใช

เทคโนโลยีชั้นสูงในโครงสราง

พื้นฐานการผลิต  

ขอความรวมมือดานวิชาการ

กับออส เตร เลี ย เพื่ อ กา ร

พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป

ใหมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น

ถูกตองตามหลักมาตรฐาน

การผลิ ต  และ เพื่ อ ให ไ ด

วิธีการสําหรับกําจัดของเสีย

ที่มีประสิทธิภาพ 

• การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ขอ ง เทค โน โลยี ก า รผลิ ต

สมัยใหม    

• แนวโนมตลาดที่ผูบริโภค
หันมาใหความสํ าคัญกับ

อาหารธรรมชาติ 

• ตนทุนการผลิตที่ สู งขึ้น
เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและ

น้ํามันที่เพิ่มขึ้น 

ระบบมาตรฐาน 

 

ไทย  - 

ออสเตรเลีย 

 มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชที่เขมงวด 

1.   ออสเตรเลียใชมาตรการ

สุขอนามัยที่ เขมงวดเพื่อกีดกัน

การนํ า เข า     โดยมี เหตุ ผลว า

ออสเตรเลียมีลักษณะประเทศ

เปนเกาะ    ทําใหการแพรระบาด

ของเชื้อโรคเปนไปอยางรวดเร็ว 

 2.   สินคาเกษตรที่สงออกไปยัง

ออสเตรเลียตองผานการประเมิน

ความเสี่ยงของการนําเขา (Import  

1.ความรวมมือดานสุขอนามัย

ระหวางกันเพื่อใหการตรวจ

สินคาผักแลผลไมสดเปนไป

อยางสะดวกและรวดเร็ว 

2.  เปดการเจรจาใหมีชองทาง

พิเศษ (Express lane)  ณ จุด

นําเขาเพื่อใหผักและผลไมสด

จากไทยผานพิธีสารไดรวดเร็ว

ขึ้น 

• มาตรการสุขอนามัยและ
ความเขมงวดในการตรวจ 

สอบ 

• การกําหนด-ความตองการ

การรับรองระบบมาตรฐาน 

(ISO) ของกระบวนการผลิต 

ความปลอดภัยอาหาร  และ

สิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 6.14  ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศออสเตรเลีย (ตอ) 

 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

ระบบ

มาตรฐาน 

(ตอ) 

  Risk Analysis : IRA ) ซึ่งในปจจุบันมี

สิ น ค า ห ล า ย ร า ย ก า ร ที่ ไ ม ผ า น

กระบวนการนําเขา 

3 .    กํ า ห นดม าต ร ฐ า นที่ สู ง ก ว า

มาตรฐานสากล 

3 .หนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับหนวยงานใน

ตางประเทศ เพื่อทราบถึงมาตรการ วิธีการตรวจสอบ

สินคานําเขาใหทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของผลไมไทยใหสอดคลองตรงตาม

ความตองการของผูซื้อในตางประเทศและปฏิบัติ

ถูกตองตามกฎเกณฑของประเทศคูคา เปนการ

ปองกันปญหาสินคาถูกกักกันและทําลาย 

 

การจัดการ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

ไทย  - 

ออสเตรเลีย 

 สินคาเกษตรไทยยังมีการใชสารเคมี

และฮอรโมนในพืชและสัตวในระดับสูง 

และยังไมสามารถใช  Eco-labeling 

ในผลิตภัณฑอาหาร 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของฝกอบรมใหความรูความ

เขาใจแกเกษตรกรในเรื่องการใชสารเคมีกําจัดแมลง

และโรคพืชในผลไมใหถูกวิธี และการแกไขปญหา

สารตกคางในพืชผักผลไม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอ

ผูบริโภค 

2. สงเสริมใหมีการติดฉลากผลิตภัณฑปลอดสารพิษ 

(Certified organic labeling) หรือผลผลิตที่สามารถ

ผลิตไดตามมาตรฐานที่ตั้งไวมีเครื่องหมายที่แสดงวา

ชวยรักษาสิ่งแวดลอมหรือไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmental friendly 

หรือ Eco-labeling) 

• ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
กฏหมายสิ่งแวดลอมที่เขมงวด

ขึ้นเนื่องจากภาวะโลกรอน 

• พิ ธี ส า ร เ กี ย ว โ ต ว า ด ว ย
มาตรการในการลดปลอยกาซ

เรือนกระจก 
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ตารางที ่6.15      ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศนิวซีแลนด 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร ไทย – 

นิวซีแลนด 

อาหารทะเลแปรรูป  
1. อาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาสงออก

สําคัญของไทยไปนิวซีแลนดโดยเฉพาะ

ปลาทูนาและกุงกระปอง ขณะที่สวน

แบงตลาดสินคาอาหารทะเลแปรรูป

โดยรวมของไทยอยูประมาณรอยละ 70  

2. ไทยจะมีความไดเปรียบกับประเทศอื่นอยู

มากในเรื่องคาแรงงาน   

3.  ป 2549 อาหารทะเลกระปองและแปร

รูปเปนสินคาสงออกอันดับ 5 ของไทย

ไปยังนิวซีแลนด ซึ่งมีมูลคา 886.53 

ลานบาท  

4.  ผูประกอบการอาหารทะเลกระปองและ

แปรรูปไทย มีความรูความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีมาชวยแปรรูปอาหาร

ทะเล และไดรับการยอมรับจากลูกคาใน

ตางประเทศ ในเรื่องการสงมอบสินคา

ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

สินคาตรงตามคําสั่ง 

5. อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองเปน

อุตสาหกรรมที่ได รับการสงเสริมการ

ลงทุน 

อาหารทะเลแปรรูป  
1. ทรัพยากรประมงของไทยลดลง

มากในชวงหลายสิบปที่ผานมา ทํา

ใหเรือประมงจํานวนมากตอง

ออกไปจับปลาในนานน้ําเพื่อน

บาน  

2.  การขยายตัวของการสงออก

อาจจะสงผลดีตอเจาของเรือและ

โรงงานอุตสาหกรรม แตผลประ 

โยชนที่ไดไมไดถูกนําไปพัฒนา

อุตสาหกรรมใหอยูบนความยั่งยืน

ของสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมไดนําไป

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณของแรงงานที่

เอือ้อํานวย 

3. การใชเครื่องมือในการจับสัตวนํา้

ยังไมไดมาตรฐานสากล 

  

 

วัตถุดิบอาหาร 
1.  ขอความรวมมือดานวิชาการ เพื่อ

เ พิ่มขีดความสามารถในการ

พัฒนาเทคโนโลยีการหาแหลง

สัตวน้ําและเครื่องมือจับสัตวน้ํา 

2.  สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้ง

สัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม 

3.  การพัฒนาผลิตภัณฑเลียนแบบ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จํ า ห น า ย ใ น

นิวซีแลนด เชน อาหารเชาจาก

ขาวในรูปแบบตางๆ การพัฒนา

ชองทางจําหนายน้ําผลไมแปรรูป

ชนิดตางๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการเกษตร

แบบปลอดสารพิษ เชน พืชที่

ผลิ ต โดยไม ใช สาร เคมี  ห รือ

ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่มาจาก

สัตวที่ไมใชฮอรโมน และเปดรับ

เทคโนโลยีใหมๆเพื่อเพิ่มผลผลิต 

5.  ควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใน

นิวซีแลนด เพื่อผลิตสินคาใหตรง 

วัตถุดิบอาหาร 

• มีคูแขงมากขึ้น 

• คาครองชีพ-คาแรง-คา

ขนสงสูงขึ้น เปนเหตุให

ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

• คาเงินบาททีแข็งตัว 

• ปริมาณผลผลิตไม
แนนอนเนื่องจากภัย

ธรรมชาติ 

• กฏหมาย-ขอตกลง

ปริมาณการจับสัตวน้ํา 

• การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลกมีผลตอ

การเจริญเติบโต(ขนาด)

และปริมาณของพืชและ

สัตวรวมถึงปริมาณสัตว

น้ําที่จับได 

• การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของวัตถุดิบพืช

และสัตวเกิดไดเร็วมาก 
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ตารางที ่6.15      ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศนิวซีแลนด (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

จากภาครัฐ ซึ่งจะไดเปรียบในเรื่องสิทธิประโยชนทางดาน

ภาษี โดยปจจุบันมีบริษัทที่ไดรับการสงเสริมทั้งสิ้น 20 

บริษัท รวม 34 โครงการ 

6. อาหารทะเลเปนทางเลือกสําหรบัแหลงโปรตีนประกอบ

กับความเสี่ยงดานโรควัวบา โรคไขหวัดนก ทําใหผูบริโภค

หันมาใหความสนใจอาหารทะเลเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมี

เทคนิคของระบบฟารมที่ดีและไดรับการรับรองมาตรฐาน 

GAP ความสะอาดปลอดเชือ้เปนทีย่อมรับจากนานา

ประเทศ  ผูประกอบการไทยสามารถยังรักษาคุณภาพดาน

ตางๆไดอยางครบถวน   

สับปะรดกระปอง  
เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงผลิตสําคัญ  ทั้งสับปะรด

ผลิตภัณฑจากสับปะรด  มาตรการการสงออก ไทยมีการ จัดระ

สงออก  โดยกําหนดใหผูสงออกตองเปนสมาชิกของสมาคม 

ผูผลิตอาหารสําเร็จรูป หรือสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย  

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย (ฉบับที่ 90) พ.ศ. 2542 

วัตถุดิบอาหาร 

(ตอ) 

ไทย – 

นิวซีแลนด 

ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
กระทรวงเกษตรฯยัง ตั้ง เปาที่จะผลักดันการสงออก

ผลิตภัณฑไกไปยังประเทศนิวซีแลนดเพิ่มขึ้นดวย เพราะมี

ตนทุนเรื่องการขนสงที่ไมแพงมากนัก อีกทั้งยังเปนตลาดที่

ไมมีการผูกขาดทางการคาจากประเทศผูผลิตรายใดซึ่งถือ 

 ตามความตองการของผูบริโภค และเพื่อ

เจาะตลาดสินคาใหมๆ รวมทั้งเรงพัฒนา

สิ นค าส ง ออก ไทย ให มี คุณภาพและ

มาตรฐาน 

6.ระบบการจัดการสวนผักและผลไมพรอม

ถายทอดสูเกษตรกร, สงเสริมการผลิตตน

พันธุสมและตนพันธุไมอื่นๆ (มะมวง 

มะพราวน้ําหอม),การจัดสรางหองเย็น

สินคาเกษตร (ผัก ผลไม) , การตั้งศูนย

กระจายสินคา ,  เรงรัดการปรับเปลี่ยน

โครงสร างการผลิตสินคา เกษตรและ

สงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร 

ขึ้นในสภาวะภูมิอากาศที่

รอนขึ้น   รวมถึงโรคสัตว

และแมลงมากขึ้น 
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ตารางที่ 6.15      ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศนิวซีแลนด (ตอ) 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 
วัตถุ ดิบอาหาร 

(ตอ) 

ไทย–

นิวซีแลนด 

เปนโอกาสดีที่ไทยจะสามารถ

เพิ่มสัดสวนการตลาด 

   

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

 

ไทย–

นิวซีแลนด 

 

 นิวซีแลนดมีมาตรการที่เขมงวดสําหรับ

วิธีการกําจัดศัตรูพืช เชน วิธีการกําจัด

แมลงวันผลไมโดยเครื่องอบไอน้ําดวย

การใชอากาศรอนที่อิ่มตัวเพิ่มอุณหภูมิ

ภายในสุดผลใหคงอยูเปนเวลานาน 

20 นาที ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส  

มาตรฐานผลิตภัณฑส วนใหญ ใช

ขอกําหนดเดียวกับออสเตรเลีย 

เนื่ อ งจากสินค าจากไทยมักพบปญหา 

ปริมาณสารตกคางเกินมาตรฐานที่กําหนด 

ซึ่งการสง เสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ 

จะสามารถลดปญหาดังกลาว จึงควรเสนอ

การผอนปรนในสินคาประเภทที่ตองผานการ

แปรรูปใหมกอนการบริโภคในขั้นตน และขอ

ความรวมมือดานวิชาการ เพื่อใหมีความเทา

เทียมกันของมาตรการสุขอนามัย และระดับ

การใชยาฆาแมลง ปุย และสารตกคางใน

อาหาร 

การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

ผลิ ต ภัณฑ ให สู ง มากขึ้ น

เนื่องจากความรุดหนาเชิง

วิทยาการในการตรวจพบ

สารอันตรายปนเปอน 

เทคโนโลยีการ

แปรรูป 

ไทย–

นิวซีแลนด 

 

 มีความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการ

แล ะก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ชั้ น สู ง ใ น

โครงสรางพื้นฐานการผลิตโดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อสัตว  

การใชเครื่องมือในการจับสัตวนํ้ายัง

ไมไดมาตรฐานสากล 

ขอความรวมมือดานวิชาการกับออสเตรเลีย

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปใหมี

ความทันสมัย เพิ่มขึ้ นถูกตองตามหลัก

มาตรฐานการผลิต และเพื่อใหไดวิธีการ

สําหรับกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ 

• ความตองการอาหาร
ธรรมชาติของผูบริโภค

ผูผลิตตองปรับกระบวน 

การผลิต   

• ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
เนื่องจากราคาน้ํามันที่

เพิ่มขึ้น 
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   6-69 

 
 
ตารางที ่6.15      ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศนิวซีแลนด (ตอ) 

 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

ระบบมาตรฐาน 
 

ไทย – 

นิวซีแลนด 

ระบบประกันคุณภาพอาหาร
ทะเลกระปอง 
ผลิตภัณฑของไทยมีคุณภาพดี 

โรงงานสวนใหญไดมาตรฐาน 

มีระบบ GMP,HACCP ซึ่งได

มาตรฐานในดานความสะอาด

และสิ่งแวดลอม ตลอดจน

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของไทยเปนสากล 

และเปนที่ยอมรับของประเทศผู

นําเขา   

มาตรฐานดานการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช ( SPS)  
เนื่ องจากที่นิ วซีแลนด มีการ

กําหนดมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยของอาหารที่อยู ใน

เกณฑสูงกวามาตรฐานสากล ( 

ไดแก มาตรฐานCodex )  เชน 

ผักผลไมสด 

 

ระบบมาตรฐาน 
หนวยงานที่ เกี่ ยวของประสานกับ

หนวยงานในตางประเทศ เพื่อทราบถึง

มาตรการ วิธีการตรวจสอบสินคา

นําเขาใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินคาไทยให

สอดคลองตรงตามความตองการของผู

ซื้อและปฏิบัติถูกตองตามกฎเกณฑ

เปนการปองกันปญหาสินคาถูกกักกัน

และทําลาย เชน 

ผักผลไมสด การปรับปรุง/พัฒนา

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย ผู ผ ลิ ต

จําเปนตองใชกระบวนการผลิตสินคา      

เกษตรตามเกณฑมาตรฐานตางๆไดแก  

GAP , HACCP                     

• มาตรการสุขอนามัยและ
ความเขมงวดในการตรวจ 

สอบ 

• การกําหนด-ความตองการ

การรับรองระบบมาตรฐาน 

(ISO) ของกระบวนการผลิต 

ความปลอดภัยอาหาร  และ

สิ่งแวดลอม 
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 ตารางที ่6.15      ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศนิวซีแลนด (ตอ) 

 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

การจัดการ

สิ่งแวดลอม 

ไทย – 

นิวซีแลนด 

 ขาดการอนุรักษทรัพยากร สัตวน้ําตาม

ธรรมชาติแถบชายฝงทะเล และยังคงมี

การลักลอบปลอยนํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

1.การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษและ

เกษตรอินทรีย 

 2.การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยและสรางมาตรฐานดาน

ความปลอดภัยดานสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพของแรงงาน และ การ

อนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นเพื่อการ

สงออกที่ยั่งยืน 

• ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
กฏหมายสิ่งแวดลอมที่เขมงวด

ขึ้นเนื่องจากภาวะโลกรอน 

• พิ ธี ส า ร เ กี ย ว โ ต ว า ด ว ย
มาตรการในการลดปลอยกาซ

เรือนกระจก 
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ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน  

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร 

 

อาเซียน  - จีน ผลไมเมืองรอน 
1. เนื่องจากไทยมี
ศักยภาพการผลิตของ

สินคาหลายชนิดที่

ยังคงไดเปรียบเมื่อ

เทียบกับประเทศจีน

และคูแขงที่สามารถ

ผลิตเพื่อการสงออก

เพิ่มขึ้นได เชน ลําไย 

ทุเรียน มังคุด สมโอ 

เงาะ กลวยไข ลองกอง

และมะพราวออน 

2. ผลไมไทยมีทุกฤดูกาล 

(รูปที่ 6.1) 

ผลไมเมืองรอน 
1.  การที่จีนมีสภาพภูมิประเทศบางสวน

คลาย คลึงกับไทยและมีความ

ไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตที่ต่ํา

กวา ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบาย

สงเสริมการปลูกผลไมเมืองรอนใหมี

คุณภาพใกลเคียงกับผลไมเมืองรอน

ไทย   

2.  ภาครัฐบาลไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ดูแล

เรื่องการผลิต และกระทรวงพาณิชยซึ่ง

ดู แ ล เ รื่ อ ง ก า ร จํ า หน า ย ไ ม มี ก า ร

ประสานงานที่ดีพอทําใหยุทธศาสตร

ดานผลไมไมได รับการปฏิบัติอยาง

จริงจัง และมีความตอเนื่อง  ทําให

วงจรราคาผลไมตกต่ําทุกป จนทําให

เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นโดยกวารอย

ละ40 ไดหันไปปลูกยางพารา ไม

กฤษณา     และพืชอายุสั้นมากขึ้น

เพราะไดราคาดีกวา และใหผลผลิตเร็ว 

วัตถุดิบอาหาร 
การปรับปรุงระบบเกษตรกรขนาด

เล็กใหมีขนาดใหญขึ้น  เชนการ

ส ง เสริมใหมี การรวมกลุ ม เพื่ อ

ควบคุมคุณภาพ 

ผลไมเมืองรอน 
การพัฒนาระบบลอจิสติกส 

(logistics) และวิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณ ภาพและ

ยืดอายุการเก็บเกียว 

 

 

 

• โรคและแมลง 
• การเสื่อมคุณภาพ

ของผลผลิตเนื่อง 

จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ของสภาวะโลกรอน 
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ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร 

 

อาเซียน  - จีน  3. ผลไมไทยเปนผลไมเขตรอนซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาไดเร็ว  เปน

สาเหตุใหเสื่อมคุณภาพและมีอายุการ

เก็บสั้น 
ผักและผลไมเมืองหนาว   
1.   ผัก ผลไมจากจีน มีคุณภาพดีกวาของ

ไทย โดยเฉพาะเรื่อง ขนาด การใชปุย

ธรรมชาติและระบบปลอดสารพิษ  

รวมทั้งมีราคาถูกกวา  

2. จีนมีความชํานาญดานการผลิต มี

ประสบ การณการปลูกผักมานาน 

3.  จีนตอนใต เชน เมืองคุนหมิง มณฑลยูน

นาน  มีพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะ

สําหรับการปลูกผักเมืองหนาว  มีแหลง

น้ําสมบูรณ  มีตนทุนการผลิตต่ํา   โดย

ประชากรสวนใหญรอยละ  69  ประกอบ

อาชีพเกษตร  

 
 
 
 

ผักและผลไมเมืองหนาว 
เนื่องจากจีนเปนแหลงวัตถุดิบ

ราคาถูก  ซึ่งเปนผลดีตอตนทุน

การผลิตผลิตภัณฑ  ที่จะนําเขา

มายังแปรรูปในอุตสาหกรรมของ

ไทย 
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   6-73 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร(ตอ) อาเซียน  - จีน ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
1. ญี่ปุนและอียูไมมั่นใจใน

คุณภาพ เพราะภาพลักษณไก

จีนมีการใชวัคซีนในการแกไข

ปญหาไขหวัดนก 

2. สถานการณการผลิต     

ประเทศไทยเปนผูผลิตไก

อันดับที่ 9 ของโลก โดยป 

 2547  ผลิตไกได 700 ลานตัว 

คิดเปนน้ําหนักประมาณ 

 928,000  ตัน  และในป 2548  

ผลิตไกได คิดเปนน้ําหนัก

ประมาณ 940,000 ตัน 

สําหรับป  2549 คาดวาไทยจะ

ผลิตไกไดประมาณ   1.12  

ลานตัน 

3.  ไทยไดเปรียบทางดานทักษะ

ของแรงงาน(labor’s skill)   

เนื่องจากแรงงานไทยเปน

แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มี  

   ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
1.  จีนมีวัตถุดิบอาหารสัตว เชน 
ถั่วเหลืองที่ สามารถผลิตไดเอง
เปนสวนใหญภายใน ประเทศทํา

ใหตนทุนในการเลี้ยงไกอยูใน

ระดับต่ํา ซึ่งไทยยังตองมีการ

นําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวพวก

ขาวโพดและถั่วเหลืองจาก

ตางประเทศโดยมีการนําเขาสูง

ถึงรอยละ 90 และมีราคาสูง 

2.   สินคาไกจากจีนมีคาจาง
แรงงานที่ต่ํา ทําใหตนทุนในการ
ผลิตต่ํา มีกําลังผลิตสูง  ทําให
อุตสาหกรรมไกของไทยทั้งระบบ 
ไดรับความเดือด รอน   

3.  ผลกระทบตอตลาดสงออก 

เนื่องจากใชไทยเปนฐานการ 

ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
1. พัฒนาการเลี้ยงการผลิต    และ

การแปรรูปใหมีตนทุนต่ําลง   

เพื่อใหสามารถแขงขันในดาน

ราคาได  

2.  สถานการณของโรคไขหวัดนก  

ไทยมีระบบควบคุมและปองกัน

ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก ว า จี น  

ถึงแมวาสถานการณการระบาด

ของโรคไขหวัดนกสงผลใหการ

สงออกไกสดแช เย็น -แชแข็ ง

ลดลง  อยางไรก็ตามผลิตภัณฑ

จากไทยมีระบบมาตรฐานที่

ดีกวา จึงไดรับความเชื่อถือจาก

ผูบริโภคมากกวา 

3. ภาครัฐมีโครงการปรับปรุงฟารม

เลี้ยงไกเนื้อเปนระบบปดเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มี

หนวยงานรับผิดชอบคือ  

ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 

• โรคระบาดในไก 
• การเปดตลาดการคา
เสรีของจีนทําใหไทยมี

คูแขงมากขึ้น   คูแขงที่

สําคัญ คือสหรัฐฯ ซึ่งมี

ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา 

• หากประ เทศคู ค า
หลักของไทย เชน กลุม 

EU ญี่ปุน  หันไปลงทุน

ในจีนมากขึ้นเนื่องจาก

ปจจัยของคาแรง ขนาด

ตลาด ความแปรปรวน

ทางการเมือง  จะมีผล

ทําใหการสงออกไกแปร

รูปจากไทยลดลง 
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   6-74 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

วัตถุดิบอาหาร(ตอ) อาเซียน  - จีน ความสามารถในการชําแหละ 

ตัดแตงเนื้อไกที่ไดคุณภาพดี

ดวยตนทุนที่ต่ํา 

4. ไทยมีการพัฒนาสายพันธุไกที่

เลี้ยงใหเปนสายพันธุที่ใหผล

ผลิตเนื้อหนาอกเพิ่มมากขึ้น

ประมาณรอยละ 2 

 
กุงแชเยือกแข็ง 
1. ประเทศไทยมคีวามไดเปรียบใน

เรื่องพันธุกุง  เนื่อง จากมีพอแม

พันธุตามแหลงน้าํธรรมชาติ 

นอกจากนี้ยังคงไดเปรียบดานภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะ สม

แกการเลีย้งกุงทําใหสามารถเลี้ยง

ไดตลอดทั้งป 

2.  ฟารมเลี้ยงกุงไทยไดมีการ

พัฒนามายาวนาน  จัดไดวาเปนผู

เลี้ยงกุงรายใหญที่สุดในโลกและมี

ระดับการพัฒนาอยูในระดับบนทํา

ใหมีผลผลิตสม่ําเสมอและมี

คุณภาพในระดับสูง 

สงออกไปยังประเทศที่สาม

โดย เ ฉพาะอย า ง ยิ่ ง ก า ร

สงออกไปยังตลาดญี่ปุน และ

สหภาพยุ โ รปที่ ใ ห ค ว าม

เชื่อถือดานคุณภาพสินคาไก

ของไทยมากกวา 

 

 
กุงแชเยือกแข็ง 
1. จีนมีศักยภาพในการผลิตเครื่อง 

มือเครื่องจกัรภายในประเทศทําให

ตนทุนดานเครื่องมือถูกกวาไทยมาก 

และยงัมีความสามารถในการตั้ง

โรงงานไดภายในชวงเวลาอันสั้น  

(อาจเพียง  4  เดือนเทานั้น ) แต

คุณภาพเครื่องจักรยังไมดีเทา

ประเทศอื่น 

2. จีนสามารถผลิตอาหารสัตวได

เองภายในประเทศเนื่องจากจีนมี

ความสามารถในการปลูกขาวโพด

และถั่วเหลืองจึงพึ่งพาวัตถุดิบสวน

ใหญจากภายในประเทศทําใหจีน 

สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย  

สมาชิกสมาคมผูผลิตไกเพื่อ

สงออกไทย  ธ.เพื่อการสงออกและ

นําเขาแหงประเทศไทย  บริษัทเงิน

หนุนอุตสาหากรรมแหงประเทศ

ไทยและกรมปศุสัตว 
 
 

กุงแชเยือกแข็ง 
1. ภาครัฐจัดทําโครงการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงกุงชาย ทะเล เพื่อฟนฟู

เศรษฐกิจ ซึ่งมีกรมประมงเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถลด

การแยงวัตถุดิบกุงในอุตสาหกรรมกุงแช

เย็นและแชแข็งไดและเปนการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันใหแก

อุตสาหกรรมนี้ดวย 

2.  การเกิดโรคระบาดของกุง โดยโรค

กุงที่ระบาดอยูในปจจุบัน คือ โรคกุงตัว

แดงดวงขาว (White Spot Disease)  
ซึ่งกอความเสยีหายแกการเลี้ยงกุงเปน

อยางมาก เรงแกปญหาสารตกคางใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบาย anti -

dumping ของ

ประเทศคูคา 

• การใชสารเคมีใน
การเลี้ยงกุง 
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   6-75 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

วัตถุดิบอาหาร(ตอ) อาเซียน  - จีน 3. ประเทศไทยมศีักยภาพในการเลี้ยงกุงกุลาดําเปน

อยางดีซึ่งเปนกุงพันธุที่ไดรับความนิยมจาก

ตลาดโลก  กุงที่ตมแลวมีสีแดงสวยนารับประทาน

กวากุงชนิดอื่น 

4. กุงแชเย็นและแชแข็งเปนอุตสาหกรรมที่เนนวัตถุดิบ

ที่  ผลิตไดเองในประเทศ  และสินคาไดคุณภาพตาม

มาตรฐานโลก และมีคุณภาพดานรสชาติ ความสด

อรอยตรงตามความตองการของผูบริโภค   และ

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาของสินคา

จากเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดมาและจากการ

พัฒนาของคนไทยเอง 

5. ฝมือแรงงานดี  สะอาด และประณีต 
 
ขาวหอมมะลิ 
1. ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวสูงมาก  และสามารถปลกู

ขาวไดทุกภาคของประเทศ มีแรงงานในภาคเกษตร

จํานวนมาก 

2. ขาวที่ผลิตในประเทศไทยเปนขาวคุณภาพดี  

โดยเฉพาะขาวหอมมะลิเปนขาวที่สามารถผลิตได

แหงเดียวของโลก และไดรับความนิยมสูงในตลาด

ตางประเทศ 

 

ไดเปรียบเรื่องตนทุนอาหาร

กุงเพราะสามารถผลิตไดใน

ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาวหอมมะลิ 
1. ขาวเปนสินคาเกษตรที่

รัฐบาลชอบเขามาแทรก 

แซง  แตไมมีเปาหมายที่

ชัดเจน ทําใหภาคเอกชน

สับสน การระบายขาว

ออกตางประเทศทําได

ยาก 

 

 ในสวนการใชยาและ

สารเคมทีี่สามารถจัดการ

และแกปญหาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาวหอมมะลิ 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู

ปลูกขาวเปนวิธีหนึ่งของการ

จัดระเบียบสังคมชาวนากอน

มีมาตรการชวยเหลือทาง

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาวหอมมะลิ 

• คูแขงมีตนทุนต่ําการ
ผลิตขาว เชน เวียดนาม 

• ภัยธรรมชาติเนื่อง 
จากภาวะโลกรอน 
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   6-76 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

วัตถุดิบอาหาร (ตอ) อาเซียน  - จีน 3. ขาวเปนสินคาที่รัฐบาลใหความสําคัญในการ

สนับสนุนและสงเสริมการสงออกขาว โดยใหการ

สนับสนุนแกบริษัทผูสงออกขาวและผลิตภัณฑขาว  

4. ไทยเปนผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกมาเปน

เวลานาน  มีสัดสวนการสงออกสูงถึงรอยละ 26 

ของปริมาณการคาขาวโลก และเปนแหลงผลิตขาว

ที่สําคัญอันดับ 6 ของโลก 

5. จีนเปนตลาดสําคัญในการสงออกขาวของไทย โดย

ในชวง 4เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของป 2549 ไทย

สงออกขาวไปจีน มูลคา 3,206.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 71.63 

2.  รั ฐ บ า ล ข า ด ก า ร

ประสานงานระหวางฝาย

ผลิตและตลาด 

3.  เปนสินคาที่เกีย่วของกับ

บุคคลในวงกวางตั้งแต

การผลิต การบริโภคถึง

การจําหนาย การ

แกปญหาภาครัฐมักกระ 

ทบการสงออก  
 

  

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

 

อาเซียน  - จีน อาหารสําเร็จรูป 
1. อุตสาหกรรมแปรรูปจีนสวนใหญยังคงเปนการแปร

รูปแบบดังเดิม เชน การทําแหง การแชอิ่ม  

2. ความมหลากหลายของอาหารแปรรูปในลักษณะ

พรอมรับประทานหรือ  ready to eat ยังมีไมมากนัก

ในประเทศจีน  

3. ความแปลกใหมของรสชาติที่จัดจานของอาหารไทย 

 

อาหารสําเร็จรูป 
1. ในป  2547 จีนเปดเสรี

การคาใหนักลงทุนตางประ 

เทศเขามาถือหุนได 100% 

ทําใหมีการนําเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศเขามามากขึ้น 

และจีนจะกลายเปนฐานการ

ผลิตที่สําคัญเพื่อจะสงไปยัง

ประเทศที่สาม 

 2. จีนมีโครงสรางพื้นฐานและ

ดานวิทยาศาสตรในลําดับที่ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ 
เปดเจรจาขอความรวมมือใน

การใชมาตรฐานผลิตภัณฑ

เดียวกัน กับผลิตภัณฑอาหาร

ประเภทเดียวกันในทุกมณฑล

ของจีน โดยเฉพาะเงื่อนไขดาน

ใบรับรองการตรวจสอบสาร

ตกคางและใบรับรองการ

ตรวจโรคพืชและแมลง 
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   6-77 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

   ดีกวาไทย ทําใหมีประสิทธิ 

ภาพในการผลิตสูงและอาจ

สรางรายไดจากการสงออก 

  

เทคโนโลยีการแปรรปู 

 

อาเซียน  - จีน กุงแชแข็ง 
1. ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตและการผลิตสินคา

มูลคา เพิ่มที่กาวหนากวา  มีการใชเทคโนโลยีที่

ชวยใหกระบวนการผลิตมีระยะเวลาสั้นลงและ

เพื่อลดการใชสารเจือปนในสินคาดวย เชน การใช 

Spiral Freezer  เทคโนโลยีในการแชแข็ง โดยการ

ไนโตรเจนหรือคารบอนไดออกไซดเหลว  และ

ระบบการบรรจุสนิคาใหมีความรวดเร็วและ

สะดวกในการบริโภคยิ่งขึ้น หรือการนําเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวกบัการปรงุอาหารทั้งแบบกึง่สําเร็จรูป และ

สําเร็จรูปมาใชในกระบวนการผลิต 

2.  ไทยมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย สามารถผลิต

สินคามูลคาเพิ่มไดหลายรูปแบบ   

 เทคโนโลยีการแปรรูป 
1.  จีนมีโรงงานแปรรูปอาหาร

สําเร็จรูป ที่สําคัญไดแก  ขนม

อบกรอบ   ผลิ ต ภัณฑนม  

อาหารกระปอง อาหารแหง 

และเครื่องปรุงรส  คลายคลึง

กับไทย  ไทยสามารถไดแหลง

วัตถุดิบราคาถูก 

2.  การปรับปรุงการผลิต 

โดยการใชเทคโนโลยีที่ทัน 

สมัยและเปนมิตรกับสิ่ง 

แวดลอม   

3.  การใชเครื่องจักรจากจีน

ที่มีราคาต่ํากวาทางยุโรป  

4. การใชเครื่องจกัรที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการ

เพิ่มกําลังการผลติและลด

ตนทุนแรงงานในการผลิต 
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   6-78 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

เทคโนโลยีการแปรรูป 

(ตอ) 

 

อาเซียน  - จีน ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
1. เ ทค โน โลยี ก า รผลิ ตและการจั ดการ ใน
อุตสาหกรรมไกแชเย็นและแชแข็งของไทยใน

ปจจุบันมีความกาวหนาไปมาก  โดยเทคโนโลยีใน

ดานการเลี้ยงมีการพัฒนาจนถึงระดับที่ทําให

ระยะเวลาในการเลี้ยงและอาหารที่ใชเลี้ยงไก

ลดลง  กลาวคือ  สามารถเลี้ยงไกที่มีน้ําหนัก   1.5  

กิโลกรัมไดภายใน   45  วัน  นอกจากนี้  ในดานการ

จัดการยังไดมีการนําระบบ Evaporative cooling 

system    เขามาใช  ทําใหสามารถลดการจางงาน

และลดอัตราการเกิดโรคระบาดไดอีกดวย 

2. การเลี้ยงไกเพื่อการสงออกในไทยนั้นมีการทํา
แบบครบวงจรทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของ

ไกได ในขณะที่ในประเทศจีนยังเปนแบบการเลี้ยง

อิสระ ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพของไกได 

ในดาน การเลี้ยง จัดระบบ  นี้ไทยจึงไดเปรียบ

ประเทศจีน 

3. เทคนิคในการเลี้ยงไกในไทยดีกวา สามารถ

เลี้ยงไกไดหนาแนนกวา เนื่องจากมีขนาดการผลิต

ที่ใหญกวา ทําใหมีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน มีการ

ดูแลปองกันตลอดจนโรงฆาชําแหละที่ทันสมัยกวา

และครบวงจร 

ระเบียบการนําเขาผักและ

ผลไม 

1. การจดทะเบียนรับรองสวน
ผลไม   ทางการจีนไดกําหนด

สวนมะมวงและทุเรียนไทยที่

ส ง อ อ ก ไ ป จี น   ต ามที่ ขึ้ น

ทะเบียนไวกับ AQSIQ ของ

จีน 

2. การจํากัดประเภทผลไม
ไทยที่อนุญาตใหนําเขา เชน  

ทุเรียน  ลําไย  มังคุด  กลวย 

ลิ้ น จี่   ม ะ พ ร า ว แ ต ง โ ม  

มะละกอ   มะเฟอง  มะมวง 

ฝรั่ง  และ     เงาะ    โดยสํานัก

ควบคุม คุณภาพและการ

ต ร ว จ กั น กั น โ ร ค

(Administration of Quality 

Supervision , Inspection, 

and Quarantine : AQSIQ) 

ของจีน 

3. สิทธิในการนําเขา–  สงออก

สินคาระหวางประเทศ  

5. เทคโนโลยีในการผลิตไม

ซับซอน อาจทําใหทาง

ป ร ะ เ ท ศ จี น ส า ม า ร ถ

พัฒนาตามมาได ดังนั้น

การพัฒนาฝมือแรงงาน

ต อ ง ทํ า ต อ เ นื่ อ ง  ก า ร

ส ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า

เทคโนโลยีการบรรจุและ

บรรจุภัณฑ  เพื่อรักษา

สิ่งแวดลอมจะชวยทําให

ผลิตภัณฑจากไทยพัฒนา

ไปอีกระดับหนึ่ง 
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   6-79 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

เทคโนโลยีการแปรรปู 

(ตอ) 

อาเซียน  - จีน 4. ไทยมีโรงงานแปรรูปไดมาตรฐานและมีความ
ทันสมัย ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตนําไปสู

การแปรรูป (Value added product) มากขึ้น ซึ่ง

เปนจุดเดนที่ทําใหสินคาไทยแตกตางจากประเทศ

จีน 

จะตองผานการอนุมัติจากกระทรวงจีนกอน   

4. การนําเขาผักและผลไมในจีนตองผานบริษัท

การคาขนาดใหญ ( Trading Firm) ของจีนเพียง

ไมกี่ราย  

5. ใบอนุญาตการนําเขาสินคาตางๆ  จะมีอายุ   6 

เดือน  โดยเสียคาธรรมเนียมชุดละ   20  หยวน 

ใบอนุญาต  1 ชุดตอการนําเขา  1 ลอต   สินคานั้นๆ

นอกจากนี้  ยังตองขอใบรับรองดานสุขอนามัยตอ

การนําเขา   1  ครั้ง  โดยเสียคาธรรมเนียมชุดละ   20 

หยวน  ทั้งนี้ไมเคยมีการะบุวาจะตองเสียคาใชจาย

ในการตอใบอนุญาต  300 หยวน  

6.  อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT) ในจีนคอนขางสูง  คือ

รอยละ  13 สําหรับผักและผลไมสด และรอยละ  17 

สําหรับผลไมแปรรูป  ในทางปฏิบัติสินคานําเขามัก

แบกรับตนทุนภาษีสูงกวา  โดยผักและผลไมนําเขา

ตองเสีย  VAT   ทันทีที่สินคามาถึงทาจีน  ขณะที่ผัก

และผลไมที่ผลิตในจีนจะเสีย  VAT เมื่อมีการ

จําหนาย    ทําใหผูนําเขาเขาผลักภาระไปใหพอ

คาขายสง ขายปลีก สงผลใหราคาผลไมของไทยสงู

กวาผลไมที่ผลิตในจีน 
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   6-80 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

ระบบมาตรฐาน 

 

อาเซียน  - จีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานดานสุขอนามัย  
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
1. ไทยใหความสําคัญทางดานสุขอนามัยมาก 

และมีความเขมงวดการตรวจสอบสูง โดย

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมปศุสตัว ที่ทํา

หนาที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินคา

ตางๆ ที่สงออก ซึง่ตรวจสอบสวนใหญจะเนนที่

เชื้อแบคที เรีย  )Salmonellae(  ยาฆาแมลง และ

ยาปฏิชีวนะตามมาตรฐานสากลหรือตาม

มาตรฐานของประเทศคูคาแลว   จากนั้นทาง

กรมปศุสัตวจะออกใบรับรองสขุลกัษณะ(Health 

Certificate) และนอกจากดแูลตรวจ สอบ 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ด า น
สุขอนามัยพืช(SPS)  
ระบบการเกษตรถูกตองที่ เหมาะสม 

(Good Agriculture Practice: GAP)  

ภายใตการดูแลของ AQSIQ  ที่เขมงวด 

ผลผลิตสินคาเกษตรไทย   โดยเฉพาะ

ประเภทผักและผลไมยังคงมีการใชยาฆา

แมลง   มีปญหาสารตกคางเนื่ องจาก

เกษตรกรไมปฏิบั ติตามวิธีการเกษตร

ถูกตองที่เหมาะสม 

 
มาตรฐานดานสุขอนามัย  
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก 
เครื่องมือที่ใชตรวจสอบคุณภาพสินคามี

ไมเพียงพอ เชน การตรวจสอบสาร

ปนเปอน อาทิ ไนโตรฟูแรนส โดยใน

ป จ จุ บั น ที่ ก ร ม ป ศุ สั ต ว มี เ ค รื่ อ ง มื อ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาเพียง 4 เครื่อง 

และที่กรมประมงมีเพียง 2 เครื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานดานสุขอนามัย 
ผลิตภัณฑเนื้อไก 
ขณะนี้ทางภาครัฐไดจัดทําโครงการ

หลายโครงการภายใตแผนปรับ

โครงสรางอุตสาหกรรม ไดแก 

โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการ

ใหบริการดานการตรวจสอบคุณภาพ

เนื้ อ ไก เพื่ อการส งออก ,โครงการ

ศึกษาวิจัยระบบ HACCP ผลิตภัณฑ

เนื้อไกสุก และโครงการพัฒนา

โครงสร างและแผนงานดานการ

วิ เ ค ราะห ค วาม เสี่ ย ง เพื่ อค วาม

ปลอดภัยของอาหารและสนับสนุน 
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   6-81 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

ระบบมาตรฐาน 

(ตอ) 
 

อาเซียน  - จีน คุณภาพสินคาแลว กรมปศุสัตวยังตองเขามาตรวจ 

สอบมาตรฐานโรงงานและ กระบวนการผลิตในแตละ

ขั้นตอนอีกดวย 

2. ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไกแชเย็นและแชแข็ง

ของไทยไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม

กฎระเบียบและ มาตรฐานสินคาทั้งในระดับ

นานาชาติ และระดับระหวางประเทศ เชน  GMP 

,CODEX ,ISO และ  HACCP ดวย ดังนั้นจากการ

ดําเนินการทั้งของภาครัฐและเอกชนทําใหคุณภาพ

และมาตรฐานสินคาของไทยอยูในระดับสูงและไดรับ

การยอมรับจากประเทศคูคา 

 การสงออก ซึ่งชวยเพิ่มคุณภาพของไกและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑไกแชเย็นและแชแข็ง

ของไทยในตลาดโลก 

ระบบมาตรฐาน 

1.  ใหจดทะเบียนและรับรองกระบวนการผลิต

(GAP) ของสวนทีผ่ลิตเพื่อการสงออก สราง

หองปฏิบัติการ/หองปฏิบัติ การเคลือ่นที่

ตรวจสอบคุณภาพสินคาที่แหลงผลิต ให

ภาคเอกชนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ

กระบวนการผลิตและรับรองสินคา( Certify 

Body )ในระดับฟารมของเกษตรกรโดย

รัฐบาลเปนผูกํากบัดูแลและรณรงคให

เกษตรกรไดเขาใจถึงการปรับปรุงการผลิต 

เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานเพื่อการสงออก 

2.  สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาระบบจัดการสวน

ผักและผลไม พรอมถายทอดสูเกษตรกร และ

ออกใบรับรองเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม

และผลิตสิคาอยูในระดับมาตรฐาน 

3. สนับสนุนวิธกีารผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

และออกใบรับรอง 
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   6-82 

ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 

ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 
ระบบมาตรฐาน 

(ตอ) 

 

อาเซียน  - จีน ระบบประกันคุณภาพ   
กุงแชเยือกแข็ง 
ไทยมีระบบการควบคุมโรงงาน

ตั้งแตพื้นฐานคือ GMP, HACCP 

รวมทั้งระบบ ISO ตาง ๆ และ BRC 

(British Retail Consortium)  ทําให

ไทยมี  โรงงานที่ไดมาตรฐานรวมทั้ง

มีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้

ในดานความรวมมือระหวางภาครัฐ

และ เอกชนยงัอยูในระดับที่ดี

พอสมควร  ซึ่งจีนยังไมมีระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจนเทาไทย 

• ป 2542 รัฐบาลออกกฎขอบังคับมาตรา 9 

แห งพระราชบัญญั ติส ง เส ริมและรักษา

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  หามทําการ

เลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่เขตน้ําจืดทุกจังหวัดทํา

ใหผลผลิตกุงลดนอยลงเรื่อยๆ ตองพึ่งพาการ

นําเขาวัตถุดิบ   
 

ระบบประกันคุณภาพ 
กุงแชเยือกแข็ง 
ดานคุณภาพของสินคา กรมประมงมี

นโยบายผลักดันใหการเพาะเลี้ยงดาํเนินการ

ใหไดมาตรฐานในการตรวจสินคาใหผาน

เกณฑพื้นฐานตาง ๆ เชน  GAP, ISO , BRC 

(British Retail Consortium) ซึ่งไดรับความ

ชวยเหลอืจากหนวยงานของภาครัฐ  เชน  

กรมวิทยาศาสตร กรมประมง  เปนตน 

ดังนั้นแนวโนมในเรื่องคุณภาพและความ

คลองตัวในเรื่องนโยบายจะมีการพัฒนาที่

รวดเร็วและดีขึ้น 

 

การจัดการ

สิ่งแวดลอม 

อาเซียน  - จีน  เสนทางระหวางขนสงสินคา 
1.   เสนทางการขนสงหลักจากไทยไปจีนยัง

เปนการขนสงทางเรือ  ซึ่งตองผานฮองกงกอน

เขาสูจีนไปยังเมืองทาหลักๆคือ  กวางโจ  และ 

เซินเจิน  กอนกระจายสูมณฑลตางๆ  โดยสวน

ใหญใชการขนสงทางบก  โดยรถยนตบรรทุก

ธรรมดา  ขณะที่เสนทางยังไมไดรับการพัฒนา

เทาที่ควรทําใหเกิดความลาชาและคุณภาพ

ของผลไมดอยลง  เมื่อถึงปลายทาง  รวมทั้งไม

สามารถขนสงในระยะไกล 
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ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคุกคาม 

การจัดการ

สิ่งแวดลอม (ตอ) 
 

อ า เ ซี ย น   - 

จีน 

 2.   การคาระหวางขนสงคอนขางแพงและขาดแคลน

เรือพาณิชยที่เปนของไทยในการขนสงสินคา เสนทาง

แมน้ําโขง  ซึ่งปจจุบันตองพึ่งพาเรือพาณิชยของจีน

เกือบทั้งหมด 

3.      การขนสงที่คอนขางลาชา  ทําใหคุณภาพสินคา

ของไทยมีปญหาเมื่อถึงมือผูซื้อ  ไมวาจะเปนการขนสง

ทางเรือผานฮองกง  หรือขนสงทางเรือผานแมน้ําโขง  ที่

ตองพึ่งพาเรือจีนเกือบทั้งหมด  

4.   หากมีความรวมมือระหวางประเทศ ในการที่จะ

ตรวจสอบสินคาระหวางตนทางและปลายทาง

ครั้งเดียวตามแนวทางการคาเสรี ขององคการ

การคาโลก (WTO) ที่มีขอตกลงศุลกากรระหวาง

ประเทศในการตรวจสินคาตนทางและปลายทาง 

เปนรูปธรรม ก็จะทําใหการเดินทางของสินคามี

มากขึ้นและใชเวลานอยลง 

การจัดการสิ่งแวดลอม 
กรมประมงไดมีการเรงดําเนินการสงเสริมให

เกษตรกรเลี้ยงกุงเขาสูมาตรฐาน Code of  

Conduct (CoC) เนื่องจากเปนการเลี้ยงที่

ป ลอด ภัยจากสา รพิษและ เป นมิ ต รต อ

สิ่งแวดลอมและเปนแนวทางที่สอดรับกับกรณี

ของประ เทศสหภาพยุ โ รปที่ ไ ด กํ าหนด

มาตรการตรวจสอบสารเคมีตกคางในสินคากุง

จากประเทศไทย 
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ตารางที่  6.16 ขอไดเปรียบ-ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางการเกษตรหลักของไทยเทียบกับประเทศจีน (ตอ) 
 
ปจจัยพิจารณา FTA ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ โอกาส ภาวะคกุคาม 

การจัดสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อาเซียน – จีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ระบบโลจิ ส ติดส

และการขนสงใน

จีนไมสะดวก  ทํา

ใ ห ผ ล ผ ลิ ต ส ด -

สินคาเกษตรเกิด

ความเสียหายกอน

ถึงมือผูบริโภค 

เสนทางระหวางขนสงสินคา 
1. ภาครัฐมีการสนับสนุนการเรงพัฒนาเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกันมากขึ้น  กรมการขนสงทางน้ําจะมีการพัฒนาทาเรือ

เพื่อใหสามารถขนสงสินคาไดคราวละมากๆ โดยมีการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานเปนรายภาค เชน  ทางภาคเหนือการพัฒนา

ทาเรือเชียงแสน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงรายที่

จะมีการรวบรวมสินคาเพื่อสงออกไปจีนและนําเขาสินคาจาก

ประเทศจีน โดยทาเรือเชียงแสนแหงที่ 1 นั้นไดดําเนินการแลวเสร็จ

แลวเมื่อป 2546 นอกจากนี้ยังมีการรวมทุนระหวางไทย-จีนในการ

นําเรือบรรทุกคอนเทนเนอรแชเย็นมาใหบริการขนสงสินคาระหวาง

ไทย – จีน ผานแมน้ําโขง    สวนในภาคตะวันออก จะมีการกอสราง

ทาเทียบเรืออเนกประสงค คลองใหญ   จ.ตราด และทาเทียบเรือ

เวฬุ จ. จันทบุรี และ จ.ตราด เพื่อเปนประตูการคาทางชายฝงทะเล 

2.  การขนสงสินคาเกษตรจากไทยไปจีนมีโอกาสขยายเสนทางทะเลมุง

สูตลาดจีนโดยไมผานฮองกง  ทําใหสินคาไทยสามารถสงสินคาไป

ทาเรือของเมืองตางๆของจีนโดยตรงไดมากขึน้ เชน เซี่ยงไฮ นานกงิ 

กวางตุง  และเซียะเหมิน  นอกจากนี้  เสนทางขนสงทางอากาศยัง

สามารถขยายการสงสินคาผลไมไปยังสนามบินเมืองตางๆ ใน

มณฑลยูนนานและเมืองอื่นๆที่สําคัญมากขึ้น 

เสนทางระหวางขนสงสินคา 
1. เชื้อเพลิงน้ํามัน-การขนสง

ราคาแพง 
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4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ซึ่งมีมูลคาการสงออกของไทยในหมวดสินคาเกษตรและ

อาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารหลักๆ ที่มีมูลคาการสงออกในปริมาณสูงและมีศักยภาพในการ

แขงขันในตลาดโลก ไดแก  กุง ขาว ไก สับปะรด และผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปสินคาดังกลาว ผลไม

ไทยมีศักยภาพสูงในการแขงขันเนื่องจากมีความหลากหลายของชนิดและใหผลผลิตตลอดทั้งป ตัวอยาง

ผลไมไทยและฤดูกาลใหผลผลิต แสดงไวในรูปที่ 6.1 นอกจากนี้รูปแบบของผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคาเพื่อแกปญหาผลผลิตสดลนตลาดไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดตางประเทศ (รูปที่ 6.2)  ขอมูล

จากศูนยสารสนเทศการเกษตรไดรายงานวา  ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑจากกุง ขาว และ

สับปะรด เปนอันดับ 1 ของโลก  โดยขาวมีสวนแบงในตลาดโลก 38%  สวนสับปะรดและน้ําสับปะรด

กระปองมีสวนแบงในตลาดโลกประมาณ 35-40%   (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2548)   ดังนั้นในการ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันคงตองพิจารณารวมทั้งหวงโซอาหาร (food supply chain)  โดยมีขอเสนอ

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในสินคาเกษตรไทยในตลาดการคาเสรีดังนี 

 4.1 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส 

การจัดการเพื่อตอบสนองตอมาตรการดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยของพืชไม

สามารถดําเนินการไดภายใตหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะ  หากแต

ตองดําเนิน การการจัดการรวมกันตลอดสายโซอุปทาน(supply chain) ของสินคาทางการเกษตร  ตั้งแต

องคกรตนน้ําของโซอุปทานคือเกษตรกรผูปลูก ผูขนสง ผูแปรรูป  ไปจนกระทั่งผูสงออกสินคา การจัดการ

รวมกันตลอดโซอุปทานนั้นนอกจากเพื่อตอบรับกับการแขงขันภายใตกรอบการคา FTA แลว  การจัดการ

โซอุปทานของสินคาเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพชวยลดตนทุนสินคาเกษตรและอาหารของไทย

และเพิ่มศักยภาพการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการสินคาคงคลัง(Inventory management) 

การจัดการขอมูลขาวสาร(Information management) 

- การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory management) รวมถึงการวางแผน การเพาะปลูก 

การเพาะเลี้ยง การกําหนดปริมาณการปลูก และการเพาะเลี้ยงของสัตวแตละชนิด การวางแผนการเก็บ

เกี่ยวที่สอดคลองกับความตองการของผูซื้อและสอดคลองกับคุณภาพสินคาที่ผูบริโภคตองการของ

ระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขาสวนมากยังไมสอดคลองและไมมีประสิทธิภาพมากนัก มีเพียงสวน

นอยเทานั้นที่มีการจัดการสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสวนใหญจะเปนการจัดการผานระบบฟารม

สัญญาหรือระบบชุมชนหรือสหกรณที่มีความเขมแข็ง 

- การจัดการขอมูลขาวสาร (Information management) ซึ่งเปนการจัดการ การสื่อสาร

ขอมลูที่จําเปนตอการจัดการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง เชน การสื่อสารขอมูลดานการพยากรณความตอง

สินคาเกษตรและอาหาร ดานคุณภาพสินคา กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆที่จําเปนตอคุณภาพสินคา
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ในการสงออก การมีขอมูลที่สามารถสอบกลับได (Traceability) ถึงแหลงที่มาและความเปนมาของ

ผลิตภัณฑ รวมถึงองคความรูใหมๆ เทคโนโลยีสมัยใหม ที่มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 

การเพาะเลี้ยง และการเก็บเกี่ยว เปนตน   

 ในงานศึกษานี้จึงนําเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของสินคาเกษตร

และอาหารในดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส เพื่อสนองตอบตอการแขงขันภายใตกรอบการคา 

FTA โดยจะแบงการนําเสนอเปน 3 สวนหลักคือ ระบบโซอุปทานของสินคาเกษตรและอาหารของไทยใน

ปจจุบัน การวิเคราะหความไมแนนอนของระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหาร

ของไทยในปจจุบัน และแนวทางการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสที่ควรจะนํามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแขงขันและตอบสนองการแขงขันภายใตกรอบการคา FTA 

 4.1.1 การจัดการระบบโซอุปทานสินคาเกษตรและอาหารของไทยในปจจุบัน 

ในระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารของไทยในปจจุบัน 

แบงไดเปน 2 สวนหลักคือ สวนที่หนึ่งเร่ิมตนจากเกษตรกรไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานแปรรูป

อาหาร ในที่นี้จะเรียกวาสวนของระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขา (Inbound supply chain and 

logistic system) และสวนที่สอง นับจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไปยังผูซื้อหรือผูบริโภค ใน

ที่นี้จะเรียกวาระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาออก (Outbound supply chain and logistic system)  

และเพื่อใหการศึกษาและวิเคราะหระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารมีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้จะแบงกลุมสินคาเกษตรและอาหารที่ไทยสงออกไปยังตางประเทศไดเปน 

2 กลุมหลัก คือ สินคาที่เปนของสดที่เส่ือมเสียไดงาย (perishable products) และมีอายุการเก็บรักษา

ส้ัน ตามตารางที่ 6.17 เชน ผักและผลไมสด ไกและกุงแชแข็ง เปนตน และกลุมสินคาที่เปนสินคาแปรรูป 

(stable products) ที่สามารถเก็บรักษาไดนาน ตามตารางที่ 6.18 เชน แปงมัน  อาหารและผลไมบรรจุ

กระปอง เปนตน   

• ระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขาในปจจุบัน 
ในการจัดการระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขาทั้งสินคาที่สงออกเปนของสด

หรือสินคาแปรรูปที่สามารถจัดเก็บไดนั้น  เปนวัตถุดิบทางการเกษตรจากไรสงตรงมายังโรงงาน  หาก

การจัดเก็บรักษาจัดเก็บไดไมดีพอจะเกิดการเนาเสียได (Perishable product) ไดงาย  ในขณะเดียวกัน

วัตถุดิบทางการเกษตรเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมคุณภาพงายในระหวางการเก็บรักษา  

ดังนั้นสภาวะในการขนสงและเก็บรักษา (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และองคประกอบของกาชใน

บรรยากาศการเก็บ) จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งผักและผลไมที่มีอัตราการการหายใจที่สูง 

ในขณะที่วัตถุดิบบางอยางไมจําเปนตองควบคุมอุณหภูมิในระหวางการจัดเก็บและการขนสง เชน มัน

สําปะหลัง หรือขาวเปลือก แตตองการจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสมจนกวาจะทําการแปรรูปใหเปน

ผลิตภัณฑ 
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 กาญจนาและศุภชัย (2549) รายงานวา ระบบโซอุปทานขาเขาจากเกษตรกรไป

ยังโรงงานของสินคาเกษตรในปจจุบันยังมีความไมพรอม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบโซอุปทานขาออก 

(จากโรงงานไปยังผูบริโภค)  โดยพบวาการจัดการสินคาคงคลังและขอมูลขาวสารสวนมากแลวยังไม

สอดคลองและไมมีประสิทธิภาพมากนัก  การสงถายขอมูล-ขาวสารไปยังเกษตรกรผูปลูกหรือผู

เพาะเลี้ยงมีนอยมาก  มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีการจัดการการสื่อสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสวน

ใหญจะเปนการจัดการผานระบบฟารมสัญญาหรือระบบชุมชนหรือสหกรณที่มีความเขมแข็งเทานั้น  

การจัดการขอมูลขาวสารในระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขานับไดวาเปนการสวนที่ยังเปนจุดออนที่

สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารของไทย 

• ระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาออกในปจจุบัน  
 การจัดการระหวางสินคาสดและสินคาแปรรูปที่จะจัดเก็บเปนสินคาคงคลังมี

ความแตกตางกัน  โดยสินคาที่เปนของสดมีความยุงยากในการจัดการมากกวา เนื่องจากเสื่อมเสียได

งายจึงตองเนนความรวดเร็วในการขนสง การควบคุมอุณหภูมิ และคุณภาพสินคา  สวนการจัดการโซ

อุปทานของสินคาแปรรูปมีความยุงยากและซับซอนนอยกวา เนื่องจากเปนสินคาที่มีความคงตัวดังนั้น

ความเร็วในการขนสง การจัดเก็บ การควบคุมอุณหภูมิจึงไมมีความจําเปนมากนัก  

 กาญจนาและศุภชัย (2549) พบวา การจัดการระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขา

ออกของสินคาเกษตรและอาหารไทย (จากโรงงานแปรรูปไปยังผูบริโภค) มีประสิทธิภาพมากกวาการ

จัดการระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขา (จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) แตก็ยังมีปญหาหลาย

ดานที่ยังตองการปรับปรุงแกไข เชน การจัดการดานการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินคาเพื่อการ

สงออกของประเทศไทยและมาตรฐานการนําเขาสินคาของผูนําเขาในประเทศตางๆที่ยังขาดความ

ชัดเจนและรวดเร็วโดยเฉพาะการสงออกสินคาสดซึ่งตองการความรวดเร็วในการตรวจสอบและควบคุม  

นอกจากนี้การจัดการขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงออกที่มีความซ้ําซอนและลาชา เชน การ

สงออกสินคาเกษตรบางชนิดจะตองเกี่ยวของกับหนวยงานมากถึง 20 หนวยงานและมีเอกสารที่

เกี่ยวของไมนอยกวา 40 รายการ   

4.1.2 การวิเคราะหความไมแนนอนของระบบโซอุปทานและโลจิสติกส  สินคา
เกษตรและอาหารของไทยในปจจุบัน 

ความไมแนนอนในระบบโซอุปทานเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธดานโซ

อุปทาน จึงมีความจําเปนในการวิเคราะหความไมแนนอนของระบบโซอุปทานและโลจิสติกสสินคา

เกษตรและอาหารในปจจุบัน พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสที่

สอดรับกับระดับความไมแนนอนที่มีอยูในระบบโซอุปทานและโลจิสติกสในปจจุบัน เพื่อใหการจัดการโซ

อุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารไทยใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

ภายใตสถานการณ FTA    
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Chopra และ Meindl (2004) กลาวถึง การวัดระดับความไมแนนอนของความ

ตองการสินคาทางออม (Implied demand uncertainty) เพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธการจัดการ

โซอุปทานและโลจิสติกส  ซึ่งสินคาที่มีระดับความไมแนนอนต่ําควรจะเนนกลยุทธการจัดการการที่ใหโซ

อุปทานมีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) หรือการมุงเนนกลยุทธที่ทําใหโซอุปทานมีตนทุนที่ต่ํา  

ในขณะที่สินคาที่มีความไมแนนอนสูงควรจะเนนกลยุทธการจัดการโซอุปทานที่สามารถสนองตอบความ

ตองการของลูกคาสูง (High responsiveness) มากกวาตนทุน  ซึ่งระดับความไมแนนอนของความ

ตองการสินคาทางออมสามารถวัดไดจากปริมาณความตองการสินคาในแตละคร้ังที่ส่ัง ความสามารถ

ทนรอไดของลูกคาตอสินคานั้น ความหลากหลายของสินคาที่ลูกคาตองการ ระดับบริการที่ลูกคา

ตองการ  ราคาของสินคา และระดับความความตองการดานนวัตกรรมของสินคา จากการวิเคราะห

ระดับความไมแนนอนความตองการทางออมของสินคาเกษตรและอาหารของไทยที่สงออกตางประเทศ

ภายใตกรอบการคา FTA โดยใชการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขา (จาก

เกษตรกรถึงโรงงานแปรรูป) และโซอุปทานและโลจิสติกสขาออก (จากโรงงานแปรรูปไปยังผูซื้อ) โดย

อาศัยขอมูลแวดลอมที่มีอยู  ซึ่งแบงการวิเคราะหออกเปน 2 กลุมสินคา คือ กลุมสินคาที่สามารถจัดเก็บ

ไดนาน และกลุมสินคาที่จัดเก็บไมไดนาน  ดังตารางที่ 6.17 และ 6.18  
 

ตารางที่ 6.17     การเปรียบเทียบระดับความไมแนนอนของความตองการสินคาทางออมของ
สินคาเกษตรและอาหารทีจ่ัดเก็บรักษาสั้น (perishable products)   

ระดับความไมแนนอนเปรยีบเทียบ ตัววัดระดบัความไมแนนอน 
โซอุปทานและโลจิสติกส 

ขาเขา 
โซอุปทานและโลจิสติกส

ขาออก 

1. ดานความผนัผวนของปริมาณการ

ส่ังซื้อและสั่งปลูกในแตละครั้ง 

สูงกวา ต่ํากวา 

2. ดานระดับคณุภาพที่ลูกคาตองการ เทากัน เทากัน 

3. ดานระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา เทากัน เทากัน 

4. ดานความผนัผวนของราคา สูงกวา ต่ํากวา 

5. ดานความผันผวนของปริมาณการ

เก็บเกี่ยวหรือการผลิตที่ได 

สูงกวา ต่ํากวา 

6. ดานระดับความตองการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพิ่มเติม 

เทากัน เทากัน 
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ตารางที่ 6.18    การเปรียบเทียบระดับความไมแนนอนของความตองการสินคาทางออมของ
สินคาเกษตรและอาหารทีจ่ัดเก็บไดนาน (stable products)  

ระดับความไมแนนอนเปรยีบเทียบ ตัววัดระดบัความไมแนนอน 
โซอุปทานและโลจิสติกส 

ขาเขา 
โซอุปทานและโลจิสติกส 

ขาออก 

1. ดานความผนัผวนของปริมาณการ

ส่ังซื้อและสั่งปลูกในแตละครั้ง 

สูงกวา ต่ํากวา 

2. ดานระดับคณุภาพที่ลูกคาตองการ เทากัน เทากัน 

3. ดานระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา สูงกวา ต่ํากวา 

4. ดานความผนัผวนของราคา สูงกวา ต่ํากวา 

5. ดานความผันผวนของปริมาณการ

เก็บเกี่ยวหรือการผลิตที่ได 

สูงกวา ต่ํากวา 

6.ดานระดับความตองการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพิ่มเติม 

ต่ํากวา สูงกวา 

 

จากตารางที่ 6.17 และ 6.18 ในโซอุปทานขาเขาจะมีความผันผวนในปริมาณการ

ส่ังซื้อและสั่งผลิตมากกวาโซอุปทานขาออก เนื่องจากในโซอุปทานขาออกอยูใกลลูกคาสุดทายหรือ

ผูบริโภคมากกวา ปริมาณการสั่งซื้อหรือส่ังผลิตจะใกลเคียงกับปริมาณความตองการของลูกคามากกวา 

สวนในโซอุปทานขาเขานั้นปริมาณการสั่งซื้อหรือส่ังผลิตเปนปริมาณการที่ไดจากการพยากรณมากกวา

ปริมาณความตองการจริง  ดังนั้นจึงมีความผันผวนของปริมาณการสั่งซื้อหรือส่ังเพาะปลูกจะมากกวา 

- ดานระดับคุณภาพที่ลูกคาตองการนั้น ภายใตการควบคุมคุณภาพสินคาอยาง

เขมงวดของผูส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ  การควบคุมคุณภาพตองทําตั้งแตตนน้ํา คือ เกษตรกรผูปลูก 

ผูเพาะเลี้ยงไปยังปลายน้ําคือผูสงสินคาถึงลูกคาสุดทาย ดังนั้นการควบคุมคุณภาพทั้งโซอุปทานขาเขา

และขาออกจะมีระดับเทากัน  

- สินคาทางการเกษตรและอาหารที่เปนของสดจะมีระยะเวลาไมนาน (ตารางที่ 

6.17) มีระดับความไมแนนอนเทากันทั้งโซอุปทานขาเขาและขาออก จึงประเมินไดวามีระดับความไม

แนนอนสูงเพราะตองมีการจัดเก็บและขนสงที่ยุงยากมากขึ้น  สวนสินคาแปรรูปที่มีระยะเวลาจัดเก็บ

นาน (ตารางที่ 6.18) ความไมแนนอนในโซอุปทานขาเขามีสูงกวาโซอุปทานขาออก เพราะในขาเขา

สินคายังเปนวัตถุดิบเกษตรซึ่งการจัดเก็บและการขนสงยังตองมีการควบคุมระยะเวลาอยูดวย แตในขา

ออกจะผานการแปรรูปและสามารถจัดเก็บไดในระยะเวลาที่นานขึ้น 
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- ดานความผันผวนปริมาณการเก็บเกี่ยวและการผลิต   ทั้งตารางที่ 6.17และ 6.18    

โซอุปทานขาเขามีความผันผวนมากกวา เนื่องจากเปนวัตถุดิบทางธรรมชาติยังมีปจจัยความไมแนนอน

ดานตางๆทางธรรมชาติที่ควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยากอีกหลายปจจัย    ในขณะที่ขาออกนั้นเปนสวน

สินคาแปรรูปผานกระบวนการผลิตในโรงงาน ความผันผวนของปริมาณการผลิตที่ไดจะมีนอยกวาเพราะ

เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นโซอุปทานขาเขาจึงมีระดับความไมแนนอนสูงกวา

ขาออก 

- ดานความตองการระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มเติม หากพิจารณาในระบบโซ

อุปทานและโลจิสติกสในปจจุบัน ทั้งขาเขาและขาออกยังตองการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในดานโซอุปทานขาเขายังตองการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

เพาะปลูกที่ไดรับการควบคุมอยางเปนระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดของการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยง

ตามประเทศผูซื้อตองการ ในขณะที่โซอุปทานขาออกยังตองการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคานั้นๆ  

จากการวิเคราะหระดับความไมแนนอนของความตองการทางออม ในปจจุบัน

ระบบโซอุปทานขาเขาจะมีระดับความไมแนนอนสูงกวาระบบโซอุปทานขาออก ในการออกแบบกลยุทธ

และแนวทางในการจัดการโซอุปทานตองมุงเนนกลยุทธในดานความสามารถในการตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา (responsiveness) มากกวาตนทุน (efficiency) และในโซอุปทานขาออกควรมุงเนน

ที่การควบคุมตนทุนมากกวาความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาเมื่อเปรียบเทียบ

กับโซอุปทานขาเขา (Chopra และ Meindl ,2004)     

ความสามารถหลักในการตอบสนองตอความตองการลูกคาของสินคาเกษตรและ

อาหารสงออกภายใต FTA นั้น  ระบบโซอุปทานขาเขาในปจจุบันควรมุงเนนในดานคุณภาพวัตถุดิบ 

ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม  ผลผลิตที่ได  ระยะเวลาในการขนสง และความสามารถในการสอบกลับได  

ในขณะที่โซอุปทานขาออกควรกําหนดกลยุทธหรือแนวทางในการควบคุมตนทุนการผลิต เชน ปริมาณ

การผลิต ปริมาณสินคาคงคลัง ผลผลิตที่ได รูปแบบการขนสง การกระจายสินคา และตนทุนการผลิตที่

ลดลง เพื่อใหการกําหนดกลยุทธและแนวทางสอดคลองกับระดับความไมแนนอน    

ตัวชี้วัดกลยุทธและแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของสินคาเกษตรและ

อาหารของไทยภายใตกรอบการคา FTA  (ตารางที่ 6.19)  จากตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกลยุทธ

และแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันในการสงออกสามารถนํามาซึ่งการกําหนดแนวทางการ

จัดการโซอุปทานและโลจิสติกสใหสอดคลองตามสถานการณปจจุบันได 
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ตารางที่ 6.19    ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคา                 
เกษตรและอาหาร 

โซอุปทาน ตัวชี้วัดประสทิธิภาพ 

1. โซอปุทานและโลจิสติกสขาเขา 

    (จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) 

-   วัตถุดิบการเกษตรมีคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดที่ผู

ซื้อตองการ 

- การขนสงวตัถุดิบเปนไปตามขอกาํหนดที่ผูซื้อตองการและ

มีระยะเวลาที่เหมาะสม 

-   ปริมาณการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเปนไปอยาเหมาะสม 

-   สินคาสามารถสอบกลับได 

2. โซอปุทานและโลจิสติกสขาออก 

    (จากโรงงานแปรรูปไปยังผูซือ้) 

-  สินคามีคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดที่ผูซื้อตองการ 

-   รูปแบบการขนสงที่มีตนทุนที่เหมาะสม 

-   การมปีริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม 

-   การมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

  
 
4.1.3  แนวทางการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อการเพิ่มศักยภาพ   การ

แขงขันและตอบสนองการแขงขันภายใตกรอบการคา FTA 

ในสถานการณปจจุบันของระบบโซอุปทานของสินคาเกษตรและอาหารของไทย  

การวิเคราะหระดับความไมแนนอนของความตองการสินคาทางออม และการประเมินตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาระบบโซอุปทานขาเขา (จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) เปนสวนที่ควร

ไดรับการพัฒนาระบบโซอุปทานเพื่อสนองตอบตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน  ในการกําหนดกลยุทธ

และแนวทางการพัฒนาระบบโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขาใหมีประสิทธิภาพมากกวาระบบโซอุปทาน

ขาออก   ซึ่งสามารถกําหนดกลยุทธและแนวทางได 3 แนวทางดังนี้ 

• การพัฒนาระบบฟารมสัญญาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

• การพัฒนากลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่เขมแข็ง ที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
องคความรูและเทคโนโลยี 

• การพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มศักยภาพการสื่อสารในโซอุปทานตั้งแตเกษตรกร
ไปยังผูบริโภคได 
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4.2 การพัฒนาระบบฟารมสัญญา (contract farming) ที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

 ระบบการจัดการผานระบบฟารมสัญญานั้น ผูผลิตจะทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกับ

เกษตรกรในการซื้อขายวัตถุดบิทางการเกษตร  โดยจะทําการกําหนดราคาไวลวงหนา  ซึ่งชวยแกปญหา

ของระบบโซอปุทานขาเขาของสินคาเกษตรและอาหารในหลายดานๆ และสามารถตอบสนองตอตัวชี้วัด

ในตารางที่ 6.19 ไดทั้งหมด เนื่องจากการทําระบบฟารมสัญญานั้นผูผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง

ใกลชิดกับผูซือ้หรือผูบริโภคในตางประเทศมากกวาจะมีความแมนยําถูกตองในขอกําหนด กฎเกณฑ

ตางๆ รวมทั้งเขาถึงปริมาณความตองการสินคาที่แทจริง  

 การทําระบบฟารมสัญญามีสวนชวยใหผูผลิตหรือผูแปรรูปสินคาสามารถควบคุมหรือสง

ถายขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหแกเกษตรกรผูปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลใหวัตถุดิบเกษตรที่

เกษตรกรเปนผูผลิตเปนไปตามขอกําหนดของผูซื้อตั้งแตฟารมปลูกหรือเพาะเลี้ยง ชวยใหการควบคมุ

ปริมาณการเพาะปลูกและการผลิตได ชวยใหการขนสงสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ

เพียงพอตอการจัดตั้งระบบที่สามารถสอบกลับไดของสินคา  มีสวนชวยใหสามารถใชอุปกรณ 

เครื่องจักร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน รถขนสงหรืออุปกรณการเก็บเกี่ยวรวมกนัได   

นอกจากนี้ระบบ ฟารมสัญญายังชวยใหสามารถวางแผนการขนสงวัตถุดิบจากไรหรือฟารมมายงั

โรงงานไดอยางมีประ สิทธิภาพสามารถชวยใหควบคุมจาํนวนครั้งการขนสง ปริมาณรถขนสงในระบบ 

ลดจํานวนการขนสงที่ไมเต็มคันรถ และยังสามารถชวยลดจํานวนครั้งการขนสงเที่ยวเปลาของเกษตรกร

ลงได ถึงแมระบบ ฟารมสัญญาที่ดีนั้นจะมีสวนอยางมากในการชวยใหการจัดการระบบโซอปุทาน

และโลจิสติกสขาเขาของสินคาเกษตรและอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 อยางไรก็ตามระบบฟารมสัญญาก็มีขอเสียไดทั้งในดานเกษตรกรและผูผลิต เชน  อาจทํา

ใหผูผลิตมีอํานาจตอรองและควบคุมเกษตรกรไดมากขึ้น ผลประโยชนสวนใหญจะตกอยูที่ผูผลิต หรือใน

กรณีที่ราคาสินคาในตลาดสูงกวาราคาประกนัที่ผูผลิตใหไวแกเกษตรกร เกษตรกรอาจจะไมขายสินคา

ใหผูผลิตตามที่ตกลงกันไว ซึ่งขอดี-ขอเสียระบบฟารมสัญญาของไทยทั้งทางดานการจัดการโลจิสติกส

และโซอปุทาน และดานอื่นๆ สามารถจะสรุปขอดี ขอเสียของระบบฟารมสัญญาทีม่ีตอเกษตรกร 

(ตารางที่ 6.20) และขอดี-ขอเสียที่มีตอผูผลิตหรือโรงงานแปรรูป (ตารางที ่6.21)     
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ตารางที ่6.20   ขอดีและขอเสียของระบบฟารมสัญญาที่มีตอเกษตรกร 

ขอด ี ขอเสีย 

1. สามารถจัดหาสินเชื่อจากผูผลิตในรูปแบบของ

ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ อาหารสัตว 

เปนตน  นอกจากนี้ การทํ าฟารม สัญญา 

สามารถใชเปนหลักฐานประกอบการกูเงินจาก

ธนาคาร 

2. มีตลาดรองรับผลผลิตและระบบฟารมสัญญา 

จะช วย เปดตลาดใหม ๆ ให แก เ กษตรกร 

โดยเฉพาะตลาดที่เขาถึงไดยากของเกษตรกร

และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. มีการประกันราคาผลผลิต ลดความเสี่ยงจาก

ราคาตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลง 

4. สามารถซื้อปจจัยการผลิตในราคาที่แนนอน 

ไมผันแปรตามราคาตลาด 

5. ผลผลิตคุณภาพดี 

6. ไดผลผลิตสูง เนื่องจากสามารถเขาถึงองค

ความรู 

7. ระบบฟารมสัญญามักจะได รับคําแนะนํา

สงเสริม การฝกอบรม เทคโนโลยีและความรู

ใหมๆ จากผูผลิต 

8. มีการถายทอดองคความรูและความชํานาญ 

เชน การปรับไปใชเครื่องจักรกล ปจจัยการ

ผลิตตางๆ  

9. มีการเก็บบันทึกและสงถายขอมูลท่ีถูกตอง 

แมนยํา เพื่อชวยควบคุมปริมาณการเพาะปลูก

การเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมได 

1. ในบางกรณี เกษตรกรรายยอยไมอยูในฐานะที่

จะเจรจาเพื่อใหไดขอตกลงในระบบฟารม

สัญญา ที่เปนธรรมจากบริษัทขนาดใหญได  

2. ในกรณีการเพาะปลูกพืชหรือเพาะเลี้ยงใหมๆที่

เกษตรกรไมเคยปลูกหรือเพาะเลี้ยง เกษตรกร

อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องผลผลิต  และ

คุณภาพเนื่องจากความไมชํานาญ 

3. เกษตรกรอาจจะประสบภาวะหนี้สิน เพราะ

ปญหาการผลิตและการเบิกเงินลวงหนาจาก

ผูผลิต ทําใหเปนเรื่องยากที่เกษตรกรจะถอน

ตัวออกจากโครงการ 

4. อาจเกิดปญหาขัดแยงกับบริษัทในเรื่องของ

คุณภาพของอาหารสัตวและปจจัยอื่น ๆ ที่

บริษัทจัดหาให  ปญหาความลาชาในการ

จายเงินคาตอบแทน  ซึ่งไมเปดชองทางให

เกษตรกรตอรอง รวมท้ังไมมีหนวยงานที่เปน

กลางชวยไกลเกลี่ยขอขัดแยงในรูปแบบรวม

ศูนย 

5. ในบางกรณีเกษตรกรจะตองซื้อเมล็ดพันธุ ปุย 

ยาฆาแมลง หรืออาหารสัตวจากโรงงาน ซึ่ง

ราคาสินคาเหลานี้ไมมีการประกันราคา ราคา

เปล่ียนแปลงตามราคาที่โรงงานแปรรูปเปนผู

กําหนด 
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ตารางที ่6.21   ขอดีและขอเสียของระบบฟารมสัญญาที่มีตอผูผลติ  

ขอด ี ขอเสีย 

1. เขาถึงแหลงวัตถุดิบ การผลิตจากการทําฟารม

สัญญาจะมีความเชื่อถือไดมากกวาการซื้อ

จากตลาดเปด เนื่องจากสามารถสืบกลับไปท่ี

แหลงผลิตได 

2. สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทั้งมาตรฐาน

ตามความตองการของลูกคาและมาตรฐาน

ดานสุขอนามัย 

3. ปริมาณวัตถุดิบสม่ําเสมอ ทันเวลา และ

เพียงพอ 

4. สามารถวางแผนการผลิตและการตลาด

ลวงหนาไดมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถจัดหาวัตถุดิบไดลวงหนาในราคาที่

แนนอน ทําใหสามารถไปเสนอขายสินคาใหแก

ลูกคาไดลวงหนาในราคาที่กําหนดแนนอน 

6. ควบคุมตนทุนไดงาย โดยไมตองลงทุนซื้อที่ดิน

หรือสรางฟารมขึ้นเอง 

7. บริษัทจะเผชิญกับความเสี่ยงนอยลงเนื่องจาก

ไมต องรับ ผิดชอบตอการ เพาะปลูกหรือ

เพาะเลี้ยง 

1. จะตองมีวิธีการวางแผน  การดําเนินการที่ดี

และมีคูสัญญาฟารมประกันราคาจํานวนมาก

เพียงพอ  จึงจะไดกําไรและประสบความสําเร็จ 

2. ผูผ ลิตอาจจะประสบปญหาในดานพื้นที่

เ พ าะปลู ก ในระยะยาว  เนื่ อ งจากพื้ นที่ 

เพาะปลูกเปนของเกษตรกร 

3. ข อจํ ากั ดด านสั งคมและวัฒนธรรมของ

เกษตรกร  อาจจะมีผลกระทบตอการผลิต

วัตถุดิบใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูผลิต 

4. การจัดการที่ ไมมีประสิทธิภาพจะทํา ให

เกษตรกรหายออกไปจากระบบฟารมสัญญา 

5. เกษตรกรอาจจะขายสินคาที่ทําสัญญาไว 

ใหแก ผูผลิตอื่นที่ ไมไดทําสัญญา  ทําใหได

วัตถุดิบไมเพียงพอ 

6. เกษตรกรอาจจะไมซื่อสัตยในการใชส่ิงที่ไดมา

จากผูผลิต เชนเงินยืมลวงหนาโดยนําไปใชใน

ดานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต จะสงผลให

การผลิตตกต่ํากวาที่คาดหมายไว 

 

 จากขอดี-ขอเสียของระบบฟารมสัญญาทั้งในสวนเกษตรกรและโรงงานแปรรูป การ

ประยุกตใชหลักการระบบฟารมสัญญาที่มีประสิทธิภาพมีขอดีอยางมากในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

ของสินคาเกษตรและอาหารของไทยในตลาดตางประเทศภายใตสถานการณ FTA แตการประยุกตใช

ระบบฟารมสัญญานั้นจะตองมีวิธีการควบคุมและปองกันขอเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความเปนกังวลตอการเสียเปรียบ หรือการถูกควบคุม ของเกษตรกรตอผูผลิต ซึ่งยังทําใหหลายฝายทั้ง

ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมใหการยอมรับในระบบฟารมสัญญามากนัก  แตในขณะเดียวกันกับ

การที่ใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงโดยไมมีการวางแผนหรือจัดการผลิต การควบคุม

คุณภาพ การเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี และการขนสงที่ไมมีระบบ การพัฒนาระบบโซอุปทาน
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และโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารของไทยจะเปนไปไดยาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มี

เกษตรกรรายยอยอยูมาก   

  ระบบฟารมสัญญาจะเปนระบบที่มีศักยภาพอยางมากในประเทศที่มีเกษตรกรรายยอยไม

สามารถที่จะแขงขันได ถาไมสามารถเขาถึงการบริการตางๆ ของบริษัทที่ทําฟารมสัญญา   (เชน ตลาด 

องคความรู เทคโนโลยีตางๆ เปนตน)    แนวทางที่จะพัฒนาระบบฟารมสัญญาที่มีประสิทธิภาพและเปน

ธรรม  มีดังนี้ 

• การสนับสนุนจากภาครฐัและองคกรสวนทองถิ่น  การสนับสนุนใหเกษตรกรมี

ความรูและเขาใจในการบริหารจัดการแบบฟารมสัญญา เพื่อท่ีจะไมเสียเปรียบในการทําสัญญาหรือ

ขอตกลง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เอื้อประโยชนตอการจดัการระบบฟารมสัญญา เชน 

ระบบชลประทาน และเสนทางการขนสง เปนตน นอกจากนี้รัฐหรือองคกรสวนทองถิ่นควรทําหนาที่เปน

ศูนยกลางขอมูลและเผยแพรขอมูลดานตางๆที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลปริมาณความตองการสินคาในอดีต 

ขอมูลการพยากรณความตองการสินคา ขอมูลกฎเกณฑ และกฎระเบียบตางๆ  และขอมูลงานวิจัยดาน

การเกษตรที่จะชวยสนับสนุนระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารของไทย 

• การสรางรูปแบบสัญญาของระบบฟารมสัญญาตนแบบ  รัฐบาลหรือหนวย งานที่

เกี่ยวของควรจะจัดทํารูปแบบสัญญาในระบบฟารมสัญญาที่เหมาะสมสําหรับผลิตผลทางการ เกษตร

แตละประเภท รูปแบบสัญญาตนแบบนั้นผูผลิตและเกษตรกรยังสามารถนําไปประยุกตใชตาม

สถานการณที่เปนอยูได  เชน สัญญาในระบบฟารมสัญญา ที่เปนผลิตผลที่มีความผันผวนของราคาสูง

อาจจะสามารถใชระบบสัญญาที่มีความยืดหยุนของราคารับซื้อ (price flexibility contract) หรือใน

กรณีที่ผลิตผลทางการเกษตรนั้นตองพึ่งพาอาศัยเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง หรือหัวอาหารที่ไดจาก

โรงงานแปรรูปแตราคาสินคาเหลานี้ไมแนนอนมีความผันผวนสูง อาจจะตองทําสัญญาที่มีระบบแบงปน

ความเสี่ยงดานราคาเมล็ดพันธุ ราคาปุย ราคายาฆาแมลง หรือราคาหัวอาหาร ระหวางโรงงานแปรรูป

และเกษตรกร (risk sharing contract) เปนตน ซึ่งระบบสัญญาตนแบบดังกลาวจะตองมีการศึกษาใน

รายละเอียดของแตละผลิตผลทางการเกษตรและจะตองมีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลาเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและเปนธรรมจะพัฒนาไปสูความเชื่อถือ (trust) ในระบบโซอุปทาน ซึ่งความเชื่อถือ

ระหวางกันในโซอุปทานเกิดขึ้นแลว  ระบบโซอุปทานนั้นจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

4.2.1 การพัฒนากลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่เขมแข็ง ใหสามารถเขาถึงขอมูล-
ขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยี   

ขอเสียที่เกิดขึ้นในระบบฟารมสัญญาอาจจะหลีกเลี่ยงไดโดยการพัฒนากลุม

เกษตรกรหรือสหกรณที่มีอยูแลวใหมีความเขมแข็ง  มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบระบบฟารมสัญญา 

แตเปนการบริหารจัดการโดยกลุมเกษตรกรหรือกลุมสหกรณเอง  อยางไรก็ตามตองมีระบบที่เอื้อตอการ

เขาถึงขอมูลขาวสาร กฎเกณฑ รูปแบบทางคุณภาพที่ลูกคาตองการ ปริมาณการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงที่
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เหมาะสม องคความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ   ดังนั้นการใชแนวทางนี้จะเปนประโยชนและมีศักยภาพ

มากขึ้นหากมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสาร องคความรู หรือ

เทคโนโลยีที่จําเปนตอการบริหารจัดการโซอุปทานไดอยางรวดเร็ว แมนยํา แกกลุมเกษตรกรไดจะชวยให

การจัดการโซอุปทานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารในโซอุปทานตั้งแต

เกษตรกรไปยังผูบริโภคได 
 การวิเคราะหระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารไทยใน

ปจจบุัน  ขอดอยขอหนึ่งคือ การสื่อสารขอมูลขาวสารที่ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วตลอดโซอปุทาน ซึ่ง

หากการสื่อสารระหวางโซอปุทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะเปนผลใหตนทุนในโซอุปทานลดลง 

สินคามีการควบคุมตามขอกําหนดและสามารถสนองตอบตอความตองการของผูซื้อ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปจจุบันมีการพฒันาอยางตอเนื่อง ในปจจบุนัการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการ

จัดการระบบโซอุปทานนั้นไมเปนเรื่องที่ซับซอนหรือยุงยากมากนัก เพื่อใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีการศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีตามราย

ผลิตผลและตามรูปแบบโซอุปทานที่เหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรนํามาใชนั้น ควรจะ

สนับสนุนการจัดการระบบโซอปุทานดังตอไปนี้ 

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารความสัมพนัธระหวางเกษตรกรและโรงงาน เชน

ขอมูลแปลงปลกูหรือฟารมของเกษตรกร ขอมูลศักยภาพของผูปลูกหรือผูเพาะเลี้ยง ขอมลูผลผลิตที่

คาดหมาย ขอมูลเวลาเริ่มปลูก เวลาเพาะเลี้ยง เวลาลงปุยหรือยาฆาแมลง เปนตน 

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสอบกลับไดของสินคาและวัตถุดิบ เชนการใชระบบ 

RFID หรือ Barcode เปนตน 

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการวางแผนการเพาะปลูก การเก็บ

เกี่ยว เปนตน 

• เทคโนโลยีสนับสนุนการสื่อสารขอมูลระหวางโซอปุทาน เชน การใชระบบ

ขอความบนมอืถือ การใชระบบอินเทอรเนต หรือแมกระทั้งการสื่อสารผานเอกสารประจําสัปดาหหรือ

เดือน 

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบหรือสินคาที่รวดเร็ว 

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการซื้อ ขายสินคาระหวางโซอปุทาน 
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4.3  การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

 สินคาเกษตรอาหารที่ประเทศไทยสงออกสวนหนึ่งเปนสินคาขั้นปฐม (Primary Product) 

ขาดการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการผลิตสินคาดังกลาวตองพึ่งพาสภาพดิน

ฟาอากาศที่เอื้ออํานวย มากกวาการอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  ทําใหปริมาณผลผลิตมี

ความแปรปรวน ราคาสินคาจึงไมมีเสถียรภาพ  (ตารางที่ 6.22)  จากตารางที่ 6.23-6.29 จะเห็นไดวา 

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีมูลคาการสงออกคิดเปนบาทตอกิโลกรัมสูงกวาผลผลิตเกษตรกรรมที่ยังไม

ผานการแปรรูปหรือมีแปรรูปเพียงเล็กนอย  ตัวอยางเชน  

- ขาวสารมีราคาตอหนวยประมาณเทากับ 10-20 บาท/กก. (ขึ้นกับชนิดขาว)  ในขณะที่

ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวเจามีราคาตอหนวยเทากับ 30-90 บาท/กก. (ขึ้นกับชนิดผลิตภัณฑ)  โดย

มูลคาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากขาวสูงกวาขาวสารประมาณ 3-4 เทา  (ตารางที่ 6.24) 

- เนื้อไกแชเย็นและแชแข็งมูลคาการสงออกนอยกวาเนื้อไกแปรรูปประมาณ 2 เทา (ตาราง

ที่ 6.25)  ซึ่งในระหวางป 2547-2548   ไทยสงออกในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปมากกวา 90% ของมูลคา

สงออกทั้งหมด  โดยเพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึงประมาณ 50%  เนื่องจากปญหาของการระบาดของโรค

ไขหวัดนก   นอกจากนี้ในบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย  ไดหามนําเขาสัตวมีชีวิตและไกสดแชเย็นและแช

แข็ง ใหนําเขาเฉพาะไกสด 

การเปดการคาเสรีอาจมีผลกระทบตอสินคาเกษตรที่ไทยมีการผลิตแตไมสามารถแขงขันได

เนื่องจากตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เชน เนื้อสัตว นมและผลิตภัณฑนม ผลไมเมืองหนาว หอม กระทียม 

พริก จะเห็นไดวา  ความสามารถในการแขงขันในหมวดสินคาเกษตรอาหารสวนใหญแลวไทยเสียเปรียบ

ประเทศคูสัญญาภายใตขอตกลงการคาเสรีที่ไทยไดจัดทําและมีผลบังคับใชแลว  (ตารางที่ 6.26)   

โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดกลุมสินขาวขาวและผลิตภัณฑจากขาว กลุมผักและผลไม   อยางไรก็ตาม

กลุมของผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ของไทยยังมีดัชนีความไดเปรียบทางการคา (RTA)  

4.3.1  กระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา 

 ผลผลิตทางการเกษตรที่เปนของสดหรือกึ่งสดจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น ทั้งนี้

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ทางเคมี-ชีวเคมี และทางจุลินทรียภายในโครงสรางของ

ผลผลิตนั้นๆ  เชน การหายใจ  ปฏิกิริยาเคมีภายในโครงสราง ปฏิกิริยาเนื่องจากเอนไซม  และการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย  พยาธิหรือแมลง-ไขแมลงที่ปนเปอน   การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหเกิด

การเสื่อมเสียแกผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก   ดังนั้นการใชเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารใน

รูปแบบตางๆ นอกจากจะสามารถยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  แลวยังสามารถชวยใน

การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารและเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร   ทั้งนี้ตาม

รายงานของสถาบันอาหาร (2547a) วาผลิตผลทางการเกษตรรอยละ 80-90 จะถูกสงไปยังโรงงานเพื่อ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑ  การผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะใชเทคโนโลยีการผลิตที่
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แตกตางกันตามประเภทของผลิตภัณฑ ระดับของเทคโนโลยีจะมีตั้งแตขั้นพื้นฐานที่สามารถหาไดและ

ผลิตเองไดในประเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ   
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ตารางที่ 6.22     สถิติสินคาอาหารสงออกของไทยป 2548- 2549 (ม.ค.-มี.ค.) จําแนกรายสินคา 

ปริมาณสงออก (ตัน) %ปริมาณเปล่ียนแปลง มูลคาสงออก (ลานบาท) 
%มูลคา

เปล่ียนแปลง 

ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 
ป 

2548 
ป 2549 

สินคาอาหาร
สงออก 

ท้ังป ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ท้ังป ม.ค.-มิ.ย. ท้ังป ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ท้ังป 
ม.ค.-
มิ.ย. 

 สินคาอาหารที่มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น  

กุง 282,994  107,937  130,904  17.0  21.3  71,605  26,931  33,339  6.1  23.8  

ทูนาแปรรูป 454,909  210,998  244,177  20.5  15.7  45,513  20,031  23,742  25.7  18.5  

ไกและสัตวปก 284,864  127,581  146,545  24.4  14.9  34,974  15,166  17,778  28.9  17.2  

ผลไมแปรรูป 832,731  415,267  485,356  5.4  16.9  28,277  13,405  15,406  12.0  14.9  

ผัก 489,163  266,180  288,225  -4.3  8.3  17,136  8,692  9,574  5.7  10.1  

ปลาแชแข็ง 353,232  174,219  193,365  -11.1  11.0  18,301  8,888  8,952  9.8  0.7  

ปลาหมึก 101,017  53,944  52,460  -6.4  -2.8  16,269  8,299  8,562  -5.4  3.2  

มันสําปะหลัง 
3,031,30

8  
1,597,260  1,902,242  -39.6  19.1  12,778  6,382  7,567  -15.0  18.6  

อาหารสัตวเลี้ยง 

(สุนัขและแมว) 
199,310  95,331  103,284  -8.0  8.3  13,475  6,116  6,745  10.5  10.3  

ปลาแปรรูป 

(ปลากระปอง) 
171,761  84,557  81,868  5.0  -3.2  13,674  6,423  6,594  10.7  2.7  

แปงมัน

สําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ 

1,430,77

7  
842,267  753,843  25.5  -10.5  9,707  4,080  6,541  14.0  60.3  

ผลไมสด/แช

แข็ง/แหง 
630,138  282,657  273,829  4.6  -3.1  11,783  5,299  5,898  18.1  11.3  

นํ้าผัก/นํ้าผลไม 225,606  116,378  154,508  4.6  32.8  7,533  3,816  4,777  3.9  25.2  

เครื่องเทศ 

เครื่องปรุงรส 
154,898  66,558  73,235  21.8  10.0  6,525  3,098  3,422  13.0  10.5  

ผลิตภัณฑแปร

รูปขาว 
65,031  30,829  34,707  -2.4  12.6  3,710  1,680  1,854  -2.2  10.4  

อาหารสัตว 484,402  250,484  218,874  53.6  -12.6  2,091  931  1,662  33.5  78.6  

แปงสตารซ 195,754  95,410  128,443  2.0  34.6  3,087  1,391  1,577  6.1  13.4  

สินคาอาหารที่การสงออกลดลง 

ขาว 7,537,341  3,920,650  3,441,612  -24.5  -12.2   93,547  46,462  43,842  -13.7  -5.6  

นํ้าตาล 3,041,397  1,820,866  922,523  -33.9  -49.3  28,326  16,468  11,159  -13.1  -32.2  

นํ้ามัน/ไขมันปาลม 175,221  112,054  66,666  -27.0  -40.5  3,786  2,443  1,294  -27.4  -47.0  

เครื่องดื่มไมมี

แอลกอฮอล  
98,110  72,418  24,421  -38.0  -66.3  2,857  2,286  468  -29.5  -79.5  

 

รวมอาหารสงออก
ท้ังส้ิน 

23,259,220  12,595,934  11,174,343  -22.7  -11.3  519,816  244,987  259,439  2.5  5.9  

ที่มา: ศูนยสารสนเทศ สถาบันอาหาร   ขอมูลเบื้องตนจากกรมศุลกากร 
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ตารางที่ 6.23     สถิติการสงออกกุง ปลาของไทย และผลิตภัณฑจากกุง ปลา ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ราคา/
หนวย ราคา/หนวย ราคา/หนวย 

รายการ 
 ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลคา  (ลาน

บาท) (บาท/กก.) 
ปริมาณ

(ตัน) 
มูลคา   

 (ลานบาท) (บาท/กก.) 
ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลคา 

 (ลานบาท) (บาท/กก.) 

กุงกุลาดํา แชแขง็ 53,057 15,028.9 283.26 33,055 8,570.5 259.28 29,136 6,991.4 239.96 

กุงกามกรามแชแข็ง 3,923 796.1 202.93 6,419 1,355.8 211.22 8,093 1,713.6 211.74 

กุงอื่น ๆ สดแชเยน็ แชแข็ง 65,538 16,711.0 254.98 118,514 27,804.0 234.61 119,828 29,097.5 242.83 

กุงแหง 489 126.3 258.28 539 125.9 233.58 753 167.7 222.71 

กุงตมสุกแชเย็น 163 29.8 182.82 160 31.7 198.13 79 13.5 170.89 

กุงกระปอง 5,353 1,348.1 251.84 4,260 1,096.6 257.42 4,467 1,153.1 258.14 

กุงแปรรูป 112,440 33,271.5 295.90 116,403 32,373.7 278.12 147,913 38,052.4 257.26 

รวม 240,963 67,312  279,350 71,358  310,269 77,189  

เนื้อปลาสดแชเย็น แชแข็ง 131,016 11,487.7 87.68 132,336 13,093.2 98.94 117,195 11,760.4 100.35 

ปลาสด แชเย็น แชแข็ง 234,254 4,687.7 20.01 220,591 5,198.7 23.57 247,383 5,876.3 23.75 

ปลาแหง 50,914 1,994.2 39.17 64,297 2,412.2 37.52 76,213 2,581.6 33.87 

ปลามีชีวิต และพันธุปลา 5,800 837.6 144.41 4,753 839.4 176.60 3,654 765.9 209.61 

ทูนากระปอง 311,926 29,207.4 93.64 368,620 36,261.2 98.37 416,227 40,408.0 97.08 

ปลาทูนาแปรรูป 66,445 7,005.0 105.43 84,898 9,121.3 107.44 85,217 8,653.6 101.55 

รวม 800,355 55,219.6  875,495 66,926  945,889 70,045.8   
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ตารางที่ 6.24    สถิติการสงออกขาวและผลติภัณฑจากขาวของไทย ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ราคา/หนวย 
ราคา/
หนวย 

ราคา/หนวย รายการ ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลาน
บาท) (บาท/กก.) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ขาวขาว 4,865,399 44,772.4 9.20 2,617,263 29,513.4 11.28 2,552,029 30,622.6 12.00 

ขาวหอมมะลิ 1,348,128 26,237.0 19.46 1,447,266 26,193.4 18.10 1,639,633 30,936.9 18.87 

ขาวเหนียว 147,871 2,096.7 14.18 192,439 2,528.8 13.14 215,782 3,381.8 14.24 

ขาวนึ่ง 2,217,090 21,988.6 9.92 1,741,447 19,947.3 11.45 1,577,207 18,251.4 11.54 

ขาวกลองหอมมะลิ 62,717 1,085.0 17.30 60,131 978.2 16.27 58,299 953.1 15.97 

รวม 2,427,678.0 25,170.3   1,994,017.0 23,454.3   1,851,288.0 22,586.3   

                    

แปงขาวเจา 35,111 594.1 16.92 38,948 759.1 19.49 30,134 588.4 19.53 

แปงขาวเหนียว 69,058 1,446.0 20.94 72,372 1,405.6 19.42 78,379 1,663.8 21.23 

รวม 104,169 2,040   111,320 2,165   108,513 2,252 40.75 

                    

เสนหมี่กวยเตี๋ยว 43,798 1,559.3 35.60 41,879 1,508.1 36.01 45,810 1,741.6 38.02 

ขนมปงกรอบ 21,721 2,152.4 99.09 22,268 2,121.2 95.26 24,334 2,098.0 86.22 

แปงแผน 992 73.1 73.69 768 63.9 83.20 725 61.7 85.10 

รวม 66,511.00 3,784.80   64,915.00 3,693.20   70,869.00 3,901.30   

ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
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ตารางที่ 6.25    สถิติการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังของไทย ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549  

รายการ ปริมาณ 
 (ตัน) 

มูลคา 
 (ลาน
บาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
 (ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
 (ตัน) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ราคา/
หนวย 

(บาท/กก.) 

มันสําปะหลังอัดเม็ด 2,212,948 6,391.6 2.89 258,294 838.0 3.24 393,315 1,386.7 3.53 

มันเสน 2,805,986 8,640.7 3.08 2,772,944 11,938.5 4.31 3,820,357 15,777.3 4.13 

แปงมันสําปะหลัง 73,909 600.5 8.12 52,943 511.9 9.67 56,098 475.1 8.47 

แปงหยาบทําจากมัน

สําปะหลัง 4 0.1 25.00 56 1.6 28.57 74 2.1 28.38 

สตารชทําจากมัน

สําปะหลัง 1,039,726 7,596.1 7.31 956,543 8,851.2 9.25 1,614,436 13,177.4 8.16 

แปงมันสําปะหลังอื่น ๆ 4,661 89.5 19.20 4,267 100.4 23.53 1,252 26.2 20.93 

เดกตรินและโมดิไฟด

สตารชอื่นๆ 653,461 10,510.2 16.08 594,090 10,724.4 18.05 641,034 11,090.1 17.30 

หัวมันสําปะหลัง 74 1.8 24.32 70 1.5 21.43 206 4.9 23.79 

สาคู ทําจากแปงมัน

สําปะหลัง 24,024 279.2 11.62 23,284 292.9 12.58 24,734 300.7 12.16 

เศษมันสําปะหลัง 194,265 479.3 2.47 319,522 754.9 2.36 315,594 730.1 2.31 

รวม 7,009,066 34,589.0 4.93 4,982,014 34,015.3 6.83 4,336,127 27,503.9  

ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
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ตารางที่ 6.26     สถิติการสงออกเนื้อไกแชแข็งและเนื้อไกแปรรูปของไทย ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ราคา/หนวย ราคา/หนวย 
ราคา/
หนวย 

รายการ ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา    
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา      
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา      
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ไกสดแชเย็นแชแข็ง 26,547 1,749.0 65.88 4,548 537.9 118.27 8,038 595.60 74.10 

ไกแปรรูป 174,268 20,853.0 119.66 233,510 27,338.5 117.08 251,662 28,842.70 114.61 

สุกรสดแชเย็นแชแข็ง 5,101 361.8 70.93 5,858 444.3 75.84 3,299 240.20 72.81 

รวม 205,916 22,963.8  243,916 28,320.7  262,999 29,678.50  

ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
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ตารางที่ 6.27      สถิติการสงออกผลไมและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทย ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 รายการ 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ผลไมสดแชเย็น                   

1) ลําใย 115,481 2,166.0 18.76 132,287 2,134.7 16.14 119,431 2,116.0 17.72 

2) ทุเรียน 120,885 1,629.8 13.48 132,550 2,186.4 16.49 137,391 2,726.9 19.85 

3) มะมวง 4,731 176.5 37.31 2,674 182.2 68.14 11,385 317.8 27.91 

4) ลิ้นจี่ 9,271 177.6 19.16 13,446 253.8 18.88 11,119 281.9 25.17 

5) กลวย 12,712 147.8 11.63 41,768 159.8 3.83 19,662 193.7 9.85 

6) เงาะ 1,962 31.2 15.90 1,992 30.9 15.51 640 17.3 27.03 

7) มังคุด 26,763 439.3 16.41 40,372 699.7 17.33 15,008 262.8 17.51 

ทุเรียนแชแข็ง 31,990 590.8 18.47 17,250 459.3 26.63 16,542 464.2 28.06 

ลําใยแชแข็ง 708 27.2 38.42 789 33.2 42.08 356 21.3 59.83 

ลําไยแหง 71,563 1,534.2 21.44 94,104 2,278.1 24.21 78,391 1,606.6 20.49 

เงาะและเงาะสอดใสสับปะรดกระปอง 11,449 378.7 33.08 10,879 372.7 34.26 8,521 297.5 34.91 

ลิ้นจี่กระปอง 11,540 412.0 35.70 11,166 393.7 35.26 11,452 414.9 36.23 

ลําใยกระปอง 11,323 403.3 35.62 12,632 442.2 35.01 11,205 400.1 35.71 

มะมวงกระปอง 10,903 344.8 31.62 10,679 366.1 34.28 12,447 432.5 34.75 

ผลไมรวมกระปอง 81,789 2,869.3 35.08 90,292 3,217.5 35.63 93,261 3,181.9 34.12 

ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
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ตารางที่ 6.28      สถิติการสงออกผักและผลิตภัณฑผักแปรรูปของไทย ป 2547-2549 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 รายการ 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ราคา/หนวย 
(บาท/กก.) 

ขาวโพดสําหรับบริโภค 9,271 177.6 19.16 13,446 253.8 18.88 274 6.1 22.26 

ขาวโพดอื่น ๆ 4,731 176.5 37.31 2,674 182.2 68.14 38,224 375.1 9.81 

ผักสด แชเย็น  

1) หนอไมฝรั่ง 12,712 147.8 11.63 41,768 159.8 3.83 14,267 993.4 69.63 

2) หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก 

กระเทียม 1,962 31.2 15.90 1,992 30.9 15.51 62,257 571.9 9.19 

3) พริก 26,763 439.3 16.41 40,372 699.7 17.33 320 86.4 270 

4) ขาวโพดฝกออน 31,990 590.8 18.47 17,250 459.3 26.63 5,878 496.3 84.43 

5) กระเจี๊ยบขาว 708 27.2 38.42 789 33.2 42.08 3,092 323.2 104.53 

ผักกระปองและแปรรูป          

1) ขาวโพดฝกออนกระปอง 63,487 1,665.3 26.23 75,912 2,035.8 26.82 96,347 2,145.1 22.26 

2) ขาวโพดหวานกระปอง 95,808 2,709.8 28.28 103,237 3,009.3 29.15 125,310 4,291.0 32.24 

3) หนอไมกระปอง 21,879 502.8 22.98 19,460 480.2 24.68 25,001 589.5 23.58 

4) ขาวโพดหวานแชแข็ง 71,563 1,534.2 21.44 94,104 2,278.1 24.21 4,730 166.6 35.22 

5) กระเจี๊ยบแชแข็ง 9,271 177.6 19.16 13,446 253.8 18.88 1,867 113.8 60.95 

ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 6.29    สถิติการสงออกสับปะรดและผลิตภัณฑจากสับปะรดของไทย ป 2547-2549      

ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ราคา/หนวย ราคา/หนวย 
ราคา/
หนวย 

รายการ ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา      
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา    
(ลานบาท) 

(บาท/กก.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา    
(ลาน
บาท) (บาท/กก.) 

สับปะรด สดแชเย็น 4,667 50.3 10.78 5,165 50.8 9.84 6,772 80.3 11.86 

สับปะรด แชแขง็ 2,049 101.6 49.59 4,643 172.4 37.13 2,410 142.5 59.13 

สับปะรดกระปอง 451,420 11,165.5 24.73 483,070 12,042.1 24.93 593,030 13,369.3 22.54 

น้ําสับปะรด 114,531 4,582.8 40.01 119,490 4,516.8 37.80 187,633 5,251.8 27.99 

สับปะรด แปรรปู 23,731 1,014.7 42.76 25,282 1,221.3 48.31 27,620 1,362.9 49.34 

รวม 596,398 16,915 - 637,650 18,003 158.00 817,465 20,207 - 

  ที่มา : ดัดแปลงจาก   http://www.ops2.moc.go.th/meeting/bb.xls  (ขอมูลการสงออก กระทรวงพาณิชย) 

  หมายเหต:ุ ขอมูลสินคาอื่นๆ จะรายงานในรายงานฉบับตอไป 
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 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสงออกของสินคาเกษตรไทยเปนแนวทางในการเพิ่ม

โอกาสและความสามารถในการแขงขันภายใตการคาเสรีมากขึ้น  โดยแทนที่จะสงออกในรูปของสินคา

เกษตรธรรมชาติ (natural agricultural produces) ซึ่งมีมูลคาไมสูงนัก มีการแขงขันสูง  ผลิตภัณฑมีการ

เส่ือมเสียและเสื่อมคุณภาพไดงาย  การสงออกในรูปแบบของสินคาเกษตรอาหารแปรรูปนอกจากจะมี

มูลคาที่สูงกวาแลว  ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีความคงตัวคอนขางสูง สามารถเก็บรักษา

ไวไดนาน  ไมเส่ือมเสียคุณภาพไดงายหากมีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมอาจมีอายุการเก็บรักษานาน

เปนปๆ  เชน ผลิตภัณฑที่มีความชื้นต่ํา (อาหารอบแหง)  อาหารความชื้นปานกลาง (intermediate 

moisture food เชน น้ําพริก เครื่องแกงตางๆ)  อาหารพรอมบริโภค(ready to eat foods)  หรือการเพิ่ม

มูลคาโดยนํามาจัดการและแปรรูปขั้นตนเพื่อใหงายและสะดวกตอผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑอาหารสดตัด

แตง(fresh cut produces)  อาหารพรอมปรุง เชน เมนูถาดตางๆ   ซึ่งจําเปนตองมีเทคโนโลยีในการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่แตกตางกันไป     ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

โดยรวมของไทยควรมุงเนนการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดานการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ  การสรางตราสินคาที่เปนของคน

ไทย ตลอดจนสรางคุณคาใหกับสินคาดวยดวยภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูซึ่งเปนสิ่งที่คูแขงลอกเลียน แบบ

ไดยากเสริมดวยการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาใหเกิดมูลคาในเชิงพาณิชยเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในขั้นตอไป  สงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคา (Value added) และการสรางสรรคคุณคา (Value 

creation) ใหกับสินคา   เสริมศักยภาพในการแขงขันใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในระยะยาว    

 กระบวนการผลิตที่สําคัญไดแก การใชความรอน การแชเย็น-แชเยือกแข็ง  การทํา

แหง  การหมัก-การดอง และการฉายรังสี  นอกจากนี้ดวยกระแสของผูบริโภคที่ตองการอาหารธรรมชาติ

และอาหารที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น  จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในการแปรรูป เชน การนําเทคนิค

ในการถนอมรักษาอาหารมากกวาหนึ่งวิธีมาใชรวมกัน ที่เรียกวา hurdle technology เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ใชอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํามากเกินไปในการแปรรูปอาหาร  ซึ่งอาจมีการใชสารเคมีหรือสารยับยั้งจุลินทรีย

รวมดวย  หรือการแปรรูปดวยเทคโนโลยีขั้นสูง เชน การใชคลื่นไมโครเวฟ  การใชความดันสูง (high 

pressure processing)  การใชกระแสไฟฟา (ohmic heating หรือ pulse electric field technology)   

โดยกระบวนการแปรรูปแตละวิธีมีขอดี-ขอเสียแตกตางกันไป  ในรายงานวิจัยฉบับน้ีจะกลาวถึง

กระบวนการแปรรูปที่ใชในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย  

• การแปรรูปโดยใชความรอน (Thermal process Technology) 
 เปนการแปรรูปที่ใชความรอนฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารหรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลง

อันเนื่องจากกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อปองกันการเนาเสีย สามารถทําไดโดยการเพิ่มอุณหภูมิ

ผลิตภัณฑใหสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียได  โดยอุณหภูมิที่ใชมี 3 ระดับ คือ 



 

 
6-108 

 
รูปที่ 6.1.   ฤดูกาลของผลไมไทย 

 

 

     
 

 
 

รูปที่ 6.2.  รูปแบบการเพิ่มมูลคาของผลไมไทย 
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- ความรอนที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือด (Pasteurization) สามารถทําลายจุลินทรีย

ชนิดกอโรคไดแตไมสามารถทําลายจุลินทรียทั้งหมดได ผลิตภัณฑที่ไดจะตองเก็บไวในตูเย็นเพื่อปองกัน

การเนาเสียระหวางเก็บ 

- ความรอนที่อุณหภูมิน้ําเดือด (Sterilization) สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียได

เกือบทั้งหมดยกเวน  จุลินทรียที่ทนความรอนสูง ผลิตภัณฑที่ไดสามารถเก็บไวไดนานโดยที่ไมตองแชเย็น 

แตตองบรรจุในภาชนะปดสนิทที่สะอาดและผานการฆาเชื้อแลว 

- ความรอนที่สูงกวาอุณหภูมิน้ําเดือด โดยอาศัยความดันชวย วิธีนี้สามารถ

ทําลายจุลินทรียที่ทนความรอนได นิยมใชกับอาหารบรรจุขวด หรือบรรจุกระปอง มักใชกับอาหารที่มี

ความเปนกรดต่ํา อาทิเชน เนื้อสัตว หรือผักตางๆ เปนตน  

 การใชความรอนกับอาหารเพื่อการแปรรูปนั้นมีหลายวิธี โดยแตละวิธีมีจุดหมายที่

จําเพาะเจาะจง ดังนั้นระดับความรอนที่ใชจึงมากนอยแตกตางกัน  กระบวนการแปรรูปโดยไมใชความ

รอน เชน 

กระบวนแปรรูปอาหารโดยการใชความรอน 

การระเหยหรือการทําเขมขน เปนการกําจัดน้ําบางสวนออกจากอาหารเหลวดวยการตมโดยอาศัยความ

แตกตางระหวางความสามารถในการระเหยน้ําและตัวละลาย  อาหารที่ผานการทําใหเขมขนแลวมักจะ

ตองผานกระบวนการอื่นกอนที่จะนําไปจําหนาย 

ขอดี ขอเสียและขอจาํกัด 

1) เปนการทําใหอาหารมีความเขมขนขึ้นโดยการลดน้ําหนักและ

ปริมาตรกอนเขาสูกระบวนการทําใหแหง การแชแข็ง หรือการฆา

เชื้อแบบ Sterilize  เพื่อประหยัดพลังงานและลดคาใชจายใน

การเก็บรักษา การขนสงและการกระจายสินคา 

2)  เปนการเพิ่มปริมาณของแข็งในอาหาร เชน แยม และเปนการลด

คากิจกรรมของน้ํา (Water activity) 

3)  เปนการเพิ่มความสะดวกใหแกผูบริโภค เชน น้ําผลไมเขมขนที่

ตองนํามาเจือจางเวลาดื่ม ซุป ซอสมะเขือเทศ หรือเปนการเพิ่ม

ความสะดวกใหแกผูผลิต เชน น้ําผลไมเขมขนสําหรับใชทํา

ไอศกรีมหรือผลิตภัณฑขนมอบ 

4) การระเหยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นหรือสีของอาหาร เชน 

นํ้าเชื่อมคาราเมล ซึ่งสามารถนําไปใชในผลิตภัณฑขนมอบหรือ

ลูกกวาดที่ทําจากน้ําตาล 

1) เกิดการสูญเสียของสารหอม
ระเหย 

2) เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล
ในผลิตภัณฑ 

3) เกิดการสูญเสียคุณคาทาง

อาหาร เนื่องจากวิตามินบาง

ตัวถูกทําลายดวยความรอน 
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การดันผานเกลียวอัด (Extrusion)  เปนกระบวนการที่รวมหลายๆ กรรมวิธีเขาดวยกัน เชน การผสม 

การตม การนวด การเฉือน และการขึ้นรูป อาหารนี้จะถูกอัดผานหนาแปลน (die) ที่อยูปลายเกลียวหรือ

สกรูที่อยูภายในเครื่องอัดอาหารใหเกิดการสุกพองหรือไมพองทันที ซึ่งสามารปรับเปล่ียนหนาแปลนใหมี

รูปรางตามตองการเพื่อใหอาหารมีรูปรางที่หลากหลาย  ขณะที่วัตถุดิบเคลื่อนที่ผานเครื่องจะไดรับ

พลังงานเชิงกลและพลังงานความรอนในเวลาสั้นแตเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

และองค ประกอบของอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมรูปรางและลักษณะรวมทั้งคุณสมบัติทาง

ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑได  ไดแก ขนมขบเคี้ยวตางๆ ขนมปงกรอบ ผลิตภัณฑธัญพืชพรอม

รับประทาน คอรนเฟลค (Cornflakes) ขนมขบเคี้ยวที่ยังไมสุกพองทันที มักกะโรนี อาหารสัตวเล้ียง ปู

เทียมหรือคะมาโบโกะ 

 ขอดี  ขอเสียและขอจาํกัด 

1) ความหลากหลาย กระบวนการดังกลาวสามารถสรางความ

หลากหลายของผลิตภัณฑไดโดยการเปลี่ยนสวนผสมของอาหาร

หรือเปล่ียนสภาวะการทํางานของเครื่องได กระบวนการมีความ

ยืดหยุนสูง สามารถดัดแปลงใหไดผลิตภัณฑใหม ซึ่งตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค 

2) ลดคาใชจาย การดันผานเกลียวอัดเปนวิธีที่มีคาใชจายต่ําและให

ผลผลิตสูงกวาการตมหรือขึ้นรูปอื่นๆ 

3) ใหอัตราการผลิตสูงและสามารถทําการผลิตในลักษณะตอเนื่อง
แบบอัตโนมัติไดความสามารถในการผลิตอาหารขบเคี้ยวดวย

อัตราการผลิตสูง 

4) ไมมีของเสียจากกระบวนการ 

1)  มีการสูญเสียสารอาหารจาก

ความรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด

ของอาหาร ปริมาณความชื้น 

แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ที่ ใ ช ใ น

กระบวนการ 

2) สีของผลิตภัณฑซีดลงเมื่อ

เปรียบ เทียบกับวัตถุดิบกอน

ผานการอัดพอง 

 

การทําแหง (Drying)  เปนวิธีการระเหยน้ํา หรือความชื้นออกจากอาหารใหมากที่สุด หรือเหลือความชื้น

อยูเพียงเล็กนอย โดยน้ําหรือความชื้นจะเคลื่อนที่มาที่ผิวหนาของอาหารเมือ่ไดรับความรอน  อาหารจะ

มีความชื้นลดลงซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  โดยทั่วไปอุณหภูมิของผลิตภัณฑใน

ระหวางกระบวนการมักจะไมสูงพอที่จะยังยัง้การทํางานของเอนไซม     

ขอดี ขอเสียและขอจาํกัด 

1) ลดน้ําหนักของผลิตภัณฑลงชวยทุนคาใชจาย
ในการขนสง 

2) เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑและ

ความสะดวกสบายแก ผู บ ริ โภคในการ

รับประทาน เชน นมผง หรือน้ําผลไมผง 

1) รูปรางลักษณะของอาหารหรือเซลลของอาหาร
เกิดการเปลี่ยนแปลง เหี่ยวยน 

2) ในกรณีเนื้อสัตว  อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโปรตีนเสียสภาพและจับตัวกัน สูญเสีย

ความสามารถในการอุมน้ํา เปนผลใหกลามเนื้อ
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สามารถชงรับประทานไดสะดวก 

3) ความสามารถในการยอย (Digestibility) และ

คาทางชีวภาพของโปรตีนในอาหารสวนใหญ

ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย 

 

เหนียวและแข็ง 

3) สูญเสียสารหอมระเหยบางชนิด  ซึ่ งมักจะ

สูญเสียในชวงแรกของการอบแหง สามารถ

ควบคุมไดโดยการใชอุณหภูมิต่ําในการทําให 

4) ผลิตภัณฑที่มีไขมันอยูอาจเกิดการเหม็นหืนได 
เชน นมผง   

5) อาจเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑ (Browning) นม

หรือผลไมในระหวาการเก็บรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

อุณหภูมิและคากิจกรรมของน้ํา (water activity) 

ของอาหาร 

6) เกิดการสูญเสียวิตามินที่ไวตอความรอน เชน 

วิตามินซี ไทอามีน เปนตน 

การทอด (Frying )  เปนกรรมวิธีที่ทําลายเชื้อจุลินทรีย เอนไซม และลดคากิจกรรมของน้ําที่ผิวอาหาร

และยังเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารดวย   ถาเปนการทอดอาหารชิ้นบางๆ ความชื้นของ

อาหารหลังการทอดจะเปนตัวกําหนดอายุของผลิตภัณฑอาหารซึ่งมีความชื้นอยูภายใน เชน โดนัท ปลา 

อายุการเก็บรักษาเนื้อไกชุบแปงหรือขนมปงปนทอดจะสั้นเนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของน้ําและน้ํามันใน

ระหวางการเก็บรักษาจึงไมนิยมใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ตองมีการเก็บรักษาในโกดังสินคานาน

แตนิยมผลิตในรานคายอยมากกวา    

กระบวนการทอดที่อุณหภูมิสูงจะชวยลดเวลาและเพิ่มอัตราการผลิต แตขณะเดียวกันจะเปนการเรงให

น้ํามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความหนืด สีและกลิ่นของน้ํามัน ทําใหตองเปลี่ยนน้ํามันบอยขึ้นเปนการ

เพิ่มคาใชจาย และการเดือดของอาหารอยางรุนแรงที่อุณหภูมิสูงและการสูญเสียน้ํามันที่ติดขึ้นมากับไอ

น้ํา  อุณหภูมิที่สูงทําใหเกิดการแตกตัวเปน acrolein ซึ่งเปนควันบนน้ํามัน ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง  

ขอดี ขอเสียและขอจาํกัด 

1)  การใชอุณหภูมิที่สูงในระยะเวลาที่รวดเร็ว

จะทําใหตัวผลิตภัณฑเกิดเปลือกนอกที่แข็ง

ปดกั้นผิวหนาของอาหารไว ทําใหยังคง

รักษาคุณคาทางอาหารไวภายในได 

2) มีการสูญเสียคารโบไฮเดรตและเกลือแรเปน

จํานวนนอย 

 

1) สูญเสียวิตามินที่ละลายในน้ํามัน   เนื่องจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

2) ตองทําการควบคุมเวลาและอุณหภูมิที่ใชในการ
ทอด เพื่อปองกันการอมน้ํามันในตัวผลิตภัณฑ 

3) ตองใชน้ํามันที่มีคุณภาพ  เนื่องจากสัมผัสกับ

อาหารโดยตรง 

4) การใชน้ํามันทอดซ้ําหลายครั้งจะทําใหผลิตภัณฑ
มีสีคลํ้า และเกิดสารกอมะเร็งขึ้นได 
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• การแปรรูปโดยไมใชความรอน 
เปนกรรมวิธีกําจัดความรอนออกจากอาหารโดยการลดอุณหภูมิ  ซึ่งชวยยับยั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษา แตอาจไมกอใหเกิดการทําลายเชื้อจุลินทรียในอาหาร  

โดยผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติดานประสาทสัมผัสและคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับอาหารธรรมชาติ

มาก  เนื่องจากไมมีการใชความรอนในกระบวนการ  วิธีในการใชความเย็นกับผลิตภัณฑอาหารก็จะมี

ความแตกตางกันไป    กระบวนการแปรรูปโดยไมใชความรอน เชน 

การแชเย็น (Chilling)   เปนการแปรรูปที่ควบคุมอุณหภูมิของอาหารใหอยูในระหวาง -1 ถึง 8 องศา

เซลเซียส  เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย   โดยทั่วไปจะใช

การแชเย็นรวมกับการแปรรูปลักษณะอื่นๆ อาทิเชน การหมัก การฉายรังสี หรือการพาสเจอรไรซ เพื่อยืด

อายุการเก็บรักษาใหยาวนานขึ้น  

ขอดี ขอเสียและขอจํากัด 

1) คุณคาทางโภชนาการของอาหารเกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือลดลงนอยมาก 

2) ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑใกลเคียงกับ

สภาพธรรมชาติ 

3) อาหารที่มีสวนประกอบของไขมันหรือน้ํามัน

เกิดความแข็งหรือความคงตัว 

 

1) เกิดความเสียหายทางกายภาพกับผลไมเขตรอน
บางชนิดซึ่งเรียกวาอาการสะทานหนาว เชน เกิด

สีน้ําตาลภายในหรือภายนอก 

2) การแชเย็นเนื้อกอนการเกิดระยะ Rigor mortis 

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมตองการที่

เรียกวาการหดตัวเนื่องจากความเย็น (Cold 

shortening) 

การแชเยือกแข็ง (Freezing)   เปนการลดอุณหภูมิของอาหารใหต่ําลงกวาจุดเยือกแข็งโดยสวนของน้ํา

จะเปลี่ยนสภาพไปเปนผลึกน้ําแข็ง  หากใชวิธีการแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาที่ถูกตองเหมาะสม 

อาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโภชนาการและประสาทสัมผัสนอยมาก   การแชเยือกแข็งแบบเร็ว

มากมักชวยลดความเสียหายของผักและผลไมโดยเฉพาะผักผลไมที่มีโครงสรางออนแอ ในการแชเยือก

แข็งไกนั้นมักใชการแชเยือกแข็งแบบเร็วเนื่องจากจะใหสีของผลิตภัณฑที่สม่ําเสมอ   อาหารสําเร็จ รูปแช

แข็งไดรับความนิยมมากขึ้น  เนื่องจากความสะดวกตอผูบริโภค  

ขอดี ขอเสียและขอจํากัด 

1) ปริมาณสารอาหารเปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กนอย 

2) รูปทรงของผลิตภัณฑไมเปล่ียนแปลง  

3) อาหารที่มีลักษณะเปนอิมัลชั่นจะมีความคง

ตัวดีขึ้น 

4) ในกรณีของสดสามารถรักษาความสดและ

1) โปรตีนในนมอาจเกิดการตกตะกอนได  ทําใหนม

แชเยือกแข็งไมเปนที่นิยม  

2) บรรจุภัณฑที่ใชตองสามารถทนความเย็นระดับแช

แข็งได 

3) อาหารอบตองใชแปงที่มีปริมาณอะไมโลเพคตินใน

สัดสวนสูงเพื่อปองกันการเกิดการแยกตัวของน้ํา
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กล่ินเฉพาะของผลิตภัณฑไดยาวนานกวา

วิธีอื่นๆ 

จากโครงสรางเจล (Retrogradation) และกลิ่นอับ

ในการแชเยือกแข็งแบบชา 

การใชน้ําตาล    น้ําตาลเปนสารใหความหวาน  มีคุณสมบัติเปนวัตถุกันเสียปองกันไมใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในอาหาร ลดคากิจกรรมของน้ํา (water activity)  และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย

ได  ชวยใหเก็บรักษาอาหารใหคงทนอยูไดนานโดยไมเนาเสีย  วิธีการถนอมอาหารโดยใชน้ําตาล ไดแก

การเชื่อมและการกวน 

ขอดี ขอเสียและขอจํากัด 

1) กระบวนการไมซับซอน  

2) สามารถแปรเปลี่ยนผลผลิตที่ ไมสามารถ

รับประทานไดเนื่องจากมีรสขม หรือรสเปร้ียว

ใหรับประทานไดงาย เพิ่มมูลคา 

1) ราคาน้ําตาลผันผวนอาจสงผลตอราคาของ

ผลิตภัณฑ 

2) สูญเสียคุณคาทางอาหารบางสวนเนื่องจาความ

รอน 

การหมักดอง  เปนวิธีการแปรรูปอาหารโดยใชน้ํา น้ําตาล  เกลือ  น้ําสมสายชู  น้ําตาลเปนสวนประกอบ

หลัก อาศัยจุลินทรียบางชนิดเปนตัวยอยสลาย ทําใหเกิดแอลกอฮอล เกิดกรด ใหรสเปร้ียวหรือกล่ินตาม

ตองการ  ระยะเวลาที่ใชหมักประมาณ 2-3 วัน หรือหลายเดือนขึ้นอยูกับวัตถุดิบ 

ขอดี ขอเสียและขอจํากัด 

1)  วิธีการงายไมยุงยาก 

2)  ไมตองใชเครื่องมือราคาแพง 

3)  ไดสารอาหารเพิ่มจากการหมักของจุลินทรีย

บางชนิด 

1)  กระบวนการตองมีการควบคุมสภาวะใหเหมาะ 

สมเพื่อใหจุลินทรียที่ใชในการหมักเจริญเติบโต

ไดดี และควบคุมไมใหจุลินทรียชนิดอื่น  

2) ภาชนะที่ ใช ในการหมักจะตองสามารถทน 

สภาวะในการหมักไดดีตลอดระยะเวลาในการ

หมัก  นอกจากนี้บรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุ

ผลิตภัณฑตองทนตอสภาวะในการหมักเชนกัน 

การใชรังสี   ไดแก รังสีแกมมา รังสีอิเล็กตรอน  ฉายผานลงไปในอาหารในระดับที่มีความปลอดภัยตอ

การบริโภค เพื่อทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย หรือทําใหการเปล่ียนแปลงทางเคมีลดลง 

มีผลใหเก็บรักษาอาหารนั้นไดนานโดยไมเนาเสีย  ชวยชะลอการสุกของผลไมควบคุมการงอกของเมล็ด

พันธุพืช  และควบคุมการแพรพันธุของแมลงในระหวางการเก็บรักษา 

ขอดี ขอเสียและขอจํากัด 

1)  สามารถควบคุมการสุกของผลไมได 

2)  ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงหรือไขแมลงที่

ปนเปอนมา 

3)  ไมมีสารเคมีตกคาง 

1)  เปนวิธีการที่ยุงยาก ใชคาใชจายสูง 

2)  ปริมาณรังสีที่ใชตองเหมาะสมตามวัตถุประสงค 

3)  ตองใชบรรจุภัณฑที่ เฉพาะและเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ 
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4)  อาคารหรือบริเวณในการฉายรังสีตองมีการ

ควบคุมอยางเขมงวดและมีมาตรฐานมิฉะนั้น

รังสีอาจจะแพรกระจายไปทั่ วบริ เวณ  เปน

อันตรายได 

 

ในตลาดการคาเสรีนั้นการแขงขันในสินคาเกษตรและผลิตอาหารที่ สําคัญ

นอกเหนือจากการแขงขันดานราคาจะมุงไปท่ีคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑอาหาร   

ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานอาหารใหกับผลิตภัณฑอาหารที่ขายในประเทศจะเปนการเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันของผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทย   โดยมาตรฐานอาหารจะทําใหผูบริโภคมั่นใจใน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  ทั้งนี้ไมเพียงแตจะเปนการเพิ่มศักยภาพการสงออกผลิตภัณฑ

อาหารของไทยในการแขงขันในตลาดตางประเทศ  แตยังเปนการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑอาหารของไทย

ในการแขงขันกับผลิตภัณฑอาหารที่นําเขาจากประเทศคูสัญญาการคาเสรีในตลาดภายในประเทศเอง    

 กนกวรรณ และจิรภา (2548)  ไดสรุปวา  อาหารและผลิตภัณฑอาหารของไทยมี

โอกาสในการสงออกและแขงขันในตลาดโลก  เนื่องจาก 

- ความตองการลิ้มรสอาหารตางชาติดวยรสชาติพื้นเมืองหรือรสชาติเฉพาะ (เชน 

อาหารไทย อาหารอินดีย ฯลฯ) มีมากขึ้นในตลาดตางประเทศ 

- ตลาดผักและผลไมสดและอาหารพรอมบริโภคแชแข็งมีการขยายตัวสูง และมี
ความตองการเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ มาใชตอบสนองความตองการผูบริโภคในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

- เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลยังเปดกวางสําหรับผลิตภัณฑที่มีรสชาติใหมๆ  

- ความตองการบริโภคสัตวน้ําจากประเทศอื่น  เนื่องจากกระแสการอนุรักษสัตว

น้ําในประเทศ 

 นุจรินทร  เกตุนิล (2547)  รายงานวา อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีจุดเดนในการ

แขงขันในตลาดโลกในปจจัยดานความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและมีปริมาณมาก

พอสําหรับความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ   มีตนทุนแรงงานในระดับต่ํา   การพัฒนา

ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล   ยังมีคูแขงไมมากนัก  มีความชํานาญและการพัฒนาอยางตอเนื่องของแรงงานคนไทย

ในอุตสาหกรรมอาหาร  มีการวิจัยและนําเทคโนโลยีมาใชจากการลงทุนของตางประเทศ  ภาครัฐมี

นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตระดับการผลิตตนน้ํา  โรงงานแปรรูป  และการตลาด      

 อยางไรก็ตามประเทศคูแขงที่มีตนทุนต่ํากวาไทย (เชน จีน และเวียดนาม)    ไดนํา

กลยุทธดานราคามาใชทําใหไทยสูญเสียความไดเปรียบดานตนทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ในแตละป  และมีการ
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ขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารแบบชะลอตัวเนื่องจากความสามารถในการแขงขันในดานตนทุนการ

ผลิตลดลง (ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร, 2548)   

4.3.2 การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑอาหาร 

 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดจีนตองสามารถแขงขันไดทั้งใน

ดานราคาและคุณภาพ  ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงในผลผลิตที่จีนผลิตไดนอยและไมเพียงพอตอความตองการ

ของประชากร (เชน มังคุด ทุเรียน มะมวง กลวย เปนตน)   ในขณะที่ผลิตผลเกษตรที่จีนผลิตไดเหมือนกับ

ไทยจะมีตนทุนที่ต่ํากวาเปนผลใหสินคาเกษตรไทยไมสามารถแขงขันไดในดานราคา (เชน หอม กระเทียม

จากจีน  ผลิตภัณฑนมจากนิวซีแลนด  ไวนจากออสเตรเลีย  ผลไมเมืองหนาวจากจีน นิวซีแลนด  

ออสเตรเลีย เปนตน)  ประกอบกับสินคาเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไมสด ของประเทศคูคาจะมีความสด

ใหมกวาเนื่องจากไมตองขนสงในระยะไกล     ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับผลิตผลทาง

การเกษตรสดนอกจากจะใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ ที่เขมขนแลวมาชวยใหสามารถเขาถึงผูบริโภคได

แลว  การใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร  ซึ่งนอกจาก

จะเปนการยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งผลิตผลสดมีการเสื่อมคุณภาพไดเร็ว  รักษาคุณภาพ  และเพิ่มมูลคา

ใหกับผลผลิตทางการเกษตรแลว  ยังเปนการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารเพื่อหลีกเลี่ยง

ความจําเจในการบริโภคดวย (เชน ผลิตภัณฑอาหารที่ตอบสนองความสะดวกสบาย  อาหารเพื่อสุขภาพ  

อาหารเพื่อผูปวยเฉพาะโรค)   ซึ่งการคาอาหารโลกในยุคปจจุบันไดเปล่ียนจากการคาสินคาเกษตรไปเปน

การคาผลิตภัณฑกึ่งแปรรูปหรือผลิตภัณฑแปรรูปมากขึ้น   

 การพัฒนาผลิตภัณฑเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหผลิต ภัณฑ

หรือสินคาประสบความสําเร็จในตลาด  ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑอาจเปนการสรางผลิตภัณฑใหมหรือการ

ปรับปรุงคุณภาพสินคาเดิม  โดยกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ (รูปที่ 6.3) แบงไดเปนขั้นตอน

สําคัญไดดังนี้ 

- การกําหนดเปาหมาย  การพัฒนาผลิตภัณฑตองทราบวาจะพัฒนาปรับปรุงอะไร 

เพื่อใคร ที่ไหน และเมื่อไร   

- การสํารวจหรือสรางแนวความคิด(Exploration หรือ Product  idea generation)  

ซึ่งเปนการคนหาขอมูลเพื่อสรางแนวทางและกําหนดแนวคิดในการดําเนินงาน   

- การกลั่นกรองแนวความคิด (Screening)  เนื่องจากอาจมีแนวความคิดมากมาย  

จึงตองมีการกลั่นกรองแนวความคิดเพื่อคัดเลือกวาแนวความคิดใดมีความเปนไปไดมากที่สุด  มีความ

คุมคาทางธุรกิจ  การหาชองวางของตัวสินคาเปนกลยุทธที่ใชหาคําตอบวาจะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไร  

ปญหาของตัวสินคาวาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด  หาชองวางตัวสินคาของบริษัทกับสินคาของบริษัทอื่น  
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1. การตั้งวัตถุประสงคของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Company objectives) 

 

2. การสรางความคิด (Exploration/Idea generation) 

 

3. การกลั่นกรองและคัดเลือก (Screening) 

 

4. การสรางแนวคิด (Concept development) 

 

5.   การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototyping) 

ระบุขอกําหนดของผลิตภัณฑ (Product Specification) 

 

6. วิเคราะหดานตนทุนของธุรกิจ (Business analysis) 

              และการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

 

       7. พฒันา (Development)     7.1  สูตร (Formulation)                 Optimisation 

                           7.2  กระบวนการผลิต (Process) 

 

8.1 เทคโนโลยีการผลิต                                     8. ทดสอบผลิตภัณฑ (Product Testing) 

      (Technology in Production) 

8.2 ทดสอบการผลิตผลิตภัณฑ                          9. การผลติเพื่อการคา (Commercialization) 

      (Production)                                                    ในการผลิตจริงแบบขยายสเกล (Pilot Scale) 

8.3 ทดสอบกับผูบริโภค                                  

      (Consumer test, use test)                            10. การทดสอบตลาด (Market test) 

8.4 ทดสอบกลไกสวนรวมการตลาด               

        (Marketing test)                 11.วางขายจริง (Product Launching) 

 

                                                                    12. การประเมินผลและปรับปรุงสินคา 

 
รูปที่ 6.3   กระบวนการสรางความคิดของผลิตภัณฑใหมโดยยอ 
ที่มา: วิลัศนา โพธิ์ศรี (2546) 
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เปนการหาคําตอบวาผูบริโภคตองการอะไรจากสินคานี้  ปจจัยใดที่เปนปญหาและผูบริโภคไมยอมรับ  

โดยการหาขอมูลชองวางของตัวสินคาอาจรวบรวมไดจากเอกสารวิชาการ  การสัมภาษณนักวิชาการ  

การสอบถามจากผูบริโภค  การประเมินคุณภาพของสินคาที่วางจําหนายในทองตลาด  และการอภิปราย

กลุม  การคนควาและรวบรวมขอมูล  ตลอดจนการสรุปผลของการหาขอมูลเปนการสรางหรือการสํารวจ

แนวคิดผลิตภัณฑ  และผลสรุปจากการสรางแนวความคิดยอมมีสาเหตุจากปญหาหลายๆประการที่

จําเปนตองไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข   การกลั่นกรองความคิดของผลิตภัณฑเปนการพิจารณา

ไตรตรองความเปนไปไดในเชิงพาณิชยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและฐานะของบริษัท   

- การพัฒนา(Development) เปนขั้นตอนการเปลี่ยนความคิดผลิตภัณฑใหเปน

ผลิตภัณฑจริง  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนาสูตรและการพัฒนากรรมวิธีการ

ผลิต (Formulation and Process Development)   โดยการหาอัตราสวนของสวนผสมตางๆ โดยใช

วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่ผูบริโภคตองการและมี

สารอาหารตามที่กําหนดไวและเพื่อทดสอบวาสวนผสมในสูตรที่กําหนดมานั้นสูตรใดมีเคาโครงและ

ลักษณะตรงตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด   นอกจากการพัฒนาสูตรของสวนผสมที่เหมาะสม

แลว  การพัฒนาการแปรรูปก็มีสวนเกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑที่ตองดําเนินการควบคูกันไป  ซึ่งตองอาศัย

เทคนิคการวิจัยทางอุตสาหกรรมมาชวยปรับตัวแปรในกรรมวิธีการผลิต  เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ

ของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด การพัฒนาวิธีการแปรรูป(Process Development) ตองมีการ

คัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของ (Process Variable) และมีอิทธิพลสูงตอคุณลักษณะและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและจําเปนตองเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด (Optimized Process)   

- การทดสอบผลิตภัณฑ (Product testing)   การทดสอบเปนขั้นตอนที่ใชเวลามาก

โดยทดสอบขยายการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ ทดสอบผูบริโภค และการ

ทดสอบตลาดจริง   

- การจําหนายจริงเชิงการคา (commercialization) 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเปนอาหารสูตรใหม 

แตกระบวนการผลิตเดิม หรืออาหารชนิดเดิมแตเปล่ียนบรรจุภัณฑ หรือผลิตภัณฑเลียนแบบ ซึ่งเปนการ

พัฒนาเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค  ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑอาจเปนไดทั้งการ

เปล่ียนแปลงลักษณะภายนอก (features) ของผลิตภัณฑอาหารและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการออก

กระบวนการผลิต ตลอดไปจนถึงแนวความคิดของผลิตภัณฑ (product concept) หรือภาพลักษณของ

ผลิตภัณฑ (product image) ที่ตองการสื่อไปถึงผูบริโภคดวย   ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑอาจ

สรุปไดดังรูปที่ 6.4  ทั้งนี้ผลิตภัณฑใหม (New products) จากการพัฒนาอาจเปนผลิตภัณฑที่มีความ

แปลกใหมตอบริษัทผูผลิตในทางใดทางหนึ่ง เชน  
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• ผลิตภัณฑใหมโดยสิ้นเชิง (totally new products)   

• วิธีการบริโภคใหม (new uses) เชน บะหมี่ถวย  คัพโจก 

• ตรายี่หอใหม (new brands)   

• กลุมผูบริโภคใหม (new market segments)   

• ผลิตภัณฑปรับปรุงใหม (revisions) เชน ใชวตัถุดิบใหม-กระบวนการผลิตเดิม 

• ผลิตภัณฑเลียนแบบ (me too products) เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสชาติตางๆ  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6.4   รูปแบบตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
ที่มา :  วิลัศนา โพธิ์ศรี (2546)  

 

ลดตนทุนการผลิต 
(Cost 

Reductions)

การออกแบบเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

สรางผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม
ที่ไมเคยผลิตในบริษัท 

(New Product Lines) 

ผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอน 
(New to the world 

Product) 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ผลิตภัณฑเกา 

(Improvement/ 
Revisions to 

Existing Products) 

ปรับเปลี่ยนตําแหนงของ
ผลิตภัณฑ

เพิ่มรายการสินคา
อาหารจากรายการเดิม
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4.3.3 ตลาดอาหารและพฤติกรรมการบริโภค 

 ลักษณะของผลิตภัณฑใหมประสบความสําเร็จในตลาดมักเปนผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพสูง (High Product Quality)  เขาถึงความตองการของผูบริโภค (Understanding consumer 

needs)  ประกอบกับกระแสโลกาวิวัฒน  การเพิ่มขึ้นของรายไดประชากร  และความรู-ความเขาใจใน

โภชนศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของประชากรเปนอยางมาก   ผูบริโภคปจจุบันมีความตระหนัก

และตองการผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพ มีลักษณะสดใกลเคียงธรรมชาติ มีความปลอดภัย ปราศจาก

สารเจือปนสังเคราะห มีคุณคาทางโภชนาการสูง และความแปลกใหมและสุนทรียะในการบริโภคอาหาร

มากขึ้น ความตองการอาหารของโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  มีการคาดการ

คาใชจายในการซื้ออาหารมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่คาใชจายทั้งหมดมีอัตราลดลง  โดยประเทศที่มี

รายรับต่ํา ซึ่งมีสัดสวนจํานวนประชากรเปนครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งหมดของโลก  จะมีความ

ตองการอาหารมากกวาประเทศที่มีรายรับสูง  ความแตกตางทางดานการเงินมีผลทําใหลักษณะนิสัยใน

การซื้อสินคาอาหารจึงมีความแตกตางกัน การรูจักตลาดและชองทางการจําหนายเปนกลยุทธอันหนึ่งใน

การประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมอาหาร   คนที่มีฐานะดีจะนิยมซื้อของจากซุปเปอรมารเกตหรือ

ศูนยการ คา (shopping center)  ผูที่มีรายไดปานกลางนิยมซื้ออาหารจากตลาดพื้นเมือง อาหารขาง

ถนน  และผูที่มีฐานะยากจนจะนิยมซื้ออาหารจากรานที่ขายปลีกปริมาณนอยแตจะซื้อบอย   โดยใน

ปจจุบันแนวโนมของชองทางการจัดจําหนายมีดังนี้ (กนกวรรณและจิรภา, 2548) 

- ชองทางรานคารานคาปลีกอาหารขนาดเล็ก (small food retailers)  ธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม (modern trade)  มีการเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตของคนรุนใหม 

- ชองทางการจัดจําหนายขนาดกลางถึงขนาดใหญ   ชองทางการตลาดระบบนี้ 
ไดแก ซุปเปอรมารเกต (supermarket)  ไฮเปอรมารเกต (hypermarket)  รานสะดวกซื้อ (convenient 

stores)  รานคาลดราคา (discount stores)  ตลาดในระบบนี้มีแนวโนมเติบโตสูง มีทันสมัย   และมรีะบบ

การบริหารที่ดี 

- ชองทางการจัดจําหนายแบบคาสง (wholesale)  ชองทางการตลาดระบบนี้มีการ

จัดการบริหารที่ไมดีนัก   

 นอกจากนี้ความตองการของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหมีความ

ตอง การใหมๆเกิดขึ้นทุกวัน  สาเหตุการเกิดผลิตภัณฑอาหารชนิดใหมขึ้นในทองตลาดอาจเกิดจาก

สาเหตุ ดังนี้ 

• ความตองการผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวัตถุดิบพื้นฐาน เชน วัตถุดิบทางการเกษตร

ที่จําเปน ตองมีการเพิ่มมูลคา โดยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคจากการคิดคนใหมๆ เชน  ฝร่ัง

ไรเมล็ด ทุเรียนไรหนาม มะเขือเทศที่ทนทานตอการขนสง เปนตน 
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• การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑอาหารทําใหตองพัฒนาสินคาอาหารขึ้น เพื่อเพิ่ม

รายการของผลิตภัณฑ (product range) และกระตุนความตองการของผูบริโภค 

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหมๆ นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร เชน การถนอมอาหารโดยใชการฉายรังสี การใชเทคนิคความดันสูง (High pressure) เปนตน 

• ความตองการของผูบริโภคที่ตองการอาหารรูปแบบใหม-ชนิดใหม ทําใหเกิดแรง
กดดันตอผูผลิต-ประกอบธุรกิจอาหารที่จะตองสรรหาและคิดคนผลิตภัณฑอาหารใหมออกมาสนองความ

ตองการของตลาด  ซึ่งจําเปนตองเขาใจกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารของกลุมคนตางๆ 

ที่มีความซับซอน    และปจจัยสําคัญในการยอมรับผลิตภัณฑอาหารใหมของผูบริโภค ไดแกความชอบใน

รสชาติอาหาร ราคา ความสะดวก การผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ การทําให มีสุขภาพดี ความเปนอิสระ

ในการบริโภคหรือมีขอจํากัดในการบริโภคนอยมาก และการสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงเปา 

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตาม

ความตองการของผูบริโภคเปาหมาย  ซึ่งผลิตภัณฑอาจไดรับการพัฒนาใหตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคมากกวา  1 อยาง เชน ผลิตภัณฑอาหารที่สามารถเก็บไดนานโดยไมเส่ือมเสียที่อุณหภูมิหอง  มี

คุณภาพดี (ลักษณะปรากฏ กล่ินรส เนื้อสัมผัส เปนที่ยอมรับของผูบริโภค และมีคุณคาทางอาหาร) และมี

ราคาถูก  หรือผลิตภัณฑที่ตอบสนองความสะดวกสบายและเปนประโยชนตอสุขภาพ   ผูผลิตอาหาร

จําเปนตองสื่อสารใหผูบริโภคเขาใจโดยการระบุบนฉลากอาหาร  การประชาสัมพันธดวยวิธีการที่สามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดงาย (เชน โฆษณาทีวี  วิทยุ  แผนปายโฆษณา เปนตน)   นอกจากนี้ยังจําเปนตองทราบ

ปจจัยของสภาวะแวดลอม (เชน อัตราการเติบโตของตลาด  การขนสง  ภูมิอากาศ  เปนตน) 
4.3.3.1  ตลาดอาหารของจีน   

นักธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญตอประเทศจีนในฐานะที่เปนตลาดใหมที่มี

ขนาดใหญ  เนื่องจากจีนมีประชากรมากถึง 1,300 ลานคน   สถาบันอาหาร (2547) รายงานวา จํานวน

ผูผลิตอาหารของจีนลดจํานวนลง เนื่องจากการรวมกิจการของบริษัทขนาดเล็กเขากับบริษัทขนาดใหญ

และการปดกิจการลงของบริษัทขนาดเล็ก   ถึงแมวาจํานวนผูประกอบการลดลงแตปริมาณและมูลคา

ผลผลิตอาหารภายในประเทศจีนกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนของบริษัทอุตสาหกรรมอาหารขาม

ชาติขนาดใหญที่มีกระบวนการผลิตมาตรฐานและกําลังผลิตมากดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (เชน Danone, 

Cargill, Néstle, Kraft, Hormel, CP, Pillsbury เปนตน)  มาตั้งฐานการผลิตในประเทศจีน  เปนผลใหทั้ง

ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑอาหารของจีนเพิ่มสูงมากขึ้น    

สถาบันอาหาร  (2547)  รายงานวา   การบริโภคอาหารโดยรวมของ

ประชากรจีนมีมูลคาประมาณ 196,973 ลานเหรียญสหรัฐตอปหรือคิดเปนเงินบาทประมาณ 8.08 ลาน

ลานบาทตอป  เทียบกับประเทศไทยซึ่งมีมูลคาการบริโภคอยูที่ประมาณ 0.82 ลานลานบาทตอปเทานั้น  

เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒนมีผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของชาว



 

 
6-121 

จีนในสังคมเมืองมีการปรับเปล่ียนไป  มีการขยายการลงทุนจากตางประเทศ การขยายกิจการดานการคา

และบริการโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก ฟาสตฟูด  ทําใหมูลคาการใชจายดานอาหารโดยรวมของผูบริโภค

ชาวจีนที่อาศัยอยูในสังคมเมืองใหญกับสังคมชนบทมีความแตกตางกัน  โดยคาใชจายดานอาหารของ

ผูบริโภคในเมืองใหญปรับตัวสูงขึ้นมาก   หนวยบริการดานเกษตรตางประเทศของกระทรวงเกษตร

สหรัฐอเมริกา  ไดแบงประชากรจีนในการศึกษาตลาดสินคาอาหารเปน 3 กลุม  

1. ผูบริโภคที่มีกําลังการซื้อสูง  เปนกลุมผูบริโภคที่ซื้ออาหารนําเขา มักเปน

ประชากรที่อาศัยอยูในเมืองใหญ เชน เซี่ยงไฮ  ปกกิ่ง  กวางเจา เปนตน  มีจํานวนประมาณ 10% ของ

ประชากรในเมืองหลัก และมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในเมืองใหญอื่นๆ 

2. ตลาดมวลชน (mass market)  กลุมนี้เปนตลาดขนาดใหญมีจํานวน

ประชากรประมาณ 600 ลานคน   และใหความสนใจกับผลิตภัณฑที่มีราคาถูก 

3. ผูบริโภคที่ยากจน  เปนกลุมประชากรที่อาศัยอยูในชนบท  มีรายไดและ

กําลังการซื้อตํ่า  ไมสามารถซื้อไดแมแตผลิตภัณฑราคาถูก   กลุมนี้มีจํานวนประชากรประมาณ 600 ลาน

คน   

ผูผลิตสวนใหญใหความสนใจกับตลาดมวลชนซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ  

ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อลดตนทุนการผลิตใหสินคามีราคาถูกลง  เพิ่มศักยภาพ

ของผลิตภัณฑอาหารใหสามารถกระจายเขาถึงและสามารถขายไดในตลาดมวลชน   ดังนั้นจีนจึงเปน

ตลาดสินคาอาหารที่มีศักยภาพในเชิงการมีจํานวนประชากรที่มากและมีความทาทายในระดับสูงและ

ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยในการสงออกโดยภาพรวมก็อยูในระดับที่สามารถแขงขันได (นุจ

รินทร เกตุนิล, 2548)   อยางไรก็ตามจีนเปนประเทศที่มีความหลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และผลิตภัณฑในประเทศทั้งที่เปนผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งคลายคลึงกับผลผลิตของประเทศ

ไทย  นอกจากนี้ยังมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาไทย  การคาดหวังทําตลาดในทุกภูมิภาคก็เปนไปไดยาก  

เพราะแตละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภคที่แตกตางกัน  ในการขยายตลาดในจีนจึงควร

ทําทีละภูมิภาคเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งนาจะมี

โอกาสประสบความสําเร็จในตลาดอาหารของจีนมากกวาการสงออกสินคาชนิดเดียวกันไปในทุกภูมิภาค   

4.3.3.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนจีน 

 การบริโภค วิถีชีวิต และการมีวัตถุดิบที่คลายคลึงกันของชาวเอเชีย  ทําให

งายตอการยอมรับวัฒนธรรมการบริโภคที่ของกันและกัน  อยางไรก็ตามความแตกตางทางดาน

ภูมิศาสตร การเงิน และวัฒนธรรมมีผลใหการบริโภคแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนในแตละภูมิภาคและ

มณฑล  ส่ิงสําคัญที่ผูประกอบการตองคํานึงถึงและตองเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับขยายธุรกิจอาหาร
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ไปยังจีน คือ การไดทราบพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนในแตละภูมิภาค หรือการบริโภคแตละมณฑลก็

จะมีอาหารประจํามณฑล และมีรสชาติที่แตกตางกันออกไป (นุจรินทร เกตุนิล, 2547a) 

• ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของคนจีน 
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนจีนที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัดเวลามากขึ้น  อาหารจานดวน (fast foods) ขยายตัวมากขึ้น 

2. ขนาดครอบครัวที่เปนแบบครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึ้น หรืออยูคน

เดียวมากขึ้น การปรุงอาหารดวยตนเองจะลดลง และการบริโภคอาหารที่มีลักษณะพรอมบริโภค(ready 

to eat) มากขึ้น 

3. การเปดเสรีการคา  กอให เกิดการลงทุนของตางชาติมากขึ้น 

โดยเฉพาะการคาปลีกขามชาติขนาดใหญ รานอาหาร และภัตตาคาร ทําใหมีการยอมรับวัฒนธรรม

ตางชาติมากขึ้น  การบริโภคอาหารของคนจีนในปจจุบันเปดกวางมากยิ่งขึ้น 

นุจรินทร เกตุนิล (2548)  รายงานวา พฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันใน

แตละมลฑล  ประชากรในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนิยมบริโภคขนมปงจากขาวสาลี 

เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เปนอาหารหลักมากกวาการบริโภคขาวสุก   และนิยมบริโภคอาหารรสเค็ม   คน

จีนในภาคกลางนิยมอาหารที่มีรสเผ็ด  ในขณะที่คนจีนในภาคตะวันออกจะไมนิยมอาหารที่มีรสหวาน

และเผ็ด   คนจีนในภาคใตชอบอาหารที่มาจากตางประเทศ  นิยมอาหารที่มีรสจืด และบริโภคขาวเปน

อาหารหลัก   คนจีนในหลายมลฑลนิยมบริโภคอาหารสดมากกวาอาหารแปรรูป  นิยมซื้ออาหารที่ขนาด

บรรจุเปนขนาดเล็ก  ไมนิยมซื้ออาหารในปริมาณมาก (ขนาดแพคใหญ)  โดยเฉพาะอาหารประเภทขนม

ขบเคี้ยวหรืออบกรอบ  ขนมหวาน  และอาหารเชาธัญพืช     อาหารผักและผลไมแปรรูปทั้งประเภทดอง 

เชื่อม แชอิ่ม ที่วางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตมักจะบรรจุในขวดแกวใสหรือซองพลาสติกลามิเนตที่มีการ

พิมพสวยงามมากกวาบรรจุในกระปอง   

ปกกิ่ง (Beijing)   ประชากรนิยมบริโภคบะหมี่มากกวาขาว  มีความ

หลากหลายของประเภทอาหาร  นอกจากเปดปกกิ่งแลว  อาหารทองถิ่นของแตละมลฑลก็ไดรับความ

นิยมแพรหลาย เชน อาหาร  Cantonese style ซึ่งมีลักษณะของการปง ยางนึ่ง และทอด โดยเชื่อวาเปน

อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพเนื่องจากมีการใชน้ํามันนอย (ปกติอาหารจีนมักมีการปรุงดวยน้ํามันใน

ปริมาณคอนขางมาก)  มีความนิยมอาหารรูปแบบ hot pot มากขึ้น เชน อาหารเสฉวนและมองโกเลี่ยน 

เสฉวน (Sichuan)  เปนมลฑลหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใตของจีน  อาหารเสฉ

วนมีรสเผ็ดเปนหลัก มีการปรุงดวยพริกในน้ํามันและเครื่องเทศ  

เซี่ยงไฮ (Shanghai)  เปนเมืองใหญ ทันสมัย  ผูคนหลากหลายเชื้อชาติ  

อาหารก็จะมีความหลากหลายตามไปดวย  ชาวเซี่ยงไฮยอมรับอาหารตางชาติไดงาย  นิยมอาหาร
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ตางชาติรวมถึงอาหารไทยดวย  ความนิยมในการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วเนื่องจากมี

ใหเลือกหลากหลาย 

กวางโจว (guangzhou)   เปนมลฑลทางใตของจีน  นิยมอาหารทะเล เสน

กวยเตี๋ยวจากแปงขาว ขาวหอใบบัว   

• แนวโนมการบริโภคอาหารของคนจีน 

การบริโภคอาหารของคนจีนในปจจบุันเปดกวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในสวนที่

เปนวัตถุดิบที่ตองนํามาปรุงแตงอาหารซึ่งมีการนําเขาจากตางชาติ   แตการขยายตัวมไีมมากนัก  

เนื่องจากตองแขงขันกับพืชผักผลไมที่จีนผลิตไดเองในประเทศ ความสดใหมของผลผลิต  ความเคยชิน

ของผูบริโภค และราคาซึ่งผูบริโภคยังคงคิดวาผักผลไมนําเขาจากตางประเทศมีจะราคาสูง   ประชากร ใน

เขตเมืองมีวิถีชวีิตที่ยุงอยูกับงาน  มีเวลาในการจับจายและปรุงอาหารนอย  หันมาบริโภคอาหารสําเร็จรูป  

อาหารแชแข็ง อาหารกระปอง และการบริโภคอาหารตามรานหรือภัตตาคารมากขึ้น   อยางไรก็ตามความ

นิยมอาหารตางชาติขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากปจจยัที่เอื้อตอการลงทุนทําใหผูประกอบการดานอาหาร

ขยายการลงทุน    รานอาหารหรือภัตตาคารที่อยูตามเมืองใหญจะเปนลักษณะผสมมากขึ้น เชน ราน 

อาหารไทย-อินเดีย รานอาหารไทย-เวียดนาม รานอาหารไทย-ฟลิปปนส เปนตน ซึ่งก็เปนการเพิ่มความ

หลากหลายใหกับผูบริโภค 

การบริโภคอาหารในแตละชนิดที่สําคัญของคนจีนในปจจุบันพบวามี

อัตราการบริโภคเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด อาหารในกลุมเนื้อสัตว พบวา ปลาเปนชนิดที่มีการ

บริโภคเพิ่มขึ้นมากวารอยละ 100 โดยเฉลี่ย 9.6 กิโลกรัมตอคนตอป  สัตวปกเพิ่มขึ้นรอยละ 88 เฉล่ีย 9.2 

กิโลกรัมตอคนตอป  กุงเพิ่มขึ้นรอยละ 30 เฉล่ีย 1.3 กิโลกรัมตอคนตอป และเนื้อหมูเพิ่มขึ้นรอยละ 2.75 

อาหารในกลุมนมและผลิตภัณฑ บริโภคเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 100 โดยเฉพาะนมเปรี้ยวและโยเกิรต

ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น และผลไมสด มีการบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 22 เฉลี่ย 56.5 กิโลกรัมตอคนตอป 

ผูสงออกอาหารไปจีนตองเรงปรับปรุงรสชาติใหสอดคลองกับความ

ตองการของคนรุนใหมและหาจุดเดนของอาหาร  เพื่อใหมีความแตกตางจากอาหารชาติอื่นๆ    ประเภท

อาหารตางชาติที่ไดรับความนิยมและตอบรับความตองการของผูบริโภคชาวจีนในปจจุบัน  อาหาร

ตางชาติที่ไดรับความนิยมและใหการตอบรับคอนขางมาก ที่สําคัญไดแก อาหารเกาหลี อาหารเม็กซิโก 

อิตาลี และฝรั่งเศส  รวมไปถึงอาหารไทย ซึ่งกําลังไดรับความนิยมในกลุมคนรุนใหมหรือกลุมวัยรุน ที่

กําลังนิยมรสชาติเผ็ดรอนและรสเปรี้ยว   อยางไรก็ตามการบริโภคอาหารไทย ไมไดนิยมกันแพรหลาย ใน

กลุมผูบริโภคทั่วไปและบริโภคประจําเนื่องจากอาหารไทยสวนใหญมีราคาแพง   ประเภทอาหารใน

รูปแบบของสุกี้ (hot pot) ไดรับความนิยมมากขึ้น   เนื่องจากประเทศจีนเปนประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น

เกือบตลอดทั้งป  
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การขยายตัวของอาหารประเภทจานดวน(fast food) และ ธุรกิจการคา

ปลีกสมัยใหมในจีนกําลังมาแรง    เพื่อตอบรับการดําเนินชีวิตและความตองการของคนจีนรุนใหมที่

ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเฉพาะดานการบริโภคอาหารไดเปนอยางดี       

นุจรินทร เกตุนิล (2548)  รายงานวา  ชาวจีนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การซื้ออาหารจากเดิมซึ่งจะซื้อจากตลาดสดหรือรานโชวหวยแบบดั้งเดิม มาเปนการซื้อจากการคาปลีก

ขนาดใหญหรือคาปลีกหรือคาปลีกตางชาติมากขึ้น   และคาดวาในอนาคตการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก

ในจีนจะยังคงเติบโตตอเนื่องและรวดเร็วเปนโอกาสในอีกหลายมณฑลที่จะสามารถเขาไปขยายตลาดคา

ปลีกสมัยใหมได    ในจุดที่มีการจําหนายอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารสําเร็จรูป และอาหารกึ่ง

สําเร็จรูปนั้น มีพื้นที่ในการวางจําหนายกวางขวางและมีอาหารหลากหลายชนิดมาก  โดยอาหารสด 

อาหารแชแข็งมีการวางจําหนายในปริมาณมากและมีความหลากหลายเชนกัน     ผักผลไมวางจําหนาย

ในคาปลีกขนาดใหญสวนใหญจะเปนผลผลิตที่สามารถผลิตไดเองในประเทศจีน สําหรับผลไมไทยที่มี

การวางจําหนาย ไดแก มังคุด เงาะ ทุเรียน และลําไย ซึ่งพบวาในแตละชนิดจะไมมีความสดใหม 

4.3.3.3  ตลาดอาหารของออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลียมีจํานวนประชากร 20.5 ลานคน (โดยประมาณ)    เนื่องจาก

เปนตลาดที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีจํานวนประชากรที่มากกวา  ประกอบกับการตั้ง

บานเรือนของชาวออสเตรเลียกระจัดกระจายซึ่งมีผลตอการกระจายสินคา  โดยเฉพาะอยางยิ่งผักและ

ผลไมสด  จึงมีผลตอปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่มีปริมาณสั่งซื้อสินคาขั้นต่ําสุด (minimum order) ที่

คอนขางนอย  อีกทั้งยังมีปญหาระยะทาง  คาขนสงในประเทศที่สูง เนื่องจากแตละเมืองตั้งอยูหางไกลกัน   

เปนสาเหตุใหผูสงออกของไทยไมใหความสนใจเทาไหรนัก   อยางไรก็ตามดวยรายไดโดยเฉลี่ยตอ

ประชากร 30,897 ลานเหรียญสหรัฐตอป  จึงนาจะเปนตลาดที่มีศักยภาพในการสงออกสินคาและ

ผลิตภัณฑอาหารของไทย   ประกอบกับทําเลที่ตั้งของออสเตรเลียสามารถเปนฐานในการกระจายสินคา

ไปสูตลาดประเทศอื่นๆ ในหมูเกาะแปซิฟกใต  รวมทั้งนิวซีแลนด  ไดงายและสะดวกขึ้น (ดุลยปวีณ 

กรณฑแสง,  2547) 

 ออสเตรเลียถือเปนประเทศหนึ่งที่มีปริมาณการผลิตสินคาเกษตรกรรม เปน

จํานวนมาก  มีความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรทั้งการปศุสัตว  การเพาะปลูกพืชผลฤดูหนาว 

และฤดูรอน  โดยมีการกระจายการผลิตไปทั่วประเทศ ตามสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับสินคานั้นๆ    

ผลไมที่สําคัญของออสเตรเลียที่ผลิตไดในปริมาณมาก ไดแก สม แอปเปล กลวย ลูกแพร และสับปะรด  

และยังสามารถผลิตผลไมเมืองรอน เชน มะมวง  ทุเรียน  มังคุด  นอยหนา  ฝร่ัง  เงาะ  ล้ินจี่  และลําใย  

แตยังมีปริมาณผลผลิตนอยเนื่องจากยังมีพื้นที่เพาะปลูกที่นอยอยู   สําหรับการผลผลิตผักที่สําคัญ ไดแก 

มันฝร่ัง มะเขือเทศ แครอท หัวหอม และผักกาดแกว    ออสเตรเลียยังมีการเพาะปลูกผักที่ใชในการผลิต

อาหารแบบเอเชีย  ไดแก ผักกาดขาว ผักกาด ผักกวางตุง ผักคะนา ผักชี ใบมะกูด ขิง กระเทียม ตนหอม 
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เผือก และเห็ด  รวมทั้งเห็ดหอม   นอกจากนี้ยังมีการผลิตผลไมแหง และถั่วตางๆ  (นภาพร จิรัจฉริยากูล, 

2548)  

 การนําเขาผักและผลไมของออสเตรเลียมีปริมาณคอนขางต่ํา (~0.7% ของ

การนําเขาทั้งหมด)  ทั้งนี้เนื่องจากออสเตรเลียมีการผลิตเองภายในประเทศที่คอนขางสูง  อีกทั้งการ

นําเขาผักและผลไมมายังออสเตรเลีย มีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ยุงยาก ซับซอน และมาตรฐานสินคาดาน

สุขอนามัยที่เขมงวดมาก   อยางไรก็ตามการนําเขาผักและผลไมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   เนื่องจากผูบริโภคหัน

มาสนใจสุขภาพและนิยมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะการบริโภคผักและผลไมเพิ่มสูงมากขึ้น  

แนวโนมความตองการของตลาดผักและผลไม ในปจจุบันมีความตองการสินคาประเภท Organic หรือ

สินคาปลอดสารพิษ มากขึ้น   (นภาพร จิรัจฉริยากูล, 2548)   นอกจากนี้ความตองการในผักและผลไม

เอเชียในออสเตรเลียก็เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนผูอพยพที่เพิ่มมากขึ้นดวย     สินคาไทยที่เขาตลาด

ออสเตรเลียสวนใหญจะเปนสินคาอาหาร เครื่องปรุงตางๆ อาหารสําเร็จรูป และกลุมสินคาอาหารพรอม

บริโภค (ready to eat) กําลังเปนที่ตองการของตลาดออสเตรเลีย(ดุลยปวีณ กรณฑแสง, 2547)    ตาราง

ที่ 6.30   แสดงชนิดผักและผลไมที่ชาวออสเตรเลียนิยมบริโภค 

- สินคาประเภทผักที่นําเขามากที่สุด คือ ผักดิบแชแข็ง พืชผักแหงที่ไมมี

การปรุงแตงใดๆ  และพืชผักที่มีการปรุงแตงชั่วคราว (เชน แชในน้ําเกลือ)  รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว ชนิดแหง

ที่เอาเปลือกออก 

- สินคาประเภทผลไม ที่นําเขามากที่สุด คือ มะพราว บราซิลนัดและเมล็ด

มะมวงหิมพานตสดหรือแหง ลูกนัดอื่นๆ อินทผลัม สับปะรด ฝร่ัง มะมวงและมังคุด สด หรือแหง 

ตามลําดับ 

- ผัก และผลไมที่ปรุงแตง ที่นําเขามากที่สุด คือ น้ําผัก และผลไมที่ไมได

ผานการหมัก และไมเติมสุรา   ผักปรุงแตงอื่นๆนอกจากใชน้ําสมสายชู หรือกรดอะซิติก ผลไม ลูกนัดปรุง

แตงอื่นๆ มะเขือเทศปรุงแตงอื่นๆ   นอกจากใชน้ําสมสายชู หรือกรดอะซิติก 

นอกจากผักและผลไมแลว  สินคาและผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ  เชน อาหาร

กระปองและแปรรูป  วัตถุดิบปรุงอาหารไทย   มีศักยภาพ และโอกาสสูงในการเขาไปขยายตลาดใน

ออสเตรเลียภายใตขอตกลงการคาเสรี    

ชองทางการจัดจําหนาย   ตัวอยางชองทางการจัดจําหนายสินคาผักและ

ผลไมในเขตรัฐนิวเซาวเวลลของออสเตรเลีย มีรูปแบบของการตลาดดังรูปที่ 6.5   
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ตารางที่ 6.30   ผักและผลไมที่ชาวออสเตรเลียนิยมบริโภค 

    
  ที่มา: นภาพร จิรัจฉริยากูล (2548)  

 

 

รูปที่  6.5 ระบบชองทางการจัดจําหนายสินคาผัก และผลไมของออสเตรเลีย 

ที่มา: Sydney Market Authority อางโดย นภาพร จิรัจฉริยากูล (2548) 
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ตารางที่ 6.31    สรุปสินคาผัก และผลไมนําเขาจากไทยสูออสเตรเลยีที่สําคัญ (เรยีงตามมูลคา
การนําเขาทั้งหมดของออสเตรเลีย)                                                                                    

ประเภทสินคา 

มูลคาการนําเขาทั้งหมด 

ของออสเตรเลียป 2003 

(ลาน AU$) 

มูลคาการนําเขา

จากไทย ป 2003 

(ลาน AU$) 

สวนแบงทาง 

การตลาดของ

ไทย (%) 

คูแขงและสวนแบง 

การตลาดที่สําคัญ 

น้ําผัก และผลไม 126.9 9.49 7.48 บราซิล 32.16 % 

จีน 17 % 

อเมริกา 9.9 % 

นิวซีแลนด 9.4 % 

ผักปรุงแตง อื่นๆ 101.88 6.69 6.57 นิวซีแลนด 31.4 

สเปน 20.8 % 

อิตาลี 11 % 

จีน 5.3 % 

ผักแชแข็ง 69.83 0.86 1.23 นิวซีแลนด 65 % 

จีน 8.2 % 

เบลเยี่ยม 5.6 % 

เนเธอรแลนด 5.6 % 

ผลไม และลูกนัด ปรุงแตง 

- Processed fruit 

- Preserved fruit 

- Canned fruit 

65.61 13.68 20.86 อเมริกา 16 % 

นิวซีแลนด 10.2 % 

ฟลิปปนส 9 % 

จีน 8.4 % 

อินทผลัม มะเด่ือ สัปปะรด 

อโวกาโด ฝร่ัง มะมวง และ

มังคุดสดหรือแหงฯลฯ 

36.06 1.58 4.39 นิวซีแลนด 59.4 % 

อิหราน 13.1 % 

ตุรกี 7.1 % 

อเมริกา 7 % 

ผลไมแหงอื่นๆ 33.67 0.57 1.71 ตุรกี 35.4 % 

อเมริกา 20.6 % 

จีน 10 % 

อเมริกาใต 9 % 

นิวซีแลนด 8.9 % 

ผลไม และลูกนัดแชแข็ง 

- ทุเรียนแชแข็ง ฯลฯ 

33.01 3.69 11.16 อเมริกา 23.7 % 

จีน 16.2 % 

แม็กซิโก 11.7 % 

ชิลี 11.3 % 
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ตารางที่  6.31    สรุปสินคาผัก และผลไมนําเขาจากไทยสูออสเตรเลยีที่สําคัญ (เรยีงตามมูลคา
การนําเขาทั้งหมดของออสเตรเลีย)  (ตอ) 

ประเภทสินคา 

มูลคาการนําเขาทั้งหมด 

ของออสเตรเลียป 2003 

(ลาน AU$) 

มูลคาการนําเขาจาก

ไทย ป 2003 

(ลาน AU$) 

สวนแบงทาง 

การตลาดของ

ไทย (%) 

คูแขงและสวนแบง 

การตลาดที่สําคัญ 

ผักสด หรือแชเย็น 

- ขาวโพดออน 

- หนอไมฝร่ัง 

- หนอไม 

12.74 2.70 21.19 นิวซีแลนด 51.7 % 

อเมริกา 9.2 % 

ฟลิปปนส 3.9 % 

จีน 3.2 % 

ผักตระกูลถั่ว 15.49 0.23 1.52 อเมริกา 46 % 

นิวซีแลนด 32.6 % 

แคนนาดา 10.9 % 

อินเดีย 5.2 % 

ที่มา:  นภาพร  จิรัจฉริยากูล (2548) 

 หลังจากการจัดทําขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียโอกาสของสินคา

และผลิตภัณฑอาหารไทยในการเขาสูตลาดออสเตรเลียก็นาจะสูงขึ้น  และทําใหมีขอไดเปรียบมากกวา

ประเทศอื่นๆ ซึ่งหากเราเขาไปเจาะตลาดออสเตรเลียในชองทางที่ถูก จะทําใหสามารถกระจายสินคาไป

ยังจุดตางๆ ที่เคยเขาถึงไดยากและมีปญหาตนทุนในการขนสงสูงๆ ไดงายขึ้น   ในการเจาะตลาดเขาสู

ออสเตรเลีย ผูสงออกสามารถทําไดทั้ง 2 ทาง คือ  

- เจาะตลาดเขาไปท่ีเมืองหลักๆ กอน เชน ซิดนีย เมลเบิรน ที่เปนเมือง

ศูนยกลางการคา  เพื่อจะใช  2 เมืองนี้เปนจุดหลักกระจายสินคาตอไปยังเมืองอื่นๆ   

- เลือกเจาะตลาดตรงเขาไปยังเมืองเปาหมายนั้นๆ เลย เชน เมืองเพิรธ  ซึ่ง

อยูทางดานตะวันตกของประเทศ มีระยะทางไกลมากตั้งอยูหางไกลเมืองอื่นๆ  ซึ่งการใชเมืองซิดนีย

กระจายสินคาอาจไมคุม  กรณีนี้จึงอาจตองนําผูสงออกตองเปดตลาดเจรจากับผูนําเขาของเมืองเพิรธ

โดยตรงเลย 

 อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเขาไปเปดตลาดออสเตรเลีย คือ 

การศึกษากฎระเบียบของอาหารที่จะสงเขาไปกอน   และควรเดินทางไปศึกษาตลาดใหดีกอนการสงออก 

เพื่อใหทราบความตองการของผูบริโภค   คุณภาพสินคาเปนสิ่งสําคัญสํารับคนออสเตรเลีย   ดังนั้น

ผลิตภัณฑอาหารที่จะสงเขามาขายยังตลาดออสเตรเลียตองเปนมีคุณภาพและปลอดภัย  ได

มาตรฐานสากล  รวมถึงทั้งการสงมอบที่ตรงเวลา   ความยืดหยุนของปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําในการสั่งซื้อ

จากออสเตรเลีย  และสินคาจะตองมีความหลากหลาย   



 

 
6-129 

4.3.3.4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนออสเตรเลีย 

พฤติกรรมในการจับจายของคนออสเตรเลียไมยึดติดกับยี่หอ  แตราคาตอง

เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ  ชาวออสเตรเลียชอบทองเที่ยว ทํากิจกรรมนอกบาน ชอบลองส่ิงใหมๆ 

รวมไปถึงชอบลองอาหารใหมๆ ดวย  (เชน อาหารไทย อาหารเอเชีย)  ชาวออสเตรเลียมีความ คุนเคยกับ

อาหารไทย  สังเกตุจากจํานวนรานอาหารไทยที่มีกวา 600 ราน   คนออสเตรเลียนิยมปรุงอาหาร

รับประทานเองที่บาน  โดยสินคาอาหารจากเอเชียจะถูกจัดจําหนายผาน 2 หางใหญของออสเตรเลีย คือ 

Woolworths และ Coles ซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศ และมีสวนแบงทางการตลาดสําหรับสินคาอาหาร

รวมกันถึง 70%    ในขณะที่คนออสเตรเลียรุนใหมทํางานนอกบานมากขึ้น  มีเวลาจํากัด  ดังนั้น

ผลิตภัณฑอาหารที่เอื้อตอความสะดวกสบาย  ทั้งความสะดวกในการซื้อ  การปรุงหรือทําใหสุกกอน

บริโภค  และสะดวกในการบริโภคจะเขาถึงผูบริโภคชาวออสเตรเลียไดงายกวา   อาหารในรูปแบบพรอม

บริโภค เชน อาหารไมโครเวฟ (microwavable foods)  จึงนาจะมีโอกาสมาก  

4.3.3.5  การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของสินคาและผลิตภัณฑอาหาร
ของไทย      

กนกวรรณ และ จิรภา (2548) รายงานมุมมองของบุคคลที่อยูใน

ภาคอุตสาหกรรมอาหารถึงอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทย  ซึ่งสรุปไดวามาตรการสุขอนามัยในการ

ผลิตอาหารเปนเรื่องพื้นฐานที่ตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

 คุณชูศักดิ์  ชื่นประโยชน (ประธานกรรมการบริษัท กําแพงแสนคอมเมอร

เชียล)   ในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันควรเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานอาหารในประเทศกอน

โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัย  ซึ่งเปนรากฐานของกระบวนการประกันคุณภาพความปลอดภัย

อาหาร  ซึ่งควรมีการจัดทําระบบมาตรฐานทั้งระบบหวงโซอาหาร  เปนการสรางเสริมฐานรากของภาค

การผลิตใหแข็งแกรงในการแขงขัน  ซึ่งเปนการสรางความเชื่อถือตอสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร

ของประเทศไทย 

 คุณพรศิลป  พัชรินทรตนะกุล (รองเลขาธิการสภาหอการคาแหงประเทศ

ไทย)  ไดใหความเห็นถึงบทบาทภาครัฐในกีดกันทางการคาและการปกปองผูบริโภคโดยอาจเปนการ

ประกาศมาตรฐานอาหารนําเขา ไดแก  มาตรฐานสากลที่ตองปฏิบัติตาม  มาตรฐานที่แตละประเทศ

กําหนดขึ้นมา  มาตรฐานของประเทศไทยเองซึ่งไทยยังไมมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่  นอกจากนี้ยังตองมี

การบังคับใชกฎอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปกปองผูบริโภคอยางจริงจัง  ในขณะเดียวกันแนวโนมของ

ผูบริโภคก็ตองการอาหารที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น  มาตรฐานความ

ปลอดภัยอาหารกลายเปนจุดขายอันหนึ่งของผลิตภัณฑอาหาร  โดยเฉพาะกลุม modern trade มีการ

ปรับตัวตามกระแสความปลอดภัยอาหาร (food safety) และสามารถปรับตัวไดเร็วในขณะที่กลุมตลาด
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เล็กๆ มีการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป  โดยการสรางมาตรฐานควรสรางไปพรอมๆกันทั้งมาตรฐานเพื่อ

ตลาดตางประเทศและเพื่อตลาดในประเทศ  ทั้งนี้หนวยงานของรัฐอาจตองมีการขยายตัวเพื่อรองรับการ

ทํางานเพื่อควบคุมมาตรฐานเหลานี้ 

การบริโภคอาหารของผูบริโภคไมมีสูตรสําเร็จหรือสมการทางคณิตศาสตรที่

สามารถอธิบายพฤติกรรมหรือความชอบของผูบริโภคไดอยางแนนอนตายตัว  เนื่องจากพฤติกรรม

ผูบริโภคนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แลวยังมีความแตกตางกันของพฤติกรรมผูบริโภคใน

แตละทองถิ่นในแตละประเทศ   ดังนั้นจึงสูตรสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑเพียงแบบเดียวแลวจะ

ประสบความสําเร็จไดในทุกตลาดของตลาดตางประเทศ   ในสภาวะการแขงขันที่สูงในตลาดของอาหาร  

โดยเฉพาะภายใตขอตกลงทางการคาเสรี   บริษัทหรือธุรกิจที่ไมมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑให

เหมาะสมกับตลาดเปาหมายก็ยากที่จะรักษาสวนแบงตลาดและแขงขันได   

      การคนควาและวิจัยผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูแลว

ใหดียิ่งขึ้นโดยคํานึงความตองการของผูบริโภคในแตละตลาด  จะเปนพื้นฐานของความเขมแข็งและการ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน    ดังนั้นภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัย

ตลาดในแตละประเทศคูสัญญาเพื่อการพัฒนาและรักษาศักยภาพในการแขงขันของสินคาไทย   ซึ่งจาก

ขอมูลที่มีการรวบรวมและศึกษาถึงตลาดอาหารและพฤติกรรมผูบริโภคในในประเทศคูคาขอตกลงการคา

เสรี (จีนและออสเตรเลีย) ไดสรุปไวในตารางที่ 6.32 
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ตารางที่  6.32   สภาพตลาด/พฤติกรรมการบริโภค  โอกาสการตลาด  และกลยุทธในการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร 

ประเทศคูคา สภาพตลาด/ 
พฤติกรรมการบริโภค 

โอกาสการตลาด กลยุทธ 

ประเทศจีน  วัฒนธรรมการบริโภค

แตกตางตามพื้นที่ 

 นิยมบริโภคอาหารที่มี
สรรพคุณและความเชื่อ

เกี่ยวกับสุขภาพ 

 คํานึงความปลอดภัย
แ ล ะ คุ ณ ค า ท า ง

โภชนาการ 

 นิ ย ม ใ ห อ า ห า ร เ ป น
ข อ ง ข วั ญ ใ น โ อ ก า ส

ตางๆ 

 มีคานิยมวาผลิตภัณฑ
อาหารนําเขาที่มีราคา

แพงจะมีคุณภาพและ

คุณคาของอาหารที่สูง

กวาสินคาในประเทศ 

 เจาะตลาดเปาหมาย  

โดยแบงกลุมผูบริโภค

ตามวิถีการดําเนินชีวิต  

พื้ น ที่ -วั ฒ น ธ ร ร ม  

โอกาสการบริโภค 

 สวนผสมของอาหาร 
วัตถุเจือปนที่ลดตนทุน

การผลิตและปรับปรุง

คุณภาพอาหาร (สาร

แตงกลิ่นรส สารคงรูป  

สารชวยเพิ่มความหนืด 

สีผสมอาหาร) 

 การแนะนําสินคาโดยจัดชิมตาม
ราน ภัตตาคาร โรงแรมระดับ 4-5 

ดาว  

 สงเสริมการเปดรานอาหารไทยใน
จีน  เพื่อใหมีการนําเขาเครื่องเทศ-

สมุนไพร-เครื่องปรุงรสจากไทย  

โดยอาจใช วั ตถุดิบ ผักสดจาก

ทองถิ่นในจีนเนื่องจากราคาถูก

และสดกวา 

 สงเสริม-ฝกอบรมบุคลากรในการ

ผลิตอาหารทั้งในระดับรานอาหาร 

ภัตตาคารใหเขาใจและสามารถ

ปรับคุณลักษณะของอาหารไทยให

เหมาะสมกับความตองการของ

ผูบริโภค มีชํานาญ เชี่ยวชาญ และ

ตระหนักถึงสุขอนามัย 

 นําเขาวัตถุดิบเกษตรที่มีคุณภาพดี
และราคาถูกจากจีน  แลวทําการ

แปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพื่อเพิ่ม

มูลคา   

 พัฒนา ผลิ ต ภั ณฑ ใ ห มี ค ว า ม

หลากหลาย ในกลุ ม เ นื้ อ สั ต ว  

ผลิตภัณฑนมอาหารสําเร็จรูป เพื่อ

ตอบสนองความหลากหลายของ

ผูบ ริโภค  โดยเริ่มจากอาหารที่

อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 6.32    สภาพตลาด/พฤติกรรมการบริโภค โอกาสการตลาด และกลยุทธในการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร (ตอ) 

ประเทศคูคา สภาพตลาด/ 
พฤติกรรมการ

บริโภค 

โอกาสการตลาด กลยุทธ 

ประเทศจีน 

(ตอ) 

  อาหารไทยถนัดกอน  โดยเนนที่ระบบการ

ผลิตที่ไดมาตรฐาน สากล เชน อาหารทะเล

แชแข็ง  เนนอาหารที่เปน 

 อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณคาทาง

อาหารสูง และ/หรือเปนประโยชนตอ

สุขภาพ เชน อาหารไขมันต่ํา ไฟเบอร

สูง แคลอรี่ต่ํา  คอเลสเตอรอลต่ํา  

แคลเซียมสูง  

 อาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค เชน 

อาหารสําหรับผูปวยโรคไต,

โรคเบาหวาน, โรคความดัน  

 พัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุใหมีสีสรร 

ดึงดูดสวยงาม และทันสมัย 

ประเทศ

ออสเตรเลีย& 

นิวซีแลนด 

 ผูบริโภคชอบ
ลองของใหม  

  และคุนเคย

อาหารไทย 

 มีคนเอเชีย
อพยพเยอะ   

 ไมยึดติดยี่หอ 

 เปนตลาดที่มีศักยภาพ
สําหรับผลิตผล

การเกษตรไทยที่มี

ฤดูกาลไมทับซอนกัน 

และผลิตภัณฑอาหาร

พรอมบริโภคและ

อาหารแปรรูป 

 ใชประโยชนจาก
ขอตกลงการคาเสรีใน

การยกเวนภาษีเหนือ

คูแขง 

 เปดตัว -แนะนํา สินคาและผลิตภัณฑ

อาหารใหผูบริโภคออสเตรเลียรูจัก 

 การเขารวมงานแสดงสินคาอาหาร
ของออสเตรเลีย เชน งานFine Food 

Australia หรือ In-store promotion  

 การติดตอเขาพบผูนําเขารายสําคัญ 

 นํางานวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มาใชในการรักษาคุณภาพและยืดอายุ

เก็บรักษาของผักและผลไมสดเพื่อการสง

อออก 

 เนนกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานทั้ง
ด านความปลอดภั ยและการรั กษา

ส่ิงแวดลอม 



 

 
6-133 

4.3.4 รูปแบบของผลิตภัณฑอาหาร 

วิลัศนา โพธิ์ศรี (2546)  ไดกลาวถึง แนวโนมของรูปแบบผลิตภัณฑอาหารใหมในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไว ดังนี้ 

• อาหารที่สะดวกบริโภค สะดวกพกพา สะดวกซื้อ (‘Do-it-for-me’ food) เชน ผลไม

ตัดแตง (fresh cut) อาหารแชเยือกแข็ง (TV-dinner) อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน (take away) 

• อาหารที่มีรสชาติและการปรุงแตง (Super savory and sophisticated) หรือ

อาหารตําหรับตางๆ (gourmet) สําหรับผูบริโภคในกลุม “ baby boomers ” เปนตน 

• อาหารสมดุลและดีตอสุขภาพ โดยเฉพาะโรคหัวใจ [Balance (bigger , heartier)] 

เชน การมีสัดสวนของเนื้อปลามากขึ้น ลดเนื้อแดงลง (more fish, less red meat) 

• อาหารที่เนนรูปแบบและการใชงานเปนชิ้นเล็กๆ (Form follows function) สะดวก

บริโภคและกัดเคี้ยว (minis) 

• อาหารรูปแบบ “ home made ” แบบใหมๆ (Home style meal) 

• อาหารที่ตอบสนองตอกลุมบริโภคเด็ก (Kid influenced) เชน ซอสมะเขือเทศสี

เขียวหรือมวง 

• อาหารเบาๆและสด (Light and lively) เชน มีผักสดเปนสวนประกอบเพื่อการลด

น้ําหนักหรืออาจเปนแนวคิดของอาหารแมคโครไบโอติกนั่นเอง (macrobiotic) 

• อาหารไมจํากัดมื้อ (Crossover meal pattern) เชน พาสตาบริโภคเปนอาหาร

เที่ยง เปนตน 

• อาหารดูแลสุขภาพตนเอง (‘Do-it-yourself’ health) เชน อาหาร functional 

อาหารจากถั่วเหลือง  อาหารชีวจิต เปนตน 

• อาหารที่สะอาด ปลอดภัย เปนธรรมชาติภายใตแนวคิด “ organic food ” 

จากการสํารวจรูปแบบของสินคาและผลิตภัณฑอาหารจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อ

เปนแนวทางในการหารูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เห็นไดวาโดยศักยภาพของเทคโนโลยีการแปรรูป

อุตสาหกรรมอาหารของไทยในปจจุบันสามารถเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหสามารถแขงขัน

และทัดเทียมผลิตภัณฑของประเทศคูคา  โดยประเด็นเรงดวนที่ตองทําการเสริมสรางขีดความสามารถ

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารไทยมีระบบการจัดการโซอุปทานและมาตรฐานผลิตภัณฑ  การศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับสารในพืชอาหาร-สมุนไพรไทยหรือสารที่มีประโยชนตอสุขภาพในสินคาเกษตรของไทย  

เนื่องจากกระแสความตองการของผูบริโภคปจจุบันที่ใหความสนใจตอสุขภาพและการบริโภคอาหาร

สุขภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ยังตองพัฒนาความหลากหลายใหสอดคลองกับตลาดและความตองการของ
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ผูบริโภคซึ่งยังตองการการวิจัยตลาดและผูบริโภค  รวมถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารใหมีลักษณะ

ใกลเคียงธรรมชาติ มีคุณคาทางโภชนการสูง  และสะดวกตอการบริโภค 
 
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารในประเทศจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
1. กลุมขาวและผลิตภัณฑจากขาว 

1.1. ผลิตภัณฑจากขาวเพื่อสุขภาพ  ไดแก   ขาวอินทรีย   ขาวกลอง  และผลิตภัณฑจากขาวกลอง  

(chips and snacks)   ขาวผสมธัญพืช  (Instant Health Food  เชน    ขาวกลองผสมถั่วเหลือง 

ลูกเดือย (pearl barley) เมล็ดบัว (lotus seed)  เมล็ดงา (sesame seed) และถั่วเขียว (mung 

bean)   ขาวกลองผสมธัญพืชและสมุนไพร ( licorice extract)    
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารจากขาวเพื่อสุขภาพที่จําหนายในประเทศออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

 

Tilda Rice Rizazz Brown 

Basmati 

 

 

 

 

 

 

CAL Holistic Nutri Brown 

Rice Snacks 

Nestle Milo Energy 

Snack Bar 

 
Fantastic Soho`s 

 
Fantastic Rice Crackers 

Gluten Free rice treats 

 
Cadbury Brunch Bar 

 
Sunrice Ricecakes 

 

Trident Rice Crackers Uncle Tobys Muesli Bars 
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Tamaki “HAIGA” rice : เปนขาวเมล็ดสั้นที่ปลูกในแคลิฟอรเนียรที่ใช

เทคโนโลยีการสีขาวแบบใหม  ทําใหขาวยังคงมีคัพภะอยูจึงคงคุณคาทาง

อาหารไวได (วิตามิน A, B1, B6 เยื่อใย และ GABA (Gamma Amino Butyric 

Acid))  ซึ่งปกติแลวสารอาหารเหลานี้มักสูญเสียไปกับกระบวนการสีขาวแบบ

ดั้งเดิม  เทคโนโลยีนี้ยังสามารถกําจัดรําขาวออกไดทั้งหมดจึงมีคุณภาพการหุง

และรสชาติใกลเคียงกับขาวขัดขาวปกติ 

 

1.2. ผลิตภัณฑจากขาวประเภทเสน  นอกจากจะมีผลิตภัณฑประเภทเสน เชน เสนหมี่ขาว 

(vermicelli)  เสนเล็ก (rice stick)  ยังมีผลิตภัณฑประเภทเสนที่มีการเสริมเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ 

(healthy noodles & health instant noodles) อีกดวย เชน  natural pumpkin noodles, 

natural seaweed noodles, natural roses and smoked oolong noodles, fiber noodles, 

germ noodles, shark's fin noodle  เปนตน      

ตัวอยางผลิตภัณฑจากขาวประเภทเสนที่จําหนายในประเทศออสเตรเลีย 

  

 

 

 

 

 

เสนหมี่ขาว (Vermicelli) 

 

 

 

 

 

 

เสนเล็ก (Rice stick) 

 

 

 

 

 

 

เสนขนมจีน 

 
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่จําหนายในประเทศจีน 
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Seaweed Noodle Agaricus Blazei Murill Noodle 
Roses & Smoked Oolong 

Noodle 

 

 

 

 

 

 

Sea Red Rice Noodle 

Supreme Abalone Shrimp- 

Egg Noodles  

 

Deluxe Dried Scallop Shrimp- 

Egg Noodles 

 

1.3  ผลิตภัณฑอาหารจากขาวพรอมบริโภค  ไดแก  อาหารแชแข็งที่ทําจากขาว   ขาวกึ่งสําเร็จรูป 

(Instant rice)   ขาวกลองพรอมบริโภค (Ready to Eat Brown Jasmine Rice; microwavable 

in 2 min)   

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารจากขาวพรอมบริโภค 

     ผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคแชแข็งของ

ประเทศเกาหลี 

 

 

 

 

 

 

Non-fried instant rice :  เติมน้ําเดือดแลวรอ 8 

นาทีก็รับประทานได     
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1.4 ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาว  ไดแก  Rice crackers, Nori crackers, Thermally Puffed 

Products  ที่มีรูปแบบและรสชาติตาง ๆ  

2H  
ขนมเซมเบ รส Chili 

3H  
ขนมเซมเบ รสพริกไทยดํา 

4H  
ขนมเซมเบ รสดั้งเดิม 

5H  
ขนมเซมเบ รส Sea weed 

6H  
ขนมเซมเบ รสบารบีคิว 

7H  
ขนมเซมเบ รสชีส 

8H  
Rice crisps รสชีส 

9H  
Rice crisps รส Chili 

 
ขาวตังธัญพืช 

Puffed rice crackers Puffed rice crackers 
10H  

Puffed rice crackers 

      
2. กลุมผัก ผลไมและผลิตภัณฑจากผัก ผลไม 

2.1 ผัก ผลไมอินทรีย (Organic green, healthy vegetables and fruits) เชน บริษัท Chaoda 

Modern Agriculture ในฮองกงซึ่งผลิตพืชอินทรียหลายชนิด ทั้งผักใบเขียว  พืชหัว  เห็ด   

พืชน้ํา เชน รากบัว (lotus root)  แหว (Chinese water-chesnut)  หนอไมน้ํา (water 

bamboo)  ถั่วชนิดตาง ๆ (legumes i.e. kidney pea, cowpea, sweet pea)   ผลไม

อินทรีย (farm growing certified biodynamic organic) โดยบริษัท Warrigal dynamic 

foods  ในออสเตรเลีย  เชน  มะมวง  กลวย  ทั้งในรูปสด และ แหง  และบริษัท Natures 

de-lites จําหนายมังคุด  เงาะ  และซาโปดิลลา (sapodilla)  รวมถึง ผักและสมุนไพรที่ปลูก

แบบ Hydroponic (เชน บริษัท The village herb garden และ Tumbling waters 

hydroponic farm ในออสเตรเลีย) 

http://www.daysun.com/?CP/??/1/???? DSC00138.JPG
http://www.daysun.com/?CP/??/1/???? DSC00139.JPG
http://www.daysun.com/?CP/??/2/???? DSC00119.JPG
http://www.daysun.com/?CP/??/2/???? DSC00122.JPG
http://www.daysun.com/?CP/??/2/???? DSC00124.JPG
http://www.daysun.com/?CP/??/2/???? DSC00125.JPG
http://www.daysun.com/?CP1/18/DSC01193.JPG
http://www.daysun.com/?CP1/18/DSC01191.JPG
http://www.daysun.com/eproduct/detail.asp?id=107
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2.2 ผัก ผลไมแปรรูปโดยใชวิธี IQF freezing, Freeze drying, Osmotic dehydration, 

Canning, Drying  เชน แอปเปล  แอพริคอต  สตรอเบอรี่  แพร  แครอท  พลัม  พีช  

แอสพารากัส  สับปะรด   กลวย  ล้ินจี่  ซึ่งรวมถึงน้ําผลไม  น้ําผลไมเขมขน  puree   

2.3 ผลิตภัณฑผัก ผลไมสดตัดแตงหรือท่ีผานการแปรรูปขั้นตน (Fresh Cut)  เชน  Shredded 

Lettuce, Sliced & Diced Onion, Sliced & Diced Capsicum , Sliced & Diced 

Mushrooms , Sliced, Diced & Grated Carrot , Pre-pared Dry Salad Mixes e.g. 

Coleslaw , Pre-pared Vegetable mixes e.g. Stir Fry Mix & Soup Mix,  Pre-pared 

Salads e.g Caesar, Italiano , Pre-pared Premium Mesclun Blend , Whole Peeled 

Onion & Chopped Parsley 

 
ตัวอยางผลิตภัณฑผัก ผลไมที่จําหนายในประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด 

 

กีวี-นิวซีแลนด 

 

 

 

 

 

 

                        ผักสลัดสดตัดแตง - ออสเตรเลีย 

 
      sapodilla-ออสเตรเลีย 

  

 

     

 

 

 

 

IQF  fruits และ Fruit Salad  ผลิตโดยบริษัท Dirafrost ในเบลเยี่ยม 
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Decoration cherries. 
 

Camarossa strawberry halves 

coated. 
11H  

Accapulco mix coated. 
12H  

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑถูกเคลือบดวยเจลและน้ําตาล (Gel/Sugar 

coating) จึงไมสูญเสียความชื้น เมื่อนํามาละลาย  

ใช เปนสวนประกอบและ /หรือใชในการตกแตง

ผลิตภัณฑอาหารหวานใหสวยงาม  เชน  fruit flans, 

tarts, danish และ pastries          

Decoration Meeker 

raspberries 
13H  

 

   ไวนมะมวง  ไวน เสาวรส  - 

ออสเตรเลีย 

   ผลไมออรกานิคแปรรูป -     

ออสเตรเลีย 

    ผัก hydroponic - ออสเตรเลีย 

 
ตัวอยางผลิตภัณฑผัก ผลไมที่จําหนายในประเทศจีน 

 
Su Pears 

Golden Pears  
Gala Apples  

Fuji Apples 
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Frozen Strawberries Frozen Mulberry Frozen Apricot 

 
Frozen Plums 

 
Freeze-Dried 
Strawberry 

Freeze-Dried Pineapple 
 

 
Freeze-Dried Pineapple 

 
Jelly 

Dried Apricot  
Dried Chunmi Peach 

 
Macerated Plums 

 

Canned Fruit Cocktail 

 
Canned Pineapple 

 
Canned Cherries 

 

Purple Garlic 

Pure White Garlic 
Potatoes 

Carrots 
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Boiled Mushrooms & 
Vegetables 

 
Lotus Roots 

Frozen Bamboo Shoot IQF Asparagus 

Frozen Broccolis 
 

Frozen Green Beans 
Frozen Whole Green 

Pepper 

 

Cucumber Chips 

Crisp Pieces of Carrot Dehydrated Green 
Vegetable 

 

 

2.3 กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากผัก ผลไม  เชน  100% pure certified organic Noni juice    

น้ําวานหางจระเขเขมขน 

 

  Herbal Aloe Concentrate: healthy beverage 
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3. กลุมประมงและผลิตภัณฑ 
3.1 อาหารทะเลแชเยือกแข็ง  หรือ แปรรูปโดยวิธีหมักดอง  บรรจุกระปอง  ทําแหง รมควัน เชน  

ปลา  หอย  ปลาหมึก  กุง  ปู  ปลิงทะเล  อบาโลน สาหรายทะเล  ซูริมิและผลิตภัณฑจากซูริ

มิ  ไดแก Cooked & peeled prawns, Marinated prawns herb & garlic, Thai scallops, 

Ling (Marlin, swordfish, tuna) portions, Hake steak, Fish fillet (hake, baramundi, 

hoki NZ, ling perch, snapper) 

3.2 อาหารทะเลพรอมเสิรฟ  (ready to cook and serve)  ไดแก  ผลิตภัณฑแชแข็งของ  

Tempura fish cocktail, Tempura (fish fillet, prawn, scallop, squid ring), 

Salt&pepper squid, Flathead fillets in beer batter, Crumbed fish fillets (prawn 

cutlet), Ovenable or cocktail spring rolls   ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้มักนํามาใหความรอน

กอนบริโภคโดยการใชไมโครเวฟ หรือ การทอด 

 
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทะเลที่จําหนายในประเทศนิวซีแลนด 

 
New Zealand Green Lip 

Mussel-Frozen 

14H  
Half Shell New Zealand 

Green Lipped Mussel  

15H 
Marinated Mussel Meat  

 
New Zealalnd Abalone, 

Haliotis Iris 

  

 
ตัวอยางอาหารทะเลพรอมบริโภคที่จําหนายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

Tempura Fillets Tempura Prawns Spun Noodle Wraps 

http://nzgreenlipmussels.trustpass.alibaba.com/product/10819032/Half_Shell_New_Zealand_Green_Lipped_Mussel/showimg.html
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Crumbed Prawn Cutlets Classic Seafood Basket Formed Calamari Rings 

 

Birds Eye Stm Fish 

lemon/parsley 

 

Birds Eye Steam Fish Oven 

bake crunchy potato 

 

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทะเลที่ผลิตในประเทศจีน 

 
Bomb Fish 

(Auxis Tapeinosoma) 
Crucian 

 
 

Tilapia 

 
Frozen Salmon Fillets Chum Salmon Portion  

Frozen Salmon Portion 

 
Frozen Hake Fillet 

 
Frozen Redfish Fillets 

 
Frozen Haddock Fillets 
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Frozen Cod Fillets 

 
Frozen Pacific Cod Fillet / Loin  

Frozen Alaskan Pollock Fillets 

 
Frozen Monkfish 

 
Frozen Blue Whiting 

Products 

 

 
Scallop Meat 

 
Monodona Shrimp 

 

 
Squid Tube 

 
Frozen Squid Body 

 
Dried Squid Whole 

 
Seasoned Shredded Dried 

Squid 

 
Dried Squid Fillet  

Dried Smoked Squid Fillet 
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Dried Smoked Squid Ring 

 
Dried Sea Cucumbers 

 
Roasted seaweed 

 
Roasted Seaweed for Sushi 

Laminaria (Kumbu) Sheet  
Clean Kelp Threads 

Frozen Surimi Crab Sticks 
 

Frozen Surimi Lobster Tail 
 

 
Frozen Breaded APO Fillets / 

Fish Finger 

 
Surimi Crab Claw 

 
Breaded Shrimp 

 
Prawn Crackers 

ตัวอยางอาหารทะเลพรอมบริโภคที่จําหนายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

Tempura Fillets Tempura Prawns Spun Noodle Wraps 
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Crumbed Prawn Cutlets Classic Seafood Basket Formed Calamari Rings 

Birds Eye Steam Fish 
lemon/parsley 

Birds Eye Steam Fish Oven 
bake crunchy potato 

 

3.3 อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่สกัดไดจากอาหารทะเล ไดแก  กรดไขมัน omega 3, Squalene, 

Shark Cartilage  ผลิตภัณฑเหลานี้มีการผลิตมากในประเทศนิวซีแลนด 

 

Squalene  :  สกัดไดจากน้ํามนัตับปลาฉลาม (southern Pacific 

oceans of New Zealand) มอีงคประกอบของ alkylglycerols  กรด

ไขมัน omega 3  และวิตามิน A, D & E    Alkylglycerols  มีคุณสมบัติ

ชวยระบบภูมิคุมกัน (immune boosting properties)    

   

 

 

       Omega 3 Fish Oil ของประเทศนิวซีแลนด 

 

 

 
4. กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 

4.1 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ไดแก  เนื้อวัว  เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อกวาง เนื้อมา  เนื้อสุนัข และ

เครื่องใน แชเย็นหรือแชแข็ง   บรรจุกระปอง  รวมถึงผลิตภัณฑอาหารสําหรับสัตวเล้ียง (Pet 

foods) ในประเทศออสเตรเลียยังมีบริษัท Australian crocodile traders  จําหนายเนื้อ

จระเข   จิงโจ  วอลลาบี้  นกอีมู  นกกระจอกเทศ   ควาย  และ หมูปา  เปนตน 
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Beef tripe pieces Frozen Lamb Oyster 

 
 
 
 
 

Salami 
 
                          Smoked & Spicy Kabana  
 
 

 

4.2 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑประเภทออรกานิค  ไดแก  ผลิตภัณฑจากเนื้อไก  รวมถึง ไกทั้งตัว  

สด หรือ แชแข็ง   ผลิตภัณฑไสกรอก และเนื้อไกบดปรุงรส (patties, wheat and gluten 

free)   เครื่องในและชิ้นสวนจากไกที่ไดรับการรับรอง (Certified organic chicken liver, 

nibbles, drum, breast, and stock)   (บริษัท Heuvels ในประเทศนิวซีแลนด) 

4.3 ผลิตภัณฑพรอมบริโภคแชแข็งที่มีเนื้อสัตวเปนองคประกอบ เชน  spring rolls, sausage 

rolls, meat pie, pastie, quiche  

 
ตัวอยางอาหารพรอมบริโภค (เนื้อสัตว) ที่จําหนายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

 

Spring Rolls   

ปอเปยะทอด 

 

Sausage Rolls 

 

Mini Sausage Rolls  

 

Dim Sim  ติ่มซํา  
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Quiche 

                   Steak onion pies 

 
ตัวอยางผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ผลิตในประเทศจีน 

 
Chicken Breast Fillet 

(CW0003) 
Dog Food 

ผลิตภัณฑเนื้อไกสวนอก (chicken breast fillet) ที่ผลิตตาม

มาตรฐาน  HACCP และ ISO9002  ไมมีวัตถุเจือปนอาหารเคมี   

สําหรับเปนอาหารสุนัข  

 
Fresh Frozen Chicken 

Breast 

Chilled or Frozen Halal Beef 
Meat 

Frozen Beef 
 

 
Beef Trimmings 

 
Frozen Pork: cuts, collar, 

shoulder, ham and sides 

 
Frozen Pork Shoulder 
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Frozen Boneless/Skinless 

Pork Hams 

Lamb Carcass 
 

Lamb Carcass 

 
Frozen Lamb (6-Way Cuts) 

Frozen Pork Sides 
 

Lamb Shoulder 

Lamb Rack-Cap On-
French 

 
Frozen Lamp Hind Leg Boneless 
Meat : Halal Certificate, Health 

Certificate, Inner Mongolia and 

China Origin Certificate 

Fresh Horsemeat 

Dog Meat: Can 

supplement five viscera, 

supplement yang, protect 

bones and muscles, and 

help to against cold 

Skewered Streaky Pork 
 

 
 

 
 
 
 

 
Canned Pork Luncheon Meat 
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Nature Twist Wrap 

Chicken 

 
Canned Chicken Luncheon 

Meat 

 
Roast Steak 

 

4.4 ผลิตภัณฑจากนม เชน  นมสด  นมผง  เนยแข็ง  โปรตีนเวยเขมขน หรือ ไอโซเลท  และ

ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพจากนม โดยผลิตภัณฑสวนใหญผลิตจากประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด 

 
Whey Protein Isolate 

 
Skim Milk Powder Whey Protein Concentrate 

Organic Full Cream Milk 
Powder 

 
Colostrum Tablets:  ผลิตจาก

นมวัวที่ถูกผลิตในชวงตน ๆ (7-24 

ชั่วโมง) หลังจากลูกวัวคลอด  ซึ่ง

มีคุณคาทางอาหารสูง  มีทั้งอยูใน

รู ป เ ม็ ด   แคปซู ล   ผง   และ

ของเหลว      
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5. ผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอาหาร 

 

วิลัศนา โพธิ์ศรี (2546)  กลาวถึงลักษณะของผลิตภัณฑอาหารเพิ่มมูลคา (Value added food 

products)   ควรสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดังนี้  

1) บริโภคสะดวก (convemient) 

2) ชวนลิ้มลอง (attractive) 

3) แปลกใหมและมีลักษณะเดน (new/novel/unique) 

4) ความแตกตางจากอาหารในทองตลาด (different from competition) 

5) นาสนใจ (interesting/unusual/exciting) 

6) มีลักษณะที่ผูบริโภคตองการ (high consumer appeal) 

7) เปรียบเทียบราคาไดยาก (price difficult to compare) 

8) กําไรสูง (high margin) 

อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อสงออกซึ่งสามารถเพิ่ม

มูลคาสินคาเกษตรได  ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันสินคาไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน 

เชน ผักและผลไม ขาว กุง และเนื้อสัตว  จะเห็นไดจากตารางที่  6.33-6.37  ในขณะเดียวกันการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ และงานวิจัยยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําควบคูกันไป  ดังนี้คือ 

• งานวิจัยถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ

สินคาเกษตร 

• งานวิจัยถึงระบบการจัดการหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรไทยที่เนาเสียไดงายใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

• งานวิจัยถึงสารตานอนุมูลอิสระหรือสารที่มีประโยชนตอสุขภาพในพืชผักสมุนไพรที่ใชเปน

อาหาร 

• งานวิจัยถึงกระบวนการและเทคโนโลยีในการสกัดสารที่เปนประโยชนตอสุขภาพจากพืชผัก

สมุนไพรที่ใชเปนอาหารหรือสินคาเกษตร 

• งานวิจัยถึงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนและพลังงาน เชน งานวิจัยในการใชแนวทาง

ของเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ํา พลังงาน และสารเคมีที่ใช 

• งานวิจัยในการศึกษาการใชประโยชนจากกากของเสียหรือของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา 
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ตารางที่ 6.33     ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผักและผลไมของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ผักและผลไม 

ผักสดตัดแตงบรรจุสด

พรอมปรุง (Ready to 

Cook) 

16Hwww.kcfresh.com 

 

 

 

การยึดอายุหลังเก็บเกี่ยวของผลมะมวงพันธุ

เขียวเสวย (Mangifera indica L. cv. Keaw 

Sawoey) โดยใชพลาสติกฟลมและสภาพความดัน

ต่ํา ภานุมาศ อัสดร (2530) หุมผลดวยพลาสติก

ฟลมชนิดตาง ๆ เชน PE PVC  และสภาพความดัน

ต่ํา 260 มม.ปรอท ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ 88 ผลที่หุมดวยพลาสติกฟลม

ชนิด PE ชะลอการสุกของผลไดประมาณ 30 วัน  

ที่มา:  17 Hเครือขายขอมูลวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว (http://www.phtnet.org) 

 

การหาวิธีการหุมหอ ผลมะมวงในสภาพดัดแปลง

บรรยากาศโดยใชฟลมโพลีเมอริคเจาะรู มีผลตอสี

ผิวที่สม่ําเสมอและความแนนเนื้อของมะมวงลดลง 

ที่มา:  ณรงคศักดิ์ คานอธรรม (2537)  เครือขาย

ขอมูลวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

( 18Hwww.phtnet.org) 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

การเตรียมฟลมบริโภคไดจากแปง

มันสําปะหลังและแนวทางการใช

ประโยชน  

ที่มา:  ปนัดดา พวงเกษม (2539 -

2540) 

 

ฟลมพลาสติกบรรจุภัณฑดัดแปลง

สภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและ

รักษาคุณภาพของผลิตผลสด  

 
ยืดระยะการเก็บรักษาผักและผลไม

สดเพิ่มขึ้น 2-5 เทา  

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ (MTEC)  

19Hwww.nstda.or.th/ 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย  (มกท.) 

 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย โดย สํานักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย20 Hwww.actorganic-cert.or.th/ 

 

การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย“ 

การสงเสริมการผลิตและการบริโภค

อาหารคุณภาพ  

ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอด

สารพิษในจังหวัดเชียงใหม ”พฤกษ ยิบ

มันตะสิริ, จตุรงค พวงมณี , กุศล ทอง

งาม , นิวัติ เชาวนศิลป , บุศรา ลิ้มนิ

รันดรกุล (2543) 
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 ตารางที่ 6.33    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผักและผลไมของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน (ตอ) 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ผักและผลไม 

(ตอ) 

ผลิตภัณฑชุดผักรวม KC FRESH 

ลดเวลาในการจัดเตรียมและปรุง

อาหาร แคขั้นตอนงายๆ ที่ใชเวลา

เพียง 3 นาที ใสในตูไมโครเวฟ

โดยไมตองฉีกถุงแลวตั้งเวลา 

อาหารที่สด สะอาด และ

เพียบพรอมดวยคุณคาทาง

อาหาร  

21H  
22Hwww.kcfresh.com 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑสารออกฤทธิ์จากขา 

เพื่อใชควบคุมโรคผลเนาหลังการเก็บเกี่ยว

ในมะมวง  

ที่มา:  ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (2548)   

23Hwww.trf.or.th 

 

ผลของการใชโอโซนในการควบคุมโรคหลัง

การเก็บเกี่ยวของเงาะ ทุเรียน และมะมวง  

ดวงธิดา ขุมทอง ,มนตรี อิสรไกรศีล วาริน 

อินทนา , หมุดตอเล็บ หนิสอ และ ประคอง 

เย็นจิตต (2548) 

ที่มา:  24Hเครือขายขอมูลวิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว http://www.phtnet.org 

 

ผลของโอลิโกไคโตซานตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของผักกาดหอมในระบบการ

ปลูกพืชไมใชดิน  

ที่มา:  สมชาย ชคตระการ และ กันยา เย็น

ใจ (2549) 

เทคโนโลยีการปลูกผักโดยไมใชดิน 

(Hydroponics) มีสมาชิกที่ไดรับ

รองแหลงผลิต GAP จํานวน  47 

แหง กระทรวงเกษตรสหกรณ 

(2548) 

25 Hwww.doa.go.th/onestop/gap/

B_SEARCH.ASP 

การกําหนดเครื่องหมายรับรอง  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารไทย 

(Q -Mark )  

 

รับรอง

ผลิตภัณฑที่

ผลิตตาม 

มาตรฐาน GAP 

 

 
สินคาเกษตรอินทรีย (Organic) 

โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ (มอกช)

26 Hwww.acfs.go.th/qmark/examq.htm

l 

 

 

 

                  6-153                                          

http://www.kcfresh.com/img/oup product/stempack/t.1.jpg


 

 
6-154 

 ตารางที่ 6.33    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผักและผลไมของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐาน (ตอ) 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ผักและผลไม 

(ตอ) 

VACUUM FREEZE-

DRIED FRUITS 

27H  
28Hwww.sunshine.co.th/ 

 

 
Hull carrot 

 
Hull potato 

29Hhttp://www.siamcanadian.com 

 

ชนิดของพืชผักที่เหมาะสมในการปลูก

รวมกันภายใตระบบเกษตรอินทรีย 

ที่มา:  บุญหงส จงคิด,สมภพ จีบเกาะ และ

นิธาน ทองโคตร (2549) 

 

ปริมาณของ CPPU ในการเพิ่มขนาดและ

คุณภาพของผลลําไยพันธุดอ 

ที่มา:  กมล พงษเขียว และพิทยา สรวมศิริ 

(2549) 

 

การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

บางชนิด เพื่อการเพิ่มขนาดผลลําไยพันธุ

ดอ  

ที่มา:  ชรัสนันท ตาชม และ ธนะชัย พันธ

เกษม(2548) 

 

 

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและ

เหมาะสม (Good Agricultural 

Practices : GAP) จํานวนแปลงที่ไดรับ

รองแหลงผลิต จาก กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (2548) 

ทุเรียน      9,453   แปลง 

ลําไย        5,828   แปลง 

ลิ้นจี่         2,824   แปลง 

มะมวง     7,762   แปลง  

มังคุด       7,738   แปลง 

สับปะรด   2,230  แปลง 

เงาะ          1,367  แปลง 

www.doa.go.th/onestop/food/gap/w

eb2html 

โครงการอาหารปลอดภัยป 2547 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โรงงานแปรรูป(ผักและผลไมกระปอง/

แชแข็ง) ที่ผานการรับรองมาตรฐาน  94    

แหง 
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ตารางที่ 6.33   ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผักและผลไมของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐาน (ตอ) 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ผักและผลไม 

(ตอ) 

 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตะไครหอมในการควบคุมเชื้อรา

สาเหตุโรคเนาในมะมวงและโรคโคนเนาผัก 

ที่มา:  แววจันทร พงศจันตา, พัชราพร ไชยชนะ และพิทยา สรวมศิริ (2549) 

 

การพัฒนาผักแผนจากผักคะนาและผักตําลึง   

ที่มา:  วัฒนา ดํารงรัตนกุล,อนุวัตร แจงชัด และกมลวรรณ แจงชัด (2548)  

 

ลักษณะปรากฏคลายสาหรายแผนปรุงรส  

ที่มา:   30Hhttp://www.phtnet.org 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑซุปผักบรรจุกระปอง 

ที่มา:  จริญญา  พันธุรักษา, นิรมล อุดมอาง, พวงทอง ใจสันติ์, จิตรา กลิ่น

หอม, ปยวรรณ สิมะไพศาล    และโปรดปราน ทาเขียว(2548) 

 

 - โรงงานคัดบรรจุผัก / ผลไม  

ที่ผานการรับรอง มาตรฐาน  134  แหง 

วารสารสถาบันอาหาร (2548) 

 

โครงการความปลอดภัยทางอาหารดาน

พืช  โรงงานลําไยที่ไดรับการรับรองโรง

รม Sulfur Dioxide 49  โรงงาน 

รับรอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

31Hwww.doa.go.th/onestop/foodsafe/ 
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6-156 

ตารางที่  6.34    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาขาวดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐาน   

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑจาก

ขาว (ตอ) 

ขาวเปลือก 

ขาวสาร 

การใชคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเชื้อราและแมลง

ในเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ105  

ที่มา:  พัทยา จันทรแหง1 และ สุชาดา เวียรศิลป (2548) 

( 32Hwww.phtnet.org) 
 

การศึกษาระดับความตานทานของขาวพันธุตางๆตอ

ดวง Heteronychus lioderes  Alissonotum simile 

และพฤติกรรมการทําลายของแมลง 

ที่มา:  ทรงยศ พิสิฐกุล, เกียรติสยาม แกวดอกรัก,อนันต   

พลธานี และปรีชา นีระ (2549) 
 

สูตรสารละลายที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของขาวในระบบไฮโดรโปนิกส   

ที่มา:  บุญหงส จงคิดและเกรียงไกร แซตัน (2549)  

 

สมรรถนะในการผสมพันธุเพื่อผลผลิตและองคประกอบ

ผลผลิตระหวางขาวไรและขาวนาสวน   

ที่มา:  พิมพนภา ขุนพิลึก, สุทัศน จุลศรีไกวัล, จักรี เสน  

ทอง และดําเนิน กาละดี (2549) 

เครื่องดํานา 

 
เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน 

6 ไร / วัน  33Hwww.ricethailand.go.th 

 

เครื่องนวดขาวแบบสายพาน 

Flat Belt Thresher 

 
34Hwww.phtnet.org/ 

 

มาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิไทย / 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว

หอมมะลิไทย  จํานวนแปลงที่ไดรับรอง

แหลงผลิต จาก กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  

ขาว                       25,511  แปลง 

ขาวขาว                 7,779    แปลง 

ขาวโพดฝกออน   1,903     แปลง 

35Hwww.doa.go.th/onestop/food/gap/w

eb2html 

 

โครงการอาหารปลอดภัยป 2547 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.) 
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ตารางที่ 6.34    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาขาวดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐาน (ตอ)  

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑจาก

ขาว (ตอ) 

ขาวเปลือก 

ขาวสาร 

คุณสมบัติทางเคมีของมอลตขาวไทย 13 สายพันธุและ

การผลิตน้ําเชื่อมขาวมอลตเปนเครื่องดื่มชูกําลัง 

รวีวรรณ พลนาวี,วันวิสา ปชโชตะ,ชลธิชา จันทรทรัพย, 

ชิตสุดา ชัยศักดานุกุลและยุพนิษฐ พวงวีระกุล (2545) 

 

การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและประสาท

สัมผัสของเสนกวยเตี๋ยวจากพันธุขาวตางๆ เกรียงศักดิ์ 

บรรลือล สุจิตรา วงศเจริญ และวิไลวรรณ ถานอาตนา 

(254736 Hwww.journal.msu.ac.th 

 

การใชแปงขาวเจาทดแทนแปงขาวสาลีในเคกเสริมดวย

ไขมันโอเมกา – สาม 

ศิริธร ศิริอมรพรรณ และอัศวิน อมรสิน 

(2547)37 Hwww.journal.msu.ac.th 

 

การศึกษาความเปนไปไดในการใชขาวมอลตไทย 

SPR60 ผลิตเบียร  

ยุพกนิษฐ พวงวีระกุล (2545) 

 

เครื่องเกี่ยวขาวแบบวางราย 

 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

38Hhttp://www.doa.go.th/  

 

 

เครื่องพนหวานเมล็ดขาว 

 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

39Hhttp://www.doa.go.th/  

 

สินคา OTOP มีมาตรฐาน 410 รายการ 

ในการผลิตอาหารไดอยางปลอดภัยตอ

ผูบริโภค   

(วารสารสถาบันอาหาร, 2548) 
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ตารางที่ 6.34    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาขาวดานรูปแบบสินคา งานวิจัย เทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐาน (ตอ)  

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑจาก

ขาว (ตอ) 

 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแปงขาว

เหนียวโดยวิธีอะซิทิเลชัน เพื่อใชในผลิตภัณฑอาหารแช

เยือกแข็ง 

นภัสชล สนธิปกษ และ รักษ ดานดํารงรักษ (2546-

2547) 
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6-159 

ตารางที่ 6.35     ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑจากขาวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบันดานรูปแบบสินคา   

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 

ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑจาก

ขาว  

Puffing machine - rice cake 

40H     41H  
42Hwww.ricethailand.go.th 

  

มักกะโรนีแปงขาว                                                  ขาวบรรจุกระปอง(Canned rice)                                                         กระยาสารท 

43H           44H                       
  45 Hwww.ricethailand.go.th                     City Food Co., Ltd ( 46Hwww.cityfoods.co.th/)                                                 47Hwww.thaitambon.com 
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ตารางที่ 6.35    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑจากขาวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบันดานรูปแบบสินคา  (ตอ) 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 

อาหารไทยพรอมรับประทานแช

เยือกแข็ง “เดลี่ไทย” ประเภท อี

ซี่แพ็ค   เชน ขาวผัดกระเพราขี้

เมาหมู 

   
Consumer Pack : 300 กรัม  

ขนมจีนแกงเขียวหวานไก 

 
Consumer Pack : 260 กรัม  
บริษัท ซี.พี.คาปลีก และการตลาด จํากัด 

http://www.cpram.co.th/ 

Frozen Ready Meals Thai 

 
N.B.VALUE LINK CO., LTD. 

48Hhttp://www.saranjai.com 

 

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากปลายขาว  

 
โดยใช ปลายขาวกลองหอมมะลิและปลาย

ขาวขาวหอมะลิเปนวัตถุดิบ  49Hwww.tistr-

foodprocess.net/research_tistr/researc

h7.htm 

ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑจาก

ขาว 

 
50Hwww.ricethailand.go.th 

เครื่องดื่มจากขาวประเภทไมมี

แอลกอฮอล 

 
www.ricethailand.go.th 

Oven/ deep fry puffing rice 

crispy 

51H  
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6-161 

ตารางที่ 6.36    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาประมงของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ประมง 

 

FRIED SHRIMP 

SPRING ROLL 

 
FRIED SHRIMP 

SAMOSA 

 
BREADED AMA-EBI 

 

การปนเปอนของเชื้อ Escherichia coli 0157:H7 

และ Campylobacter ในผลิตภัณฑกุงแชเยือก

แข็ง  นิรชา วงษจินดา, พูลทรัพย (2544) 

 

การใชเทคนิคพีซีอารตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว

จากกุงกุลาดํา และสัตวน้ําที่อาจเปนพาหะในพื้นที่
ฝงอันดามัน   สุดา ตัณฑวณิช และ ฉันทนา 
แกวตาป (2543) 

 

การเลี้ยงกุงกุลาดํา Penaeus monodon ระบบปด

หมุนเวียน  

พิษณุ นาอนันตและมานพ เห็นดีน  

(2543) 

 

การบริโภคออกซิเจนในบอเลี้ยงกุงกุลาดําที่มี

ผลผลิตตางกัน  

พุทธ สองแสงจินดา,ชัชวาล อินทรมนตรีและ 

ลักขณา ละอองศิริวงศ  

  

MAP (Modified Atmosphere 

Packaging) ซึ่งเปนเทคโนโลยี

การบรรจุที่ชวยในการยืดอายุการ

เก็บของสินคาแชเย็น โดยใช

หลักการปรับสัดสวนของอากาศ

ในภาชนะบรรจุจากสภาวะปกติ 

สามารถรักษาความสดของสินคา

ไวไดนานยิ่งขึ้น 

 

  

 

 

 

 

ผลิตภัณฑจากพรานทะเล 

52Hwww.prantalay.com 

 

การบําบัดน้ําจากบอเลี้ยงกุงทะเล

ระบบปดหมุนเวียนโดยใชบอออกซิ 

การกําหนดเครื่องหมายรับรอง  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารไทย 

(Q -Mark )  

 
สินคาผลิตภัณฑ กุงดิบแชเยือกแข็ง 

 
รับรองระบบ HACCP 

โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ หรือ มอกช. 

53Hhttp://www.acfs.go.th/qmark/examq.

html 
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ตารางที่ 6.36    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาประมงของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ประมง 
 

TAIL-ON AND 

PINEAPPLE 

 
MAY AO FOOD CO., 

LTD. 

54Hwww.mayaogroup.com/ 
SOLEFISH 

 
MAY AO FOOD CO., 

LTD. 

55Hwww.mayaogroup.com/ 

หมึกแวนชุบเกล็ดขนมปง 

 

การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูก

กุงกุลาดําระยะมายซีส ที่เลี้ยงดวยอาหาร

เสริมชนิดตาง ๆ  

ถนอม พิมลจินดา (2541) 

 

เดชั่นและระบบกรองดวยทราย พุทธ 
สองแสงจินดา,สิริ ทุกขวินาศ,ชัชวาล 
อินทรมนตรีและลักขณา ละอองศิริวงศ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง

ทะเลฝงอาวไทย  

 

การวิจัยโพรไบโอติดเพื่อการเลี้ยงกุง

กุลาดําดร  ศิริรัตน เรงพิพัฒน คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

56Hhttp://www.kungthai.com/KungThai/c

on_detail.php?id=20 

 

การจัดการสารประกอบไนโตรเจนใน

ฟารมเลี้ยงกุงระบบปด   ด.ร.พุทธ สอง

แสงจินดา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง

ทะเล ฝงอาวไทย    

โครงการอาหารปลอดภัยสัมฤทธิผล 

การพัฒนาและรับรองฟารมมาตรฐาน 

GAPและ CoC โดย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

ขึ้นทะเบียนฟารม  100,000  ฟารม 

ผานการรับรอง     79,910    ฟารม 

ชนิดฟารม :  กุงทะเล กุงกามกราม 

หอย และปลาในกระชัง    วารสาร

สถาบันอาหาร(2548) 

 

 

 

โครงการอาหารปลอดภัยสัมฤทธิผล 

โรงงานแปรรูปแชแข็ง/อาหารกระปอง 

ที่ผานการรับรองมาตรฐาน    

 GMP            307      แหง 

HACCP        218      แหง 

วารสารสถาบันอาหาร(2548) 
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ตารางที่ 6.36   ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาประมงของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57H  
SMILE HEART FOODS 

CO.,LTD. 

58Hwww.aroymark.com 
 

ผลิตภัณฑกุงเชียง 

มีกุงเปนสวนประกอบ 

ไขมันต่ํา โดยใชมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ชุมชนเดียวกับ 

กุนเชียงปลา  ดร. วันชัย 

วรวัฒนเมธีกุล  นิตยสาร 

สัตวน้ําเศรษฐกิจ (2547) 
 

คุกกี้ซีฟูด 

 

       มาตรฐานการผลิตกุงคุณภาพ 

มาตรฐานกุงเพื่อการสงออก 

มาตรฐานกุงเพื่อการบริโภคและการ

สงออก 

มาตรฐานโรงเพาะฟก ฟารมที่ไดรับรอง

มาตรฐาน 

CoC              78        ฟารม 

GMP             782      ฟารม  

มาตรฐานฟารมเลี้ยงกุง ฟารมที่ได

รับรองมาตรฐาน  

CoC               82        ฟารม 

GMP              14003  ฟารม 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

59Hwww.thaiqualityshrimp.com/ 
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ตารางที่ 6.36    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาประมงของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

ประมง 

 

อาหารพรอมปรุง 

 
อาหารแชแข็ง 

 
ขาวกลองแชแข็ง 

 
ผลิตภัณฑจากพรานทะเล 

60Hwww.prantalay.com 
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ตารางที่ 6.37    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของเนือ้สัตวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน   

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว/ไก 

Fried Chick Rolled With 

Seaweed 

 
Boneless Leg Trimming 

 
Crisy Fried Chicken 

Rolled With Shiso Leaf 

 
 

GFPT PUBLIC CO.,LTD 

61Hhttp://www.gfpt.co.th/ 

อิทธิพลกวาวเครือขาวตอสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตลักษณะซากและระดับฮอรโมนบาง

ชนิดในไกเนื้อ 

ศรีนอย ชุมคํา (2548) 

 

ผลการเสริมทองแดงระดับสูงในอาหารตอสรรถ

นะการผลิตของไกไข คุณภาพของไขและ

ปริมาณของโคเลสเตอรอลและทองแดงในไขไก  

ณรงคชัย ศิริเหลาไพศาล,เยาวมาลย คาเจริญ

กิจ, สาโรช คาเจริญกิจ และเชิดชัย รัตนเศรษฐา

กุล (2548) 

 

คุณคาทางโภชนาการของกากมะพราวที่ผาน

การยอยดวยเอ็นไซมเบตา - แมนนาเนสและ

ผลตอิสรรถภาพการเจริญเติบโตในไกเนื้อ 

ฉัตรชัย สงวนสุข,สายสมร ลํายอง,สุชน ตั้งทวี

วิพัฒน และชาติชาย โขนงนุช (2544) 

 

เทคนิคการทําไกปลอดเชื้อไขหวัด

นกโดยใชความดันสูง  

ที่ความดัน 100-1000 เมกะ

ปาสคาลเมื่อผานกระบวนการฆา

เชื้อสามารถกําจัดเชื้อไดทั้งหมด

(one stop service)และคงสภาพ

เดิม ศุภชัย  เนื้อนวลสุวรรณ (2549) 

หมายเหตุ : งานวิจัยนี้อยูกระบาน

การรับรองงบประมาณการวิจัยจาก

สภาวิจัยแหงชาติ คาดวาจะใช

ระยะเวลา 1 ป จึงจะเสร็จสมบูรณ 

 

ระบบโรงเรือนปรับอากาศ 

( Evaporative System ) คือระบบ

โรงเรือนที่ปรับสภาพอากาศภายใน 

ใหเหมาะสมกับความตองการของ

สัตวเลี้ยงที่อยูในโรงเรือนปดระบบนี้

สามารถที่จะลดความรอนไดถึง 5-6 

โครงการนํารองการนําเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาดไปใชในการจัดการ

สิ่งแวดลอมโรงฆาสัตว ผศ. ยุทธนา 

มหัจฉริยวงศ (2545) 

 

การกําหนดเครื่องหมายรับรอง  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารไทย 

(Q -Mark )  

 
เนื้อสัตวอนามัย 

โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ หรือ มอกช. 

62Hhttp://www.acfs.go.th/qmark/examq.

html 
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ตารางที่ 6.37    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของเนือ้สัตวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว/ไก 

Roll chicken breast with 

herbs 

63H  
 YAKITORI 

64H  
 Fried  

65H  
Roasted 

66H  

 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสม

พัทธต่ํากวา 50% ชวยเพิ่มการเลี้ยง

ไกตอพื้นที่ไดมากขึ้น แมพันธุ 
สุขภาพดี โตเร็ว 

สมศักดิ์ จารุเฉลิมรัตน 
 

โครงการอาหารปลอดภัยสัมฤทธิผล 

การพัฒนาและรับรองฟารมมาตรฐาน 

GAPและ CoC 

ขึ้นทะเบียนฟารม  93,454  ฟารม 

ผานการรับรอง      16,051  ฟารม 

ชนิดฟารม  : โคเนื้อ โคนม สุกร ไกเนื้อ 

ไกไข เปดเนื้อ เปดพันธุ  สถานที่ฟกไข  

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(2548) 
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ตารางที่ 6.37    ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของเนือ้สัตวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว/ไก 

Chicken satay 

67H  
 

Chicken  nugget 

68H  
บริษัท สหฟารม จํากัด 

69Hhttp://www.sahafarms.com/product.htm 

งานวิจัยทางดานการพัฒนา

ของบริษัท 

 โครงการอาหารปลอดภัยสัมฤทธิผล 

โรงฆาสัตวและแปรรูปที่ผานการรับรอง

มาตรฐาน     

  GMP        130    แหง 

  HACCP      92   แหง 

วารสารสถาบันอาหาร(2548) 

 

มาตรฐานฮาลาล 

70H  
 

บริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฮา

ลาล 1,055 บริษัท รับรองโดย

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย 
71Hwww.dbd.go.th/thai/develop/fr
anchise.doc 
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http://www.sahafarms.com/Product/Cooked Products/charcoal_grill/VIEW/page_01.htm
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ตารางที่ 6.37   ศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของเนื้อสัตวของไทยที่มีการเพิ่มมูลคาในปจจุบัน ดานรูปแบบสินคา  งานวิจัย  เทคโนโลยี  และการรับรองมาตรฐาน  (ตอ) 

 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ งานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว/ไก 

 

อาหารไทยพรอมรับประทานแชเยือกแข็ง 

“เดลี่ไทย” ประเภท พรีเมี่ยมแพ็ค  เชน 

แกงเขียวหวานไก 

 
แกงมัสมั่นไก 

 
Consumer Pack : 250 กรัม 
บริษัท ซี.พี.คาปลีก และการตลาด จํากัด 
http://www.cpram.co.th/ 
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6. ขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพือ่เพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร
อาหาร 

 

  สินคาเกษตรอาหารสวนใหญมีการเก็บเกี่ยวเปนฤดูกาลและเสื่อมเสียไดงาย  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสินคาที่มีความชื้นสูง เชน ผักและผลไม เนื้อสัตว นม เปนตน  จึงตองมกีารควบคุมทั้งปริมาณอุปสงค

และอุปทานเพือ่มิใหเกิดภาวะราคาสินคาตกต่ําหรือขาดแคลน   นอกจากนี้การสงออกสินคาเกษตร

อาหารยังตองมกีารจัดการที่เหมาะสมเพือ่รักษาคุณภาพและลดการสูญเสีย   ดังนั้นในการเพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขันของสินคาเกษตรมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

6.1. การควบคุมปริมาณและ

รักษาคุณภาพผลิตผล 

     เกษตรอาหาร 

• การจัดทําระบบฟารมสัญญา (contact farm) เพื่อควบคุมปริมาณ

และคุณภาพสินคาเกษตรที่ผลิตได 

• การนําระบบการจัดการหวงโซอาหารหรือโลจิสติกสมาใชกบัสินคา
เกษตรอาหาร  เพื่อลดตนทุนการผลิตและคงรักษาคุณภาพและ

ความปลอดภัย   

• การฝกอบรมใหความรูเกษตรและสรางความตระหนักถึงระบบ
การเกษตรแบบยั่งยืน 

• การศึกษาปรับปรุงพันธุพืชและสัตวที่ใหผลผลิตสูง ทนตอโรคและ
แมลง 

• การศึกษาวิจัยและสรางนวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลผลิตเกษตร เพื่อชลอการการเสื่อมคุณภาพของสินคาเกษตร เชน  

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกบ็รักษาสินคาเกษตรอาหารสดแตละ

ชนิด  การใชสารเคมีที่ปลอดภัย/สารธรรมชาติในการชลอการ

เปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  การดัดแปลงสภาพบรรยากาศใน

การขนสงและเก็บรักษา  

• การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอาหารปลอดสารพิษ  และเกษตร

อินทรีย 
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ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

6.2. การเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรและ ผลิตภัณฑ 
• การแปรรูปอาหารสดเพื่อเพิ่มมลูคา เชน  ผลิตภัณฑสดตัดแตง

(fresh-cut products)  การแปรรูปอาหารพรอมบริโภค (ready to 

eat food)  การแปรรูปแปงมันสําปะหลังและแปงดัดแปร  เปนตน 

• การแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บและงายตอการขนสงเชน การ

แปรรูปกลวยอบแหง-อบนํ้าผ้ึง-ผบคาราเมล  อาหารแชแข็งสําเร็จรูป  

• การแปรรูปอาหารเสริม เชน การสกัดจมูกขาว   

6.3. การพัฒนาผลิตภัณฑ • การสรางความแตกตางของสินคา และผลิตภัณฑอาหาร(product 

differentiates) เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกที่มากกวา  โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ เชน เสนกวยเตี๋ยวแหงเสริมสมุนไพรและเสนใย  

ผลิตภัณฑอาหารเชาจากขาวเมา  และ/หรือพฒันาบรรจุภัณฑ  เชน 

การใชบรรจุภณัฑจากธรรมชาติ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย แปลกใหม สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

เชน การนําสับปะรดมาแปรรูปเปนสับปะรดกระปอง สับปะรด

อบแหง น้ําสับปะรด  และนํากากสับปะรดมาผลิตกระดาษ  บรรจุ

ภัณฑ เปนตน 

• การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดของเสียนอย
ที่สุด (clean technology) เพื่อประหยัด/ลดการใชพลังงาน 

• การศึกษาวิจัยการนําของเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตรมาใชเพือ่
เพิ่มมูลคา (waste utilization) เชน การสกัดไลโคปนจากกากมะเขือ

เทศ  การสกัดเอ็นไซมจากเปลอืกและแกนสับปะรด เปนตน 

6.4. การสรางเอกลักษณ

สินคาเกษตรอาหารและ

ผลิตภัณฑ 

• การสรางภาพลักษณของสินคาเกษตรไทย  

• การวิจัยความเอกลักษณของผลผลิตเฉพาะถิ่น  

• การวิจัยสารออกฤทธิ์ในผลผลิตทางการเกษตรของไทย 

(phytochemicals) เชน ชนิดและสารสําคัญในเปลือกมังคุด  สาร

ตานออกซิเดชัน่ในกระเจี๊ยบเขียว เปนตน   

• การวิจัยกระบวนการผลิต-การสกัดที่สามารถคงไวไดซึ่งปริมาณและ

คุณสมบัติของสารออกฤทธิ์นัน้ๆ 

(ตอ) 
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ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

6.5. การสรางระบบมาตรฐาน • ระบบประกันคุณภาพการผลิตผลผลิตการเกษตร Good 

Agricultural Practice (GAP) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 

• ระบบประกันคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหาร GMP, HACCP, 

ISO 9000:2000, ISO22000, BRC, HALAL เปนตน    

• ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพือ่สรางภาพลักษณในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมและกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• การเตรียมพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับการใชมาตรการกีดกันทาง
การคาที่มิใชภาษ ี

• การศึกษาวิจัยปริมาณสารปนเปอน/สารเจือปนอาหารที่กอใหเกิด

อันตรายตอมนุษยไดในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารตางๆ 

6.6. การขยายตลาดและ

สรางตลาดใหม 
• การขยายตลาดเดิมในประเทศคูเจรจา 

• การเปดตลาดใหมโดยแนะนําสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่รูจัก
มากขึ้นในประเทศคูเจรจา รวมถึงตลาดของประเทศเพื่อนบาน 

• การขยายตลาดภายในประเทศ เนื่องจากตลาดในประเทศเอง

โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสังคมเมือง ซึ่งนอกจากจะเปนตลาดทีมี

ศักยภาพสําหรับสินคาเกษตรของไทยแลว  ยงัไมตองกังวลเรื่อง

มาตรการกีดกันที่มิใชภาษีอื่นๆ และยังมีระยะทางในการขนสงที่ส้ัน

กวาตลาดตางประเทศ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของสินคาในแตละกลุมสินคา สามารถดูไดจาก

ผลการวิเคราะห SWOT ซึ่งปรากฏในตารางที่ 6.14 ถึง 6.16  ในสดมภโอกาสที่สามารถนํามาประยุกตใช

ไดกับคูเจรจาอืน่ๆ  

 

 
 

 

(ตอ) 
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บทที่ 7 
การประเมนิผลกระทบหลังจากการทําขอตกลงการคาเสรี  

(Post-FTA Assessment) ตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทย 
 
1. หลักการและเหตุผลของการศึกษา 
 
 แมในทางทฤษฎี การเปดเขตการคาเสรีจะเปนไปเพื่อการลดอุปสรรคการคา ทั้งอุปสรรคดาน

ภาษี และ อุปสรรคที่มิใชภาษี เพื่อใหการคาระหวางประเทศมีการขยายตัวและเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  แตผลกระทบทางลบจากการจดัทําขอตกลงเขตการคาเสรีที่ปฏิเสธไมไดก็คือ

ผลกระทบตอผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินคาเกษตรที่ไมสามารถแขงขันกับสินคาที่นําเขาจากประเทศ

คูสัญญา ดังตัวอยางที่ปรากฏในเอกสารจาํนวนมากทั้งในรูปของสถิติการคา และงานศึกษาวิจัยถึง

ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนและจีน และ ไทย-จีน  (โปรดดูงานของกลุม ftawatch 

ในเว็บไซด 0www.ftawatch.org; กนกอร แกวศักดา, 2547; จิราพร ลิมปานานนท, 2547;  สถาบันการ

จัดการเพื่อชนบทและสังคม, 2548)  งานศึกษาเหลานี้สวนใหญใหความสําคัญตอการนําเสนอผลกระทบ

ในภาพรวม  ซึ่งในดานหนึ่งชี้ใหเห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น  แตก็ยังขาดความชัดเจนใน

รายละเอียด ดังปรากฏตามขอสังเกตในงานศึกษาของสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนธิิ

บูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในป 2548 วา  “งานวิจัยในเชิงลึกสวนใหญในประเทศไทย จะเนนการ

วิเคราะหในเชิงมหภาค เร่ืองลักษณะโครงสรางและตนทุนในภาพรวม โดยมิไดลงในรายละเอียดวาการ

เปดเสรีทางการคามีผลกระทบตอวิถชีีวิตครัวเรือนและชุมชนอยางไร”  งานศึกษานี้จึงเปนความพยายาม

ที่จะตอบคําถามดานผลกระทบของการเปดเขตการคาเสรีตอวิถีชวีิตของเกษตรกร ตลอดจนการปรับตัว

ของเกษตรกรจากการเปดเขตการคาเสรี  โดยพิจารณาจากสินคาที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคา

เสรีที่มีการลงนามไวแลว  ซึ่งในที่นี้จะศึกษาสามกรณี   

กรณีแรกคือ สินคาที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งมีการลงนาม

ในวันที่ 18 มิถนุายน 2546  และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546  ทั้งนี้ความตกลงดังกลาว

ดําเนินการภายใตความรวมมอืในการใหสิทธปิระโยชนระหวางกันในดานที่มีความพรอมกอนการเปดเสรี

การคา หรือ Early Harvest โดยถือเปนสวนหนึ่งในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ซึ่ง

มีเปาหมายในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ภายในป พ.ศ. 2554  สินคาที่จะศึกษาในกรอบนีม้ี 3 

ประเภทคือ กระเทียม  หอมหัวใหญ  ผักผลไมเมืองหนาว  ซึ่งมอีัตราภาษีนําเขานอกโควตา รอยละ 0 

ตั้งแต  ตุลาคม 2546  และไหม  

กรณีที่สองคือ สินคาที่จะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ในกรณีนี้คือ ชา 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบใหเปดเสรีตามกรอบการคาเสรีอาเซียน และอยูในระหวาง
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ดําเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวของโดยกระทรวงพาณิชย0F

1 แตเร่ิมสงผลกระทบแลวหลังจากที่มีการ

ประกาศใหสาธารณชนทราบวาจะมีการเปดการคาเสรี เมื่อเดือนตุลาคม 2548     

กรณีที่สามคือสินคาที่จะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งมีการ

ลงนามในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม  2548  โดยสินคาที่จะศึกษาคือ โค

นม และ โคเนื้อ ซึ่งประเทศไทยตองลดภาษีตามขอกาํหนดอัตราภาษีของพกิัดสินคาภายในป พ.ศ. 2563  

 คําถามที่การศึกษาในสวนนี้ตองการหาคาํตอบไดแก 

1.    ขอตกลงการคาเสรีสงผลกระทบอยางไรตอเกษตรกร และผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญตอการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร?   ผลกระทบนี้อาจรวมถึงผลกระทบในทางบวกในทัศนะของ

เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2. เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียปรับตัวอยางไรตอผลกระทบนี้ ? 

3. รัฐควรมีบทบาทอยางไรในการบรรเทาผลกระทบทางลบ และ สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร

ปรับตัวจากผลกระทบขอตกลงเขตการคาเสรี 

การตอบคําถามขางตนใชกรอบแนวคิดดานการปรับตัว การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและการ

วิเคราะหหวงโซการผลิตเปนแนวทางในการศึกษา   
 
2. กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

การตอบคําถามขางตนใชกรอบแนวคิดตอไปนี้เปนแนวทางในการศึกษา  

2.1 แนวคิดการปรับตัว (Adaptive Strategies)   

2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) 

2.3 การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain Analysis) 
 

2.1   แนวคิดการปรับตัว (Adaptive Strategies)   

   การปรับตัวในชวีิตของบุคคลเกิดขึ้นโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม

ของบุคคลเปลี่ยนแปลง การเปดเขตการคาเสรีที่เปดโอกาสใหผลผลิตราคาถูกจากตางประเทศเขามาใน

ประเทศไทยยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการประกอบอาชพีของเกษตรกรที่ผลิตสินคาในลักษณะ

เดียวกัน หรือสินคาที่ทดแทนกันได  เกษตรกรจึงตองปรับตัว ในยุคโลกาภิวัตนเกษตรกรตองปรับตัว

เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว   

การศึกษาการปรับตัวในครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดการปรับตัวของ Bennett (1969)  ซึ่งศึกษา

การปรับตัวของเกษตรกรเลี้ยงโคในประเทศคานาดา  เขาเสนอวาการปรบัตัว (Adaptation) หมายถึง

                                                 
1 ขอมูลจากเจาหนาที่กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
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กลไกในการจัดการ (Coping mechanism) หรือ วิธีการในการติดตอสัมพันธกับผูคน หรือ ทรัพยากร 

เพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายที่ตองการ หรือ เพื่อแกปญหาทีเ่กิดขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจะเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม  วิธีการแกปญหา การตดัสินใจ การบรโิภคหรือไมบริโภค   นวัตกรรม 

การตัดสินใจยายถิ่น หรือไมยายถิ่น เปนตน    

 ในทศันะของ Bennette  “การปรับตัว”  ควรพิจารณาใน 2 ระดับ  ระดับแรกหมายถึง การ

บรรลุเปาหมาย หากการปรับตัวประสบความสําเร็จ เกษตรกรก็จะบรรลุเปาหมายที่ตองการ  ซึ่งในกรณี

ของเกษตรกรหมายถึง มีปริมาณของผลผลิต รายได มีระดับการบริโภคตามที่ตองการ   

 ในระดับที่สอง ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวากันคือการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ประเด็นนี้มีความสําคัญอยางมากเนื่องจากวถิีชีวิตของเกษตรกรขึ้นอยูอยางมากกับธรรมชาติ เกษตรกรที่

ประสบความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจแตทําใหสภาพแวดลอมไดรับผลกระทบในทางลบ อาจถือไดวามีการ

ปรับตัวในดานเดียวหรือมิติเดียว ถือมีการปรับตัวที่ไมถูกตอง (Maladaptive) ในมิติอืน่ๆ   สังคม

เกษตรกรรมไมวาจะล้ําหนาเทาใดก็ตาม จําเปนตองรักษาสมดุลระหวางการธํารงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ  หากยังตองการที่จะประกอบอาชีพและใชชีวติอยูในพื้นที่นั้น

ตอไปอยางยั่งยืน  

 พฤติกรรมการปรับตัวเปนเรื่องของการตัดสินใจเลือกทางเลือก ซึ่งในทางปฏิบัติเราพบวา

สําหรับเกษตรกร ทางเลือกมีไมมากนัก  การตัดสินใจเลือกทางเลือกเกี่ยวของกับคําวา “คาเสียโอกาส” 

หรือ Opportunity costs  การตัดสินใจใชทรัพยากร  การตัดสินใจเลือกการผลิตในปจจุบันก็ถอืวามี

ตนทุนคาเสียโอกาสเชนกัน คาเสียโอกาสที่วานี้ไดแก  แรงงานของตนเอง ดิน น้ํา  ที่ดิน  การลงทุน  เงิน 

อาจกลาวไดวาเกษตรกรตองตัดสินใจภายใตทางเลือกที่จาํกัด ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวของกับปจจัยดานนิเวศน

และเศรษฐกิจ       พฤติกรรมการเลือก การตัดสินใจ และจัดการกับประเด็นตางๆที่เกิดขึ้นนี้ก็คือ

พฤติกรรมการปรับตัว  การปรับตัวใดๆที่เกิดขึ้นขึ้นเปนครั้งคราวเรียกไดวาเปน Adjustment แตหาก

พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นหลายๆครั้งจนเปนกิจวัตร (Standard) เรียกไดวาเปน กลยุทธการปรับตัวหรือ 

Adaptive strategies  

 เกษตรกรไทยในยุคโลกาภิวัตนยังตองปรับตัวโดยการจัดการกับทรัพยากรทองถิ่นและ

ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อทีจ่ะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  เกษตรกรตอง “ลองผิดลองถูก”  

กับกระบวนการตางๆที่ไดขอมูลมาเพื่อที่จะปรับใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของตน  เกษตรกรยังตอง

เรียนรูที่จะ “จัดการ” กบัหนวยงานภายนอก และสถาบันหรือกลุมตางๆในทองถิ่นของตนดวย  เพื่อท่ีจะ

ไดรับความชวยเหลือ เงินทุน การสนับสนุนที่ตนตองการ  เกษตรกรในยุคโลกาภิวัตน  ซึง่มีทั้งเทคโนโลยี  

เศรษฐกิจระบบตลาด ตองมกีารทํางานเชิงกลยุทธมากกวาเดิม เนื่องจากพื้นที่ที่ศึกษาแมจะเปนในชนบท 

แตเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับสถาบันภายนอกอยูมาก ไมวาจะเปนรัฐ ซึ่งออกมาในรปูของการสงเสริม
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การเกษตร  การใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ  เชน เงินทุน  การติดตอสัมพันธกบัพอคาคนกลางทั้ง

ในและนอกทองถิ่น การไดรับอิทธิพลจากสือ่โฆษณาตางๆ อันสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและการใช

ชีวิต  อันสงผลใหการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย  

 โดยปกติเกษตรกรแตละคนมีความสามารถในการปรับตัวไดไมเทากัน ดังนั้นคําถามที่

ตามมาก็คอื อะไรเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกษตรกรปรับตัวไดเร็วหรือชา? ความเขาใจในเงื่อนไขดังกลาวจะ

นําไปสูการสรางมาตรการเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรไทยปรับตัวไดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้มี

ผูเสนอแนวคิดวาเงื่อนไขที่ทําใหมนุษยปรับตวัไดเร็วหรือชาไดแก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529 

อางถึงใน อักษร ดํารงสุกิจ, 2547) 

1. การรับรูและเขาใจปญหาอยางถูกตองตามความเปนจริง ทาํใหเขาใจปญหาไดถูกจุด  

2. มีประสบการณในการแกปญหา 

3. มีมนุษยสัมพันธดี ทําใหไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว เพือ่นฝูง ญาติ

พี่นอง และ คนอื่นๆ 

4. มีเครือขายทางสังคม 

5. มีระยะเวลาพอเพียงในการปรับตัว เนื่องจากสถานการณบางอยางตองใชเวลาใน

การปรับตัว  

6. สถานการณปญหาไมซบัซอนมาก 

 

 นอกเหนือจากเงื่อนไขการปรับตัวแลว ประเด็นที่ความสําคัญอีกเชนกันก็คือเกษตรกร

ปรับตัวอยางไร? งานศึกษาของ Braun (2005, pp. 29-35) เกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรรายยอยใน

บริบทที่เปล่ียนแปลงเสนอวาเกษตรกรอาจเลือกแนวทางการปรับตัวเพื่อท่ีจะรักษาความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจไวดังนี้ 

1. ปลูกพืชโดยใชแนวทางปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Specialization)  ผสมผสาน 

(Diversification) และปลูกพืชเพื่อการคา  (Commercialization) 

2. แสวงหาแนวทางการประกอบอาชพีนอกภาคเกษตร และเปนเกษตรกรบางเวลา 

(Part-time farmer) 

3. เลิกประกอบอาชีพในภาคเกษตร แลวไปแสวงหารายไดในนอกภาคเกษตร ทางเลือก  

นี้มักเชื่อมโยงกับการยายถิ่น 

 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับตัวขางตน ไมวาจะเปนแนวทางเดียว หรือ หลาย

แนวทางผสมกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน  การเขาถึงตลาดผลผลิต  ตลาดบริการ และ  
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ตลาดแรงงาน รวมทั้งการแขงขันของเกษตรกรในตลาดเหลานี้  ทั้งปจจัยเหลานี้ยังขึ้นอยูกับการสนับสนุน

จากรัฐดวย 

  เกษตรกรยากจนไมสามารถดาํเนินการในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากเกินไปได  ในกรณีที่

เศรษฐกิจไมเจริญเติบโต ทางเลือกขางตนยอมเปนไปไมไดสําหรับเกษตรกร    อยางไรก็ตามหาก

เกษตรกรเห็นวาระบบการผลิตแบบยังชีพที่เปนอยูในปจจบุนัเปนระบบการผลิตที่ดีกวาการผลิตแบบ

เชิงเดี่ยว หรือ การทํางานนอกภาคเกษตร เกษตรกรก็จะรักษาระบบการผลิตนั้นไว  การผลิตแบบยงัชีพก็

ถือไดวาเปนการปรับตัวเพื่อการอยูรอดของเกษตรกร  ดังนั้นการคาเสรีซึ่งสงผลทางลบตอเกษตรกรและ

ทําใหเกษตรกรตกอยูในภาวะลําบากนั้น ในทางกลับกันก็อาจนําไปสูการขยายตัวของการผลิตเพื่อยังชีพ

ในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน  

 แนวคิดการปรับตัว เงื่อนไขการปรับตัว และ แนวทางการปรับตัวขางตนจะถูกนํามาใช

เปนกรอบการพิจารณาการปรับตัวของเกษตรกรไทยที่เปนกลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้  

 
2. 2  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder Analysis)   
 การคาเสรีสงผลกระทบตอคนจาํนวนมาก โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบทั้ง

ในทางทีดีคือเปนประโยชน และในทางที่ไมดี  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเปนกรอบแนวคิดหลักที่ใช

ในการกําหนดขอบเขตของกลุมที่ทําการศึกษา เพื่อใหแนใจวาการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลุมผูมีสวนได

สวนเสียจากการคาเสรีอยางแทจริง ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึงคนกลุม ดังตอไปน้ี  

(1Hwww.erc.msh.org/quality/ittools/itstkan.cfm ) 

            1.   ผูที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ หรือผูที่การตัดสินใจสงผลกระทบตอประเด็นนั้นๆ 

    2.    ผูที่มีขอมลู ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการดําเนินการ 

                     3.   ผูที่มีบทบาทในการควบคุมกลไกการปฏบิัติงาน 

 

 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเปนเครื่องมือสําคัญในการระบุบุคคล กลุม และ องคกรที่

มีบทบาทและความสนใจตอประเด็นปญหาใดปญหาหนึ่ง การระบุผูมีสวนไดสวนเสียจําเปนตองใหความ

สนใจตอกลุมตางๆทั้งในภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม และ ภาคชุมชน รวมทั้งตองใหความสนใจตอ

คุณลักษณะบางประการของผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อใหแนในวากลุมตางๆเหลานี้ (อันมีแนวโนมเปนกลุม

ดอยโอกาส) มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อท่ีจะไดรับความสนใจจากผูกําหนดนโยบายดวย  ทัง้นี้

หลักการสําคัญของการระบ ุ ผูมีสวนไดสวนเสียคือ  ความครอบคลุมถึงกลุมที่เกี่ยวของซึ่งมีความสําคัญ 

และใหความสาํคัญตอความเทาเทียมในดานเพศ อันหมายถึงวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหญิงและชายพึง

ไดรับความสนใจเทาเทียมกัน  
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 การคาระหวางประเทศในยุคการคาเสรีไมไดสงผลกระทบถึงประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น 

แตสงผลกระทบตอคนยากจนในชนบทโดยตรง  การใหความชวยเหลือเกษตรกรยากจนจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง แตจะตองกระทําภายใตความเขาใจท่ีชัดเจนตอปญหาที่เกษตรกรรายยอยประสบ  และเปนการ

พิจารณาจากมมุมองของเกษตรกรรายยอย  โดยพจิารณาบริบทของเกษตรกรเหลานี้ ไมวาจะเปน

นโยบาย สถาบัน ซึ่งมีผลกระทบตอวิถชีีวิตของเกษตรกร และความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร

ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 นอกจากเกษตรกร กลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญยังประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี

บทบาทในการควบคุมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชนการสงเสริมการผลิต นักวิชาการซึ่งมีขอมูล 

ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ  และที่สําคัญคือกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งมีทัศนะตอการเปด

เขตการคาเสรีแตกตางจากรัฐ   การประมวลขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ จะทําใหการตอบ

คําถามการศึกษามีความสมบรูณมากขึ้น  

 
2.3  การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value  chain Analysis)  

  การวิเคราะหหวงโซมูลคาใหความสําคัญตอการพิจารณากจิกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตการผลิต

(ซึ่งในกรณีนี้คือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยเกษตรกร)  ไปจนถงึการที่ผลผลิตนั้นถึงมือผูบริโภค  

(Dolan and Humphrey 2000) การวิเคราะหหวงโซมูลคาจะทําใหเขาใจถึงเสนทางของผลผลิต ตลอดจน

ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  รวมถึงความตอเนื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการวิเคราะหหวงโซมูลคา

ของผักผลไมในประเทศตางๆโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ   พบวามีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

เกี่ยวของจํานวนมาก ตั้งแตเกษตรกร ผูรวบรวมผลผลิตหรือพอคาคนกลาง  ผูบรรจุหีบหอ ผูใหบริการ

ขนสง   ตลาดประเภทตางๆ เชน ตลาดสด Supermarket   เปนตน (Barrientos and Barrientos, 2003)  

 

 2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของเกษตรกรและผลกระทบจากการเปดเสรี

สินคาเกษตร  

 2.4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของเกษตรกร  

งานศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรที่จะนําเสนอในที่นี้คืองานศึกษาของ  

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2542)  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนอาชพีของเกษตรกรในภาคใตในชวง

สามทศษวรรษ งานศึกษานี้เสนอวาครัวเรือนประสบความสําเร็จไมเทากันในการปรับตวั โดยครัวเรือนที่

ประสบความสําเร็จในการปรบัตัว มีดังนี ้

1. มีแรงงานในครอบครัว  อันถือไดวาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ  
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2. ผูที่ปรับตัวไดดีมักมีแนวความคิดเรื่องคุมทุนและไมคุมทุนสูง และพยายาม

ขวนขวายหาหนทางที่จะทํางานเพื่อท่ีจะใหคุมทุน  อันสงผลตอความสําเร็จใน

การปรับตัวในที่สุด 

3. ใหความสําคัญตอการศึกษาของลูกมาก  การใหความสําคัญตอการศึกษา

ของลูกสงผลตอใหเกษตรกรตองแสวงหาหนทางใหไดมาซึ่งทุนทรัพยในการสง

เสียใหบุตรไดรับการศึกษาสูงๆ เพื่อท่ีจะไดมอีนาคตที่ดีกวาที่เปนอยู   

 

 งานศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรในตางประเทศพบจากงานศึกษาของ 

John W. Bennett ซึ่งศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรเลี้ยงโคนมในประเทศคานาดาในป 1967  (พ.ศ. 

2510)  Bennett พบวาเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกษตรกรปรับตัวไดดีมี 4 ประการคือ 

1. เกษตรกรสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติที่มจีาํกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เชน     แหลงน้ํา และ ทุงหญา 

2. เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตได  ทําใหมีรายไดมากขึน้  

3. เกษตรกรมีเครือขายทางสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษา 

หารือและเปรียบเทียบตนทุนระหวางกันได 

4. มีนโยบายของรัฐสนับสนุนและใหความชวยเหลือเกษตรกรในดานตางๆ 

 

 2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีและการปรับตัว :  

กรณีตางประเทศ 

  งานศึกษาในตางประเทศที่วิเคราะหผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีที่พบ

มากคืองานศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 

Agreement)  ซึ่งขอตกลงนี้มีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 1994 ( พ.ศ. 2537)  คูสัญญาของขอตกลงนี้

ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา  คานาดา และ เม็กซิโก    

 การศึกษาโดย National Family Farm Coalition ในป 2003 (2546) พบวา

เกษตรกรในประเทศคูสัญญาทั้งสามตางไดรับผลกระทบโดยถวนหนาจากขอตกลงนี้  กลาวคือ ใน

ระยะเวลา 6 ปหลังขอตกลงมีผลบังคับใชเกษตรกรอเมริกันกวา 100,000 ครัวเรือนตองเลิกประกอบ

อาชพีในภาคเกษตร  สําหรับประเทศคานาดาพบวาจํานวนฟารมซึ่งดาํเนินการโดยครอบครัวลดลงถึง

รอยละ 11  สวนในกรณีของเม็กซิโก ผลกระทบปรากฏชัดในรูปการเพิ่มจํานวนครัวเรือนยากจนจากรอย

ละ 36 เปนรอยละ 52.4    
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 เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน การศึกษาที่นาสนใจมีหลายชิ้นดวยกัน กลาวคือ 

ในงานศึกษาโดยองคการ CIMMYT  แสดงถึงผลกระทบที่แตกตางกันตอชาวไรรายยอยที่ปลูกขาวสาลี

และขาวโพดในพื้นที่  2 ภูมิภาคของประเทศเม็กซิโก  

 ในกรณีของผูปลูกขาวสาลีในรัฐโซโนรา (Sonora)  ในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือ ซึ่งมีอากาศรอนและแหงแลง ซึ่งการผลิตใชเครื่องจักรเปนสวนใหญเนื่องจากแหลงรับซื้อผลผลิตคือ

โรงงานอุตสาหกรรมและตลาดตางประเทศ   พบวาซึ่งเกษตรกรใชประโยชนจากเมล็ดพันธุที่มคีุณภาพ 

ปุย ยาฆาแมลง ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีแตกตางกัน  กลาวคือ

เกษตรกรที่มพีื้นที่เพาะปลกูขนาดใหญ  มีเครือขายทางการเมือง และ สามารถเขาถึงทรัพยากรที่

สําคัญสามารถใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถขยายการประกอบ

อาชพีไดดวย  สวนเกษตรกรรายยอยที่มีทรัพยากรจํากัดกวาปรับตัวดวยการรวมกลุมกนัผลิต อันสงผล

ใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ เพิม่ความสามารถในการเขาถึงตลาด  แตในหลายกรณีกลุม

เกษตรกรเหลานี้จําเปนตองเลิกประกอบอาชพีเกษตรทั้งหมด โดยกลุมนี้หันกลับไปประกอบอาชพี

แรงงานรับจาง หรือ อพยพยายถิ่นไปหางานในเมืองใหญ หรือ บางครั้งอพยพไปไกลถึงสหรัฐอเมริกา 

 ชาวไรขาวโพดในรัฐเวราครูซ (Veracruz) ซึ่งอยูทางภาคตะวันออกมีวิถีการเกษตร

แบบยังชพี หรอื อยางมากกข็ายในตลาดทองถิ่น หรือ ตลาดในภูมิภาค  ชาวไรเหลานี้ใชเครื่องจักรนอย

มาก การทําไรสวนใหญใชแรงงานคนและสัตว การใชปุยและยาฆาแมลงก็มีความจํากดัเชนกัน ทั้งนี้

เนื่องจากไมสามารถแบกรับภาระตนทุนของปุยและยาฆาแมลงได  หากพิจารณาผิวเผินจะพบวาชาวไร

กลุมนี้ไมนาจะอยูรอดไดในโลกแหงการคาเสรี แตก็ปรากฏวาชาวไรจํานวนมากยังคงประกอบอาชพีใน

ภาคเกษตร โดยการปรับตัวในดานตางๆ เชน  รวมตัวกันเปนองคกรขนาดเล็กเพื่อขอรับการชวยเหลือจาก

รัฐ หรือตอรองเพื่อที่จะเขาถึงตลาดไดมากขึ้น  ชาวไรบางคนหันไปปลูกพืชชนิดอื่น รวมถึงหันไปประกอบ

อาชพีเสริมอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันเปนผลจากการการคาเสรี  เชน การคิดคนการใช

ประโยชนจากเปลือกขาวโพด ซึ่งในหลายกรณีสรางรายไดใหมากกวาการขายขาวโพดดวย (แตประเด็นที่

นาสนใจในกรณีนี้ก็คือ การทําเกษตรแบบยังชีพ (Subsistence agriculture) ซึ่งเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ

เกษตรกรที่ยากจนนั้น กลาวไดวาเปนระบบการผลิตที่ทําใหเกษตรกรเปนอิสระจากการพึ่งพิงปจจัย

ภายนอก  ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วาจะทําใหเกษตรกรชนบทที่ยากจนบูรณการเขากับเศรษฐกิจโลกหรอื

เศรษฐกิจที่ทันสมัยไดอยางไร- ผูเขียน)  

 งานศึกษานี้ใหขอแนะที่นาสนใจวาควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในดานการ

ปรับตัวของชาวไรชาวนาอยางใกลชิด     

 งานศึกษาของ Taylor (2003)  ซึ่งศึกษากรณีของเกษตรกรเม็กซิโกเชนกันพบวา 

หลังการเปดเขตการคาเสรี  อันเปนผลใหราคาของผลผลิตการเกษตรที่ปลูกไดลดลง  ชุมชนหมูบานใน

ชนบทปรับตัวดวยการหันมาผลิตสินคาเพื่อบริโภคในชุมชนมากขึ้น  อันเทากับวาชมุชนหันกลับมาสูวิถี
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การผลิตแบบดั้งเดิม หรืออีกนัยหนึ่งพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทําใหสวัสดิการของประชาชนในชุมชนไมไดรับ

ผลกระทบมากนัก งานของ Taylor จึงสอดคลองกับผลการศึกษาในกรณีของเกษตรกรในรัฐเวราครูซ 

(Veracruz) ขางตน 

 การศึกษาขององคกร Women’s Edge พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนของชาวไรอิสระ

ที่ปลูกขาวโพดลดลงจาก 1,959  เปโซ ในป 1991  (พ.ศ. 2534) เปน 228 เปโซ ในป 2003  (พ.ศ. 2546)    

 ในดานการจางงาน พบวาขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA สรางงาน

จํานวน 5.3 ลานตําแหนงงาน โดยในจํานวนนี้รอยละ 36 เปนงานในเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งแรงงานไมได

รับการคุมครองในดานตางๆ ในจํานวนนี้ผูหญิงเปนผูไดรับผลกระทบมากที่สุด 

 สวนงานที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจในระบบนั้น ก็เปนงานที่หนักและไดรับคาจางต่ํา 

แรงงานหญิงจํานวนมากซึ่งตองทํางานทั้งในบานและนอกบาน มีชัว่โมงการทํางานนานถึง 18 ชั่วโมงตอ

วัน 

 ในภาคเกษตร ประมาณวาแรงงานในภาคเกษตรกวา 1.3 ลานคนตองตกงาน  ใน

จํานวนนี้เปนแรงงานชาย 1 ลานคน และแรงงานหญิง  3 แสนคน  แรงงานเหลานี้ลวนเปนแรงงานยากจน

ที่ไมมีการศึกษา และ ทักษะอาชพีอื่นๆ  สงผลใหแรงงานชายจาํนวนมากอพยพไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อ

หางานทํา  ดังปรากฏวาสถิตกิารยายถิ่นเขาสูสหรัฐอเมริกาเพิ่มจาก 3.5 แสนคนในป 1992  (พ.ศ. 2535)  

เปน 5 แสนคนในป 2002 (2545)  ซึ่งคาดหมายวาตัวเลขนี้เปนเพียงรอยละ 40 เทานั้นของสถิติที่แทจริง  

เนื่องจากรอยละ 60 ของการยายถิ่นเปนการยายถิ่นที่ไมมีการบันทกึอยางเปนทางการ  ผลกระทบที่

ตามมาก็คอืทําใหจํานวนครอบครัวในชนบทที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมีจํานวนมากขึ้น  อาจกลาว

ไดวา ในกรณีของประเทศเม็กซิโก  ผูที่ไดรับผลกระทบทางลบอยางหนักที่สุดคือคนยากจน และแมวา 

NAFTA จะกอใหเกิดการสรางงาน แตงานเหลานี้ไมใชงานที่คนจนจะสามารถเขาถึงได  ในบรรดาคนจน

เหลานี้ผูหญิงไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากการกีดกันทางเพศในดานตางๆ อันสงผลใหผูหญิงมี

ขอจํากดัมากกวาในการเขาถึงการศึกษา การฝกอบรมทักษะการทํางาน การใชเทคโนโลยี  และปจจัยการ

ผลิตทางตรง เชน  สินเชื่อ ที่ดินเพาะปลูก  และที่สําคัญผูหญิงไดรับคาจางนอยกวาชายที่ทํางานประเภท

เดียวกัน 

 งานศึกษานี้เสนอวา เพื่อท่ีจะดํารงความสามารถในการแขงขัน เม็กซิโกจะตองเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต และ ผลิตภาพ อันอาจหมายถึงการใชเครื่องจักรมากขึ้น การสนับสนุนการเขามา

ของอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ  ชาวนาชาวไรรายยอยอาจถูกบังคบัใหขายที่ดินหรือเลิกทําการเกษตร 

หรือ ทํางานชั่วโมงที่ยาวนานขึน้ (หรืออาจถูกบังคับใหเขาสูการผลิตแบบพันธะสัญญา – ผูเขียน)  ชาวนา

ชาวไรขนาดกลางและใหญอาจตองใชปุยและยาฆาแมลงเพิ่มมากขึ้น  

 Women’s Edge เสนอวาผูกําหนดนโยบายอาจปรับเปล่ียนขอตกลงการคาเพื่อมิ

ใหคนจนตองหมดหนทางในการประกอบอาชีพ หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกอาจจัดตั้งโครงการ
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ชวยเหลือ เพื่อชวยใหแรงงานที่ไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงการทํางานที่เหมาะสม และมีคาจางที่

เพียงพอตอการยังชีพ   นอกจากนี้ยังมขีอเสนอวา 

1. รัฐบาลตองปกปองชาวนาชาวไรรายยอย  โดยการเจรจาตอรองเพื่อเพิ่มการ

สนับสนุนแกชาวไรถั่วเหลืองและขาวโพด  

2. ควรใหความสนใจตอครอบครัวเกษตรกรที่หัวหนาครัวเรือนเปนสตรี 

3. ใหความสําคัญตอจัดการอบรมทักษะอาชีพใหแกแรงงานที่ไดรับผลกระทบ 

4. ใหความสนใจตอประเด็นแรงงานยายถิ่น 

5. รัฐบาลควรเพิ่มการลงทุนดานการศึกษาทั้งการศึกษาภาคบงัคับแลการศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้น 

6. รัฐบาลตองใหความสําคัญในดานการจัดหาตลาดใหมๆ ใหแกเกษตรกร  

   

 ขอเสนอของ Women’s Edge สอดคลองกับขอเสนอของ Howe  (Howe et al., 

2005, p. 124) ซึ่งระบุวา ประเด็นที่ชัดเจนของการเปดการคาเสรีภาคเกษตรก็คือ การคาเสรีในสินคา

เกษตรไมไดเปนหลักประกันวารายไดของเกษตรกรที่ยากจนจะสูงขึ้น หรือ จะสูงขึ้นอยางยั่งยืน ทั้งนี้

เงื่อนไขที่สําคัญเกษตรกรรายยอยในประเทศกาํลังพัฒนาจะตองมีทรัพยากรและ “แนวรวม”  เพื่อท่ีจะ

เขาถึงตลาดและไดรับผลประโยชนจากการคาเสรี  โดยเกษตรกรตองมีอํานาจในการตอรอง หรือไดรับ

การเสริมพลังใหมีอํานาจในการตอรอง  

 

2.4.3 ผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีและการปรับตัว : กรณีประเทศไทย 

  กรณีการเปดเสรีการคาอาเซียน  

 สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (2548) ไดประมวลขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการเปดเขตการคาเสรีกับประเทศจีน พบวาการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาในระดับมห-

ภาค  ซึ่งพิจารณาตัวแปรทางมหภาค เชน ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  การใชจายมวลรวมในประเทศมา

พิจารณา โดยพบวาเศรษฐกจิภายในขยายตัว อันเนื่องมาจากการปรบัลดอัตราภาษีนําเขา    

 ในสวนการวิเคราะหผลกระทบรายภาคการผลิต งานศึกษานี้ไดอางการศึกษาของ

กรมการคาระหวางประเทศวาไดพิจารณาจาํแนกผลกระทบออกเปนสองสวนคือ ภาคการผลิตที่ไดรับ

ผลกระทบในดานบวกตอปริมาณผลผลิต เชน ในกรณีขาวที่สีแลวมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 

13.59  คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 395.04  สวนภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบในดานลบ เชน ผัก 

ผลไม และ เมล็ดถั่ว มีการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 40.82  โดยการนําเขาจากจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 737.52  เปน

ตน    ประเด็นสําคัญที่ทําใหผักผลไมจากจีนเขาสูไทยมากนอกจากเปนเพราะตนทุนการผลิตที่ต่ํามาก 

โดยเฉพาะตนทุนคาจางแรงงานแลว ยังเปนผลจากกระบวนการตรวจสอบสารตกคางของไทยเอื้ออํานวย
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ตอการนําเขามากกวา ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบสารตกคางของไทยกระทําแบบเรงดวน ระบบ

ระเบียบการตรวจก็ไมละเอียดเทาของจีน  เวลาในการตรวจสอบของไทยคดิเปนเพียง 30 นาที เมือ่เทียบ

กับจีนซึ่งใชเวลากวา 3 ชัว่โมง  ทั้งการตรวจสอบโดยใชเวลาเพียง 30 นาทีนั้นไมสามารถตรวจสอบสาร

ตกคางชนิดที่ทําลายระบบตบัและไตได     

 สวนการปรับตัวของเกษตรกรภาคเหนือตอการเปดเสรีทางการคากับประเทศจีน ภายใต

กรอบการคาเสรีอาเซียน เปนการศึกษาจากเกษตรกรที่ปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ  ผักฤดูหนาว สม ซึ่ง

เปนสินคาที่ไดรับผลกระทบอยางชัดเจนจากการเปดเขตการเสรี พบวาเกษตรกรมีทางเลือกในการปรับตัว

ดังนี้ 

1.    เลือกเขาไปอยูในโครงการหลวง เพื่อลดความเสี่ยง 
2. ปรับแผนการเพาะปลูกของตน โดยลดปริมาณการปลูกพืชผักที่มีผูปลูกจํานวนมาก  

3. ลงทุนในโรงเรือนพลาสติก เพื่อปลูกพชืใหมีคณุภาพดีขึ้น  แตเปนทางเลือกที่ตองใช   

เงินลงทุนสูง  จึงตองวางแผนการลงทุนอยางรอบคอบ 

4. เกษตรกรหันมาเปนผูรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ เพื่อสงใหพอคาที่มารับซื้อผลผลิตใน 

หมูบาน ทั้งที่เปนและไมไดเปนสมาชิกของโครงหลวง 

5. รับความชวยเหลือจากรัฐ  เชนรับคาชดเชยกรณีใหเลิกกระเทียม 

6. พึ่งพิงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือ สหกรณ   ซึ่งสวน

ใหญ มิไดชวยสนับสนุนการเสริมสรางความแข็งแกรงในระยะยาว   แตใหการ

สนับสนุนในเรื่องสินเชื่อ เชน ซื้อสารเคมี ยาฆาแมลง ฮอรโมนเรง เปนตน  ทําให

เกษตรกรสามารถซื้อสินคาเหลานี้ในลักษณะเงินเชื่อได แมวาจะไมไดซือ้ในราคาที่

ต่ําลงก็ตาม 

 

 งานศึกษานี้ยังเสนอวาการศึกษาการปรับตัวของชุมชน นอกจากจะตองศึกษาในเชิง

กายภาพคือพืน้ที่แลว ยังตองใหความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจสังคม อันเปนผลจากแนวการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และ วฒันธรรมของชุมชนอันไดรับผลกระทบจากบริโภคนิยมดวย   

 กรณีการเปดเสรีการคาไทย-ออสเตรเลีย 

 ความแตกตางสําคัญระหวางสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน 

และ การเปดเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียก็คือ ในกรณีของจีนมีการลดภาษีศุลกากรเปนรอยละ 0  

สวนในกรณีออสเตรเลียนั้นผลกระทบยังไมชดัเจน งานเขียนที่เกี่ยวของสวนใหญปรากฏในรูปสถิติและ

การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน เชนการเปรียบเทียบ

ดานตนทุนการผลิต  ราคาขาย  รวมท้ังสถิติการนําเขาผลิตภัณฑ (จิตศักดิ์ ไชยพาน, 2547) การศึกษา
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ผลกระทบในกรณีเกษตรกรโคเนื้อและโคนมจงึนอกจากที่จะพิจารณาแนวคดิการปรับตัวดังที่ไดเสนอ

ขางตนแลว ยังควรที่จะพจิารณาขอเสนอบางสวนของผูเชี่ยวชาญดานปศุสัตวที่เสนอแนวทางในการ

ปรับตัวสําหรับเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ ดังนี้ 

 ในกรณีของโคนม  กรมปศุสัตวไดเสนอ “แผนพัฒนาโคนมเพื่อรองรับผลกระทบในการทํา

ความตกลงการคาเสรี” เมื่อเดือน มกราคม 2548 ซึ่งไดระบุแผนยุทธศาสตรจํานวน 8 แผนเพื่อรองรับท้ัง

ดานการปรับตัวและการดําเนินการเชิงรุก  ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรงคือแผนการลด

ตนทุนการผลติโคนมและน้าํนม ดวยการจัดระบบการจดัการฟารมผูเล้ียงโคนมเขาสูระบบมาตรฐาน  

และ แผนสรางความเขมแข็งใหองคกรเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  โดยการจัดอบรมใหความรูดานการ

บริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูนําองคกรเกษตรกร (อนันต ดาโลดม, 2548) 

 ในกรณีโคเนื้อ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรง คือยุทธศาสตร

การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ ซึ่งใหความสําคัญตอการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรโดย

พิจารณาความเหมาะสมกับศกัยภาพของเกษตรกร อันไดแกความรู ทรพัยากร พื้นที่ปลูก แหลงอาหาร

สัตวและการลงทุน   สวนยุทธศาสตรการบรหิารจัดการองคกรใหความสําคัญตอการสงเสริม

สนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อรวมตัวเปนสถาบันเกษตรกรและสรางเครือขาย (สวาง อังกุโร, 2549) 

  สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา 
 จากวรรณกรรมปริทัศนเร่ืองการปรับตัว  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะห

หวงโซการผลิตและ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน  ผูศึกษากําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลดังนี้  

 กรณีเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากเขตการคาเสรีอาเซียน  จะศึกษาวิเคราะหผลกระทบ

ตอการประกอบอาชีพ  รูปแบบการปรับตัว และแนวทางในการลดผลกระทบจากการเปดเสรีการคา  

 กรณีเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รูปแบบการปรับตัว และทศันะตอแนวทางการลดผลกระทบจากการเปด

เสรีการคา  

 กรณีผูมีสวนสวนเสียในหวงโซมูลคา  จะศึกษาทัศนะตอผลกระทบจากการเปดเขต

การคาเสรี รูปแบบการปรับตัว และทัศนะตอแนวทางการลดผลกระทบจากการเปดเสรีการคา  

 ทั้งสามกรณีเปนไปไปเพื่อตอบคําถามการศึกษาที่ระบุไวขางตนในหนา 2   

 กรณีผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งไมไดอยูในหวงโซมลูคา แตเปนผูที่มีขอมูล ทรัพยากรและ

ความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการดําเนินการ อันไดแกนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และ ผูที่มีบทบาท

ในการควบคุมกลไกการปฏิบตัิงาน  อันไดแกเจาหนาที่ของรัฐ  จะศึกษาทศันะตอผลกระทบจากการเปด

เขตการคาเสรี และ แนวทางการลดผลกระทบจากการเปดเสรีการคา   
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3.  ผลการศึกษา   
 

3.1   กระเทียม 
ขอมูลการเพาะปลูก    

กลุมพืช :   พืชไร  

พื้นที่เพาะปลูก :  มากกวารอยละ 90 อยูในภาคเหนือ พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดคือ  อําเภอแมอาย     

  เชียงใหม                       

ฤดูเพาะปลูก : กันยายน-กุมภาพันธ 

ฤดูเก็บเกี่ยว :   ธันวาคม-เมษายน 

 
     ตารางที่ 7.1  

      ขอมูลการเพาะปลูกกระทียม 
 

ขอมูลเพาะปลูก/ผลผลิต 2545 2546 2547 2548 

พื้นที่ที่เพาะปลูก (ไร) 140,973 131,686 97,629 105,986 

ผลผลิต (ตัน) 126,423 104,832 95,909 106,598 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 916 806 989 1,006 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 สถิติระหวางป 2545-2547 ระบุวาจํานวนผูปลูกลดลงโดยตอเนื่องในสัดสวนที่สูงขึ้นทุกป การ

ลดลงสวนหนึ่งเปนผลจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายสนับสนุนการลดการผลิตโดย

เกษตรกรจะไดรับเงินชดเชยไรละ 12,000 บาท   

 พื้นที่เพาะปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหมกระจายอยูใน 18 อําเภอ 54  ตําบล  คิดเปนพื้นที่

เพาะปลูก 21,000 ไร และมีเกษตรกร 4,500 ราย  แหลงที่ปลูกมากที่สุดอยูที่อําเภอแมอาย ไชยปราการ  

เวยีงแหง และฝางตามลําดับ ผูปลูกสวนใหญดําเนินการโดยอิสระ ไมมกีารรวมตัวเปนสหกรณ   

ในกรณีอําเภอไชยปราการ  ฝาง และ แมอาย  ฤดูการเพาะปลูกอยูในชวงเดือนตุลาคม ถึง

พฤศจิกายน  ฤดูการเก็บเกี่ยวอยูในชวงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ กระเทียมสดจะออกสูตลาดตั้งแต

เดือนมกราคม สวนกระเทียมแหง ออกสูตลาดหลังกระเทียมสด 15 วันขึ้นไป เกษตรกรขายผลผลิตทั้งใน

รูปของกระเทียมสดและกระเทียมแหง  โดยเกษตรกรสวนใหญจะเก็บกระเทียมแหงไวไมเกิน 6 เดือน 

หรือไมเกินเดือนกรกฎาคม  ฤดุกาลเพาะปลูกของเกษตรกรปรากฏในตารางที่ 7.2  
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ตลาดคาสงสําคัญอยูที่สันปาตอง หางดง และ จอมทอง  ในจังหวัดเชียงใหม และ ที่อําเภอเมือง   ปาซาง 

และ บานโฮง  จังหวัดลําพูน  และที่ถนนทรงวาด กรุงเทพฯ ซึ่งลดความสาํคัญลงเปนลําดับ  หวง

โซมูลคาของกระเทียมที่ไมไดแปรรูปเร่ิมตนจากเกษตรกร  มาสูพอคาคนกลางในทองถิ่น พอคาคนกลาง

ในจังหวัด กอนที่จะมาถึงตลาดไท  ตลาดสีมุ่มเมือง และ กระจายสูผูบริโภค  ตามลําดบั  ในกรณีของ 

กระเทียมแปรรูป เชน กระเทียมดอง  พอคาในทองถิน่จะเปนผูรวบรวมกระเทียมสงพอคาในจังหวัด 

กอนที่จะสงตอใหโรงงานแปรรูป แลวผานเขาสูระบบการแจกจายสูบริโภคตามลําดับ  
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ตารางที่ 7.2 
ตารางการผลิตกระเทียมของไทยและการนําเขาจากประเทศตางๆ  

และการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อําเภอไชยปราการ 

   

ที่มา :  1สัมภาษณเกษตรกรและเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  

           2กรมศุลกากร  

 

ขอมูลการนําเขากระเทียม  

 สถิติการนําเขาระหวางป พ.ศ. 2545-2548 จากกรมศุลกากร ระบุชัดเจนวาปริมาณและมูลคา

การนําเขากระเทียมเพิ่มขึ้นโดยตอเนื่อง   อันคาดหมายไดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอเกษตรกรที่ปลูก

กระเทียม  ปริมาณการนําเขากระเทียมสูงสุดพบวามาจากประเทศจีน พมา ลาว ตามลําดับ (โปรดดู

ปริมาณการนําเขาในตารางที่ 7.4)  จากสถิติพบวาประเทศไทยนําเขากระเทียมจากทั้ง 3 ประเทศนี้ทุก

เดือนตลอดป  แตปริมาณการนําเขาไมเทากันในแตละชวง กลาวคือปริมาณนําเขากระเทียมจากจีนจะ

เพิ่มมากในชวง 6 เดือนหลังของป อันเปนชวงหลังจากที่กระเทียมของไทยออกสูตลาดแลว  (ฤดูกาล

เพาะปลูกกระเทียมในพื้นที่ที่ศึกษาปรากฏในตารางที่ 7.2 )   สวนการนําเขาจากพมาจะสูงมากในชวง

พฤษภาคมและมิถุนายน อันเปนชวงปลายระยะเวลาการออกสูตลาดของกระเทียมไทย  สวนกระเทียม

นําเขาจากลาวจะเขาสูตลาดของไทยมากที่สุดในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม อันเปนชวงเดียวกับท่ี

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระเทียม             

*ผลผลิตไทย1              

    สด             

    แหง             

*นําเขา  (สูงสุด)2             

จีน             

พมา             

ลาว             

พืชชนิดอื่น1             

ขาว             

ขาวโพดหวาน 

มะเขือมวงและผัก

ตางๆ 
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กระเทียมของไทยออกสูตลาด   ในดานการสงออกพบวา ตลาดสงออกที่สําคัญของไทยคือ มาเลเซีย  

อินโดนีเซีย ญีปุ่น และใตหวนั    
 

ภาพที่ 7.1 
พื้นที่ปลูกกระเทียมถูกใชปลูกพริกหลังจากที่เก็บเกี่ยวกระเทียมแลว 

 

 
                 

อยางไรก็ตาม การวิเคราะหผลกระทบจําเปนตองพิจารณาถึงราคากระเทียมที่นําเขาจาก

ประเทศเหลานี้ดวย เนื่องจากราคามีความสําคัญตออปุสงคตอกระเทียม การเปรียบเทียบราคาของ

กระเทียมที่นําเขาจากประเทศจีน พมา และลาว  พบวาราคานําเขาคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับราคา  

ของไทย  กลาวคือ ในภาพรวมราคากระเทียมนําเขาจากประเทศจีนตั้งแตป 2547 เปนตนมาเฉลี่ยไมเกิน

กิโลกรัมละ  6 บาท ทั้งยังมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง คืออยูที ่  4.77 , 5.15 และ 4.59 บาทระหวางป 

2547, 2548 และ  2549  ตามลําดับ  (โปรดดูตารางที่ 7.4) และที่นาสังเกตก็คือราคากระเทียมนําเขา

จากจีนในชวงที่กระเทียมไทยออกสูตลาดมีแนวโนมต่ํากวาราคากระเทียมในชวงอื่นๆ ระดบัราคาดังกลาว

ชี้ใหเห็นวาตนทุนการผลิตของเกษตรกรจะตองต่ํากวานั้น เนื่องจากราคานําเขานั้นไดรวมการ

เปล่ียนแปลงในราคาของผลผลิตตามหวงโซมูลคา ซึ่งก็คือตนทุนอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมือจาก

เกษตรกรมาสูผูสงออก  ในขณะที่ตนทุนการผลิตของเกษตรกรไทยสูงขึ้นโดยลําดับ  (ตารางที่ 7.3) สวน

ราคานําเขากระเทียมจากลาว และ พมา สูงกวาราคานําเขาจากจีน  กลาวคือของราคากระเทียมนําเขา
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จากลาวตกอยูในชวง 7.50  ถึง 6.25 บาท และลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 เปนตนมา  สวนของ

พมาอยูในชวง 7.00-7.50 บาท  การเปรียบเทียบตัวเลขขางตนกับตนทุนการผลิตของเกษตรกรไทยจะทํา

ใหเขาใจปญหาของเกษตรกรไทยไดมากขึ้น  

 

 
ตารางที่ 7.3    

พื้นที่เพาะปลกูกระเทียม  ตนทุนการผลติ ราคาขาย ที่อําเภอไชยปราการ และราคา 
                      นําเขาจากประเทศนําเขาสาํคัญ 
 

ขอมูลการผลิต ราคา/ป1 2545 2546 2547 2548 2549 

พื้นที่เพาะปลูก 7,192 5,842 5,205 2,508 - 

ผลผลิต (ตัน) 25,172 20,447 18,217 8,778 - 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 3,500 3,500 3,500 3,500  

ตนทุนการผลิตกระเทียมสด/ก.ก. 5.11 6.18 6.43 6.76 - 

ตนทุนการผลิตกระเทียมแหง/ก.ก. 6.11 7.18 7.43 7.76 - 

ราคากระเทียมสดที่ขายได/ก.ก. 6 4-5 5 7-8 - 

ราคากระเทียมแหงที่ขายได/ก.ก. 25 22 13 34 - 

ราคากระเทียมนําเขา (บาท) 2      

จีน 6.42 5.79 4.77 5.15 4.59 

ลาว 11.39 7.48 7.11 6.71 6.25 

พมา 8.75 7.00 7.51 6.56 7.26 

ที่มา :  1สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  

           2กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 7.4 
มูลคา ปริมาณการนําเขา และ ราคากระเทียมนําเขาจากจีน พมา ลาว 

มูลคาการนําเขากระเทียมจากประเทศจีน  พ.ศ. 2545 - 2549 หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 125,523 1,097,660 4,626,631 6,889,173 6,507,665 13,011,519 14,255,069 10,675,945 10,918,413 5,952,224 10,009,655 12,642,185 96,711,662 

2546 10,760,392 12,842,451 20,263,699 16,484,680 18,879,905 19,896,669 33,575,626 27,542,770 12,203,161 18,198,751 24,337,873 23,134,936 238,120,913 

2547 18,843,156 19,197,901 17,105,415 9,621,118 22,317,531 17,185,647 24,139,605 20,568,038 23,855,630 12,359,210 25,461,488 30,424,560 241,079,299 

2548 16,180,781 8,617,450 21,532,683 18,027,868 12,743,835 15,799,414 31,635,499 25,290,663 18,459,356 12,839,210 33,697,227 10,688,811 225,512,797 

2549 14,543,854 13,769,836 12,419,263 7,574,369 17,802,029 14,122,427  30,519,588  21,075,376  10,277,398 8,969,026  6,723,760      4,316,471  162,113,397 

ปริมาณการนําเขากระเทียมจากประเทศจีน  พ.ศ. 2545 - 2549 หนวย : กิโลกรัม 

    ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 18,000 119,880 667,894 1,060,316 965,945 1,883,320 2,335,968 1,704,994 1,787,410 1,036,193 1,555,249 1,939,174 15,074,343 

2546 1,670,545 2,190,450 3,560,050 2,392,335 2,842,039 2,931,159 5,258,160 4,839,771 2,162,172 3,458,890 4,836,799 5,015,276 41,157,646 

2547 4,108,319 3,986,837 3,913,204 2,232,262 5,416,637 3,659,280 5,457,776 4,490,999 4,674,004 2,517,863 4,186,484 5,872,028 50,515,693 

2548 3,339,391 2,266,752 3,545,069 3,603,700 3,058,054 3,336,452 5,230,413 5,243,581 3,429,581 2,716,383 5,149,793 2,858,724 43,777,893 

2549 4,432,152 4,128,608 3,553,612 1,925,807 1,933,296 1,493,935   2,658,050   2,332,774    1,210,905   1,153,140   774,909  481,172 26,081,360 

 ราคากระเทียมนําเขาจากประเทศจีน พ.ศ. 2545-2549 หนวย : บาท 

    ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 6.97 9.16 6.93 6.50 6.74 6.91 6.10 6.26 6.11 5.74 6.44 6.52 6.42 

2546 6.44 5.86 5.69 6.89 6.64 6.79 6.39 5.69 5.64 5.26 5.03 4.61 5.79 

2547 4.59 4.82 4.37 4.31 4.12 4.70 4.42 4.58 5.10 4.91 6.08 5.18 4.77 

2548 4.85 3.80 6.07 5.00 4.17 4.74 6.05 4.82 5.38 4.73 6.54 3.74 5.15 

2549 3.28 3.34 3.49 3.93 9.21 9.45  11.48 9.03  8.49  7.78  8.68  8.97  6.21 
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                                                                                        ตารางที่ 7.4  (ตอ) 
  มูลคาการนําเขากระเทียมจากพมา พ.ศ. 2545 - 2549 

  หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545               -                -  -   -   154,000 -   -   -   -   -   -   490,649 644,649 

2546 56,000 77,000 -   -   21,000 267,120 252,000 -   -   -  -   -   673,120 

2547 2,458,800 190,537 37,500 -   -   885,898 1,160,325 4,414,897 3,484,725 3,438,524 3,079,311 1,884,674 21,035,191 

2548 499,687 1,171,405 476,105 -   -   43,200 702,475 2,582,322 3,047,082 3,848,670 3,163,795 2,819,199 18,353,940 

2549 1,731,181 326,242            - 67,500 3,337,573 3,088,115 3,958,500 1,799,720 1,272,730 1,134,287 1,041,250 1,276,261 19,033,359 

ปริมาณการนําเขากระเทียมจากพมา พ.ศ. 2545 - 2549   หนวย :กิโลกรัม 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 -   -   -   -   22,000 -   -   -   -   -   -   51,639 73,639 

2546 8,000 11,000 -   -   3,000 38,160 36,000 -   -   -   -   -   96,160 

2547 327,840 25,405 5,000 -   -   118,119 153,930 588,473 463,710 458,470 410,575 251,290 2,802,812 

2548 66,625 158,010 68,015 -   -   3,600 235,670 384,665 525,726 544,261 428,897 380,392 2,795,861 

2549 242,383 43,660               - 9,000 473,891 408,890 519,450 236,560 172,810 201,277 126,370 182,308 2,616,599 

ราคากระเทียมนําเขาจากพมา พ.ศ. 2545 - 2549 หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 -   -   -   -   7.00 -   -   -   -   -   -   9.50 8.75 

2546 7.00 7.00 -   -   7.00 7.00 7.00 -   -   -   -   -   7.00 

2547 7.50 7.50 7.50 -   -   7.50 7.54 7.50 7.51 7.50 7.50 7.50 7.51 

2548 7.50 7.41 7.00 -   -   12.00 2.98 6.71 5.80 7.07 7.38 7.41            5.93 

2549 7.14 7.47 -   7.50 7.04 7.55 7.62 7.61 7.36 5.64 8.24 7.00 7.27 

ที่มา : กรมศุลกากร             
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                                                                                                                            ตารางที่ 7.4  (ตอ)   
 มูลคาการนําเขากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนลาว พ.ศ. 2545 – 2549   

  หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - 150,000 270,000 84,000 - 250,135 301,181 - 364,355 365,573 173,028 1,958,272 

2546 135,755 348,246 232,873 - 810,328 3,981,915 3,656,483 1,206,485 450,288 658,487 2,161,540 1,296,036 14,938,436 

2547 536,510 7,388,457 5,584,548 1,938,827 410,066 1,508,028 923,300 434,972 1,183,719 522,028 2,576,163 3,036,320 26,042,938 

2548 3,034,596 1,044,324 833,911 278,813 - 770,736 222,429 - 74,226 74,078 73,780 148,662 6,555,555 

2549 73,864 71,016 - - 30,000 - 226,914 495,570 407,817 353,388 153,391 300,912 2,112,872 

ปริมาณการนําเขากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนลาว พ.ศ. 2545 - 2549   หนวย : กิโลกรัม 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - 10,000 20,000 12,000 - 25,000 30,000 - 30,000 30,000 15,000 172,000 

2546 25,565 45,000 30,000 - 105,000 525,000 489,000 160,000 60,000 90,000 286,500 180,000 1,996,065 

2547 61,500 1,049,000 804,004 302,943 61,670 205,040 125,000 59,000 159,000 70,020 345,000 420,000 3,662,177 

2548 430,000 150,000 120,000 40,000 0 117,000 45,000 0 15,000 15,000 15,000 30,000 977,000 

2549 10,500 15,000 - - 2,500 - 10,000 22,000 22,000 23,000 10,000 20,000 135,000 

ราคานําเขากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนลาว พ.ศ. 2545 - 2549 หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545              -              -  15.00 13.50 7.00              -  10.01 10.04              - 12.15 12.19 11.54 11.39 

2546 5.31 7.74 7.76               - 7.72 7.58 7.48 7.54 7.50 7.32 7.54 7.20 7.48 

2547 8.72 7.04 6.95 6.40 6.65 7.35 7.39 7.37 7.44 7.46 7.47 7.23 7.11 

2548 7.06 6.96 6.95 6.97             -  6.59 4.94              - 4.95 4.94 4.92 4.96 6.71 

2549 7.03 4.73              -              - 12.00               -        22.69        22.53        18.54       15.36        15.34        15.04 15.60 

ที่มา : กรมศุลกากร             
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ผลกระทบ 
 การศึกษาผลกระทบกระทําโดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมคิือสถิติและมูลคาการนําเขา  ราคา

กระเทียมที่นําเขา ตนทุนการผลิตของเกษตรกร การสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรใน

พื้นที่ที่ศึกษา  การสนทนากลุมกับเกษตรกรใน 3  พื้นที่  แยกเปนเกษตรกรที่เปนกรรมการสหกรณ 3 กลุม    

เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณแตไมมีที่ดินของตนเอง  1 กลุม  สัมภาษณเจาะลึกเกษตรกรที่เปน

กรรมการสหกรณ 1 ราย และ เกษตรกรที่ไมมีที่ดินของตนเอง 1 ราย  และ พอคาคนกลาง 2 ราย (สามี-

ภรรยา)  ผลการศึกษานําเสนอเปนหัวขอไดดังนี้  
 
การเปดเขตการคาเสรีกระเทียม : ผลกระทบตอเกษตรกร การปรับตวั และ ขอเสนอตอรัฐ  
 เกษตรกรทั้งสามอําเภอ เฉพาะรายที่เปนเจาของที่ดินและเปนกรรมการสหกรณรับรูวารายไดที่

ลดลงจากการปลูกและขายกระเทียมเปนผลมาจากการเปดการคาเสรีกับประเทศจีน และไดใหขอมลู

เพิ่มเติมวาเกษตรกรสวนใหญยังไมรับทราบวาจะเกิดปญหาอะไรบาง   เกษตรกรมีความเห็นวาการเปด

เขตการคาเสรีเอื้ออาํนวยประโยชนใหคนบางกลุมเทานั้น เกษตรกรนอกจากไมไดรับผลประโยชนจากการ

เปดเสรีทางการคาแลว ยังไมไดรับขาวสารขอมูลในการเตรียมตัวเพื่อรับผลกระทบจากการเปดเขตการคา

เสรีดวย     เกษตรกรลงความเห็นวา รัฐไมเห็นความสําคัญของตน และมาตรการลดพื้นที่เพาะปลูกของ

รัฐและการสงเสริมการปลูกยางพาราเปนการ “แกปญหาเฉพาะหนา” มากกวาทีจ่ะพจิารณาถึงความ

มั่นคงในระยะยาวของเกษตรกรผูปลูกกระเทียม  

สําหรับเกษตรกร กระเทียมใหผลตอบแทนสูงกวาพืชชนิดอื่นๆ ไมวาจะเปน ถั่วเหลือง ขาวโพด 

แมวาตนทุนการปลูกกระเทียมจะสูง แตก็ทํารายไดสูงใหแกเกษตรกร   อันสงผลใหเกษตรกรสวนใหญไม

ประสงคที่จะหันเหไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เพราะมองไมเห็นวาจะปลูกพชืชนิดใดทดแทนที่จะให

ผลตอบแทนใกลเคียงกัน เกษตรกรจึงพอใจทีจ่ะเสี่ยงมากกวา คือ “ไปตายเอาดาบหนา”    

ในดานวิถีการเพาะปลูก  เกษตรกรที่อําเภอไชยปราการกลาววาในแตละป การเพาะปลูกกระทํา

ในลักษณะหมนุเวียน ขาว กระเทียม ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน และผักชนิดอื่นๆ  กระเทียมมี

ระยะเวลาเพาะปลูกประมาณ 100-120 วัน  โดยกระเทียมที่มีอาย ุ 120 วันถือเปนกระเทียมที่ได

มาตรฐาน กอนที่จะเก็บเกี่ยวกระเทียม เกษตรกรยังปลูกพริกชี้ฟา โดยใชประโยชนจากปุยที่ตกคางอยูใน

พื้นที่ปลูก  สําหรับเกษตรกรที่เขาโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกกระเทียม ตารางการเพาะปลูกมีการ

เปล่ียนแปลง กลาวคือเกษตรกรจะปลูกพชืผักแทนการเพาะปลูกกระเทียม  

 ราคาที่ลดลงของกระเทียมทําใหเกษตรกรบางคนเริ่มปรับตวั  แมวาเกษตรกรบางคนจะยนืยันวา

จะปลูกกระเทียมตอไป เพราะการปลูกกระเทียมเปนวิถีชีวิต  พอหลวงบุญยนื สวนพลู เกษตรกรที่อําเภอ

ไชยปราการกลาววา “เราปลูกกระเทียมมาหาหกสิบป เราเกิดมาพอแมก็ปลูก 

กระเทียมอยูแลว”  สวนพอหลวงรัก ใจนวล  เกษตรกรที่อําเภอฝางกลาววา “พวกผมโตขึ้นมา ใหญขึ้นมา 

ก็กับกระเทียม”  คํากลาวนี้นอกจากจะสะทอนถึงความสําคัญของกระเทียมในแงวิถีชวีติแลว ยังสะทอน
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ถึงประสบการณและความรูของเกษตรกรในการปลูกกระเทียม เทาๆกับความยึดมั่นในวถิีชีวิตดั้งเดิมของ

เกษตรกรดวย   

 การปรับตัวของเกษตรกรปรากฏในรูปแบบตางๆดังนี้ 

1. การลดพื้นที่เพาะปลูกโดยรับเงินชดเชยจากรัฐในอัตราไรละ 12,000 บาท  ทางเลือกนี้

เปนไปไดสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินเปนของตนเอง  และเกษตรกรที่เชาที่เพาะปลูกแตมีการ

ทําสัญญาเชาเปนลายลักษณอักษร  สําหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง เกษตรกรบางคนที่พื้นที่

เพาะปลูกอยูบนที่ดอนหรือท่ีสูงสนใจที่จะปลูกยางพารา  แตบางคนหันไปปลูกพชืชนิดอื่น

แทน เชน  มันฝรั่ง  ซึ่งในหลายกรณีถูกโรงงานที่รับซื้อเอาเปรยีบ 

2. ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอืน่แทน เชน มันฝรั่ง ขาวโพด ซึ่งเกษตรกรกลาววาทําไดแตก็ไม

ยั่งยืน เชน ในปเพาะปลูก 2545-2546 ไดรับการสงเสริมใหปลูกมันฝรั่งแทน  ซึ่งแมจะมี

โรงงานรับซื้อ  แตก็ถูกโรงงานกดราคา  สวนขาวโพดนั้นเกษตรกรระบุวาใหผลตอบแทนสุทธิ

เพยีงไรละประมาณ 2,000 บาท ซึ่ง “ไมคุมคาเหนื่อย”  

3. เกษตรกรบางคนกําลังพิจารณาปลูกยางพาราตามการสนับสนุนจากรัฐเพราะมีความเห็น

วา โครงการสงเสริมการปลูกยางพารานาสนใจ หากผลผลิตยางไมดี กข็ายตนได  แต

ปญหาอยูที่วาในชวงเวลา 6-7 ป เกษตรกรจะมีชีวิตอยูอยางไร 

4. เกษตรกรบางคนหันไปเปนผูรวบรวมผลผลิตในพื้นที่สงใหพอคาคนกลางที่มารับซือ้ ซึ่ง

ทางเลือกนี้เปนไปไดเมื่อเกษตรกรมีเงินทุนมากพอ และมีทักษะในการประกอบอาชพี 

“พอคา”  ซึ่งโดยตองอาศัยทักษะที่แตกตางจากการเปนเกษตรกร 

5. เกษตรกรที่มีที่ดินแตไมประสงคที่จะลงทุน หันมาเปดพื้นที่เพาะปลูกของตนใหเกษตรกรอื่น

เชาประกอบอาชีพ 

6. เกษตรกรที่ไมมีที่ดินและไมมีทุนประกอบอาชพี เลิกประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเปนอาชพี

อิสระ หันมาประกอบอาชพีรับจางรายวันในพื้นที่  โดยไดรับคาจางวันละ 120 บาทสําหรบั

ผูชาย และ วันละ 100 บาทสาํหรับผูหญิง   

7. เกษตรกรที่ไมมีที่ดินจํานวนหนึ่งตัดสินใจ “ทิ้งถิ่น”  หันไปประกอบอาชีพรับจางในเมืองใหญ  

เชน กรุงเทพมหานคร   ในทัศนะของเกษตรกรบางกลุม การตัดสินใจ “ทิ้งถิ่น”   เปน

ทางเลือกที่ “คนเหนือ”  สวนใหญไมเลือก ดวยเหตุผลที่วา  “คนเหนือไมทิ้งบาน”   เกษตร

อีกคนหนึ่งกลาววา   “เราไมประสงคจะยายถิ่น การยายถิ่นติดอยูหลายเรื่อง …. เราติดอยู

กับพื้นที่ เราอสิระกวา เราไมขวนขวายไปขางนอก ผูเฒาผูแกไมนานก็ตายจากไป ขอดแูล

จนตายจากกัน  คนเหนือไมทิ้งบาน”  

8. เกษตรกรรับจางที่มีทุนนอยบางคนปรับตัวดวยการลดการใชปุยเคมี และ หันมาหมักปุย

อินทรียใชเอง ซึ่งเกษตรกรกลาววาในหลายครั้งเปนการทําแบบ “ลองผิดลองถูก”  ซึ่งหาก
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เกษตรกรมีความรูในการทําปุยอินทรียอยางถูกตอง ก็จะชวยทําใหการผลิตปุยมีประสิทธผิล

มากขึ้น ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได  อยางไรก็ตามเกษตกรสวนใหญปฏิเสธการใช

ปุยอินทรียดวยเหตุผลที่วา  “พืชจะบงาม ถาไมมปีุย”  เกษตรกรมีความเชื่อวา พืชประเภท

หัวตองใชปุยวทิยาศาสตรเทานั้น  พืชลมลุกใชปุยชีวภาพไมไดผล ใสปุยเคมีแนนอนกวา 

เพราะหากใชปุยอินทรียไมไดผล  “ปนั้นทั้งปจบ”   

9. เกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองคนหนึ่งกลาววา  “เปล่ียนอาชีพไมได...เพราะไมรูจะทํา

อะไร กระเทียมรายไดดี พอมีเงินสงลูกเรียนได”  แตเมื่อตนทุนการเพาะปลูกสูงขึ้น กข็าย

กระเทียมไมได  เขายังคิดไมออกวาจะทําอยางไร  เขากลาววา “ยังคิดไมออก....ตองมี

ขาราชการมาชวยดวย...เปนเองเอาบไหวเนาะ.. ผักกาดเพาะแลว ไปบรอด กวาจะไดกนิก็

หลายป...”    

 

 
ภาพที่ 7.2 

เกษตรกรที่อําเภอไชยปราการหันมาทําปุยอินทรียใชเองเพื่อลดตนทนุการเพาะปลกู 
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ขอเสนอตอรฐั  
   เมื่อถูกถามวาเกษตรกรคิดวารัฐควรจะมบีทบาทในการลดผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี

อยางไร  เกษตรกรมีความเห็นดังตอไปน้ี 

1. ควรทําประชาพิจารณ รับฟงความเห็นจากบุคคลหลายๆฝายกอนเปดเขตการคาเสรี หาก

จําเปนตองเปดเขตการคาเสรี ควรใหเวลาเกษตรกรในการปรับตัว และมีมาตรการรองรับ

ผลกระทบที่ชัดเจนและตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 

2. กอนจะเปดการคาเสรีควรพิจารณาผลกระทบใหรอบดาน ไมใชคิดเพียงวาจีนมีประชากร 

1,300 ลานคน  เกษตรกรคนหนึ่งกลาววา “ประเทศไทยเปนประเทศเล็กประเทศนอย พืชที่

เราสงขายก็ไมมาก คนจีนไดเปรียบเราหลายอยาง ผลไมหลายอยางเขาเอาเขามา แตของ

เราแทบไมไดเอาเขาจากจีน... เราแทบไมไดเงินจากจีนเลย สูเขาไมได...”  

3. เกษตรกรคนหนึ่งตั้งคําถามตอรัฐบาลหลายประเด็นวา “กระเทียมมาแตผมยังไมเกิด ..จะให

เขาทิ้งอาชีพดั้งเดิมเลยหรือ  ความชํานาญของเขาสูงมาก ถาจะใหปลูกพืชอื่นๆอยาง

ยางพารา ใชเวลา 7 ป จะเอาอะไรกิน…แตถาคอยเปนคอยไป.. อาจจะทําได ยางกรีด

กลางวันได เพราะอุณหภูมิเราต่ําอยูแลว  ผมวาหลายคนอยากปลูกยางพารา แตพื้นที่การ

เพาะปลูกแตละคนตางกัน และรายไดจะมาจากไหน ถาปลูกยาง”  

4. สงเสริมการแปรรูปกระเทียม เชน การทํากระเทียมผง  เพื่อรองรับผลผลิตกระเทียม 

5. ในการสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่น รัฐควรใหความมั่นใจตอเกษตรกรวาจะ

สามารถสรางรายไดไดจริง  อันหมายความวารัฐตองหาตลาดใหดวย 

6. ชะลอการเปดการคาเสรีในชวงที่กระเทียมออกสูตลาดคือตั้งแตเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 

เกษตรกรเห็นวารัฐควรดําเนินการใหสินคาจากตางประเทศเขามาไดชาลง 

7. ประกันราคา หรือ รับจาํนํากระเทียมจากเกษตรกร 

8. ลดราคาปุยและเคมีภัณฑที่จําเปนตอการเพาะปลูก  

9. สงเสริมความเขมแข็งของสหกรณ  โดยการใหความรูขาวสารอยางตอเนื่อง และ ขยาย

วงเงินกูเพื่อใหเกษตรกรดําเนินการรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรได 

10. เปนตัวกลางระหวางสถานประกอบการและเกษตรกรในกรณีเกษตรพันธะสญัญา และมี

มาตรการดําเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรรูสึกวาตนถูกเอาเปรียบจากการทําเกษตร

แบบพันธะสัญญาเพราะ “ขอปลีกยอยของบริษัทเยอะแยะ” 

11. ในกรณีของการสงเสริมการใชปุยชีวภาพ เกษตรกรตองการการยืนยันจากกรมวชิาการ

เกษตร และตองการใหแจงธาตุอาหารในปุยชีวภาพใหชัดเจน รวมทั้งสวนผสมตางๆดวย 

และควรมีนักวิชาการจากกระทรวงเกษตรออกมาอบรมชาวบานโดยตรง  
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กรณีศึกษา 
พอคาคนกลาง  

 พอคาคนกลางที่ใหขอมูลมอีาชีพเดิมเปนเกษตรกรปลูกกระเทียม แตหันมาประกอบอาชีพพอคา

คนกลางหลังจากที่กระเทียมราคาตกในชวงป  2546-2547 โดยเริ่มตนรับซื้อจากเกษตรกรในหมูบานทีต่น

มีรายชือ่อยู  แลวสงขายตอใหพอคาคนกลางในพื้นที่อื่นอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากปริมาณที่รับซื้อไมมาก

พอที่จะขายใหโรงงานไดโดยตรง เพราะเงินทุนของพอคามจีํากัด พอคาพรอมซือ้ขายตลอด 24 ชั่วโมง  

สวนที่ดินที่มีอยูสวนหนึ่งยังประกอบการเกษตร   ในป 2548  พอคาตัดสินใจเขารวมโครงการลด

พื้นที่เพาะปลูก  โดยลดพื้นที่เพาะปลูกในที่ดินของตนเอง   ไดเงินคาชดเชยมาเปนทนุประกอบอาชพี

พอคาคนกลาง  เงินทุนอีกสวนหนึ่งกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  ที่ดิน

สวนหนึ่งยังคงใชปลูกขาวและถั่วเพื่อบริโภคในครัวเรือน   และใหเกษตรกรรายยอยเชา  

 การตัดสินใจเปนพอคาคนกลางเกิดขึ้นจากการพิจารณาความ “คุมไมคุม”  และ “อะไรได

มากกวา”  ระหวางการเปนเกษตรกรปลุกกระเทียมและการเปนพอคาคนกลาง  หลังจากที่ตองเผชิญกับ

ปญหาราคากระเทียมตกต่ําและประสบปญหาขาดทุนในชวง 2 ปที่ผานมา การเปนพอคาคนกลางตองมี

เงินลงทุนประมาณ 4-5 แสนบาทตอการซื้อในแตละป 

 พอคาเลาวาชวีติเริ่มตนจากการเปนพอคารายยอย เมือ่แตงงานในป 2534 ซึ่งพอคากลาววา 

“เอากันเงินไมถึงหมื่นบาท” โดยพอแมใหทุนมาประกอบอาชีพจาํนวน 5,000 บาท พอคาและภรรยา

ชวยกันคาขายผักตามตลาด โดยจัดซื้อจากตลาดฝางไปขายที่สองแคว ในเวลา 7-8 ปสามารถเก็บเงินซื้อ

รถกระบะได 1 คัน   สวนกระเทียมนั้นเริ่มปลูกตั้งแตแตงงานคือในป พ.ศ. 2534 เร่ิมตนจากการเชาที่ปลูก 

1 ไร  2 ไร  ภายใน 4 ปสามารถเชาที่ปลูกได 34 ไร   ในป พ.ศ. 2542 พอคาเริ่มมีที่ดินของตนเอง ขณะนั้น

ลูกสาวอายุได 7 ขวบ  

 พอคาเลาวาการคาขายเริ่มตนจากการซือ้ทีละนอย “เรียนรูไปเรื่อยๆ  ปรึกษาหารือกัน”   ที่

สําคัญสองสามีภรรยาเนนวา “การประหยัด”  เปนปจจัยสําคญัที่สุด  พอคาอยากไดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํามา

ขยายการประกอบอาชพี 

 ในสวนของผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี  พอคาใหความเห็นวาเกษตรกรสวนใหญ

ปรับตัวไมทัน  การลดผลกระทบจากการคาเสรี นอกจากจะหวังใหรัฐชวยแลว เกษตรกรตองรูจักประหยดั 

และวางแผนการใชเงิน  
 
 เกษตรกร  
 ประเสริฐ ปจจบุันอาย ุ  40 ป  ไมมีที่ดินของตนเอง  กอนป พ.ศ. 2533 ประเสริฐเพาะปลูกใน

ที่ดินของพอแม  เขาเลาวาพอแมยากจนมาก “จนจนไมมีเส้ือผา”  พอแมของประเสริฐมีอาชีพปลูก

กระเทียมและรับจางทั่วไป   พอแมตัดสินใจใหประเสริฐบวชเมื่อเขาอายุได 11 ป   
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 ประเสริฐลาสิกขาบทในป 2531 และแตงงานในป 2536  มีบุตรสาวคนเดียวซึ่งปจจุบันอายุ 11 

ป สวนภรรยาเสียชีวิตเมื่อบุตรสาวอายุไดเพียง 8 เดือน  

 ในป 2531 ทีล่าสิกขาบท ประเสริฐตัดสินใจไปเปนแรงงานที่ญี่ปุน 2 ป เก็บเงินไดบางสวน 

กลับมาประกอบอาชีพปลูกกระเทียมโดยเชาที่เพาะปลูก 3 ไร เมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก ขายกระเทียม

เรียบรอยก็กลับไปทํางานที่ญีปุ่น กอนที่จะกลับมาในปรุงขึ้น เพื่อปลูกกระเทียม แลวกลับไปทํางานอีก  

เมื่อแตงงานในป 2536 จึงไมไดกลับไปทํางานตางประเทศอีก  

 ประเสริฐเลาวา ราคากระเทียมผันผวนเปนวัฏจักร 2-5 ป จํานวนพื้นที่ปลูกกระเทียมไมแนนอน   

ดังที่เขากลาววา “บางปขยายเพาะปลูก บางที่หด” เขาเคยปลูกกระเทียมสูงสุดถึง 17 ไร  แตปจจุบันมี

พื้นที่เพาะปลูกรวมเพียง 5 ไร  ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ปลูกกระเทียมเพียง 2 งานเทานั้นเนื่องจากพื้นที่สวน

ใหญเขาโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกแลว 

 พื้นที่ที่เคยปลูกกระเทียมปจจบุันใชปลูกมะเขือ และ พริก และขาวโพดหวาน สําหรับพริกปลูก

ประมาณ 8,000-10,000 ตนตอไร  ประเสริฐจางแรงงานตางดาวเปนผูชวยในชวงเก็บพริก โดยจางใน

อัตรากิโลกรัมละ 5 บาท  พริกสดสงขายตลาด สวนพริกแหงตากหรืออบเพื่อสงพอคาคนกลาง  สวน

ขาวโพดหวานสงใหโรงงาน เปนการปลูกในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา  ประเสริฐกูเงินจาก ธกส. ทกุป 

เขาบอกวาตองกูทุกป มิฉะนั้นจะไมไดเปนลูกคาประจํา ทําใหตอไปหากตองการเงินทุนอาจไมไดรับ

อนุมัติเงินกู   เงินกูสวนใหญนํามาใชในครอบครัว เชนสงลูกเรียน 

 ประเสริฐกลาววาโดยปกติกระเทียมไมไดนําเขาจากจีนเทานั้น ยังมีการนาํเขาจากพมา เขมร 

และ เวียตนามดวย แต “เฉพาะจีนอยางเดียวก็อวมแลว”  เขาเห็นวาการเปดการคาเสรีสงผลดีตอ

ภาคอุตสาหกรรม   แมวาเขาจะไมเห็นดวยกับการเปดการคาเสรี แตเมื่อเปดแลว ตองหาทางรับมือดังที่

เขากลาววา  “มันผานไปแลว เรานาจะหาวิธีการแกไข”   ซึ่งนาจะทําโดยการชะลอการนําเขาในชวงที่

กระเทียมไทยออกสูตลาด รวมทั้งสงเสริมใหสหกรณรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรเก็บไว เนื่องจาก

สหกรณมีทุนมากกวา และ การเก็บกระเทียมตองใชทุนมากทั้งคาเก็บและทุนตองลงไปจม จาก

ประสบการณทีเ่คยทํางานที่ญี่ปุน ทําใหประเสริฐใหขอสรุปวา  “เมืองไทยไมโตหรอก นักการเมืองไทยรัก

ตัวเองมากไป”  

 เขาบอกวาปนีก้ระเทียมราคาดี แตเกษตรกรไมไดรับอานิสงสเทาไรนัก  เนื่องจากผลประโยชนไป

ตกอยูที่พอคาคนกลางหมด เขาเปนหวงวาในปตอไปผลผลิตกระเทียมจะมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหัน

มาปลูกกันเพิ่มขึ้น  

 ความใฝฝนของประเสริฐคือการเปน นายหนา หรือ Broker ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อ

ผลผลิตจากเกษตรกรในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา   ในอกีดานหนึ่งเขามีความเห็นวา สหกรณอาจทํา

หนาที่เปน Broker ไดเชนกัน แตเมื่อสหกรณขาดความเขมแข็งเพราะสามารถรวมตัวกนัได ก็ทําใหไม

สามารถทํางานชวยเหลือเกษตรกรไดเทาที่ควร  
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บทบาทของรฐัตอการลดผลกระทบการเปดเสรีกระเทยีม 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่สามอําเภอใหขอมูลตรงกันวา รัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่

ปลูกกระเทียมตั้งแตป 2546  อันอาจถอืไดวาเปนมาตรการหนึ่งของรัฐในการลดผลกระทบจากการเปด

การคาเสรี  โดยรัฐเลือกใชวธิกีารลดอุปทานภายในประเทศ  ทั้งนี้รัฐบาลใหเงินชดเชยการลดพื้นที่ปลูกมา

โดยตอเนื่อง โดยในชวงป 2546-2547 ใหเงินชดเชยในอัตราไรละ 1,500-2,500 บาท และในป 2548  

เพิ่มขึ้นเปนไรละ  12,000 บาท   

นอกจากการลดพื้นที่เพาะปลูก รัฐยังสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกยางพารา เนื่องจากสามารถ

ใชประโยชนไดทั้งจากลําตนยาง และน้ํายางซึ่งนําไปแปรรปูเปนแผนยางดิบ   โดยสงเสริมตนกลา

ยางพาราใหแกเกษตรกรไรละ 60 ตน  โดยในป 2548 อําเภอไชยปราการ มีเปาหมายสงเสริมพื้นที่การ

เพาะปลูก 10 ไร และ เพิ่มเปน 30 ไรในป 2549  แตเกษตรกรตองรวมรับภาระกลายางรอยละ 30 สําหรับ

ตนทุนการปลูกยางนั้น นักวิชาการสงเสริมการเกษตรคํานวณวา มีคาใชจาย 30,000 บาทตอ 10 ไร หรือ 

โดยเฉลี่ย 3,000 บาทตอไร  อยางไรก็ตามการปลูกยางกวาจะไดผลใชเวลา 6 ปขึ้นไป และอายุเฉลี่ยของ

ยางที่จะใหน้ํายางไดคือ 7 ป   อยางไรก็ตามแตละพื้นที่มคีวามเหมาะสมตอการปลูกยางไมเทากัน  เชน

อําเภอไชยปราการมีความเหมาะสมตอการปลูกยางมากกวาอําเภอฝาง นอกจากนั้น  การสนับสนุนให

เกษตรกรปลูกยางยังตองพิจารณาดวยวาน้ํายางที่ไดตองมีปริมาณเพียงพอ  คุมกับการจดัตั้งโรงงานแปร

รูปน้ํายางเปนแผนยางดิบในพื้นที่ดวย 

 
ภาพที่ 7.3 

ปุยชีวภาพที่ผลิตโดย เกษตรกรไชยปราการและไดรับการยอมรับในคุณภาพ 
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 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรเสนอวา มาตรการลดผลกระทบจากการเปดการคาเสรีควรมี

จุดเนนที่การสงเสริมคุณภาพของกระเทียม  การลดตนทุนการผลิต รวมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะคุณภาพของดินในระยะยาว   ดวยมาตรการตอไปนี้ 

1. กําหนดเขตการเพาะปลูกชัดเจน (Zoning) และกําหนดปริมาณการผลติ โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของพื้นที ่

2. รัฐควรหาการทําเกษตรแบบพนัธะสัญญามาสนับสนุน เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการ

ปลูกพืช แตรัฐควรมีบทบาทเปนตัวกลางระหวางเกษตรกรกับโรงงาน หรือ เปนตัวเชื่อมตอ 

เพื่อใหโรงงานไดรับผลผลิตในปริมาณและคณุภาพตามที่ตองการ และ เกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม 

3. รัฐควรสนับสนุนอยางแข็งขันใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต โดยการลด (ไมใชเลิก)การใช

สารเคมี ในรูปของยาฆาแมลงและปุย  และสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุย

ชีวภาพ ซึ่งใหประโยชนทั้งในดานการบํารุงรักษาคุณภาพของดิน และการลดตนทุนการ

ผลิตในระยะยาว  อันหมายความวาควรสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูเร่ืองการทําปุยอินทรีย  

โครงสรางของดิน และการพิจารณาผลประโยชนในระยะยาว เนื่องจากปุยชีวภาพใชเวลา

อยางนอย 3 ป จึงจะเห็นผล   และควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกกระเทียมไวทําพันธุเอง 

4. รัฐควรสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรในรูปสหกรณ เพื่อท่ีจะขอกูเงิน

จากกรมสงเสริมสหกรณรับซือ้กระเทียมจากเกษตรกร การมีกลุมที่เขมแข็งยังชวยสราง

อํานาจตอรองกับกลุมผลประโยชนตางๆ   

5. รัฐควรรณรงคใหคนไทยบริโภคกระเทียมไทย   ดวยการสนับสนุนใหผูประกอบการขาย

อาหาร ซึ่งรวมทั้ง โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร หาบเรแผงลอย ใชกระเทียมไทยในการปรุง

อาหาร   
 

3.2   หอมหัวใหญ   
 ขอมูลการเพาะปลูก    

 กลุมพืช :   พืชไร  

พื้นที่เพาะปลูก :  มากกวารอยละ 90 อยูในภาคเหนือ พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดคืออําเภอฝาง  

                                       เชียงใหม 

ฤดูเพาะปลูก : สิงหาคม-มกราคม 

ฤดูเก็บเกี่ยว :   ตุลาคม-เมษายน 
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    ตารางที่ 7.5  
   ขอมูลการเพาะปลูกหอมหัวใหญ 

 

ขอมูลเพาะปลูก/ผลผลิต 2545 2546 2547 2548 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 18,072 15,143 17,672 12,161 

ผลผลิต (ตัน) 71,674 37,881 88,500 57,355 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 4,068 2,502 5,008 4,716 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

การปลูกหอมหวัใหญแตกตางจากการปลูกกระเทียม เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการจํากัดการผลิต

หอมหัวใหญในลักษณะของการควบคุมการนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศตั้งแตปเพาะปลูก 

2527/2528 เปนตนมา   นอกจากนั้นรัฐบาลยังกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจสําหรับหอมหัวใหญ อัน

ประกอบดวย พื้นที่ในอําเภอสันปาตอง  ฝาง แมวาง  ไชยปราการ ในจังหวัดเชียงใหม  อําเภอทามวง บอ

พลอย จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย อาํเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และ อําเภอ

ผาตั้ง จังหวัดเชียงราย   

 เกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญยังตองสังกัดสหกรณซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้ง 

ปจจบุันมีสหกรณ 8  แหง ใน 4 จังหวัดคือ  กาญจนบุรี นครสวรรค  เชียงใหมและเชียงราย  โดยสหกรณผู

ปลูกหอมหัวใหญฝางมีจํานวนสมาชิกมากที่สุด  คอื 2,373  คนในป 2548 เกษตรกรจะไดรับการจัดสรร

เมล็ดพันธุรายละ 1 ปอนด  ซึง่โดยเฉลี่ยจะปลูกไดในพื้นที่ประมาณ 1 ไร  

 ในกรณีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมพีื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด พื้นที่ที่ปลูกมากคืออาํเภอฝาง สันปาตอง 

และ แมวาง ผลผลิตหอมหัวใหญมีทั้งที่สงออกและบริโภคภายในประเทศ หอมหัวใหญที่สงออกปลูกที่

อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  โดยตลาดสงออกที่สําคัญคือประเทศญี่ปุน สวนหอมหัวใหญจากอําเภอ

ฝางสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ   

ในดานพื้นที่เพาะปลูกพบวาลดลงโดยตอเนื่อง  สถิติปเพาะปลูก 2548-2549 ระบุวามีพื้นที่ปลูก

ในภาคเหนือจํานวน 8,600 ไร จํานวนสมาชิกสหกรณผูปลูกมีจํานวน 5,948 คน  เกษตรกรจะไดรับ

จัดสรรเมล็ดพันธุจากสหกรณที่ตนสังกัด  การจัดสรรเมล็ดพันธุเปนดังนี้  
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ตารางที่ 7.6   
     การจัดสรรเมล็ดพันธุหอมหัวใหญในจังหวัดเชียงใหม  

          (ปอนด) 

สหกรณ 2545 2546 2547 2548 2549 

สันปาตอง 4,162 4,162 1,796 1,907 2,007 

แมวาง 1,838 1,838 1,283 1,273 1,253 

ฝาง 5,652 5,652 2,373 2,373 2,373 

 ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม   

 

 ชวงเวลาการปลูกหอมหัวใหญใน 3 พื้นที่มคีวามแตกตางกัน กลาวคือ หอมหัวใหญทีอ่ําเภอแม

วางและสันปาตองจะเพาะกลาและปลูกกอนที่อําเภอฝาง  โดยจะเพาะกลาแลวปลูกในชวงเดือน

กันยายนถึงเดือนธันวาคม หลังจากที่เก็บเกี่ยวขาวนาปแลว (กรณีที่ปลูกในที่นา)  และเก็บเกี่ยวในชวง

เดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมของปถัดไป อันเปนชวงเดียวกับท่ีเปนที่ตองการของประเทศญี่ปุน  

การสงออกจึงกระทําในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม  โดยจะสงออกเฉพาะหอมขนาดใหญ คือมี

เสนผาศูนยกลางระหวาง 8-6  ซ.ม. เทานั้น ที่ไมไดจะขนาดจะใชบริโภคในประเทศ   

 สวนที่อําเภอฝาง  จะปลูกหลังจากแมวางและสันปาตอง โดยจะเพาะกลาแลวปลูกในเดือน

ตุลาคมถึงพฤศจิกายน หลังจากที่เก็บเกี่ยวขาวนาปแลว การเก็บเกี่ยวกระทําในชวงเมษายนของปถัดไป  

หอมหัวใหญทีอ่ําเภอฝางจะเก็บแขวนไวในโรงเรือน และจะออกขายในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน  

แตหลังจากการเปดการคาเสรี  หอมหัวใหญจากจีนเขามามากขึ้น สงผลใหระยะเวลาแขวนหรืออยูในหอง

เย็นสั้นลง คือ ถึงประมาณเดือนกรกฏาคมเทานั้น  (สัมภาษณเกษตรกร และ พอคาคนกลางในอําภอฝาง

5 สิงหาคม 2549)    ฤดูการเพาะปลูกปรากฏในตารางที่ 7.7 
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ตารางที่ 7.7 
ตารางการผลติ การนําเขา และ สงออกหอมหัวใหญ 

ที่มา  :   1สํานักงานเกษตรอําเภอฝางและแมวาง 

 2กรมศุลกากร 

 

 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

*ผลผลิตไทย1              

ฝาง             

    ปลูก             

    เก็บเกี่ยว             

    ผลผลิตสด             
    ผลผลิตแหง(หองเย็น)             

แมวาง             

    ปลูก             

    เก็บเกี่ยว             

    ผลผลิตสด             
    ผลผลิตแหง(หองเย็น)             

*นําเขา  (สูงสุด)2             

จีน             

พมา             

เนเธอรแลนด              
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ขอมูลการนําเขาหอมหัวใหญ  

 สถิติจากกรมศุลกากรระบุวา ระหวางป 2545-2549 ประเทศที่ไทยนําเขาหอมหัวใหญมากที่สุด

คือ จีน พมา เนเธอรแลนด ในกรณีจีน ตัวเลขในป 2547 และ 2548 ระบุวา การนําเขาจะสูงในชวงเดือน 

สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน  ในกรณีพมา (ตารางที่ 7.8)  ตัวเลขแมจะไมสม่ําเสมอ แตพอจะเห็นภาพ

วา การนําเขาจะสูงในชวง มถิุนายน ถึง พฤศจิกายน  สวนการนําเขาจากเนเธอรแลนดจะสูงตั้งแตเดือน

กันยายนถึงมกราคม  อยางไรก็ตาม หอมหัวใหญเนเธอรแลนดมีราคาสูง   

 ในดานราคาพบวาหอมหัวใหญจากจีนราคาต่ํากวาของไทยมาก โดยเฉพาะในชวงเดือนมนีาคม

ถึงพฤษภาคม อันเปนชวงที่หอมหัวใหญของไทยออกสูตลาด  และเมื่อพิจารณาราคาเฉลี่ยทั้งปพบวา

ราคาหอมหัวใหญของจีนมีแนวโนมลดลงโดยลําดับ กลาวคือในชวงเวลา 5 ป ราคาเฉลี่ยคิดเปน 4.08, 

4.12, 5.92, 4.15 และ 4.35 ตามลําดับ  ซึ่งแมวาราคาดังกลาวจะสูงกวาตนทุนการผลิตหอมหัวใหญของ

ไทย (ตารางที่ 7.8) แตก็พบวาราคาขายของหอมหัวใหญไทยสูงกวาราคานําเขาจากจีน    สวนราคา

หอมหัวใหญจากพมาคอนขางสูง  ดังนั้นแมวาปริมาณนําเขาจะสงูในชวงที่หอมไทยออกสูตลาด 

ผลกระทบก็นาจะไมมากนัก  หอมหัวใหญจากเนเธอรแลนดแมจะราคาไมสูง แตเมื่อเขาสูตลาดใน

ชวงเวลาที่แตกตางจากหอมหวัใหญของไทยก็ไมสงผลกระทบมาก   
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                                                                                                                          ตารางที่ 7.8  
                                                                                    มูลคา ปริมาณ ราคา นําเขาหอมหัวใหญจากจีน พมา  เนเธอรแลนด   

  

มูลคาการนําเขาหอมหัวใหญจากจีน พ.ศ. 2545 - 2549  หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - 339,533 750,653 6,763,769 3,857,224 589,982 76,959 452,161 634,099 13,464,380 

2546 897,542 394,528 - - 399,648 2,528,754 16,303,105 7,717,515 5,669,054 15,968,642 6,387,071 6,562,456 62,828,315 

2547 327,546 176,599 - - 432,091   4,399,007 1,038,152 1,404,286 6,139,001 4,159,920 2,933,901 21,010,503 

2548 1,450,253 - - 54,213 615,560 5,109,467 8,337,343 15,450,580 14,381,129 30,022,271 10,916,181 2,127,556 88,464,553 

2549 1,997,171 982,665 704,000 1,130,159 16,000 9,133,160  46,030,137 37,673,251  9,180,182   16,529,431  13,301,126 3,100,843 139,828,125 

ปริมาณนําเขาหอมหัวใหญจากจีน พ.ศ. 2545 - 2549  หนวย : กิโลกรัม 

ป ม.ค ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - 50,000 100,000 1,530,300 1,057,800 203,000 52,150 134,250 169,135 3,296,635 

2546 157,000 60,000 - - 74,500 655,540 3,880,862 1,887,890 1,349,430 3,956,340 1,772,560 1,462,720 15,256,842 

2547 113,000 44,002 - - 57,500 0 494,000 181,861 395,681 1,090,070 591,000 584,000 3,551,114 

2548 513,000 - - 14,000 276,000 714,805 1,888,938 3,564,510 4,767,160 6,488,240 2,298,195 773,685 21,298,533 

2549 684,560 272,500 176,000 281,600 4,000 1,792,900  8,558,705 6,626,420  1,735,795   2,918,775   1,737,205    423,650 25,242,110 

ราคานําเขาหอมหัวใหญจากจีน พ.ศ. 2545-2549 หนวย : บาท 

ป ม.ค ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - 6.79 7.51 4.42 3.65 2.91 1.48 3.37 3.75 4.08 

2546 5.72 6.58 - - 5.36 3.86 4.20 4.09 4.20 4.04 3.60 4.49 4.12 

2547 2.90 4.01 - - 7.51 - 8.90 5.71 3.55 5.63 7.04 5.02 5.92 

2548 2.83 - - 3.87 2.23 7.15 4.41 4.33 3.02 4.63 4.75 2.75 4.15 

2549 2.92 3.61 4.00 4.01 4.00 5.09  5.39  5.69  5.29 5.66  7.66 7.32 5.54 
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                                                                   ตารางที่ 7.8 (ตอ) 

มูลคาการนําเขาหอมหัวใหญจากพมา  พ.ศ. 2545 - 2549 
 

 

หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - - - - - - - - - - 

2546 - - - - 5,886,200 10,713,633 3,017,684 7,310,977 335,873 587,924 37,120 0 27,889,411 

2547 - 280,275 - 7,131,697 8,352,241 17,658,727 15,280,241 21,435,531 28,841,437 18,300,237 7,239,384 1,169,772 125,689,542 

2548 - 6,183,626 8,713,528 13,647,174 19,106,588 18,113,145 2,533,550 67,979 - - - - 68,365,590 

2549 704,808 682,986 - - - - - - - - - - 1,387,794 

ปริมาณการนําเขาหอมหัวใหญจากพมา พ.ศ. 2545 - 2549  หนวย : กิโลกรัม 

ป ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - - - - - - - - - - 

2546 - - - - 513,000 945,000 280,000 610,700 27,000 54,000 4,640 - 2,434,340 

2547 - 15,000 - 669,654 783,000 1,603,803 1,363,874 1,796,977 2,432,718 1,642,045 647,244 107,869 11,062,184 

2548 - 593,863 838,185 1,310,479 1,796,433 2,227,773 1,179,122 27,506 - - - - 7,973,361 

2549 83,122 85,357 - - - - - - - - - - 168,479 

 ราคานําเขาหอมหัวใหญจากพมา พ.ศ. 2545-2549  
  

 

ป ม.ค ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 - - - - - - - - - - - - - 

2546 - - - - 11.47 11.34 10.78 11.97 12.44 10.89 8.00 0 11.46 

2547 - 18.69 - 10.65 10.67 11.01 11.20 11.93 11.86 11.14 11.18 10.84 11.36 

2548 - 10.41 10.40 10.41 10.64 8.13 2.15 2.47 - - - - 8.57 

2549 8.48 8.00 - - - - - - - - - - 8.24 

 

หนวย : บาท 
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                                                   ตารางที่ 7.8 (ตอ) 
มูลคาการนําเขาหอมหัวใหญจากเนเธอรแลนด พ.ศ. 2545 - 2549 

 

หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 706,611 - - - - - - - 1,896,970 5,390,735 6,558,093 990,329 15,542,738 

2546 588,104 2,292,236 1,484,559 92,976 - 550,338 431,269 - 1,354,957 2,025,938 71,451 1,016,165 9,907,993 

2547 662,882 59,280 - - - - - 154,819 157,111 1,085,601 1,735,170 154,225 4,009,088 

2548 150,552 37,075 287,218 83,514 - - - - 534,428 3,147,592 2,036,328 1,977,213 8,253,920 

2549 1,403,441 440,296 227,204 308,905 27,334 - - -  230,669  -  121,216  118,897 2,877,962 

ปริมาณการนําเขาหอมหัวใหญจากเนเธอรแลนด พ.ศ. 2545 - 2549 หนวย : กิโลกรัม 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 72,000 - - - - - - - 399,950 1,127,000 1,312,390 205,150 3,116,490 

2546 115,200 314,000 286,875 18,000 - 108,750 86,250 - 283,750 427,150 12,750 155,950 1,808,675 

2547 142,750 10,500 - - - - - 31,500 31,500 159,500 352,000 32,000 759,750 

2548 32,000 8,000 62,000 18,000 - - - - 108,000 656,000 414,000 399,000 1,697,000 

2549 285,000 93,000 48,000 66,000 6,000 - - -  51,000 -  27,000   27,000 603,000 

 ราคาหอมหัวใหญจากเนเธอรแลนด  พ.ศ. 2545-2549  หนวย : บาท 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

2545 9.81 - - - - - - - 4.74 4.78 5.00 4.83 4.99 

2546 5.11 7.30 5.17 5.17 0 5.06 5.00 - 4.78 4.74 5.60 6.52 5.48 

2547 4.64 5.65 - - - - - 4.91 4.99 6.81 4.93 4.82 5.28 

2548 4.70 4.63 4.63 4.64 - - - - 4.95 4.80 4.92 4.96 4.86 

2549 4.92 4.73 4.73 4.68 4.56 - - - 4.52 -  4.49 4.40 4.77 

ที่มา : กรมศุลกากร  
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ผลกระทบ 
 การศึกษาผลกระทบของการเปดการคาเสรีตอเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญกระทําโดยการ

วิเคราะหสถิติ และ การสนทนากลุมกับเกษตรกร    พอคาคนกลาง  และ เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อําเภอ

ฝาง และอําเภอแมวาง  ผลการศึกษาเปนดังนี้  

 
การเปดเขตการคาเสรหีอมหัวใหญ : ผลกระทบตอเกษตรกร การปรับตัว และ ขอเสนอตอรัฐ 
กรณีเกษตรกรที่อําเภอฝาง  
 พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญที่ฝางลดลงเปนลําดับ (ตารางที่ 7.9) เกษตรกรที่อําเภอฝางเขาใจ

ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี พวกเขาไดรับผลกระทบจากการที่ราคาหอมหัวใหญจากจีนต่ํากวา

หอมหัวใหญในพื้นที่  แตพวกเขากลาววา “ไมกลัว เพราะคุณภาพของเขาไมดีเทาของเรา”   และแมวาจะ

ไดรับผลกระทบโดยตรง เกษตรกรก็ไมเห็นดวยกับนโยบายจํากัดปริมาณการปลูก เพราะหมายถึงการลด  
 
ตารางที่ 7.9   

พื้นที่เพาะปลกูหอมหัวใหญ  ตนทุนการผลิต ราคาขาย ที่อําเภอฝาง 
 และราคานําเขาจากประเทศนําเขาสําคญั 

 
ขอมูลการผลิต ราคา/ป1 2545 2546 2547 2548 2549 

พื้นที่เพาะปลูก* 6,832 8,736 4,120 3,560 - 

ผลผลิต (ตัน) 30,444 61,152 28,860 24,920 - 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 4,456.08 7,000 7,004.85 7,000 - 

ตนทุนการผลิตหอมสด/ก.ก. 3.18 3.59 3.61 3.66 - 

ตนทุนการผลิตหอมแหง/ก.ก. 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 

ราคาหอมสดที่ขายได/ก.ก. 7 2 7 7 - 

ราคาหอมแหงที่ขายได/ก.ก. 13-15 พอคาไมรับซือ้ 8 15 - 

ราคาหอมนําเขา (บาท)2      

จีน 4.08 4.12 5.92 4.15 4.35 

พมา - 11.46 11.36 8.57 8.24 

เนเธอรแลนด 4.99 5.48 5.28 4.86 4.83 

*หมายเหตุ :  ไมรวมพื้นที่เพาะปลูก “หอมนอกระบบ” ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทธนาธร 

ที่มา :  1 สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง 

           2 กรมศุลกากร 
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การเพาะปลูกพริก ซึ่งใชประโยชนจากการลงทุนในการปลูกหอมดวย  ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึง่ก็

คือดินฟาอากาศ ซึ่งเกษตรกรกลาววา มีความสําคัญอยางมาก  หากปใดฝนตกในชวงหวานกลา และ

เพาะปลูก ผลผลิตจะเสียหายหนัก  ประเด็นนี้จึงเกี่ยวของโดยตรงกับการรักษาสภาพแวดลอม  แต

เกษตรกรเห็นวา เปนเรื่องของ “ความเสี่ยง”  ซึ่งยากทีจ่ะคาดการณได  ทั้งนี้วิธีการที่เกษตรกรใชในการ

รับมือกบัความเสี่ยงดานดินฟาอากาศก็คือการปลูกใหเร็วขึ้น  ดังที่เกษตรกรคนหนึ่งกลาววา “บางคน

ขาดทุน เพราะปลูกชากวาเขา”   แตเกษตรกรที่มีความเห็นตางออกไปกลาวตอวา  “แตถาฟาไมดีก็ตาย

กอน”   เกษตรกรจึงหันมาใชวธิีบันทึกการเพาะปลูกในแตละป  เขากลาววา “ปลูกวันที่เทาไร ก็จดไว  ถึง

ฝนฟาจะไมแนนอน ก็ยังมีตัวเลขดูได ....แตปลูกหอมนี่มีเร่ืองใหเรียนไมจบ”        

 สําหรับเกษตรกร ความไมแนนอนจึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต  การปรบัตัวใหอยูรอดในภาวะ

ความไมแนนอนจึงนอกจากจะหมายถึงการพยายามเรงปลูก  การจดบันทึกตัวเลขตางๆแลว ยังหมายถึง

การยึดถือปรัชญาที่วา  “ปนี้ขาดทุน ปหนาแกตัวใหม”   เกษตรกรจึงดูเหมือนจะยอมรับความเสี่ยงในสวน

นี้   การยอมรับความเสี่ยงเปนผลโดยตรงจากการที่หอมหัวใหญเปนพืชที่ทํารายไดใหสูงที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น เชน พริก ขาวโพด มันฝรั่ง  จึงไมนาแปลกใจที่เกษตรกรไมเห็นดวยกับ

มาตรการลดพื้นที่เพาะปลูก  พวกเขากลาววา  “ลดแลวจะใหไปทําอะไร?.... มันไดไมคุมกัน  ลด(พื้นที่) 

แลว บางคนบปลูก ทิ้งนาวางเปลา… ไปเปนคนรับจาง”     

 แตประเด็นที่นาสนใจกวาก็คอื เกษตรกรกลาวเปนเสียงเดียวกันวา  ทีน่ากลัวกวา FTA ก็คือ 

หอมหัวใหญนอกระบบ  อันหมายถึงหอมหัวใหญที่ปลูกนอกระบบการจัดสรรของรัฐ  และ 

หอมหัวใหญทีป่ลูกจาก “เมล็ดพันธุเถื่อน” หรือท่ีพวกเขาเรียกวา “บาเตา บาแตง”  ซึ่งพวกเขากลาววา

นําเขามาทางประเทศพมาและลาว     

การปลูกหอมหวัใหญที่ฝางมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เปนการปลูกโดยเกษตรกรอิสระ โดย

เกษตรกรสังกัดสหกรณที่รัฐบาลมีบทบาทในการจัดตั้ง  ลักษณะที่สองเปนการปลูกในลักษณะเกษตร

พันธะสัญญา (Contract Farming)  เกษตรกรที่ปลูกโดยอิสระไดรับการจัดสรรเมล็ดพันธุจากสหกรณอนั

ถูกกํากับดูแลโดยรัฐ  ซี่งสวนใหญเปนพันธุ Superex  สวนเกษตรกรพันธะสัญญาไดรับการจัดสรรพันธุที่

ชื่อวา S-60  จากนายทุนใหญ มีอิทธพิลสูงในพื้นที่ ซึ่งจัดหาทั้งเมล็ดพันธุ  ใหยมืทุน ปุย และยาฆาแมลง      

และรับซื้อในราคาที่กําหนด (โดยปกติจะต่ํา เชนปนี้รับซือ้ในราคา กิโลกรัมละ 4.60 บาท)   หอมหัวใหญที่

ปลูกในลักษณะนี้เกษตรกรเรียกวา “หอมหัวใหญนอกระบบ” จะเกบ็เกี่ยวหลังหอมหัวใหญของเกษตรกร

อิสระเล็กนอย แตออกสูตลาดในเวลาเกือบพรอมกัน นายทนุผูนี้ยังมีบทบาทสูงในการกําหนดราคารับซื้อ

หอมหัวใหญในอําเภอฝาง   ผลจากหอมนอกระบบทําใหราคาผลผลิตในอําเภอฝางต่ํากวาที่ควรจะเปน  

เกษตรกรถึงกับกลาววาหากไมมีนายทุนผูนี้อยู คนเมืองฝางจะมีฐานะดีขึน้หลายคน เกษตรกรบางคน 

“ถอดใจ” กลาววา  “คงยาก เพราะเวลาคนใหญคนโตจากกรุงเทพฯมา ก็มาพักบานเขา”  
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ภาพที่ 7.4 
กรรมการสหกรณหอมหัวใหญอําเภอฝางใหขอมูล 

 

 
        

                            

สวนเมล็ดพันธุเถื่อนนั้น เกษตรกรกลาววาเขามาตั้งแตป พ.ศ. 2527  และรัฐบาลไมเคยจดัการ

ได  การเขามาของเมล็ดพันธุเถื่อนทําใหอปุทานของหอมหัวใหญเพิ่มมากขึน้ไปอีก ผลตอบแทนที่สูงของ

การปลูกหอมหวัใหญ (เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น) ทําใหเกษตรกรแสวงหาเมล็ดพันธุเถื่อนมาปลูก 

สงผลใหราคาของเมล็ดพันธเถื่อนในบางปสูงถึงปอนดละ 5,000-10,000 บาท เกษตรกรจึงมีความเห็นวา 

“รัฐบาลเกาไมถูกที่คัน”   ทั้งมาตรการของรัฐในดานจํากัดการผลิตดวยการจํากัดเมล็ดพันธุก็ไมไดเปนไป

ตามกลไกที่ควรจะเปน กลาวคือเกษตรกรจํานวนไมนอยที่เปนสมาชิกของสหกรณ แตไมมีทุนในการปลูก

หอมหัวใหญซึ่งโดยปกติสูงถึงไรละ 25,000 บาท  หันไปหารายไดจากการนาํเมล็ดพันธุที่ตนไดรับจัดสรร

ออกขาย   แลวไปประกอบอาชีพรับจางแทน เกษตรกรเลาวา ราคาที่ซื้อขายกันอยูระหวาง 5,000-10,000 

บาทเชนกัน เกษตรกรตั้งคําถามตอรัฐวา  “ทําการคาเสรีแบบไหนกนั มาจํากัดเมล็ดพันธุ”  

 เกษตรกรหอมหัวใหญที่อําเภอฝาง ปลูกขาว พริก  สม และ มันฝรั่งดวย  
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ขอเสนอตอรฐั  
 เมื่อถูกถามวารัฐควรจะทําอยางไร เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากการเปดการคาเสรี เกษตรกรมี

ความเห็นดังนี้ 

1. ชะลอการนําเขาหอมหัวใหญจากจีน 

2. เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุที่จัดสรรใหแกเกษตรกร 

3. ดําเนินการเด็ดขาดกับ “หอมนอกระบบ” ทั้งกรณีเมล็ดพันธุเถื่อน และ หอมที่ปลูกนอก

ระบบสหกรณ 

4. รัฐควรมีบทบาทลดตนทุนการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง เปนตน  
 
กรณีศึกษา 

เกษตรกร 
 เกษตรกรรายนี้อายุ 53 ป  เร่ิมปลูกหอมหวัใหญมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 เมือ่อายุได 31 ป ซึ่งเปน

ชวงกอนการกอต้ังสหกรณ  โดยหันเหอาชีพจากการปลูกยาสูบเมื่อราคายาสูบตกต่ํา เนื่องจากเห็นเพื่อน

บานปลูกแลวมรีายไดดี     เมื่อมีการกอตั้งสหกรณ เขาเปนสมาชิกสหกรณรุนแรก และมีความหวังวา

สหกรณจะแกปญหาไดดี   ปนั้นเองที่เร่ิมมีหอมนอกระบบเขามา และสงผลตอราคาหอมที่ปลูกตามกรอบ

มาตรการของรัฐ  

 เกษตรกรเริ่มเปนหนี้ในป พ.ศ. 2527  จึงตองจัดสรรรายไดสวนหนึ่งไวใชหนี้ บางปรายไดนอย

ชําระคืนเฉพาะคาดอกเบี้ย แตปที่แลว หอมหัวใหญราคาดี  หนี้ลดลงมาก ถาปหนาหอมราคาดี เขาจะ

หมดหนี้ แตถาขายไมไดดี เขาตองกูอีก 3 หมืน่บาท รวมเปนหนี้ 5-6 หมื่นบาท  เขากลาววา “กวาจะหาได

เงินแสน เลือดตาแทบกระเด็น...บางเดือนไมไดเหน็เงินสักบาท....ผมเพิ่งจะไดซื้อผาใหมปที่แลวเอง”  โดย

เฉลี่ยเขาเปนหนี้ปละ 2-3 หมืน่บาท  หนี้สวนหนึ่งเกิดจากการสงลูกเรียนหนังสือ  เกษตรกรมีบุตร 2 คน 

คนโตจบการศึกษาและทํางานมีรายไดแลว สวนคนเล็กเรียนอยูชั้นมัธยมปที่ 3  

เกษตรกรเปนเจาของที่นา 3 ไร  ซึ่งเขาใชปลูกสม  สวนนาที่เชาอีก 6 ไร เขาปลูกหอมหัวใหญ 

พริก ถั่วแระ และ ขาว การจายคาเชาจายเปนขาวในอัตรา  ขาว 15 ถังตอ 1 ไร    ลําพังรายไดจากพริก 

ถั่วแระ ไมพอกบัคาใชจาย  สวนขาวปลูกไวกินตลอดป เขาบอกวา “ถามีขาวกิน ไมอดตายครับ”  

 เกษตรกรกลาววาเขาเคยทําบัญชีครัวเรือน แต “ทําจนทําไมไหว มีแตรายจาย ไมมีรายได”   แต

ก็เห็นวาบัญชีครัวเรอืนทําใหเร่ิมคิดได หากใชจายเกินตัวก็ตองลดรายจาย  เขาไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ แต

เลนหวยงวดละ 100 บาท    

 ในดานการปรับตัวเพื่อรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี เกษตรกรมีความเห็นวา “รัฐบาลตอง

ชะลอการนําเขาหอมหัวใหญจากเมืองนอก คือ ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงมิถนุายนควรหามนําเขาหอมจาก

ตางประเทศ โดยเฉพาะจากจีนซึ่งเขามามากในชวงครึ่งปแรก”  สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญฝางมีหองเย็น

ขนาดใหญ ซึ่งจดัซื้อดวยเงินกู Miyazawa ทําใหสามารถกักเก็บหอมไวเพื่อนํามาจาํหนายภายหลังได   
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 นอกเหนือจากการปลูกใหเร็วขึ้นดังที่ไดกลาวขางตน  การเก็บหอมเขาหองเย็น และ การเสนอให

รัฐบาลชะลอการนําเขาหอมหัวใหญ เกษตรกรยังเห็นวาการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนอกี

แนวทางหนึ่งในการปรับตัวเพื่อรับกบัผลกระทบจากการเปดการคาเสรี  

เกษตรกรรายอื่นมีความเห็นสอดคลองกันวา “เราตองสงคนไปเขาโรงฝกใหม” คือใหรูจักอยู

อยางพอเพียง แตเขาวิจารณแนวทางการสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือนวา “คนที่มันไปแนะนํา มันกรู็แต

ในวงประชมุ วถิีชาวบานเวลามันมีนอย ชาวบานเองก็ไมเขาใจบัญชีครัวเรือน อยางแปะปุย (ซื้อเชือ่ปุย)

เนี่ย เปนรายจายหรือรายไดกันแน? จาวบานบเขาใจ”  เกษตรกรอีกคนหนึ่งกลาววา “บญัชีครัวเรือนทํา

แลว ไมเห็นมีใครไปดู... แตอนัที่จริงแลวมันดีกับเราเอง” เกษตรกรไมประสงคใหบุตรหลานเปนเกษตรกร

เหมือนตน เขาบอกกบัลูกวา “ถามึงอยากจน มึงมาเปนเกษตรกรอยางพอ”   แตพวกเขาเชื่อวาอนาคตจะ

ยังคงมีเกษตรกร เนื่องจาก  “เด็กบางคนเรียนไมได ก็ตองมาเปนเกษตรกร”  
 
พอคาคนกลาง 
 พอคาคนกลางที่อําเภอฝางไดรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรีเชนกัน  พอคาจะรับซือ้

หอมหัวใหญจากเกษตรกรแลวเก็บไวในหองเย็น รอจนกระทั่งปริมาณหอมในตลาดลดลง จึงนําออกขาย 

พอคากลาววาหากไมมีการคาเสรี  หอมหัวใหญของไทยจะขายไดตลอดปคือตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึง

พฤศจิกายน  แตเมื่อเปดการคาเสรี หอมหัวใหญจากจีนเขามาตั้งแตเดือนมิถุนายน  พอคากลาววาหอม

จากจีนไมอรอย เพราะแหง  แตเก็บไดนาน  สวนของไทยมีปริมาณน้ําสูง แตเก็บไดไมนานเทา  

 ในการปรับตัวเพื่อรับกบัการคาเสรีพอคาใชวธิีการรับซือ้นอยลง โดยหันไปซื้อขายผลผลิตอื่นๆ 

เชน สม  ในขณะเดียวกันก็พยายามขายผลผลิตทีมีอยูใหเร็วขึ้น เพื่อใหหมดกอนที่หอมใหญจากจีนจะเขา

สูตลาด   พอคากลาววาเดิมเขาเก็บหอมในหองเย็นถึง 14 หอง แตปจจุบนัเหลือเพียง 4 หองเทานั้น  

 
กรณีศึกษาพอคาคนกลาง 
 พอคาคนกลางรายนี้เปนเจาของหองเย็นขนาดใหญ มีหองเย็นถึง 14 หอง และมีเตาอบขนาด

ใหญ  รวมทั้งมีโรงงานแวกซสมดวย  เดิมพอคาขายลิ้นจี ่ แตเมื่อล้ินจี่ราคาตก ก็หันมาขายหอมหัวใหญ 

และสม 

 พอคาเปนผูรับซื้อหอมหัวใหญรายใหญ และมีบทบาทในการกําหนดราคาหอมหัวใหญเชนกัน   

การเปดการคาเสรีสงผลกระทบตอธุรกิจของเขามาก แตเนื่องจากมีธรุกิจหลายแขนงจึงยังสามารถ

ประกอบอาชีพอยูได 

 เขากลาววา เมื่อรัฐบาลเปดการคาเสรี รัฐบาลไมไดเตรียมใหเกษตรกรเผชิญกับผลกระทบ

เทาที่ควร เขากลาววา “รัฐบาลไมสงเสริมใหปลูกอะไรเลย ไมมีเกษตรอําเภอมาแนะนําอะไรเลย ตองดิ้น

รนกันเอง”  ในสวนของเขา เขารับซื้อหอมหัวใหญจากเกษตรกร 50 ราย ทั้งหมดเปนเกษตรกรที่เปน

สมาชิกสหกรณ  เกษตรกรจะเลือกผลผลิตที่ดีมาขายให เนื่องจากไดราคาดีกวา และไดเงินเร็วกวา  “เอาขี้
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เหรที่สุดเขาสหกรณ เอาของสวยใหพอคา”   เขากลาววาแมอยากจะทําพนัธะสัญญากับเกษตรกร แตก็

ทําไมได เพราะ “คุยกันไมลง  เกษตรกรแอบเอาผลผลิตไปขายขางนอก”  และแมในการซื้อขายปจจบุนั 

เกษตรกรบางคน ก็ไมไดปฏบิตัิตามสัญญา ในเวลาที่หอมหัวใหญขาดตลาด เกษตรกรบางรายเคยคืนมัด

จําที่เขาใหไว แลวนําผลผลิตไปขายใหพอคาที่ใหราคาดีกวา พอคากลาววาระบบมัดจํายงัใชได หากการ

แขงขันไมรุนแรง   ปนี้หอมหัวใหญที่เขามาจากตางประเทศมีนอยกวาปที่แลว เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวม

ในหลายมณฑลของจีน ทําใหราคาหอมหัวใหญดีกวาปที่แลว ซึ่งในทางกลับกันเปนผลเสีย เนื่องจาก

เกษตรกรจะหันมาปลูกหอมหัวใหญมากขึ้นในปนี้ ผลผลิตที่มากอาจทําใหราคาตกต่ํา   

 
ภาพที่ 7.5 

พอคาคนกลางคนหนึ่งที่อําเภอฝาง 
 

 
                                                   

 พอคากลาววาปญหาของหอมหัวใหญอยูทีต่ลาด ซึ่งในหลายกรณีมีความไมแนนอน เนื่องจาก

ราคาถูกกําหนดจากกรุงเทพฯ นอกจากนั้นเกษตรกรเริ่มแขงขันกันเปนพอคา คือ ตั้งตนเปนนายหนา 

(Broker) รับซื้อผลผลิต  ประกันความเสี่ยง  โดย “กินหัวคิว”      

 ในทัศนะของพอคารายนี้  การคาเสรีกระทบพอคาคนกลางมากกวาเกษตรกร “เกษตรกรไมกลัว 

FTA  แตพอคากลัว FTA”  ทั้งนี้เนื่องจากในหวงโซมูลคาของหอมหัวใหญ  เกษตรกรมีสหกรณและพอคา

คนกลางเปนกันชน  “แตสุดทายจะกระทบเกษตรกร”   พอคาใหขอมูลเพิม่เติมวา  “ขาววา สําหรับปหนา  

เมล็ดนอกระบบสองสามพันปอนดเขามาแลว  เราจะ Oversupply”  
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 พอคาใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ของเมืองไทยแพงเมื่อไหรเขาผลักจากจีนเขามา  ปนี้กระเทียมเราดี 

หลบขึ้นมาถึงมถิุนา (ยน) กรกฎา (คม) กอนจนีเขา  สวนมันฝรั่งไมขึ้นเลยทั้งป พริกไมคอยดี”  

 พอคากลาวถึงการปรับตัวของตนเองวา อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการคา หากหอมหัวใหญจากจีน

เขามามาก  “จะเปลี่ยนไปเลย  ไมรับซือ้  ไปเปดหองเย็นใหเชา รับฝากดีกวา ...แตเทาที่ทราบ เขาไปเชา

หองเย็นที่เชียงแสนเลย...อาจตองคิดอีกที”   

สวนการปรับตัวของเกษตรกร พอคาคิดวาเกษตรกรตองลดตนทุนการผลิตลงใหได และราคาที่

สูงขึ้นในปนี้จะทําใหเกษตรกรจะหันมาปลูกมากขึ้นในปเพาะปลูกใหม  “ปหนาจะแยงกันปลูก.. แตตนทุน

ปุย ยาทุกอยางแพง..ถาเราลดตนทุนการผลิตได FTA จะกระทบไมมาก แตลดยาก ทั้งปุย ยา  และ

โดยเฉพาะคาขนสง แพงที่สุด”  พอคายังมองไปอนาคตวา  “ผมใหเวลาป (25)49 ถึง (25)54  ถึงจะหนัก

บางเบาบาง กย็ังรอดอยู  ถาหนักทุกป คงตองคิดใหม”  

สวนสหกรณการเกษตรนั้น พอคามีความเห็นวา ตองปรับตัวดานการบริหารจัดการ สหกรณตอง

มีความยืดหยุนไปตามพื้นที่ รวมท้ังตองมีความโปรงใสดานการบริหารการเงิน  

 
กรณีศึกษาพอคาคนกลางซึ่งเปนเกษตรกร 
 พอคาคนกลางซึ่งเปนเกษตรกรดวยใหความเห็นวา การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญมีปจจัย

เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก ทั้งดินฟาอากาศ การจัดสรรเมล็ดพันธุ  อายุของผลผลิต จํานวนคนที่

เกี่ยวของในการผลิต และตนทุนการผลิต (ซึ่งสัมพันธกับปริมาณผลผลิตที่ไดตอไร)  เขากลาววา สําหรบั

พื้นที่อําเภอฝาง  หอมหัวใหญเปนพืชที่เดนกวาพืชชนิดอื่น เนื่องจากสรางรายไดที่สูงใหแกเกษตรกร   

 การคาเสรีทําใหเกษตรกรไมกลาเก็บผลผลิตไวนาน ตองรีบขายผลผลิต สวนหองเย็นก็ไมกลารับ

ซื้อเชนกัน  กอนการเปดการคาเสรี เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญในเดือนมีนาคม แลวขายใหพอคาที่

มีหองเย็นหรือพอคาที่มีโรงเรือน  หลังการเปดการคาเสรี หอมหัวใหญจากจีนจะเขามามากในเดือน

พฤษภาคม เกษตรกรตองรีบขาย  ตลาดจึงเปนของผูซื้อ  ในทางตรงกันขาม โอกาสของพอคาคนกลาง

ลดลง  เกษตรกรที่มีทุนสํารองจึงปรับตัวเองเปนนายหนาหรือพอคาคนกลาง (ดังไดกลาวแลว)   

 การคาเสรียังสงผลทางลบตอการจางงานในชุมชนดวย  เนื่องจากการผลติและขายหอมหัวใหญ

เปนกระบวนการที่ใชแรงงานเขมขน (Labour Intensive)   กลาวคือ 

1. ผูรับจางไถดิน 

2. โรงสีขายแกลบ ซึ่งเปนวัตถุดิบการผลิตที่สําคัญ    

3. คนเฒาคนแกที่ไมมีงานทํา มรีายไดจากการถอนหญาในแปลงหอม ซึ่งแตละแปลงใชคน

ประมาณ 10 คน ในแตละครั้ง  

4. แรงงานรับจางตัดหอม ซึ่งตองคัดเลือกหอมโดยการบีบหอมทีละหัว  ซึ่งใชคนประมาณ 10 

คน ในแตละแปลง  
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ภาพที่ 7.6 
หอมหัวใหญที่ไมไดขนาด ถูกเก็บไวทําพนัธุสําหรับปเพาะปลูกตอไป 

 

 
                

 

พอคาคนกลางยังเชื่อมโยงการจัดสรรเมล็ดพันธุเขากับเร่ืองการคาเสรี เขากลาววา กอนการเปด

การคาเสรี เกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุหอมคนละ 13 ปอนด แตระยะหลังนี้ไดรับเพียงคนละปอนดเทานั้น  

อันสงผลใหเกษตรกรตองดิ้นรนขวนขวายไปหาเมล็ดพันธุมาเพิ่มในราคาทีแ่พงมาก ดังที่เขากลาววา 

“ปอนดละเปนหมื่น” เพื่อที่จะไดปลูกหอมเพิม่  เขาใหเหตุผลวา  

ดินฟาอากาศเปนปจจัยสําคญั  หากฝนตก ที่หวานกลาไวก็เรียบรอย”   เขายกตัวอยางฤดูกาลเพาะปลูก

ที่ผานมา  วาเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุมาเพยีงรายละ 1 ปอนด  เมื่อนํากลาลงปลูกในวันที่ 5 ธันวาคม 

ปรากฏวาหลังจากนั้นมีฝนตก  ทําใหกลาเสียหาย  ดังนั้นหากเกษตรกรมีเมล็ดพันธุสํารอง ก็ยังสามารถ

ปลูกรุนที่สองได  

 พอคายังมีความเห็นวา รัฐบาลไมไดมีความจริงใจในการแกไขปญหาในภาคเกษตร ไมได

พิจารณาการแกปญหาในระยะยาว  ทั้งคนที่มีบทบาทในการเสนอมาตรการก็ไมใชผูที่มีความรูเกี่ยวกับ

การเกษตรอยางแทจริง  “คนที่รัฐสงมาแกปญหา ไมรูปญหาที่แทจริง.. ณ เวลานี้เกษตรกรพูดไมออก 

พยานมันตาย  รัฐบาลกะใหชาวสวนตายไปเลย”   เขายังมีความเห็นวา “ปลูกหอมมันบเหมือนโรงงาน 

โรงงานจะปมแกวเมื่อไรก็ได แตปลูกหอมตองใชเวลาลองถูกลองผิด ตองศึกษาเอง เพื่อใหไดผลผลิต”  

ทัศนะของเกษตรกร-พอคาคนกลางรายนี้จึงสอดคลองกับทัศนะของเกษตรกรหอมหัวใหญที่ฝาง ซึ่งกลาว

วา “ปลูกหอมเรียนไมจบ”  ดังไดกลาวแลว  
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 เมื่อถูกถามวาจะปรับตัวรับกบัการคาเสรีอยางไร  เขากลาววา  “ขอสู.. เพราะมันเปนอาชพีของ

เรา”    วิธกีารสูของเขาก็คือ ตองศึกษาการปลูกเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุดตอเมล็ดพันธุ 1 ปอนด (ปกติ

เมล็ดพันธุ 1 ปอนดใหผลผลิต 6,000-7,000 กิโลกรัม)   และยังใหขอเสนอตอรัฐดังนี้ 

 
              ภาพที่ 7.7  
                  พอคาคนกลางซึ่งเปนเกษตรกรดวย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

1. ควรชะลอการนาํเขา เพื่อรอใหเกษตรกรและพอคาคนกลางขายหอมหัวใหญที่ผลิตไดกอน 

2. ทดลองปลูกหอมนอกฤดูกาล เพื่อใหไดผลผลิตในชวงเวลาที่เหลื่อมกับผลผลิจจากจีน  

3. เพิ่มเมล็ดพันธุใหเกษตรกร   

4. ยกเลิกการประกันราคาหอมหัวใหญ   (ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเลิกแลว) 

5. การกําหนดมาตรการใดๆ ควรรับฟงขอมูลจากเกษตรกรโดยรอบดาน  โดยเฉพาะสหกรณ

ในฐานะตัวแทนของเกษตรกรควรมีบทบาทสาํคัญในการใหขอมูลกับรัฐ 

6. การดําเนินมาตรการใดๆควรแจงใหเกษตรกรไดทราบลวงหนา โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่

เกษตรกรตองใชในการเตรียมการ  เชน เขากลาววา ในการตัดปริมาณการจัดสรรเมล็ดพันธุ 

เกษตรกรไมทราบลวงหนา เกษตรกรจํานวนมากไปเชาทีน่า เตรียมหวานกลาแลว จงึมา

ทราบภายหลังวา รัฐบาลจาํกดัเมล็ดพันธุ  
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7. รัฐบาลควรใหขอมูลที่ชัดเจนตอเกษตรกร เขายกตัวอยาง กรณีมันฝรั่งวา “มันฝรั่งเชื้อโรค

มากขนาดไหน เคยบอกเราไหม? ไมเคยบอกเลย”  เปนตน  
 
ผลกระทบตอเกษตรกร การปรับตัว และ ขอเสนอตอรฐั กรณีเกษตรกรที่แมวาง  
 เกษตรกรที่แมวางกลาววาการเปดเขตคาเสรีกระทบตอเกษตรกรมาก   ประการแรก  เนื่องจาก

หอมหัวใหญราคาถูกจากจีนเขามาตีตลาด  โดยพอคาใชวิธซีื้อแพงแตขายต่ํากวาราคาที่ซือ้ เพือ่ทุมตลาด  

ทําใหเกษตรกรตองยอมขายผลิตผลของตน เนื่องจากเกรงวาหากเก็บไวนาน จะขายไมได   ประการที่สอง 

เกษตรกรกลาววาการไมมีหองเย็นเก็บรักษาหอมหัวใหญ  ทาํใหไมสามารถชะลอการขาย   เกษตรกลาว

วาหากสามารถเก็บรักษาหอมหัวใหญไวในหองเย็น  เพื่อขายในชวงเดือนพฤษภาคม-มถิุนายน  จะขาย

หอมหัวใหญไดในราคาสูงขึ้น  

 ฤดูการปลูกหอมหัวใหญที่อําเภอแมวาง  อยูในระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  โดย

เกษตรกรจะเริ่มเพาะกลาในเดือนกันยายน  การปลูกใชเวลา 120 วัน เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในชวง เดอืน

มกราคมถึงมีนาคมของปรุงขึน้  เพือ่ใหไดผลผลิตทันการสงออกไปประเทศญี่ปุนและเกาหลีในเดือน

มกราคมถึงมีนาคม    ในลักษณะนี้การไดรับการจัดสรรเมล็ดพันธุตามเวลาจึงมีความสําคัญเปนอยาง

มากตอเกษตรกร  เกษตรกรกลาววาบางปกวาเมล็ดพันธุจะมาถึง  ก็เลยเวลาเพาะปลูกแลว  เชนป

เพาะปลูก 2547/2548  เมล็ดพันธุมาถึงในเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งเกษตรกรกลาววา วิธีการแกปญหาก็คอื 

ไปซื้อเมล็ดพันธุนอกระบบจากที่อื่นๆ เชน กาญจนบุรี  ซึง่เกษตรกรกลาววามีราคาถึงปอนดละ 10,000 

บาท   บางคนใชเมล็ดพันธุที่สํารองไวจากปกอนหนา  และบางคนใชผลผลิตที่ไมไดขนาดจากปเพาะปลูก

ที่แลวมาทําพันธุ  

 ผลผลิตหอมหัวใหญที่แมวางแมจะสงออกเปนจํานวนมาก (รอยละ 40 ของผลผลิต)  แตก็มีที่ใช

บริโภคในประเทศดวย  เกษตรกรกลาววาผลผลิตปเพาะปลูกที่แลวที่ตั้งเปาไววาจะสงออก  สามารถ

สงออกไดหมด  
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ตารางที่ 7.10     
พื้นที่เพาะปลกูหอมหัวใหญ  ตนทุนการผลิต ราคาขาย ที่อําเภอแมวาง 
 

ขอมูลการผลิต ราคา/ป 2545 2546 2547 2548 2549 

พื้นที่เพาะปลูก 7,998 3,950 4,785 4,163 - 

ผลผลิต (ตัน) 31,992 17,775 23,925 20,815 - 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 4,000 4,500 5,000 5,000 - 

ตนทุนการผลิตหอมสด/ก.ก. 4.85 4.25 5.06 5.48 - 

ตนทุนการผลิตหอมแหง/ก.ก. 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 1 บาท/เดือน 

ราคาหอมสดที่ขายได/ก.ก. 4-5 4-6 5-7 6-8 - 

ราคาหอมแหงที่ขายได/ก.ก. 10-15 10-15 10-15 15-20 - 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง   

                                   

 เชนเดียวกับเกษตรกรที่อําเภอฝาง เกษตรกรที่อําเภอแมวางไมเห็นดวยกับการจํากัดโควตาเมล็ด

พันธุ เพราะเห็นวาไมใชการแกปญหาที่ถูกตอง  เกษตรกรเห็นวาปญหาที่แทจริงก็คือ การเขามาของ

หอมหัวใหญนอกโควตา และ การไมมีหองเย็น  เกษตรกรยังใหความเห็นเกี่ยวกับการจดัสรรเมล็ดพันธุ 

ซึ่งไมยืดหยุน ทําใหเกษตรกรบางคน ไมไดรับการจัดสรรเมล็ดพันธุ  เชนการไมอนุญาตใหภรรยาขึ้น

ทะเบียนรับจัดสรรเมล็ดพันธุแทนสามีซึ่งไปรับจางตางถิ่น  ไมสามารถมาขึน้ทะเบียนไดดวยตนเองเปนตน  

เกษตรกรกลาววาแมทางการจะจํากัดโควตาเมล็ดพันธุ แตเกษตรกรก็มีวิธีการไปเสาะแสวงหา

เมล็ดพันธุมาปลูกจนได  เขากลาววา  “คนบมีตองดิ้นรน พืชอื่นๆปลูกแลวบฮื้อ บคุมคา”  

เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน หลายคนมีหนี้มากกวาหนึ่งแสนบาท เปนหนี้ที่ตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2542  

ซึ่งเกิดน้ําทวม   ในทัศนะของเกษตรกร การปลูกหอมหัวใหญเปนทางเดียวที่จะทําใหเขามีรายไดเพียงพอ 

ปลูกขาวโพด หรือ มันฝรั่ง แมจะทําใหพอมรีายได แตก็ไมเทาหอม นอกจากนั้นพวกเขามีวิถีชวีิตที่ผูกพัน

กับหอมหัวใหญมามากกวา 20 ป 

 เมื่อถามวาเกษตรกรไดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม    เกษตรกรตอบในทางเดียวกับเกษตรกรที่ฝาง  

คือ “ พูดกันซื่อๆ มีสวนนอยครับที่ทํา”   เกษตรกรอีกคนกลาวเสริมวา  “ทําไปก็เสียเวลา ถามีประกวด ก็

จะทํา  ประโยชนก็ม ีคือรูวาใชจายเทาไหร  แตมันขี้เกียจ”  เกษตรกรใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ปลูกหอมตอง

ดูแลทั้งวันทั้งคืน ตองตรวจดูแปลง  แมลงมารบกวน  กลางคืนหนอนจะมากิน ตองไปดูทุกวัน  ปลูกขาว

ไมมีปญหา เจด็วันสิบวันไปดูที ดูน้ํา  ขาวดูแลงายกวาเยอะ”        
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             ภาพที่ 7.8  
   กรรมการสหกรณหอมหัวใหญแมวางใหขอมูล 

  

เกษตรกรมีขอเสนอวา รัฐบาลควรตั้งกองทุนหอมหัวใหญ ดังเชนที่ภาคใตมีกองทุนยางพารา

ชวยเหลือเกษตรกรสวนยาง  รับซื้อในราคาประกัน  

สหกรณหอมหัวใหญฝาง ฝากเสนอใหกรมสงเสริมสหกรณชวยปลดหนี้สินใหแกสหกรณ    หนี้

จํานวนนี้เกิดขึ้นในปเพาะปลกู 2539/2540  จากการที่กรมสงเสริมสหกรณอนุมัติเงิน 69 ลานบาทมา

แทรกแซงราคา  และปจจบุันทั้งเงินตนและดอกเบี้ยคิดเปนเงินกวารอยลานบาท 
 

3.3 ชา 
ขอมูลการเพาะปลูก    

กลุมพืช :   พืชยืนตน  

พื้นที่เพาะปลูก :  ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมากทีสุ่ดคือ เชียงรายที่อําเภอพญาไพร   

ฤดูเพาะปลูก : ตลอดป  

ฤดูปลูกแซม :  ตนฤดูฝน หลังจากฝนตก 2-3 คร้ัง จนดินมีความชุมชื้นเพียงพอ  

ฤดูเก็บเกี่ยว :   มีนาคม-พฤศจิกายน   
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การสงเสริมการปลูกชาในประเทศไทย 
ชาเปนพืชทีม่ีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากการ

ปลูกชาสรางรายไดใหแกเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูอาศัยในบริเวณชายแดนที่ติดตอกับประเทศ

เพื่อนบาน ซึ่งสวนใหญเปนชนกลุมนอยเชื้อสายจีน   ทําใหมีอาชีพทางเลือก  ชายังมีความสําคัญในทาง

การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ดังเปนที่ทราบกันวา ในป 2517 ฝายรักษาความมั่นคงไดริเร่ิม

โครงการปลูกชา เพื่อใหเกษตรกรที่เคยปลูกฝนมีรายได   เมล็ดชาชุดแรกถูกสงมาจากประเทศใตหวัน 

โดยผานหนวยงานดานความมั่นคง คือกองบัญชาการทหารสูงสุด  ซึ่งไดนําเมล็ดชามาเพาะเพื่อปลูกเปน

แปลงสาธิตในสวนกลาง   ทั้งนี้ฝายความมั่นคงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการปลูกชาอยางตอเนื่อง   

โดยพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน  ไดรับมอบกิ่งพันธุชาพันธุอัสสัมใบเล็กอันเปนชาพันธุดี เปนที่ตองการ

ของตลาด  พันธุชานี้รัฐบาลไทยไดรับจากประธานาธิบดใีตหวัน       และไดมอบใหแก นายพลตวน ซ ี   

เหวิน อดีตผูนํากองพล 93  นําไปทดลองปลูกบนดอยแมสลองในป 2520   หลังจากนั้น 2 ป 

คณะกรรมการหมูบานอันมีนายพลตวน ซี เหวินเปนประธานก็ไดรวมหุนตั้งเปนสหกรณ  สงเสริมการปลูก

ชาอยางจริงจัง  ผลผลิตที่ไดสงไปขายที่กรุงเทพฯ โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดใหการรับรองคุณภาพ   

หลังจากนั้นการสงเสริมการปลูกชาดําเนินมาโดยตอเนื่อง  และมีหนวยงานดานการเกษตร คือกรม

สงเสริมการเกษตรเขามามีบทบาทสําคัญ  มีการนําชาจนีพันธุตางๆเขามาปลูกมากขึ้น เชน  พันธุชิงชิง   

พันธุอูหลงเบอร 12   พันธุอูหลงกานออน (เบอร 17)  เปนตน     (ศุภนารถ เกตุเจริญ, 2546)    

ในป พ.ศ. 2547  การสงเสริมการปลูกชาถูกจัดใหเปนยุทธศาสตรหลักที่สําคัญในการแกไข

ปญหาความยากจนและปญหายาเสพติด ผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้นมีนโยบายใหจังหวัดเชียงราย

เปนเมืองแหงชา  หรือ Tea City   เนื่องจากชาเปนพืชที่ทํารายไดดีกวาการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น อกี

ทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของจังหวัดเหมาะสมยิ่งตอการปลูกชา โดยเฉพาะชาพันธุดี  (สํานักงาน

จังหวัดเชียงราย, ออนไลน)  มีการจัดงานเทศกาลชาโลกที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเผยแพรชาของไทย  ในป

เดียวกัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดจัดโครงการสงเสริมการปลูกชาดวยการแจกกลาชาใหแก

เกษตรกรจํานวน 2,000  คนๆละ 2,400 ตน  และไดมอบหมายใหหนวยงานสหกรณเปนผูรับผิดชอบ

โครงการโดยตรง (ไมใชหนวยงานดานการเกษตร)   

 ขอมลูพื้นทีป่ลูกชาจากกรมสงเสริมการเกษตรระบุวา  ในป  2548  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกชา

จํานวน 97,335 ไร  (ตารางที่ 7.11)  โดยจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่ที่มีการปลูกชามากที่สุด  คิดเปนพื้นที่

เพาะปลูกชาประมาณ 45,599  ไร  หรือรอยละ  46.85 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด  ในจํานวนนี้เปนพื้นที่

ปลุกชาพันธุอัสสัมประมาณ  35,599 ไร หรือประมาณรอยละ  80  ของพื้นที่ทั้งหมด  เปนพื้นที่ปลูกชาจนี

ประมาณ  10,000  ไร    (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชยีงราย, ไมปรากฏปที่พิมพ)   
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ตารางที่ 7.11 
ขอมูลเพาะปลูกและผลผลิตชา ระหวางป พ.ศ. 2543-2548 

           

ขอมูลเพาะปลูก/ผลผลิต 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 60,658 74,272 74,166 75,056 79,451 97,335 

พื้นที่ใหผล (ไร) 58,231 61,884 63,740 67,307 65,393 - 

ผลผลิตชาสด (ตัน) 56,354 32,290 33,744 43,333 38,276 - 

ผลผลิตตอไร (กก.) 967 521 529 643 585 - 

ที่มา :     กรมสงเสริมการเกษตร         

    

ชาที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธุคือ ชาอัสสัม และ ชาจีน   ชาอัสสัมเปนชาที่ทนแลงและ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของเขตรอนไดดี  ผลผลิตสูง และตนทุนโดยเฉลี่ยต่ํา เนื่องจากผลผลิตสูง

และไมตองการดูแลเทาชาจีน  เหมาะสําหรับทําชาฝรั่ง   สวนชาจีน ทนทานตออุณหภูมิต่ําและ

สภาพแวดลอมที่ผันแปรไดดี    ตนทุนการเพาะปลูกสูง เนื่องจากผลผลิตต่ํา และ ตองการการดูแลรักษา

มากกวาชาอัสสัม   (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, ไมปรากฏปที่พมิพ) 

 
ตนทุนการผลติชา 

ตนทุนการผลิตชาแตกตางกันระหวางชาอัสสัมและชาจีน   ตนทุนในการผลิตชาสดในภาพรวม 

ประกอบดวย คายา ปุย  คาแรงงาน (อัตราคาจาง 120 บาทตอวัน)  สวนชาแหงตองรวมคาใชจายในการ

แปรรูปดวย  สัดสวนระหวางการแปรรูปชาสดเปนชาแหง เทากับ 5:1  คือชาสด 5 กิโลกรัมแปรรูปเปนชา

แหงได 1 กิโลกรัม  ตัวเลขตนทุนการผลิตชาที่รวบรวมโดยศนูยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ระบุวาตนทุนการผลิตชาในชวงป 2546-2548  ไมแตกตางกันมากนัก แมตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลง  

ที่นาสังเกตคอืราคาชาสดที่เกษตรกรขายไดไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดังกลาว   ตนทุน

การผลิตชาระหวางป 2546-2548 ปรากฏดังตารางที่ 7.12    
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     ตารางที่ 7.12    
ตนทุนการผลติชา และราคาที่เกษตรกรขายได ระหวางป 2546-2548  

 

2546 2547 2548          
             ประเภทตนทุน  ชาจีน ชาอัสสัม ชาจีน ชาอัสสัม ชาจีน ชาอัสสัม 

ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 19,998.72 3,198.45 18,831.36 3,836.14 22,551.07 4,610.77 

ตนทุนคงที่ (บาท/ไร) 4,999.68 799.61 4,999.68 799.61 3,143.93 799.61 

ตนทุนรวม (บาท/ไร) 24,998.40 3,998.06 23,831.04 4,637.75 25,695.34 5,410.38 

ตนทุนตอกิโลกรัม 38.40 12.26 38.88 9.58 38.12 10.61 

ราคาที่เกษตรกรขาย (บาท/ตัน) 50,000 13,000 50,000 13,000 50,000 13,000 

ที่มา :     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

 
 
ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 
 ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญในพื้นที่ในกรณีของชาไดแก  เกษตรกรผูปลูกชา  ผูคาชา  ในหลาย

กรณีผูปลูกและผูคาเปนคนเดียวกัน    ผูปลูกชาและผูคาชามีการรวมตัวกนัในรูปของกลุม  ชมรม  และ 

สหกรณ  ทั้งในระดับตําบล  เชน สหกรณผูปลุกใบชาแมสลอง  กลุมแปรรูปชาแมสลอง    และ ระดับ

จังหวัด  เชน  ชมรมผูปลูกชาเชียงราย  ชมรมผูคาชาเชียงราย เปนตน  
 
เกษตรกรปลกูชาเปนใคร และมีวิถีการผลิตอยางไร? 
 ขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรปลูกชามีไมมาก  แตเมื่อพิจารณาจากพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมีทั้งทีพ่ื้นราบ

และที่สูง และ การสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ  ผูปลูกชารายใหญ  ทําใหอนุมานไดวา เกษตรกรมีทั้งที่เปน

ชาวไทย และชนกลุมนอย  เชน จีนฮอ  ชนเผาอาขา ลาหู  เปนตน  เกษตรกรปลูกชาจาํแนกไดเปน 2 กลุม

ใหญคือ เกษตรกรที่ประกอบอาชพีอิสระ และเกษตรกรรับจาง   

 

เกษตรกรที่ประกอบอาชพีอิสระ  จําแนกไดเปน 

1 เกษตรกรปลูกชาที่ประกอบอาชีพอิสระอยางแทจริง คือเปนเจาของที่ดิน ซึ่งสวนใหญ

เปนเกษตรกรรายใหญ  เกษตรกรเหลานี้หลายกรณีเปนผูนําในสหกรณผูผลิตและผูคา    

2 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพอสิระบนทีด่ินทีไ่มใชของตนเอง ซึ่งพบวามีจํานวนมาก 

เกษตรกรสวนใหญบนดอยแมสลองไมมีเอกสารสิทธิเปนของตนเอง  มีที่ดินทํากินไมเกิน 5 

ไร  (ขอมูลจากการสัมภาษณ เกษตรอําเภอแมฟาหลวง, 22  มิถุนายน 2549)  
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3 เกษตรกรที่เพาะปลูกในลักษณะพันธะสัญญา เชน  เกษตรกรปลูกชาที่อาํเภอเชียงรุง เวียง

แกน และ เชียงของ  เกษตรกรแตละรายอาจมีวิถีการผลิตมากกวา 1 วิถี 

เกษตรกรรับจาง  จําแนกไดสองลักษณะ   

1 จําแนกตามรปูแบบการจางงาน  ประกอบดวย เกษตรกรที่เปนแรงงานรับจางประจํา และ 

รับจางทั่วไป  

2 จําแนกตามเชือ้ชาต ิ ประกอบดวยเกษตรกรรับจางที่เปนชาวไทย และ แรงงานที่เปนชน

กลุมนอย และ แรงงานยายถิ่นจากประเทศเพื่อนบาน เชน  พมา  ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  

 

ความแตกตางในคุณลักษณะของเกษตรกรทําใหการวิเคราะหผลกระทบจําเปนตองพิจารณาถึง

ความแตกตางของเกษตรกร 

 
การเปดการคาเสรี : ผลกระทบตอเกษตรกรที่ปลูกชา การปรับตัว และ ขอเสนอตอรัฐ   

ชาจัดอยูในกลุมสินคาออนไหวสูงของประเทศไทย ซึ่งปจจบุันภาษีนําเขาอยูในอัตรารอยละ 30   

โดยภาษีนําเขาจะตองลดลงเหลือรอยละ 0  ในป พ.ศ. 2558  การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรี

การคาอาเซียน-จีน ซึ่งปรากฏในเว็บไซดของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ, ออนไลน)            ระบุวาชา ไมนาจะไดรับประโยชนจากการเจรจาเขตการคาเสรีและไทยจะ

ยังคงเปนผูนําเขาสุทธิตอไป  รายงานนี้เสนอตัวเลขปริมาณการผลิตชาทั้งโลกในป 2547 ซึ่งอางอิงจาก

งานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในป 2005 วา ปริมาณการผลิตชาทั่วโลก มี

ประมาณ 3.2 ลานตัน  ซึ่งแยกเปนการผลิตชาดําประมาณรอยละ 73 ของปริมาณการผลิตชาทั้งหมด ชา

เขียวรอยละ 23 และชาอูหลงเพียงรอยละ 4   

แตการคาเสรีเร่ิมสงผลกระทบตอเกษตรกรและผูคาชาแลวเมือ่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณไดประกาศตอสาธารณะในเดือนตุลาคม 2548   ถึงแนวทางเปดการคาเสรีชากับจีนและ

อาเซียน   การประกาศในครั้งนั้นสงผลกระทบทางลบชัดเจนและตอเนื่องตอการซือ้ขายชาที่ผลิต

ภายในประเทศ  เนื่องจากชาที่ผลิตในประเทศมีตนทุนสูงกวาชาที่นําเขาจากจีน   เกษตรกรจํานวนมาก

เผชิญกับราคารับซื้อชาที่ต่ําลง เนื่องจากการแขงขันกับชาที่นําเขาจากประเทศจีน ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํา

กวา  

 ขอมูลจากเจาหนาที่ของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยระบวุากระทรวงเกษตรและ

สหกรณเห็นชอบใหเปดเสรีชาตามกรอบการคาเสรีอาเซียน และขณะนีข้ั้นตอนการเปดการคาเสรีอยูใน

ระหวางดําเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวของโดยกระทรวงพาณิชย1F

2  
 

                                                 
2 ขอมูลจากเจาหนาที่กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย  
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เกษตรกรพันธะสัญญาที่เชียงของ 
เกษตรกรพันธะสัญญาที่เปนกรณีศึกษาเปนเกษตรกรที่อําเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย  

เกษตรกรกลุมนี้เร่ิมปลูกชาในป พ.ศ. 2547 โดยไดรับการสงเสริมการปลูกจากสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

การเกษตรกรรม (สปก.)  เกษตรกรทําสัญญากับนายกําจร มานิตวิรุฬห  โดย สปก. ทําหนาที่ 

 
ภาพที่ 7.9 

เกษตรกรปลกูชาที่อําเภอเชียงของ 
 

        
                                   

เปนคนกลางระหวางเกษตรกรและผูรับซื้อ โดยสัญญากําหนดราคารับซื้อชาอูหลงเบอร 12  ในราคาไมต่ํา

กวา 50 บาทเปนเวลา 12 ป                       

เกษตรกรเหลานี้ปลูกชาบนทีด่ินซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ  กอนจะมาปลูกชา เกษตรกรปลูกขาว 

ขาวโพด และปลูกลําใย ล้ินจี่เปนพืชเสริม  และจะตัดสินใจหันมาปลูกชาในชวงกลางป  2547 ตามการ

สงเสริมของ สปก. โดย สปก. ใหกูเงิน 2 งวดๆละ 40,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลําดับ อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป  เงินกูงวดแรกจายเปนคากลาชา  2,400 ตนๆละ 11 บาท  ซึง่เพียงพอสําหรับ

พื้นที่เพาะปลุก 3 ไร   เกษตรกรกลาววา  ตอไปกระทรวงเกษตรและสหกรณจะใหกูในลักษณะวิสาหกิจ

ชุมชน ในวงเงิน 500,000 บาท อัตราดอกเบีย้รอยละ 1 ตอป  
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ภาพที่ 7.10 
ไรชาทีอ่ําเภอเชียงของ 

 

 

 
                                             

 

เกษตรกรเชื่อวาในระยะยาวการปลูกชาทํารายไดดีกวาขาว   เพราะชามีอายุยืนถึง 50 ป  

อยางไรก็ตาม พวกเขามีความเห็นวา สปก.ไมไดใหความชวยเหลือดานอุปกรณเทาที่ควร  พวกเขายังขาด

อุปกรณหลายอยางที่จําเปนตอการปลูกชา เชน เขงใสใบชาที่เก็บแลว  เครื่องมือตดัชา  เครื่องสูบน้ํา

พรอมทอสงน้ํา และ เครื่องรดน้ํา หรือ Sprinkler เปนตน  เกษตรกรมีความเห็นวา   “สปก.ทิ้งเลย”  และ

พวกตนเปนเสมือนหนูทดลองยา  พวกเขากลาววา “เราปลูกชาเพราะมีราคาประกัน ทําใหรายไดมีความ

มั่นคง และเพราะ สปก.มาสงเสริม   เราคิดแตวามี สปก.  และเราเชื่อ สปก. มั่นใจวาม ี

โรงงานซื้อ  เชือ่ในอนาคตของชา..  ตอนนีก้็เหมือนขึ้นขี่หลังเสือ”  เกษตรกรกลาววาการปลูกชาลงทุน

คอนขางสูง ไรละประมาณ 2 หมื่นบาท  พวกเขากลาววา สปก.ไมเคยใหขอมูลวาตองลงทุนเทาไร  “ตอน 

สปก.มา ไมไดบอกวาตองลงทุนขนาดนี้ บอกแตใหปลูกอยางเดียว”  
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ภาพที่ 7.11 
                              เกษตรกรปลูกชาที่อําเภอเชียงของ 

 

 
 

นอกจากชา เกษตรกรยังปลูกขาว และ ขาวโพดดวย  เกษตรกรบางคนในกลุมเร่ิมทดลองปลูก

ยางพาราตามการสงเสริมของรัฐ  ในชวงที่ปลูกขาว เกษตรกรไมไดไปดูแลชามากนัก     เกษตรกรกวาสิบ

คนที่อยูในกลุมสนทนาลวนแตมีหนี้สิน  โดยเจาหนี้ที่สําคัญคือ สปก. ธกส. กองทุนหมูบาน และ สหกรณ

การเกษตร  พวกเขากลาววา  “สามส่ีปกอน เปนหนี้แค สองสามหมื่นก็นอนไมหลับแลว  ตอนนี้มีหนี้เปน

แสน ไมรูสึกอะไรเทาไหร เพราะชาวบานเปนหนี้กันหมด”  

 เกษตรกรรับรูเกี่ยวกับการเปดการคาเสรี แตเนื่องจากประกอบอาชพีในลักษณะพนัธะสัญญา  

ทําใหไมรูสึกผลกระทบมากนัก 

    
เกษตรกรอิสระที่ตําบลเทอดไทย 
 เกษตรกรกรกลุมนี้ประกอบอาชีพปลูกชาที่หมู 6  ตําบลเทอดไทย  หรือท่ีมีชื่อเรียกวา บานพญา

ไพรเลาจอ   อาํเภอแมฟาหลวง  อันเปนตําบลที่มีการปลูกชามากที่สุด  ชาที่ปลูกมากกวารอยละ 80 เปน

ชาอัสสัม   หมูบานมปีระชากร 277 ครอบครัว  ทุกครอบครวัมีรายไดจากการปลูกชาเปนหลัก  
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ภาพที่ 7.12 
                                  สวนหนึ่งของสต็อกชาที่ตําบลเทอดไทย 
  

 
               

ผูใหขอมูลซึ่งเปนทั้งเกษตรกรและพอคาเลาวา  เดิมชาวบานมีรายไดจากการปลูกฝน ในป 

2525-2528 รัฐบาลเขามาสงเสริมใหปลูกชา และ กาแฟ  แตกาแฟใหราคาไมดี  ชาวบานจึงเลิกปลูก  

ชาวบานหันไปตมเหลาขาย  เหลาที่ตมนั้นสงไปขายถึงแมสาย  เมื่อถูกหามตมเหลา รัฐบาลก็เขามา

สงเสริมใหชาวบานปลูกบวย  ซึ่งชาวบานเลาวา เมื่อมาสงเสริมเจาหนาที่ของรัฐใหขอมูลวาจะสามารถ

ขายไดถึงกิโลกรัมละ 20 บาท แตในความเปนจริงชาวบานขายไดเพียงกิโลกรัมละ 3-4 บาทเทานั้น 

 ชาวบานเริ่มปลูกชาในป พ.ศ. 2528  และยังปลูกมาจนถึงปจจุบัน สวนฝนนั้นเลิกปลูกจริงจังใน

ป 2545 ชาวบานมีความเห็นวา “รัฐบาลไมมีอะไรรองรับ  มีแตสงเสริมใหผลิต แตไมหาตลาดให...สวน

ชาวบานก็ไมมคีวามรูเร่ืองการตลาด”  ชาวบานปลูกชาเพียงอยางเดียว ไมไดปลูกพืชชนิดอื่น  ดวยเหตุผล

ที่วา “ขาว 1 ไรไดไมเกิน 50 ถัง  ปลูกขาวหากฝนดี ปนั้นไดกิน แตตอไปไม 

รู… ปลูกชาเศรษฐกิจดีกวา บานปูกระเบือ้งได ปลูกขาวบานเปนหญาคา…ปลูกชา ชาวบานมีรายไดทกุ

วัน ขาวกวาจะไดกินตั้ง 5-6 เดือน”   ชาวบานเลาวาในป 2528 เมื่อยังปลูกขาวอยูนั้น ขาวไมพอกิน มีการ

ปลนขาวกัน  “ตอนนี้ขโมยยังไมมีเลย ตากผาทิ้งไว ไมเก็บกไ็มมีคนขโมย   ความเปนอยูดขีึ้น... อยูที่นี่ถา

ไมมีกินก็ขี้เกียจจริงๆแลว”   
 
 
 



 

 

7-56 

 

ภาพที่ 7.13 
                                            โรงงานชาที่ตาํบลเทอดไทย   
 

     
                        

 ชาที่ปลูกในหมูบาน ขณะนี้อายุประมาณ 20 ปแลว  และหมูบานมโีรงงานขนาดเล็กอบชา โดย

ชาวบานรวมทนุกันกอต้ังในป 2541 และยังไดรับเงินกูจากกองทุนหมูบานมาขยายโรงงานชาดวย  ชาที่

ปลูกได สงขายที่จังหวัดเชียงราย  ชาวบานที่มีที่ดินมีรายไดจากการขายชา  สวนชาวบานที่ไมมีที่ดินมี

รายไดจากการเปนแรงงานรับจางเก็บชา  โดยไดรับคาจางกโิลกรัมละ 4 บาท  

 ผูใหขอมูลกลาววา ขณะนี้ชาเริ่มมีปญหาแลว  พอคาที่รับซื้อเร่ิมจายเงินชาลง  ทั้งยังไดขาว

เกี่ยวกับการเปดการคาเสรีดวย  เขากลาววา “ถาชามีปญหา ก็ไมรูเหมือนกนั จะหันไปทําอะไรกัน”  

สวนชาวบานไมไดรับรูมากนกั เนื่องจากยังขายชาไดอยู      
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ภาพที่ 7.14 
                                            อีกมุมหนึ่งของโรงงานชา   
 

 
                     

 

 
ภาพที่ 7.15 

                                  พรมแดนไทย-พมาที่หมู 6 ตําบลเทอดไทย 
 

 



 

 

7-58 

 

เกษตรกรที่ดอยแมสลอง 
 จากการประชมุกึ่งสนทนากลุมเกษตรกรรายยอยที่ปลูกชาในวันที่ 22  มถิุนายน 2549 พบวา

เกษตรกรประสบปญหาขายชาไมได  เกษตรกรกลาววาพื้นที่ชาเพิ่มขึ้นมาก ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นดวย  แตไมมี

ตลาดรองรับ   หลายคนกลาวถึงโครงการเพิ่มพื้นที่เพาะปลกูชา ซึ่งรัฐบาลใหการสงเสริมในป 2547  แต

เกษตรกรตองหาตลาดเอง ซึ่งในทางปฏิบัติพบวา “(เกษตรกร)หลายกลุมไมมีตลาด  และ(เกษตรกร)

หลายกลุมมีเทาไรก็ไมพอขาย”  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ  “ตางคนตางแยงกันขาย”  เพราะผูปลูกมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้น เกษตรกรรายหนึ่งถึงกับกลาววา “ เกษตรกรตองหันเหทําอยางอื่น  เปนแรงงานรับจาง  หลายคน

อาจตองหันไปคายาบา”   เกษตรกรตองการใหพอคารับซื้อชาของตน  

 
                           ภาพที่ 7.16 
                          สวนหนึ่งของเกษตรกรและพอคาชาที่ดอยแมสลองที่ใหขอมูล 
 

 
                           

 

 จากการสัมภาษณเพิ่มเติมเกษตรกรรายยอยซึ่งไมมีที่ดินของตนเองบนดอยแมสลอง ไดขอมูลวา

เกษตรกรขายชาไดในราคาที่ต่ําลง โดยที่ไมทราบสาเหตุ  พอคาที่เคยรับซื้อก็ไมมารับซือ้    เขากลาววา 

“ปกอนราคายังดีอยู หนาฝนขายได 40 บาทตอกิโลกรัม ปนี้ 30 บาทยังไมมีคนรับซือ้.....  ไมขาดทุนแต

กําไรนอยลง”   เกษตรกรปรับตัวดวยการใชปุยเคมีใหนอยลง  เพื่อลดคาใชจาย  “ปนีท้ั้งปยังไมไดใส

ปุยเคมี ใสแตปุยคอก”   เกษตรกรยังกลาวดวยวา  ชามีโรคมากขึ้น  และน้ํา ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่

สําคัญเริ่มไมพอแลว  
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 เกษตรกรรายนี้เปนสมาชิกสหกรณดวย เขาใหความเห็นวา สหกรณก็ไมไดชวยอะไรมากนัก   

“สหกรณใหกูเงินเฉยๆ..... ไมไดหาตลาดให”  นอกจากนั้นการที่เขาไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทําใหไม

สามารถกูเงินมาลงทุนได   
 
พอคาชา 
 ผูคาชาไดรับผลกระทบจากขาวการเปดการคาเสรีเชนกัน  แตการปรบัตัวของพอคาเปนไปได

มากกวา พอคาบางคนไดรับผลกระทบทางบวกจากการคาเสรี   เพราะพอคาสามารถขายไดทั้งชาที่ผลิต

ในพื้นที่และชาที่นําเขาจากประเทศจีน  การประชุมกึ่งสนทนากลุมในวันที่ 22  มิถุนายน 2549 พบวา 

พอคาชาระบชุดัเจนวา  ชาที่ผลิตไดไมพอขาย   อันทาํใหพิจารณาตอไปไดถึงความไมสอดคลองกัน

ระหวางอุปทานและอุปสงคของชา  ซึ่งหากพิจารณาลึกลงไปอีกจะเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกรและนโยบาย

ของรัฐ  พอคาที่เขารวมประชมุสวนใหญมบีทบาทเปนผูนําของกลุมและผูนําของสหกรณดวย   

เมื่อถามวาชาประเภทใดที่ยังพอแขงขันได  พอคากลาววาชาอูหลงยงัมีศักยภาพสูง เนื่องจากชา

ที่ผลิตไดในประเทศไทยอรอยกวา และที่สําคัญคือไมมีสารพิษ  โดยเฉพาะชาอูหลงกานออน (เบอร 17) 

ซึ่งปริมาณนําเขาจากจีนยังไมมาก อยางไรก็ตามพอคาระบุถึงการเสียเปรียบในดานความรู 

ความสามารถ เงินทุน และ ภาษา ทําใหโอกาสในการแขงขันลดนอยลง  

  พอคาบอกวาโอกาสสําคัญคือใตหวัน  เพราะใตหวันไมสามารถปลูกชาเพิ่มแลว  เพราะพื้นที่มี

จํากัดและตนทุนการปลูกชาสงูมาก แตมอีุปสงคชาสูง  ดังนั้นหากเกษตรกรไทยสามารถผลิตชาไดตาม

คุณภาพที่ชาวใตหวันตองการ โอกาสทางการคาจะสูงมาก  พอคาคนหนึ่งกลาวเสริมวาการพัฒนาพนัธุ

ชามีความสําคญัอยางมากตอการสรางความสามารถในการแขงขันในอนาคต เขาลงทุนเชิญผูเชี่ยวชาญ

จากประเทศใตหวัน (ไถจง  ไถหนาน และ เกาสง)  มาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกชา และ พัฒนาพันธุ

ชา  เพราะนอกจากจะไดผลผลิตที่มีคุณภาพแลวยังเพิ่มผลผลิตใหดีขึ้นดวย 

 การสมัภาษณเชิงลึกพอคาชา  ทําใหทราบวาพอคามีทัศนะตอการเปดเสรีการคาไมเหมือนกัน 

พอคารายหนึ่งกลาววา  “FTA นากลัว จีนมีถงึ 4 ฤดู แตไทยมีแค 3  ฤดู จีนดีกวาไทยแนนอน  สายพันธุที่

เรามี เขาไมมี เมื่อไรที่เขาไดพันธุจากเราไป เราลําบากแน ชาไทยคุณภาพไมแพชาจีน แตไมดีกวา  ตลาด

บานเราไมถึง 50 ป แตของจีน 5,000 ป”   พอคายังกลาวถึงวิถีการประกอบอาชพีอันเชื่อมโยงกับประเด็น

ทางวัฒนธรรมและยืนยันขอคิดของเกษตรกรรายยอยขางตนดวยวา   “นิสัยคนยูนนานไมสามัคคี      ตอง

เรียนรูจากคนแตจิ๋ว คนยูนนานเห็นคนอื่นดีไมได  พอคาแตจิ๋วเขาจะชวยกนั แตพอคายูนนานแขงกันซื้อ”   

พอคายังใหความเห็นวา “รัฐบาลตองคิดใหสุด  เขาถึงทองที่   ตองเขาใจเกษตรกร” ทัศนะของ

เขาตอมาตรการของรัฐก็นาสนใจเชนกัน  เมือ่เขากลาววา  “รัฐบาลตองจดัการดีๆและตอเนื่อง อยาทํา

ทิ้งๆขวางๆ  รัฐบาลชอบทําอะไรทิ้งๆขวาง ไมสานตอ……”   
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 พอคาใหความเห็นวา “ความรู” เปนเรื่องสําคัญ   เขากลาววา “ความรูตองเริ่มตนจากการปลูก

ชา ปลูกอยางไรใหดี ทําอยางไรในกระบวนการแปรรูปใหไดรสชาติตามที่ตองการ  เราตองการคนเขามา

ประสานเรื่องคุณภาพ ใหความรู และแนะนําดานเทคโนโลยี”   ในทัศนะของเขา  FTA  

 

 
                                                           ภาพที่ 7.17 
                                          พอคาชาที่ดอยแมสลอง 
 

         
                            

 

กระทบทั้งชาจนีและชาอัสสัม  แตชาอัสสัมกระทบที่สุด เพราะสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยอยูบนดอย 

เขามีขอเสนอวา  “ตองโฆษณาใหคนดื่มชา ดื่มแลว หายเครียด หายเหนื่อย”   

 พอคาอีกรายหนึ่งกลาววา การคาเสรีจําเปน  “เพราะถาไมเสรีจะไมเจริญ”  เพราะในระบบ

การคาเสรีตลาดจะกวางกวา  พอคากลาววา  “ชาของจีนสูเราไมได  ทั้งจีน และใตหวัน”  แตอุปสรรคที่

สําคัญของไทยก็คือ  ความไมซื่อสัตย   และ ไมทําอะไรเปนขั้นตอน  เขากลาววาเจาหนาที่ศุลกากรรับเงิน

ใตโตะทําใหสินคาจากจีนเขามาไดงายมากทั้งที่มีสารพิษ  พอคารายนี้กลาวเพิ่มเติมวา คนไทยไมทําอะไร

ตามขั้นตอน มกัเอาเร็วเขาวา และ “ไมคิดใหสุด”   เขายกตัวอยางกรณีแจกกลาชา  ซึ่งเขามีความเห็นวา 

รัฐควรจะใหผูปลูกชาพัฒนาสายพันธุเอง  โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ   “แจกแตกลาชา แตไมหาตลาด

ให  แลวจะใหเกษตรกรจะทําอยางไร”   เขายังยืนยันวา รัฐบาลควรมีบทบาทชวยเหลือเกษตรกรเพื่อลด

ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี  
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 พอคากลาวดวยวาการรวมกลุมเกษตรกรมีความสําคัญ  กลุมของเกษตรกรตองเขมแข็ง เพราะ

เกษตรกรมองไมไกล ไมมีความรูเร่ืองนี้   

 ประธานสหกรณชาเชียงราย จํากัด  (นายกําจร มานิตวิรุฬห)ใหความเห็นตอกรณีการเปดการคา

เสรีวา “กระเทือนมากๆ  พูดไมออก.....เปนธรรมดาที่รัฐบาลตองดูภาพรวม  แตภาพรวมของคุณไมไดแบง

มาใหเรา  รัฐบาลขายสินคาอื่นๆได แตไมไดแบงมาใหเรา ถาแบงมาทางนี้ก็พอวา…..”   เขากลาววา 

ทันทีที่รัฐบาลประกาศแนวทาง FTA ในเดือนตุลาคม  ชากวา 800 ตันที่รับซื้อจากเกษตรกรและผานการ

แปรรูปแลวไมสามารถขายได นายกําจรระบุวา การที่เขายังรับซื้อชาจากเกษตรกรทั้งที่รับรูถึงผลกระทบ

จากการเปดการคาเสรีก็เพราะชาเปนเรื่องที่ออนไหวตอยาเสพติด   

พอคาบางคนมีความเห็นวา เกษตรกรที่ปลูกชายังไมมีความรูเกี่ยวกับการผลิตดีพอ  และยังไม

จริงจังกับการใหความสําคัญตอคุณภาพของชาที่ผลิต  ทั้งโรงงานแปรรปูสวนใหญก็ยังไมไดมาตรฐาน  

ทั้งหมดนี้สงผลตอศักยภาพในการแขงขันของชาไทย   ดังที่เขากลาววา  “เร่ืองชาเยอะกวาขาว ขาว ก ข 

ยังขายได  แตชาหากไมไดคณุภาพ (หรือคณุภาพไมสม่าํเสมอ)ไมตองพดูกัน”   เกษตรกรตองการความ

ชวยเหลือดานความรูและเงินทุน  รัฐควรใหความชวยเหลือเกษตรกรเพื่อใหปรับตัวใหได 

ในดานการสงเสริมการปลูกชานั้น  พอคามีความเห็นวาเมื่อชาเขยีวของไทยไมสามารถสูราคา

ในตลาดโลกได  “ตองลดการปลูกชาเขียวลง.....ชาอูหลงอยางเดียวที่สูได พอมโีอกาส อหูลงของเราดีกวา

จีน”  ซึ่งในทางปฏิบัติดานหนึ่งหมายถึงการจัดการมาตรการรองรับการลดพื้นที่ปลูกชาอัสสัม  “จะลด

เหมือนกระเทียมไหม ตองไปพิจารณาวาจะชวยเขาอยางไร .....ชดเชยเปนมาตรการที่ถูกตอง แตสาม

หมื่นกวาไร เปนตัวเลขที่เครียด”  และยังหมายถึงการสงเสริมการปลูกอยางจริงจังดวย  โดยเฉพาะชา

อินทรีย ซึ่งเปนที่ตองการของหลายๆประเทศ   โดยเฉพาะจีน   สวนใตหวัน แมจะเปนประเทศเล็ก แต

ประชาชนบริโภคชาประมาณ 5 กิโลกรัมตอคนตอป  จึงเปนตลาดที่ใหญเชนกัน   พอคามคีวามเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันวา “รัฐบาลตองทําตอเนื่องและจริงจัง…”   

พอคาชาสวนหนึ่งใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐวา  “โครงการแจกกลาชาดี  

โครงการดี แตวิธีการปฏบิัติลมเหลว”   เขายกตัวอยางใหเขาใจไดชัดเจนวาเกษตรกรบางสวนที่มารับแจก

กลาชาไมไดมคีวามพรอมในการปลูกชาอยางแทจริง ดังที่เกษตรกรคนหนึ่งกลาววา  “ผมไมรูอะไรเลย  

เมื่อวานไปบอกใหผมมารบัตนกลาปลูกชา”  บางคนเมื่อรับกลาชาไปแลวก็ไมไดดูแลแปลงชาอยาง 
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ภาพที่ 7.18 
                                                ไรชาที่ดอยแมสลอง 
 

    
                                  

ใกลชิด ซึ่งพอคาใหขอคิดวา   “....ปลูกทิ้งปลูกขวาง ปลูกไวแลวฝากไวกับเจาปาเจาเขา แสดงวาใชไมได”  

นอกจากนั้นพอคายังกลาวถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานดานการเกษตรและสหกรณตอกรณี

การสงเสริมการปลูกชา อันสงผลใหโครงการสงเสริมการปลูกชาไมสัมฤทธิผลเทาที่ควร  “.....หนวยงาน

ขัดแยงกัน มันลมเหลวตั้งแตแรกแลว”  

พอคามีความเห็นวาการตั้งสหกรณเปนเรื่องที่ดี แตสหกรณควรมีบทบาทมากขึ้น  ดังที่พอคาคน

หนึ่งกลาววา “สหกรณควรมีบทบาทในการระบายสินคา แตเมื่อถูกจํากัดดวยกฏระเบียบทําใหไมสามารถ

มีเงินทุนมารับซื้อจากเกษตรกรได  ก็ไมสามารถมีบทบาทในการระบายสินคา”  นอกจากนั้นแลว ความไม

ไววางใจกันระหวางสมาชิกของสหกรณก็ทําใหเกิดปญหาเชนกัน   เขามีความเห็นวา “กระทรวงเกษตร

ตองเขามาดูแล …สหกรณเปนทางออกที่ดี แตตองปรับระเบียบใหมีเงินทุนบริหารมากกวานี้  ถาสหกรณ

ไมสามารถหาเงินทุนบริหารได ไมมปีระโยชน และสมาชิกสหกรณตองไวใจกัน....ตองชวยกันจริงๆ  มันมี

แตดีไมมีเสีย ....สหกรณตองรวมมอืรวมใจกนัจริงๆ”  

พอคาชามีขอเสนอวารัฐควรสนับสนุนสหกรณในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract 

farming) ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงของเกษตรกรลงแลว ยังทําใหเกิดการควบคุมคณุภาพดวย 

 
ทัศนะจากเจาหนาที่รฐั 

เจาหนาที่รัฐมคีวามเห็นวาการเปดเสรกีารคาจะสงผลกระทบตอเกษตรกรในหลายดาน การเปด

การคาเสรีจะสงผลดีตอการผลิตชาของไทยและตอเกษตรกรดวยหากชาของไทยมีคุณภาพตรงกับความ
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ตองการของตลาด  ปจจุบันตลาดตองการคุณภาพทั้งในดานรสชาติ (ซึ่งเชือ่มโยงกบัสายพันธุ ระบบการ

เพาะปลูก และการแปรรูป)  และ และความปลอดภัยจากสารพิษตางๆ  ซึ่งเทาที่เปนอยูในขณะนี้ไมได

เปนไปตามนั้น   

เจาหนาที่มีความเห็นวาเกษตรกรยังไมสามารถมองภาพในระยะยาว  (ซึ่งในความเปนจริง

ตองการทั้งความรู เงินทุนสนับสนุนและความเขาใจในวิถีชีวิตของเกษตรกร  รวมทั้งรัฐตองให

ความสําคัญตอเกษตรกรอยางแทจริง-ผูเขียน)    

นอกจากนั้นการปรับโครงสรางสวนราชการสงผลอยางมากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ

รัฐในพื้นที่   

 
ขอเสนอตอรฐักรณีเปดการคาเสรี  

นอกเหนือจากขอเสนอแนะซึ่งแทรกอยูในความเห็นของเกษตรกร  พอคา และ เจาหนาที่ของรัฐ

ขางตน  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียขางตนยังแสดงทัศนะตอบทบาทของรัฐตอกรณีเปดการคาเสรี ดังนี้  

ขอเสนอในภาพรวม 

ใหความสําคัญตอการตอยอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนสงเสริมการผลิตชาอินทรีย 

การรวมกลุมชาวบาน เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

 สงเสริมใหมีการบริโภคชามากขึ้น  

 สนับสนุนใหผูประกอบการในประเทศใชชาที่ผลิตในประเทศเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา 

ดานการผลิต 

รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร 

ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกชาแกเกษตรกร  

สนับสนุนการปลูกชาอินทรีย  

รัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปชา  

เกษตรกรตองมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ตองมีแหลงรับรองคุณภาพของพันธุชา 

ดานการตลาด 

รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร 

ตั้งสหกรณรับซื้อชา  

 นอกจากสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกรัฐบาลควรหาตลาดให เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจใน

การดูแลสวนชาของตนเอง  

มีการประกันราคา 

 ตรวจสอบสินคานําเขาจากจีนอยางเขมงวด โดยเฉพาะเรื่องสารพิษ 
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 กลาวโดยสรุปเกษตรกรชาที่เชียงของ เทอดไทย ดอยแมสลอง  เชียงราย ลวนเผชิญกับ

ผลกระทบจากการคาเสรีเชนเดียวกับเกษตรกรกระเทียม  ไชยปราการ ฝาง และ แมอาย ตางกันตรงที่วา

ผลกระทบนี้เกิดขึ้นตั้งแตยังไมมีการเปดการคาเสรีอยางเปนทางการ   โดยผลกระทบเกิดขึ้นตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2548   

 ลักษณะการปรบัตัวของเกษตรกรที่ปรากฏแมจะยังไมชัดเจน  แตอาจกลาวไดวาเปนไปใน

ทิศทางเดียวกับกรณีเกษตรกรกระเทียม ซึ่งปรากฏในรูปความพยายามในการลดตนทุนการผลิต ดวยการ

ลดการใชสารเคมีลง  

 ที่นาสังเกตก็คือผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญคือเกษตรกร รวมทั้งพอคา ไมไดถูกเตรียมใหปรับตัว

เพื่อรองรับการเปดการคาเสรีที่จะเกิดเร็วขึ้นกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในป พ.ศ. 2558  มาก 

สําหรับแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปดการคาเสรีนั้น ทั้งพอคาและกลุมเกษตรกรดูราว

กับจะมองเห็นทิศทางการปรับตัวที่ชัดเจน  แตตองการความจริงใจจากรัฐในดานการสนบัสนุน เพื่อให

มาตรการเหลานี้เปนไปได   ทั้งเกษตรกรและพอคาดูราวกับจะมีความเขาใจวาหนวยงานที่เกี่ยวของไมได

มีความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรกรที่ปลูกชาอยางแทจริง  ดังที่พอคาคนหนึ่งเสนอวา “รัฐบาลตองคิดใหสุด  

เขาถึงทองที่   ตองเขาใจเกษตรกร”     ขอมลูการผลิตชาที่แตกตางกันของหนวยงานราชการดังที่เสนอไว

ในตารางที่  7.11 นาจะเปนสิง่ที่ยืนยันความคิดของพอคาไดดี  

 
 3.4  ผักผลไมเมืองหนาว   

ขอมูลการเพาะปลูก 
 ในภาพรวม ผักผลไมเมืองหนาวเปนกลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  

เนื่องจากผักและผลไม พิกัด 07-08  ทุกรายการลดลงเหลือ 0%  ทันที  (ยกเวนภาษีนอกโควตาของหอม 

กระเทียม มันฝรั่ง มะพราว ลําไยแหง)   แมวาผักและผลไมแตละชนิดจะไดรับผลกระทบไมเทากัน  ทั้งนี้

เปนผลจากปจจัยหลายประการ ที่สําคัญคือปริมาณนําเขา    คุณลักษณะพิเศษของผลผลิตที่ทําใหมีขอ

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ   รวมท้ังความยดืหยุนของอุปสงคที่มีตอผลผลิต  และการทดแทนกันไดของ

ผลผลิต 

การปริทัศนผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จนี ที่มีตอผักผลไม

ของไทย พบวามีการศึกษาวจิยัใน 3  ระดับ  ระดับแรก เปนการศึกษาในภาพรวมของปริมาณและมูลคา

การนําเขาและสงออกของผักผลไมเมืองหนาว  เพื่อประเมินผลกระทบในภาพรวม  งานศึกษาที่สําคัญใน

กรณีนี้คืองานของสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ซึ่งเผยแพรในปลายป 2548  งาน

ชิ้นนี้เสนอวาการขาดดุลการคากับจีนในกรณีสินคาผลไม เกิดขึ้นเฉพาะในชวงแรกของการเปดการคาเสรี

คือระหวางเดือนตุลาคม 2546 ถึง  ธันวาคม 2546  เทานั้น  (ตารางที่  7.13 )  ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ

สําคัญ 2 ประการ  ประการแรกคือ  หลังขอตกลงมีผลบังคับใช  สินคาที่เคยนําเขาโดยหลีกเลี่ยงภาษีไม
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ตองเลี่ยงภาษีอีกตอไป  จึงถูกนํากลับเขาสูระบบศุลกากร  ประการที่สอง  การลดภาษีสินคาสงผลให

ผลไมเมืองหนาวจากจีน เชน แอปเปล และ ลูกแพร ถูกนําเขามาเปนจาํนวนมาก  มกีารขยายตัวเพิ่มขึ้น

ถึงรอยละ 214.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่ไทยยังไมไดรับประโยชนจากการลดภาษีนําเขา

ของจีนเทาที่ควร อยางไรก็ตาม หลังขอตกลงมีผลบังคับใช 1 ป  พบวาไทยเกินดุลการคาผลไมกับจีน 

เนื่องจากการขยายตัวของการนําเขาผลไมหลักคือแอปเปลและแพรลดลง อันเนื่องมาจากการที่รสชาติ

ของผลไมไมสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค และ ผูบริโภคไทยเปนหวงเรื่องคุณภาพของผลไมจากจีน 

ในขณะเดียวกันไทยสามารถสงออกผลไมโดยเฉพาะทุเรียนและลําไยสด และลําไยอบแหงไปจนีได

เพิ่มขึ้น   (ทีดีอารไอ, ออนไลน)   ในกรณีของพืชผัก  งานศึกษาของ นิพนธ ไชยมงคลระบุวา ประเทศไทย

ไดเปรียบดุลการคาเชนกัน  (นิพนธ ไชยมงคล, ไมปรากฏปทีพ่ิมพ)  

อยางไรก็ตาม การพิจารณาในภาพรวมระดบัประเทศยอมไมเพียงพอ  ดงัที่นิพนธ ไชยมงคล

เสนอไววา   

“… ในมิติดานการคาพืชผัก ประเทศไทยไดเปรียบดุลการคา แตในมิติของเกษตรกรรายยอยซึ่ง

ไมรูวาการคาเสรีคืออะไร ไมรูวาการไดเปรียบดุลการคามีประโยชนตอตนเองและครอบครัวอยางไร  รูแต

เพียงขายผลผลิตไดในราคาต่ํา หรือไมสามารถขายผลผลิตได ครอบครัวเดือดรอน..”   

การศึกษาในระดับที่สอง  เปนการศึกษาสินคารายชนิด ซึ่งพบจากงานศึกษาสถานการณการคา

ผักระหวางไทยและจีน ตั้งแตป 2546 เปนตนมา ของ นิพนธ ไชยมงคล นักวิชาการพชืผัก มหาวิทยาลัย

แมโจ  และประธานกลุมพชืผัก มูลนิธิโครงการหลวง (นิพนธ  ไชยมงคล 2546, 2547, 2548, 2549)  ซึ่ง

แสดงถึงสถิติการนําเขาพืชผักบางชนิดที่เพิ่มขึ้นโดยตอเนื่อง เชน แครอท  บร็อคโคลี เปนตน  งานศึกษา 
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         ตารางที่  7.13 
                         มูลคาการสงออก การนําเขา ดุลการคาผักและผลไมของไทย  

 

(หนวย : ลานบาท)  

จีน             สินคา 

สงออก นําเขา ดุลการคา 

สินคาผัก (HS 07)    

ชวงที่ 1    

ต.ค. 2546 -ธ.ค.2546 1,294.66  374.86  919.80  

ต.ค. 2545 -ธ.ค.2545 563.73  102.66  461.07  

การเปลี่ยนแปลง (%) 129.66 265.16 เกินดุล 

ชวงที่ 2    

ม.ค.2547-ธ.ค.2547 8,599.70  1,442.52  7,157.18  

ม.ค.2546-ธ.ค.2546  5,405.89  840.32  4,565.57  

การเปลี่ยนแปลง (%) 59.08 71.66 เกินดุล 

ชวงที่ 3    

ม.ค.2548-ธ.ค.2548 11,911.12  1,972.13  9,938.99 

ม.ค.2547-ธ.ค. 2547 8,599.70 1,442.52 7,157.18 

การเปลี่ยนแปลง (%) 38.51 36.71 เกินดุล 

ชวงที่ 4    

ม.ค.2549-ธ.ค.2549 15,772.47 2,625.03 13,147.44 

ม.ค.2548-ธ.ค.2548 11,911.12  1,972.13  9,938.99 

การเปลี่ยนแปลง (%) 32.41 33.11 เกินดุล 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

7-67 

 

ตารางที ่ 7.13 
มูลคาการสงออก การนําเขา ดุลการคาผักและผลไมของไทย (ตอ) 

    

   (หนวย : ลานบาท) 

จีน          สินคา          

 สงออก นําเขา ดุลการคา 

สินคาผลไม (HS 08)    

ชวงที่ 1    

ต.ค. 2546 -ธ.ค.2546 1,055.53  1,602.51 -546.98  

ต.ค. 2545 -ธ.ค.2545 745.15  510.03  235.12  

การเปลี่ยนแปลง (%) 41.65 214.20 ขาดดุล 

ชวงที่ 2    

ม.ค.2547-ธ.ค.2547 2,933.79  2,703.22  230.57  

ม.ค.2546-ธ.ค.2546  2,822.37  2,478.55  343.82  

การเปลี่ยนแปลง (%) 3.95 9.06 เกินดุล 

ชวงที่ 3    

ม.ค.2548-ธ.ค.2548 3,912.21 2,937.36 953.64 

ม.ค.2547-ธ.ค. 2547 2,933.79  2,703.22  230.57  

การเปลี่ยนแปลง (%) 33.35 8.66 เกินดุล 

ชวงที่ 4    

ม.ค.2549-ธ.ค.2549 3,747.70 3,536.37 211.33 

ม.ค.2548-ธ.ค.2548 3,912.21 2,937.36 974.85 

การเปลี่ยนแปลง (%) -4.21 20.39 เกินดุล 

   ที่มา : กรมศุลกากร  

 

 

ทั้งสองระดับสะทอนวา การผลิตและสงออกผักผลไมบางชนิดไดรับประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี 

ในขณะที่ผักผลไมบางชนิดไดรับผลกระทบทางลบ และเปนผลกระทบที่สูงมากเมื่อพิจารณาจากสัดสวน

การเพิ่มขึ้นของปริมาณนําเขา  สถิติการนําเขาผักจากจีนในชวงป 2546-2549 แสดงวา  ผักที่มีปริมาณ

นําเขาสูงเปนอันดับตนๆโดยสม่ําเสมอ  คือ แครอท  มันฝรั่ง บร็อคโคล ี  หอมแดง   ถั่วลันเตา   คะนา

ฮองกง  เซเลอร่ี และผักกาดหอมหอ  ดังตารางที่  7.14 

สวนในกรณีผลไม พบวา ผลไมที่มีสถิติการนําเขาสูงเปนอันดับตนๆ คือ แอปเปล  แพร  และ สม  

ดังตารางที่  7.15
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ตารางที่   7.14 
ปริมาณและมลูคาการนําเขาผักบางชนดิ 

 

2546 2547 2548 2549      

      ชนิดผัก ปริมาณ มูลคา ราคาเฉลี่ย ปริมาณ มูลคา ราคาเฉลี่ย ปริมาณ มูลคา ราคาเฉลี่ย ปริมาณ มูลคา ราคาเฉลี่ย 

แครอท 8,495.12 101.12 11.90 24,751.54 328.08 13.26 37,321.67 551.96 14.79 42,705.6 633.26 14.82 

มันฝรั่ง 5,851.28 65.66 11.22 6,048.26 24.45 4.04 369.56 15.24 41.24 5,740.57 30.86 5.38 

บร็อคโคลี 863.59 10.03 11.61 2,067.21 26.45 12.05 5,977.92 99.99 16.73 11,259.23 213.02 18.92 

หอมแดง 381.22 1.05 2.76 3,128.66 20.07 6.41 1,679.21 6.33 3.77 410.81 4.56 11.10 

ถั่วลันเตา 227.43 2.97 12.92 546.47 5.94 10.88 1,445.65 16.92 11.70 3,056.38 53.99 17.67 

คะนาฮองกง 95.97 1.17 12.40 189.58 2.26 11.57 184.92 2.42 13.09 n.a. n.a. n.a. 

เซเลอรี่ 76.81 0.79 10.38 88.63 0.93 11.64 65.80 1.34 18.84 603.21 8.16 13.52 

ผักกาดหอมหอ 47.99 0.41 8.45 50.96 0.54 10.59 479.58 6.01 12.53 1,583.13 18.91 11.95 

ที่มา : นิพนธ ไชยมงคล และ กรมศุลกากร 
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ตารางที่    7.15 
ปริมาณและมลูคาการนําเขาผลไมบางชนิด 

 

2546 2547 2548 2549      

      ชนิดผัก ปริมาณ มูลคา ราคา

เฉลี่ย 

ปริมาณ มูลคา ราคา

เฉลี่ย 

ปริมาณ มูลคา ราคา

เฉลี่ย 

ปริมาณ มูลคา ราคา

เฉลี่ย 

แอปเปล 64,227.94 1,565.26 2.44 74,544.12 1,550.84 2.08 76,973.91 1,476.54 1.92 68,945.40 1,608.19 2.33 

สาลี 25,230.80 575.81 2.28 34,751.29 686.15 1.97 42,104.52 835.27 1.98 43,082.67 936.73 2.17 

สม (0805100)             

สมเกลี้ยง 29.20 0.10 3.50 28.25 0.28 10.05 182.64 6.70 36.63 - - - 

สมตรา สมเชง 46.2 1.20 25.57 40.30 0.99 24.56 - - - - - - 

สมอื่นๆ 112.60 3.31 29.41 181.35 5.3 28.72 335.33 9.64 28.75 586.14 18.50 31.56 

สม (0805200)             

สมเขียวหวาน 363.76 7.20 19.78 244.20 6.06 24.81 603.87 20.73 34.35 844.53 25.95 30.74 

สมจุก 23.40 0.66 28.12 24.98 0.49 19.53 10.0 0.27 27.42 71.12 2.68 37.72 

สมอื่นๆ 639.45 14.01 21.91 629.00 17.24 27.40 1,420,77 46.19 32.51 3,826.81 122.56 32.02 

ที่มา : กรมศุลกากร
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การศึกษาในระดับที่สามเปนการศึกษาในระดับบุคคล  ซึ่งพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

เกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม  (สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม 2548) งานชิ้นนี้เสนอวา 

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนคือเกษตรกรที่ปลูก แครอท บร็อคโคลี และ

สม  โดยเกษตรกรมีรูปแบบการปรับตัวที่แตกตางกันดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตนของบทนี้  

 
ผลกระทบ 
 การศึกษาผลกระทบกระทําโดยการสนทนากลุมกับเกษตรกรกรทีปลูกผักผลไมในพื้นที่  แมศึก  

(9 ราย)  ดอยอินทนนท  (10 ราย)   และ แมริม (5 ราย)  เจาหนาที่ของโครงการหลวง (4 ราย)  และ

เกษตรกรที่ปลูกสมสายน้ําผ้ึง 2 ราย  ผลการศึกษาเปนดังนี้  

 
การเปดเขตการคาเสรีผักผลไม : ผลกระทบตอเกษตรกร การปรับตวั และ ขอเสนอตอรัฐ  
 เกษตรกรในพื้นที่ทั้งสี่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขอตกลงการคาเสรี  และมีทัศนะตอรัฐ

ตอกรณีการเปดเขตการคาเสรีในทํานองเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกกระเทียม  หอมหัวใหญ  ชา  โคเนื้อ และ

โคนม  เนื่องจากเกษตรกรไดรับผลกระทบจากการที่ไมสามารถขายผลผลิตได  และตองหันเหไปผลิตผัก

ผลไมชนิดอื่น ซึ่งใหรายไดนอยกวา  และที่สําคัญเกษตรกรไมไดรับทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นลวงหนา  

 
เกษตรกรปลกูผักที่ตําบลแมศึกและหนองหอย  
 เกษตรกรที่บานปางอุง ตําบลแมศึก สวนใหญเปนชาวมง  และเปนสังคมที่ชายเปนใหญ ดังที่

ผูใหขอมูลรายหนึ่งกลาววา  “ผูชายวางแผน  ผูหญิงทํางาน”  ทั้งหญิงและชายชาวมงสามารถมีคูได

มากกวาหนึ่งคน  และเมื่อแตงงานแลว ผูหญิงจะออกเรือนไปอยูกบัครอบครัวของผูชาย  สงผลให

ครอบครัวมง  “ไมอยากลงทุนในผูหญิงเทาไหร…ผูหญิงกวารอยละ 60 ไมรูภาษาไทย”   ในทํานอง

เดียวกันชายชาวมงอาจมีภรรยาไดมากกวาหนึ่งคน  ครอบครัวจึงมีขนาดใหญ บานปางอุงมีประชากร

ประมาณสองพนักวาคน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 180 หลังคาเรือน  “หนึ่งบานมีมากกวาหนึ่งครัว”  แตเกษตรกร

กลาววาความไดเปรียบดานแรงงานจากการมคีรอบครัวขนาดใหญลดนอยลงเปนลําดับ  เนื่องจาก  “เด็ก

รุนใหมไมทําเกษตรแลว  ไปเรียนหนังสือในเมืองหมด”    ขนาดของครอบครัวเปนปจจยัหนึ่งที่สงผลตอ

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ซึ่งไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี 

 เกษตรกรกลาววากอนเปดการคาเสรี   พืชเศรษฐกิจของเกษตรบานปางอุงคือแครอทและมัน

ฝร่ัง  เนื่องจากปจจัยสําคัญสองประการคือ ความเอื้ออํานวยของสภาพพื้นที่รวมทั้งภูมิอากาศและพืชผัก

ทั้งสองชนิดขายไดราคาดี   แมจะมีการปลกูขาวโพด ขาวไรดวย  โดยขาวไรปลูกเพื่อใชบริโภค  หลัง

ขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช   ชาวปางอุงจํานวนมากเลิกปลูกแครอท  หันไปปลูกชนิดอื่น  ซึ่งใน

ทัศนะของเกษตรกร ใหรายไดนอยกวามาก  
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ขอจํากัดสําคัญของบานปางอุงคือระยะทางที่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหมมาก  สงผลใหตนทุนคา

ขนสงสูง  และ ผลผลิต “ช้ํา” จากการขนสง   “ไกลจากเชียงใหมประมาณ 4  ชั่วโมง  ระยะทางไกล  6-7  

 
    ภาพที่ 7.19  
  เกษตรกรปลกูผักเมืองหนาวที่ดอยอินทนนท  
 

 
 

 

ชั่วโมงจึงจะไดขาย ..ปางอุงปลูกพืชไดหลายชนิด แตตนทุนสูงเพราะไกล  สภาพพื้นที่เหมาะกับการ

เพาะปลูกไมเหมือนกัน  ปางอุงเหมาะกับการปลูกแครอท”  

รายไดที่ลดลงในขณะที่ตนทุนการผลิตยังคงสูงทําใหเกษตรกรเริ่มหาทางออกดวยการยายถิ่นไป

หางานทําที่เชียงใหม  “ปุย ยาแพง คนหนีไปเชียงใหมหมด”   สตรีมงบางคนเริ่มหาลูทางสรางรายไดดวย

การขายบริการ  ดวยเหตุผลที่วา  “กลัวอยูวาอนาคตจะทําอยางไร  ในครอบครัวหนึ่งตองมีคนๆหนึ่งไปหา

รายไดหลักไว .. ผูหญิงมงเรา ยังไมมีขายบริการ  แตตอนนี้เร่ิมเส่ียง  เพราะเขาไมมีทางออก” 

เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน   เจาหนี้สําคัญคือ ธกส.  กองทุนหมูบาน (ซึ่งเกษตรกรเรียกวา “กอง

ทุนเงงินลาน”) และ สหกรณการเกษตร  เกษตรกรมีทัศนะที่แตกตางกันตอกองทุนเงินลาน  รายหนึ่งกลาว

วา  “กองทุนเงินลาน ไมมีประโยชนหรอก มาสรางหนี้เปลาๆ สูหาตลาดใหเกษตรกรไมได  แทนที่จะเอา

เงินมาชดเชยใหเกษตรกร หาตลาดใหดีกวา  ถึงจะใหเงินมา  แตผลิตอะไรออกมาก็ขายไมได  ไมมี

ประโยชนหรอก  ใหเงินมา แตปดตลาดเรา”    
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เกษตรกรอีกรายมีความเห็นวา “กองทุนเงินลานดี   เปนครั้งแรกที่เงินถึงเกษตรกรจริงๆ  

เกษตรกรไดจับเงินจริงๆ  เงินอื่นๆมาไมถึง  อยางมิยาซาวามาพฒันาโครงการของหมูบาน  

กองทุนเงินลานชาวบานใชลงทุนดวย  ใชจายสวนตัวดวย   สมมติกูมา 10 บาท  5 บาทเอามาลงทุน อกี 

5 บาทใชซือ้เส้ือผาใหลูก  เงินลานจึงเปนเจตนารมณที่ดี  เงินลานมาตอยอด”  

  

เกษตรกรไดรับสวสัดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ  แตคาใชจายสวนใหญเกิดจากการศึกษาของ

บุตรหลาน  เกษตรกรรายหนึ่งเลาวา  “ลูกเรียนราชภัฎ   คาใชจายตกเดือนละสี่พัน  ยังไมรวมคาเลาเรียน  

คาตํารา คามอืถือ คาแตงตัว... เดี๋ยวนี้กูเรียนก็ยากขึ้น”     

 การปรับตัวของเกษตรกรปรากฏในรูปแบบตางๆดังนี้   

1. หันเหการเพาะปลูก  พืชที่เกษตรกรหันมาปลูกไดแก มะเขือสม ผักกาดขาวปลี  ซึ่งเกษตรกร

กลาววา  เปน “ตัวต่ํา” ทํายังไงก็ขาดทุน หนี้ทบไปเรื่อยๆ 

2.  เขาพึ่งโครงการหลวง  ใหชวยดานการตลาด  ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นวา “ดีกวาพอคา เพราะมี

ตลาดซื้อแนนอน”  

3. พยายามหาตลาดใหมๆ   

4. ลดพื้นที่เพาะปลูกลง  ซึ่งเกษตรกรใชคําวา    “เกษตรพอเพียง” ลงทุนนอยที่สุด และอาศัย

ส่ิงแวดลอมในการดํารงชีวิตประจําวัน  

5. ลดการใชปุยอนิทรียและยา  หันมาทําปุยชวีภาพใชเอง โดยโครงการหลวงแนะนํา 

6. หลายคนพยายามหาอาชีพเสริม  เล้ียงปลา ไก กินเอง 

7. ควบคุมการใชจาย  “รัดเข็มขัด”   

8. ปรับวิถชีีวิต ควบคุมจํานวนประชากร   

 

   ในดานขอเสนอตอรัฐ  เกษตรกรกลาววาพวกเขาไมไดเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐมากนัก 

เนื่องจาก “อยูกับโครงการหลวง   เกษตรอําเภอเขาไมมาดแูลหรอก”   เกษตรกรมีความเห็นวาเจาหนาที่

ของรัฐไมใกลชดิกับเกษตรกร และไมใหความใสใจกับปญหาของเกษตรกร   เกษตรกรคนหนึ่งกลาววา       

“รัฐบาลไมเคยสนใจ   เราไมรอรัฐบาลหรอก  ชาเกินไป  รานปุย รานยาใหคําแนะนําเร็วกวา”  สวนใน

ภาพรวม เกษตรกรมีความเห็นวา รัฐบาลควรรัฐหาตลาดใหมๆ เพื่อใหเกษตรกรมีที่ขายผลผลิต   และ  

เกษตรกรอยากใหมีการประกนัราคาผลผลิต   “ถามี 2 อยางนี้ ถึงจะเปนหนี้ เราก็มีปญญาใชคืน”  

เกษตรกรยังเสนอใหรัฐมีโครงการพาเกษตรกรไปดูงานในตางประเทศ  เชน ประเทศเกาหลี  
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กรณีศึกษาเกษตรกรบานปางอุง 
 “สมบัต”ิ อาย ุ  45 ป เปนชาวปางอุงโดยกําเนิด   กอนที่จะมาเปนเกษตรกรปลูกผัก  “สมบัต”ิ  

สมบัติปลูกไมผล เพราะโครงการหลวงสนับสนุนใหปลูกไมผลแทนการปลูกปา  แตไมผลใหผลตอบแทน

ชากวามาก  จึงหันเหมาปลูกผักแทน   

 กอนขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช   “สมบัต”ิ ปลูกแครอท มันฝรั่ง ขาวโพด และ ขาวไร   

รายไดสวนใหญมาจากแครอทซึ่งปลูกไดปละ 2 รุน แตละรุนไดผลผลิตประมาณ 40 ตัน  ไดกําไร กิโลกรัม

ละ 50 สตางค    สวนมันฝรั่งปลูกในระบบพนัธะสัญญา แตเปนพันธะสัญญาแบบ “ไมไดประกันวาจะซื้อ  

และปุย ยาตองคืน”  แหลงรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรคือ โครงการหลวง บริษัทเอกชนที่ทําเกษตรพันธะ

สัญญา และ  พอคาคนกลางในจังหวัดเชียงใหม  

 หลังการเปดการคาเสรี “สมบตัิ” หันเหมาปลูก กระหล่ําปลี มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี พริกหนุม 

และ ขาวไร    มันฝรั่งยังปลูกอยู   สวนแครอทปลูกนอยลงมาก   “สมบัต”ิ มีรายไดจากการปลูกกระหล่ําป

ละ 3 รุน มะเขือปละ 2 รุน สวนผักกาดขาวปลี และ พริกหนุมปลูกนอยมาก  เกษตรกรกลาววาพชืที่ปลูก

ในขณะนี้ใหรายไดไมเทากับแครอท  แต  “เส่ียงเอา เผ่ือมันจะไดขาย เผ่ือมันจะไดอยูได”  เกษตรกรกลาว

วาในภาพรวม “ของจีนคุณภาพดี รูปทรงดี สีดี แตความอรอยพอๆกัน  แตแครอทของเราดีกวา จีนอาจใช

ยามาก”  

“สมบัต”ิ กลาววา  พื้นที่เพาะปลูกในโครงการหลวงเปนพื้นที่ปลูกฝนเดิม  ไมมีเอกสารสิทธิ   

เกษตรกรมีพื้นที่ทํากินประมาณ 10 ไร  แตไมไดเพาะปลูกหมด  เกษตรกรกลาววา  “ลงทุนใหนอยที่สุด  

ยิ่งดิ้น ยิ่งเจ็บ”    

  “สมบัติ” มีภรรยา 3 คน   “แมบาน 3 คนไมมีใครทําบัญชีครัวเรือน”  ดวยเหตุผลที่วา “รายจาย

มันจายทุกวันอยูแลว แตรายไดมันมาเปนชวงๆ “   เกษตรกรสวนใหญจึงมีหนี้สิน   ตัวเขาเอง  “เปนหนี้ 

ธกส. หนึ่งแสนบาท จากเดิมทีม่ี 2 หมื่นบาท  กองทุนเงินลานสองแสนหา  สหกรณการเกษตรหนึ่งแสน”  

เงินกูสวนใหญถูกใชไปในการลงทุนและใชจายในครัวเรือน   “สมบัต”ิ เลาถึง  “ขั้นตอน”  การลงทุนวา  

“ครั้งแรกลงทุนดวยเงินของตนเอง  ครั้งที่สองทุนตัวเองรอยละ 50  คร้ังที่สามทุนคนอื่นหมด  ขาดทุนเกิน 

3 ครั้ง ตองลงไปรับจางแลว กูใครก็ไมไดแลว”  

 บุตรชายหญิง 8 คนของ “สมบัต”ิ  มีทั้งที่อยูในวัยเรียน และที่โตพอที่จะออกมาชวยประกอบ

อาชพี   “สมบตัิ” มีความเห็นวา แมรายไดจะลดนอยลง  แตก็ไมสนับสนุนใหบุตรที่โตแลวออกไปประกอบ

อาชพีในเมือง   เขากลาววา  “รากฐานตรงนี้ยังดี ยังมีที่ดินทํากิน  สรางฐานของเราใหแนนดีกวา  ทํางาน

รับจางเงินเดือนก็ไมเทาไหร  พวกจบปริญญาตรียังไมมีงานทํา  80 เปอรเซ็นตตองกลับมาทั้งนั้นแหละ”  

“สมบัต”ิ กลาววาปญหาสําคญัของเกษตรกรคือ “ใชจายสูง ทํานอยจึงไมพอกิน”   
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เกษตรกรปลกูผักและผลไมที่ดอยอินทนนท 
เกษตรกรที่ดอยอินทนนทเปนชนเผาปกากะญอ  กอนป 2546  พืชเศรษฐกิจคือ บร็อคโคลี   แต

เกษตรกรตองหันเหการผลิตเมื่อไมสามารถแขงขันดานราคากับบร็อคโคลีทีน่ําเขาจากประเทศจีน     

ปจจบุันพืชผักที่ปลูกคือ  มะเขือเทศ  พริก  เซเลอร่ี  สวนผลไมไดแก  พีช พลับ พลัม   เกษตรกรบางราย

ปลูกไมดอกคือ ดอกเบญจมาศ    

เกษตรกรกลาววาการที่โครงการหลวงเปนผูรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ทําใหเกษตรกรไมประสบ

ปญหามาก  โครงการหลวงยังใหคําแนะนําและสนับสนุนการปลูกพืชนิดใหม   นอกจากนัน้ความแตกตาง

ในวิถีของชนเผา สงผลตอแนวคิดในการใชชวีิต    เขากลาววา “ชาวปกากะญอไมตองการเงินมาก ก็อยู

ได แคซื้อมอืถือ สงลูกเรียน  ซื้อมอเตอรไซค ก็อยูไดแลว  บางครอบครัวแมไมมีเงินก็ยังอยูกันได”   ดังนั้น

เมื่อจําเปนตองหันเหมาปลกูพืชชนิดอื่น  เกษตรก็ยังสามารถปรับตัวได  ทั้งนี้เกษตรกรปรับตัวโดยการเลิก

ปลูกบร็อคโคล ี  พยายามหาตลาดเพื่อระบายผลผลิต  บางรายลงทุนนําผลผลิตไปขายที่จังหวัดเชียงใหม  

ซึ่งเกษตรกรกลาววา  “แตขายยากแลว  เพราะของเราแพงกวาจีน”    เกษตรกรบางรายมีอาชพีเสริม เชน 

คาขายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว    พื้นที่ดอยอินทนนทอยูไมไกลจากจังหวัดเชียงใหมมากนัก  และ

ยังเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ ทําใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชพีเสริม  เชน คาขายของที่ระลึก   

ใหบริการที่พักแกนักทองเที่ยวทั้งในรูปแบบโรงแรมขนาดเล็ก และ โฮมสเตย  (Homestay) ได     

นอกจากปรับตวัดวยการหันเหการผลิตแลว เกษตรกรยังรวมตัวกัน  เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู   

“ชาวบานบางคนไมรู  หรือรูแตไมละเอียด  แตกลุมเราสู  เรารวมกลุม หมัน่ศึกษา  ปรับกระบวนทัพ ทาํ

ตามมีตามเกิดไมไดแลว ภูมปิญญาปูยาตองเอามาใช การทําไร ปลูกหลายๆอยาง  ตอนนี้สวนใหญทํา

เปนธุรกิจ”    

 เกษตรกรมีความเห็นวา หากรัฐบาลใหความสําคัญมากกวานี้  ภาคเกษตรคงไมประสบปญหา

ผลิตผลลนตลาดดังที่เปนอยู  “ของเราจะปรบัตัวได  ถารัฐเขามามากกวานี้  ทํา Zoning  ของเราน้ําอุดม

สมบูรณกวา  ที่ดินยังเยอะอยู  ถาตางคนตางทําจะลนตลาด  ภาครัฐตองคุยใหเดนชัด ทํา Zoning ดู

ความเขมแข็งของแตละจังหวัด  การตลาด Logistics   ตองดูแลใหดี  ตองใหความรูชาวบาน  ชาวบาน

ตองเปนเกษตรกรดวย เปนพอคาดวย …..รัฐควรอบรมการจดัการครอบครัว ที่อยู ที่กิน ทีน่อน ตองเพิ่ม

ความรูใหเกษตรกร”  

อยางไรก็ตามเกษตรกรมีความเห็นวา  ประเทศไทยไดประโยชนจากการคาเสรีนอย  ทั้งนี้

เนื่องจากไทยไมสามารถสงสินคาไปขายไดโดยเสรี  ทั้งๆทีประเทศไทยยังมีศักยภาพดานการเกษตรสูง

มาก  แตขาดการกํากับดูแลอยางจริงจัง และรัฐบาลไมไดวางแผนระยะยาว    “ไปจีนมาแลว ดูประโยชน

ท่ีเราไดนอยมาก  ของเขามาเสรีจริงๆ …..ปญหาคือ เราไมมีการดักหนา มีแตแกปญหา เราถูกกระทํา

ตลอด คอยตามแกปญหา   รัฐทํางานดวยปากกา ไมไดทํางานดวยความเปนจริง .....พอรัฐมนตรีมาตรวจ 
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เหมือนแสดงหนัง จัดฉากใหรัฐมนตรีดู.....ทอ พีช เราสุกกอนจีน 2 เดือน  ทําไมจะขายไมได  แตตอง

สนับสนุนจริงจัง”   

เกษตรกรเสนอวาการแกไขปญหาในภาคเกษตรตองใหความสําคัญตอสภาพแวดลอม   และ

สนับสนุนใหเกษตรกรมีวิถีชีวติแบบพอเพียง “ตอนนี้ตองแกที่สภาพแวดลอม  เศรษฐกจิพอเพียง ตอนนี้

ไมมีองคกรทํางานจริงจัง  เจาหนาที่โครงการหลวงบางคนขาดจิตสํานึก หวัหนาแตละคนไมเหมือนกนั  ที่

ถูกตองที่สุดคือทําไงใหชาวบานอยูอยางพอเพียง  สวนใหญผลักดันใหทําเยอะๆ  ใหเปนหนี้มากกวา 

จริงๆแลวควรปลูกเทาที่มี….. อยาพยายามเปนหนี้  ธกส. มันเอาดอกเบี้ยอยางเดียว สรางวินัยให

ชาวบานดีกวา ” 

ความไมจริงจังของรัฐตอภาคเกษตรทําใหเกิดปญหาสังคม  “พี่นองชนเผาอยูในสภาวะ

ครอบครัวลมเหลว   ตางคนตางหาเงิน   เดี๋ยวนี้เงินทองบีบรัดทุกอยาง เด็กๆก็ใชโทรศัพทมือถือ ที่นาวาง

เปลาเยอะ  หนไีปขายแรงงานขางลางเยอะมาก  ลําบาก ถูกเขาเอาเปรียบเพราะเรียนนอย”  
 
เกษตรกรปลกูผักที่แมริม 
 เกษตรกรสวนใหญเปนชาวมง  และประกอบอาชพีเกษตรกรรมเพียงอาชีพเดียว พื้นที่เพาะปลูก

เปนเขตปาสงวน  เดิมพื้นที่บริเวณนี้เนนการปลูกไมผล  แตเกษตรกรชาวมงไมสนใจไมผล  เนื่องจาก

ตองการรายไดเร็ว จึงหันมาปลูกผัก  พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดคือ    ผักกาดขาวปลี  หางหงส  

ผักกาดหอมหอ  กะหล่ําปลี และ ปวยเหล็ง  เกษตรกรมีรายไดตลอดป  เพราะทําการเพาะปลูกใน

ลักษณะไลรุน รายไดเฉลี่ย 2 เดือนตอครั้ง เกษตรกรมีรายไดสูง 2  ชวงคือ ในชวงเดือนกรกฎาคมถึง

สิงหาคม  และ พฤศจิกายนภึงธันวาคม   ผลผลิตรอยละ 90 ขายใหโครงการหลวง    

 เกษตรกรที่แมริมเขาใจผลกระทบจากการคาเสรี   แตเกษตรกรกลาววา “ราคา” สําคัญที่สุด  

“หากราคาสูเขาได  ก็ไมมปีญหา ….. การปลูกตองพยายามไมใหตนทุนสูง เพราะถาราคาสูงขึ้น  ผลผลิต

จากจีนจะเขามาทันที”  ปญหาตนทุนการผลิต ยังเกิดจากขอเสียเปรียบดานแรงงาน  เกษตรกรกลาววา 

ตนทุนคาจางแรงงานสูงมาก   แมจะเปนแรงงานตางดาว  เนื่องจากแรงงานที่มีบัตรอนุญาตทํางาน มักจะ

ตอรองเรื่องคาจาง   

ในดานมาตรฐาน  เกษตรกรกลาววาการเพาะปลูกผักในบริเวณนี้เปนระบบ GAP มาตรฐานกรม

วิชาการเกษตร  และโครงการหลวงกําลังสนับสนุนใหยกระดับไปถึงมาตรฐาน GAP ของยุโรป   สวนใน

ดานคุณภาพของผลผลิตนั้น  เกษตรกรกลาววา  “คุณภาพผักการหอมหอของจีนดีกวา  ของไทยคุณภาพ

ไมสม่ําเสมอ ทั้ง ขนาด น้ําหนัก และ สี  ผลผลิตของไทยไดเปรียบในแงสดกวา รสชาติดีกวา  แตขนาด

ใหญเกินไป เกินขนาดการบริโภค  ผักกาดขาวปลี และ กระหล่ําดอกของไทยราคาถูกกวาของจีน แตของ

เราเสียเปรียบเพราะฉ่ําน้ํา เกบ็ไดไมนาน  เปนผลจากอุณหภูมิไมสม่ําเสมอ”   

  นอกเหนือจากประเด็นตนทุน  คุณภาพแลว เกษตกรกลาววา ปญหาสําคัญคือการที่ผลผลิตมี

มากเกินไป อันเปนผลจากการที่  “ตางคนตางปลูก”  สงผลให  “ปนี้ราคาไมดี” 
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 เมื่อถามวา จะปรับตัวอยางไร  เกษตรกรตอบวา ยังคงตองเนนเรื่องตนทุนการผลิต  แตจะปรับ

โดยการเปลี่ยนระบบการปลูก “ จะปลูกนอยลง  เนนคุณภาพ  ปลูกตาม Order  ปลูกในโรงเรือน ซึ่งเสี่ยง

เหมือนกัน เพราะโรงเรือนปดสะสมโรค  และตองลงทุนสูง  คนขายเหล็กจะรวยกวาคนปลูก”      

 เกษตรกรมีความเห็นวา โดยหลักการ การคาเสรีเปนเรื่องที่ดี แตเกษตรกรกลุมที่เสียเปรียบจะ

เดือดรอน  โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกผักจะไดรับผลกระทบมาก  เกษตรกรเสนอใหรัฐประกันราคาขั้นต่ํา 

แตไมตายตัว “ เชนไมต่ํากวา 5 บาท หรือ ไมเกิน 15 บาท”  เกษตรกรยังเสนอวารัฐตองศกึษาทั้งระบบวา

เกษตรกรกลุมใดเสียประโยชน กลุมใดที่ไดรับประโยชน  แลวหามาตรการบรรเทาผลกระทบ  “อยากให

รัฐบาลดูทั้งระบบวาตรงไหนที่เกษตรกรได ตรงไหนที่เกษตรกรเสีย  ตรงที่เสียตองหาชองทางอุดหนุน เชน 

วัสดุการเกษตร  พลาสติก  โรงเรือน  แกในเชิงวัสดุ  สวนตนทุนการผลิต ราคา ปุย ยา น้ํามัน คงจะ

ควบคุมไมได”    

 เกษตรกรยังเสนอใหรัฐบาลศึกษาความเปนไปไดในการเปดตลาดใหม เชน ตลาดจีน  ตลาด

ยุโรป   แอฟริกา  หรือ ลาตินอเมริกา  “  ทําอยางไรใหเราขายยุโรป จีน ได นาจะมีหนวยงานไปศึกษา จะ

ไดผลิตตรงสเปคได  ขายยุโรปยาก เพราะตองคุณภาพสูงมาก  แตอาจขายแอฟริกา ลาตินอเมริกาได  

พริกหวานนาจะสงได เพราะเก็บไดเปนอาทติย”   
 
เกษตรกรปลกูสมที่อําเภอฝาง  
 เกษตรกรปลูกสมสายน้ําผ้ึงที่อําเภอฝางรับรูผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี ตั้งแตปเพาะปลูก 

2546  กลาวคอืในป 2547 ปริมาณรับซือ้สัมลดลงกวารอยละ 50   ราคาที่พอคาเขามารบัซื้อลดลงจาก

ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-35 บาท กอนการเปดการคาเสรี มาเปน 25-20  บาท และ 12-11 บาท ตอ

กิโลกรัม  ในป 2547 และ 2548  สวนในป 2549  ราคารับซื้อเฉลี่ยลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7-3 บาท

เทานั้น    สมที่มาจากประเทศจีน ราคากิโลกรัมละ 2-2.80 บาท  และนําเขามาครั้งละ 500-1,000 ตัน  

เกษตรกรกลาววา “สมจีนเนื้อไมแนน  ฟาม และจืด”     

 กอนที่จะมาปลกูสมเกษตรกรสวนใหญในพืน้ที่ปลูกล้ินจี่และลําไยเปนหลัก แตในชวง 4-5 ปที่

ผานมา  เมือ่ล้ินจี่และลําไยราคาตกต่ํา  ประกอบกบัความสาํเร็จของเกษตรกรรายใหญเชนไรธนาธร  ทํา

ใหเกษตรกรจํานวนมากหันมาปลูกสม เนื่องจากพื้นที่ที่ในอําเภอฝางเหมาะกับการปลูกสมสายน้ําผ้ึง

เชนกัน  “ป 40 สมราคาดีมาก  กิโลละ 30-32 บาท ก็เฮโลกันปลูก  ตัดตนลําไยทิ้งหันมาปลูกสม…..

ตอนนี้เกษตรกรก็เควงควาง ไมรูจะระบายยังไง รัฐบาลตอนนี้ไมไดสนใจเกษตรกร”  

 เกษตรกรกลาววาสมสายน้ําผ้ึงเปนผลไมที่ตองลงทุนสูงมาก “กินอาหารจุที่สุด  หาสิบเทาของ

มะมวง ล้ินจี่ ลําไย”   นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอื่นๆ ทั้งคาแรงงาน ปุยเคมี ยาฆาแมลง  และตองมีน้ํา

ตลอด  “ตอนนี้ตนทุนอยูที่ไรละ 1 แสน”   สวนราคาขายนั้น เกษตรกรกลาววา  “ถาขายไดในราคาสูงสุด

คือกิโลละ 7 บาท เราจะไดแค  6 หมื่นบาทเทานั้น”    อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญไมไดปลูกสมเพยีง
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อยางเดียว  แตปลูกพืชชนิดอื่นรวมดวย  “เขาปลูกมะมวงน้ําดอกไม  ล้ินจี่ ใกลๆสมดวย  เปน ทรีอินวัน 

(Three in one) ปลูกสมอยางเดียวไปไมรอดหรอก เส่ียงเกินไป”    

  สถิติการนําเขาสมจากกรมศุลกากร ระบุวาชวงที่ผลผลิตสมสายน้ําผ้ึงไทยออกสูตลาดคือ

ระหวางเดือนตุลาคม ถึงมีนาคม อันเปนชวงเดียวกับท่ีผลผลิตของจีนออกสูตลาด  และแมวารสชาติของ

สมไทยจะดีกวาในทุกๆดาน  แตก็สงผลตอทั้งราคารับซื้อสมไทย  และ  ตนทุนการดูแลสวนสมของ

เกษตรกร  “วนักอนมาถึงกรุงเทพฯ 50 ตัน  เมื่อวาน วันนี้ไมมีการซือ้ขาย หยุดไปเลยเต็มๆ 2 วัน 

เกษตรกรจะหยุดก็หยุดไมได  ถาไมดูแล 2-3 วัน เชื้อโรคทําลาย  กูไมกลับ เสียก็เสียไปเลย พืชออนแอ 

การตานทานโรคนอย  พวกนี้เปนตนทุนทั้งนั้น”  เกษตรกรยังใหขอมูลดวยวามีการลกัลอบนําสมสาย

น้ําผ้ึงจากพมาเขามาตามตะเข็บชายแดนและดานศุลกากรแมสายวันละประมาณ 1,500 ตัน   โดยอาง

วาเปนสมจีน  สมสายน้ําผ้ึงของพมามีรสชาติและคุณภาพดานอื่นๆคลายคลึงกับสมไทยมาก  จึงเปนอกี

ปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรไทย    

หวงโซมูลคาของสมเริ่มจากเกษตรกรปลูกสม พอคาคนกลางที่มารับซื้อเพือ่สงตอใหโรงแว็กซผิว

สม  จากนั้นจะสงตอไปยังตลาดคาสงคือตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเปนตลาดที่มีปริมาณการซือ้ขาย

สมสูงที่สุด  ตามคําส่ังซื้อของพอคา ซึ่งจะติดตอซื้อท่ีโรงแว็กซโดยตรง (ซึ่งตางจากชวงกอนหนาที่โรง

แว็กซตั้งอยูในกรุงเทพฯ)      ราคาของสมกําหนดโดยพอคาคนกลาง ซึ่งในหลายกรณีคือเจาของโรงแว็กซ

ผิวสม  การกําหนดราคาไมไดพิจารณาจากตนทุนการผลิตสม  แตพจิารณาจากราคาของสินคาที่บริโภค

ทดแทนได ไมวาจะเปนสมและผลไมอื่นๆที่นําเขาจากจีน  เชน แอปเปล  สาลี่  และผลไมไทยอื่นๆที่ออกสู

ตลาดในชวงเวลาเดียวกัน   เกษตรกรกลาววา “เราไมสามารถเรียกราคาได   ตองฟงราคาจากโรงแว็กซ  

เพราะเกษตรกรกลัวขายไมได  ก็เฮโลขายใหโรงแว็กซ  กลายเปนแยงกันขายเพื่อกดราคา..... ไมมีใครชวย

หรอก เพราะไมไดเปนพืชการเมือง  ไปหานายอําเภอใหชวย  นายอําเภอบอกใหไปจังหวัด   เร่ืองก็เงียบ

ไป   ตอนนี้ก็ตัวใครตัวมัน” 

 สําหรับเกษตรกร การเปดคาเสรีจึงสงผลกระทบอยางมาก  แมผลกระทบที่เกิดขึ้นไมไดเปนผล

จากการคาเสรีเทานั้น  แตขึ้นอยูกับกลไกตลาด การที่มีผูปลูกจํานวนมาก  แตมีผูรับซื้อนอยราย จึงสงผล

ตอราคาสมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ตนทุนที่สูงของการปลูกสมทําใหเกษตรกรรายยอยจํานวนหนึ่งปรับตัว

ดวยการเลิกปลูก  การปรับตัวในลักษณะนี้สงผลตอเกษตรกรสวนสมรายอื่นดวย   “….. ชาวสวนเล็กๆ

จํานวนมากปลอยสมยืนตนตายเพราะไมมีทุน นากลัว....เพราะมันแพรเชื้อโรค  อีกหนอยจะระบาด

เหมือนสมัยสมรังสิต นาน  กําแพงเพชร”   เกษตรกรกลุมหนึ่งกําลังรวมกลุมเปนสหกรณเพื่อสราง

อํานาจตอรอง    

 ในสวนมาตรการของรัฐ เกษตรกรอีกรายหนางมีความเห็นวา  “ไมไดชวยอะไร  จัดเทศกาลชิม

สมสายน้ําผ้ึงที่ฝาง   คงขายไมไดเทาไหรหรอก  กระทรวงพาณิชยประสานกับตลาดไทไดไหม  ชวยเปน

คนกลางใหหนอย “  
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       เกษตรกรมีความเห็นวาการแกปญหาที่ผานมาของรัฐ เปนการแกที่ไมถูกจดุ หรือ  “เกาไมถูกที่

คัน”  การแกปญหาดวยการรับจํานําผลผลิตไมไดชวยเกษตรกรอยางแทจริง เกษตรกรควรตองแกปญหา

ดวยตนเอง โดยรัฐทําหนาที่สนับสนุนเทานั้น  และองคกรของเกษตรกรตองเขมแข็ง จึงจะสามารถเปนที่

พึ่งของเกษตรกรได   “รัฐบาลไมควรแทรกแซง เนื่องจากมักแทรกแซงดวยการกําหนดราคารับซื้อและ

ราคาขาย และยังถูกแทรกแซงดวยการเมือง  รัฐควรปลอยใหกลไกตลาดทํางาน    แลวดําเนินการโดย

ผานสหกรณ      สหกรณจึงตองมีความเขมแขง็” 

 ในทัศนะของเกษตรกรการสนับสนุนของรัฐจงึควรปรากฏในรูปของการสรางความเขมแข็งของ

สหกรณ  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสารเคมีอยางถูกตอง  สวนในเรื่องการตลาดนอกจากการหา

ตลาด การสนับสนุนการทําเกษตรพันธะสัญญาโดยไมถกูเอาเปรียบแลว เกษตรกรยังเสนอใหมีระบบ

แลกเปลี่ยนชุมชน  “เพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางพื้นที่ เชน ภาคเหนือกับภาคใต”   

 ในเรื่องสารเคมีซึ่งเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมากนั้น  เกษตรกรใหความเห็นวา “จริงๆแลว  

สารเคมีเปนเรื่องใหญ    รัฐบาลอางวาเราใชสารเคมีเยอะ  จริงๆแลวกรมวิชาการเกษตรเขาดูแลอยู   ชอบ

โยนความผิดใหเกษตรกร  ยาฆาแมลงบางตวั อยางเมโทบลิ  เอนโดซัลแฟน ขนาดรัฐบาลหามใชแลวยังมี

ขายในตลาด    ขายไดยังไง  ทาํไมไมรูจักดูแล”  

  นอกเหนือจากมาตรการในเชงิโครงสรางของรัฐ  เกษตรกรใหความเห็นวา รัฐควรสงเสริมให

เกษตรกรมีทัศนคติที่ถูกตองตอการทํางานและการใชชีวิต   “ทาํอยางไรใหมีวินัยในการทํางาน  รูจักใช

ชีวิตอยางพอเพียง  ขวนขวายหาความรู  ไมเรียนรูแบบลองผิดลองถูก   ไมตองเอาเงินมาใหเราเปลาๆ

หรอก …..เกษตรกรสวนใหญดูแลตัวเอง  จึงตองพึ่งตนเองใหได  และตองพยายามรวมกลุมใหเขมแข็ง”     
   

3.5 ไหม   
 ขอมูลการเลี้ยง 

 สถิติในป พ.ศ. 2547 ระบุวาไทยผลิตไหมไดเปนอันดับ 6 ของโลก รองจากจีน อินเดีย เวียตนาม  

เตอรกเมนีสถาน บราซิล ปริมาณการผลิตของไทยอยูที่ประมาณ 1,500 ตันตอป  คิดเปนประมาณรอยละ 

1.15. ของปริมาณการผลิตไหมทั่วโลก    (ตารางที่ 7. 16   )  ตนทุนการผลิตไหมของไทยคอนขางสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับจีนและอินเดีย  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2545) 
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ตารางที่ 7.16 
        ปริมาณการผลิตเสนไหมของโลก                                           (ตนั) 

ประเทศ 2542 2543 2544 2545 2546 2547 รอยละ 

จีน 70,201 78,201 94,201 100,101 97,001 95,001 70.18 

อินเดีย 15,544 15,214 15,857 17,341 17,341 17,341 12.81 

เวียดนาม 780 3,000 10,000 12,124 11,582 12,000 8.87 

เตอรกเมนีสถาน 5,000 4,700 5,000 4,500 4,500 4,500 3.32 

บราซิล 1,554 1,389 1,554 1,560 1,580 1,580 1.17 

ไทย 1,000 955 1,510 1,550 1,550 1,550 1.15 

ที่มา : FAO   
  
หวงโซมูลคาของไหม 
 
 จากขอมูลสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ไหมถูกจัดไวในกลุมปศุสัตว  การเลี้ยงไหม

ตองควบคูไปกบัการปลูกหมอนซึ่งเปนอาหารของไหม  หวงโซมูลคาของไหมประกอบดวยการปลูกหมอน 

การเลี้ยงไหม  การผลิตเสนไหม  การทอผาไหม และ การผลิตผลิตภัณฑไหม สินคาไหมและผลิตภัณฑ 

จึงแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ รังไหม เสนไหม ผาไหม และผลิตภัณฑไหม   
 

แผนภาพที่ 7.1  
หวงโซมูลคาผลิตภัณฑไหม (เฉพาะไหมขาว) 

 
                                           
                                                                                                                                                                                                
   
 
 
 
 
 
 
 

  โรงงานผลิตไขไหม  

 

เกษตรกร :  เล้ียงไหม 

                  (ปลูกหมอน) 

  

    รังไหม    โรงงานสาวไหม  

 

    เสนไหม 
     ผูผลิตสินคาที่ใช 

      ไหมเปนวัตถุดิบ 

     ผูซื้อ 
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การเลี้ยงไหมในประเทศไทย  มีทั้งที่เปนการเลี้ยงไหมหัตถกรรม (ไหมเหลือง)และไหม

อุตสาหกรรม (ไหมขาว)  ในการเลี้ยงแบบหัตถกรรม เกษตรกรจะดําเนินการทุกขั้นตอนการผลิตไหม 

ตั้งแตการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การคัดพันธุไหม การสาวไหมที่ใชเครื่องมอืแบบงายๆ รวมถึงการทอผา

ไหม   ซึ่งเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตไมมาก   สวนการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 

เกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมจะทําหนาทีผ่ลิตรังไหม เพื่อจาํหนายใหแกผูสาวไหมหรือโรงงานสาวไหม  

ซึ่งจะนํารังไหมมาสาวเปนเสนไหมเพื่อจําหนายใหแกผูผลิตสินคาที่ใชไหมเปนวัตถุดิบตอไป การเลี้ยงไหม

ในลักษณะนี้ทําในรูปพันธะสญัญา  โดยเกษตรกรรับเล้ียงไหมใหแกโรงงานสาวไหม  เกษตรกรกลุมนี้มีไม

มากเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เล้ียงไหมหัตถกรรม  แตปริมาณการผลิตสูงกวามาก เนื่องจากเปน

การเลี้ยงไหมเปนอาชีพหลัก และเปนไปเพือ่การคา  โรงงานสาวไหมขนาดใหญที่เปนที่รูจักคือ โรงงาน

สาวไหมของบรษิัทจุลไหมไทย ซึ่งมีศูนยอยูทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ  และ โรงงานของบริษัทอตุสาหกรรมไหม

ไทย หรือ จิม ทอมปสัน ซึ่งมศีูนยอยูที่จังหวัดนครราชสีมา     สถิติผูเล้ียงไหมทั้งสองประเภทปรากฏใน  

ตารางที่  7.17 

 
       ตารางที่ 7. 17 

                                  สถิติการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในประเทศไทย 
  

เล้ียงไหมเพื่อผลิตรังสด 

(ไหมอุตสาหกรรม) 

เล้ียงไหมเพื่อผลิตเสนไหม 

(ไหมหัตถกรรม) 

ป พื้นที่ปลูก 

หมอน (ไร) 

ครัวเรือน น้ําหนัก (ตัน) ครัวเรือน น้ําหนัก (ตัน) 

    จังหวัด 

2541 192,978 4,841 2,307.55 166,600 738.23 43 จังหวัด 

2542 190,432 4,158 2,200.01 163,671 949.74 43 จังหวัด 

2543 187,268 5,830 2,357.08 153,913 1.055.74 44 จังหวัด 

2544 185,670 7,333 2,867.40 154,535 1,100.04 45 จังหวัด 

2545 169,040 6,911 3,144.22 141,739 1,150.00 46 จังหวัด 

2546 161,430 7,922 2,744.52 128,483 1,080.00 48 จังหวัด 

2547 155,510 7,416 2,745.32 129,468 1,106.76 48 จังหวัด 

ที่มา : สถาบันวิจัยหมอนไหม 
 
ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 
 เมื่อพิจารณาจากหวงโซมูลคา ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญในสินคาไหมประกอบดวย  ผูปลูก

หมอน ผูเล้ียงไหม (ซึ่งในหลายกรณีเปนคนกลุมเดียวกับที่ปลูกหมอน)  ผูประกอบการโรงงานสาวไหม  
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ผูประกอบการโรงงานทอผาไหม  ผูประกอบการโรงงานผลิตสินคาที่ทําจากไหม   และผูจําหนายสินคา

จากไหม  
 

การสงเสริมการเลี้ยงไหมในประเทศไทย  
 รัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งแตป พ.ศ. 2510  โดยเปาหมายหลัก

คือการสงเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อแกไขปญหาความยากจน  และ  ลดการนําเขาไหมจาก

ตางประเทศ  สถิติการนําเขาไหมที่สูงขึ้นโดยตอเนื่องทําใหรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตรังไหม

และเสนไหมในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขา  นโยบายการสงเสริมการผลิตรังไหมและลดการนําเขา

ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนในป  พ.ศ. 2526 เมื่อรัฐบาลมมีาตรการควบคุมนําเขาเสนไหม โดยใชสัดสวน

ไหมในประเทศ : ไหมนําเขา  ในอัตราสวน  1:20  และสัดสวนนี้ปรับลดเปน 1:10  และ  1:5  ในป พ.ศ. 

2527 และ พ.ศ. 2533 ตามลําดับ  ในป  พ.ศ. 2534 รัฐบาลนํานโยบายโควตา 500 ตัน ( ไหมยืนและไหม

พุง) มาทดลองใชแทนระบบสัดสวน เพื่อเตรียมตัวรับระบบการคาเสรี  สงผลใหมีการนําเขาเสนไหม

จํานวนมาก  เสนไหมที่ผลิตในประเทศขายไมได สงผลใหราคารังไหมตกต่ํา  เกษตรกรจํานวนมากเลิก

ประกอบอาชีพ   รัฐบาลตัดสินใจนําระบบสัดสวนกลับเขามาใชใหม โดยปรับลดสัดสวนลงมาเปน 1:1.5  

และใชอยางตอเนื่องมาจนถึงป  พ.ศ. 2545    

 ในป พ.ศ. 2545 ประเทศจีนลดราคาสงออกเสนไหมกวารอยละ 40  สงผลใหผูประกอบการผลิต

เสนไหมในประเทศตองปรับลดราคาขายเสนไหมลง   ผลกระทบตอเนื่องก็คือราคารับซื้อรังไหมจาก

เกษตรปรับลดลงเชนกัน  เกษตรกรจึงเขารองเรียนตอรัฐบาลขอใหชดเชยราคารังไหมในอัตรากิโลกรัมละ 

30 บาท และขอใหรัฐบาลปราบปรามไหมลักลอบอยางเด็ดขาด  ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบให

ความชวยเหลือ  แตในทางปฏิบัติไมมมีาตรการที่เปนรูปธรรม   

 
สถิติการนาํเขา 

ผลผลิตไหมภายในประเทศคิดเปนเพียงรอยละ 50 ของความตองการไหมเพื่อเปนวัตถุดิบ  

ประเทศไทยจึงตองนําเขาเสนไหมเปนจํานวนมาก  สถิติกรมศุลกากรระบุวาไทยนําเขาดายไหมจากจีน

มากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2547    ไทยเปนประเทศที่จีนสงออกสินคาดายไหมมูลคาสูงที่สุด    การนําเขา

สินคาดายไหมของประเทศไทยรอยละ 96 เปนการนําเขาจากประเทศจีน รองลงมาเปนการนําเขาจาก

เวียดนาม (รอยละ 3) สวนการนําเขาจากประเทศอื่นๆ มีไมถึงรอยละ 1    สินคาที่มีมูลคานําเขารองลงมา

คือไหมดิบ และ ดายที่ปนจากเศษไหม ซึ่งมมีูลคาการนําเขาไมสม่ําเสมอ และ มูลคาต่ํากวาดายไหมมาก

อยางมีนัยสําคญั   โดยดายที่ปนจากเศษไหมมีมูลคานําเขาสูงขึ้นเปนลําดับ 

ในสวนของการสงออก พบวาไทยสงสินคาไหมออกไปประเทศจีนนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ

มูลคาการนําเขา  สินคาที่มีมลูคานําเขาสูงสุดคือดายที่ปนจากเศษไหม  ซึ่งมีมูลคาการสงออกสูงขึ้นเปน

ลําดับ  (ตารางที่ 7.18) 
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                                                                                                                  ตารางที ่ 7.18 
             สถิตินําเขาและสงออกสินคาไหมพิกัด HS 50  (เฉพาะประเทศจีน)     
 

                              นําเขา                                สงออก   พิกัด

ศุลกากร 

รายการ 

2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 

5004 ดายไหม 193.25 356.89 388.96 235.22 - 0.004 - - 

5007 ผาทอทําดวยไหม/เศษไหม 48.83 71.07 43.66 23.48 0.41 0.95 5.23 4.47 

5002 ไหมดิบ 5.43 49.53 102.41 48.90 - - 0.87 2.42 

5005 ดายที่ปนจากเศษไหม 0.72 0.47 21.80 85.43 - 1.89 12.57 29.69 

5006 ดายไหมที่ปนจากเศษไหม .046 1.84 1.34 .029 - 0.12 - - 

5001 รังไหม - 1.12 3.07 12.93 - - - - 

5003 เศษไหม 3.71 0.75 0.64 0.73 10.73 1.71 0.77 0.62 

 ที่มา : กรมศุลกากร 
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ตัวเลขการขาดดุลตามสถิติไมใชตัวเลขที่แทจริง  เนื่องจากในทางปฏิบัตมิีการลักลอบนาํไหม

จากประเทศจีนเขามาดวย   ซึง่สงผลกระทบทางลบตอเกษตรกรเลี้ยงไหม  เนื่องจากไหมที่ลักลอบเขามา

มีคุณภาพใกลเคียงกับไหมไทยแตมีราคาถูกกวา เมื่อโรงสาวไหมขายเสนไหมไมได ก็จําเปนตองหยุดซื้อ

รังไหมจากเกษตรกร  ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทยประมาณการในป พ.ศ. 2545 วา ปริมาณไหมลักลอบมี

สูงถึง 500-600  ตันตอป  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2545)  

 
การคาเสรีและผลกระทบ 
 เชนเดียวกับสินคาชนิดอื่นๆที่ผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซมูลคาลวนตองการผลิตสินคาดวย

ตนทุนที่ต่ํา และไดผลตอบแทนสูง   ขอตกลงการคาเสรีจึงสงผลกระทบแตกตางกันตอผูมีสวนไดสวนเสีย

เหลานี้  กลุมผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมตองการขายไหมใหไดราคาสูง  ในขณะที่ผูผลิตสินคาจากไหมตองการ

ลดตนทุนการผลิต  จึงตองการซื้อวัตถุดิบไหมในราคาที่ต่ํา  การคาเสรีจึงสงผลกระทบทางบวกตอผูผลิต 

สินคาจากไหม  แตจะสงผลกระทบทางลบตอเกษตรกรที่เล้ียงไหมอุตสาหกรรม  ซึ่งรายไดหลักมาจาก

การเลี้ยงไหม และ โรงสาวไหม  ซึ่งมีรายไดจากการขายดายไหม  

 ไหมถูกจัดใหอยูในกลุมสินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List) อัตราภาษีปจจุบันของ ดาย

ไหม (ซึ่งเปนสินคาที่ไทยนําเขาจากจีนมากที่สุด)   อยูที่รอยละ 10  และเนื่องจากไหมจัดอยูในกลุมสินคา

ออนไหวสูง (Highly Sensitive List) และอัตราภาษีของไหมในปจจุบันอยูที่รอยละ 10 ดังนั้น การเปดเสรี

การคากับจีนจึงไมสงผลตอการเปล่ียนแปลงกติกาการคาใดๆ เพราะตามกรอบสินคาออนไหวสูง ภาษี

จะตองลดลงเหลือไมเกินรอยละ 50 ในป 2558  ดังตารางที่ 7. 19 
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       ตารางที่  7.19  
                           อัตราภาษีของสินคาในกลุมไหม (HS 50) ในกรอบตางๆ  
 

พิกัด

ศุลกากร 

รายละเอยีดของสนิคา อัตราภาษี

ศุลกากร

ตามราคา 

(%) 

อัตราภาษี

ศุลกากรที่

เก็บจริง 

อัตราภาษี

ศุลกากร

ของอาเซยีน 

อัตราภาษี

ศุลกากร

ของ WTO 

ประเภทของ

สินคา 

อัตราภาษีตาม

กรอบ 

5002 ไหมดิบ 10  5 20 

 

สินคาออนไหวสูง สินคาออนไหวสูง 

5004 ดายไหม (นอกจากดายที่ปน

จากเศษไหม) 

10  5  สินคาออนไหวสูง สินคาออนไหวสูง 

5005 ดายที่ปนจากเศษไหม 10  5  สินคาปกติ สินคาปกติ 

5006 ดายไหมและดายที่ปนจากเศษ

ไหม จัดทําขึ้นเพือ่การขายปลีก 

รวมทั้งไสตัวไหม 

10-30 10 5  สินคาปกติ สินคาปกติ 

5007 ผาทอ ทําดวยไหมหรือเศษไหม 80 30 5 30 สินคาออนไหวสูง สินคาออนไหวสูง 

ที่มา : กรมศุลกากร 

 

 อยางไรก็ตาม ประเด็นที่สําคัญคือผลกระทบของการคาเสรีตอการกําหนดสัดสวนการนําเขา  ซึ่ง

ปจจบุันอยูที่ 1:2 การกําหนดสัดสวนนี้ถือเปนการแทรกแซงจากรัฐ   แตในขณะที่เกษตรกรมีความเห็นวา

การกําหนดสัดสวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรมีอาชพีอยูได     

ความตองการที่แตกตางกันระหวางเกษตรกร โรงงานสาวไหม  ผูผลิตสินคาไหม  ตลอดจน

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับไหมที่ผานมาทําให ทั้งเกษตรกร และโรงสาวไหมมีความไมแนใจตออนาคตใน

การประกอบอาชีพ  แมวาในความเปนจริงโรงงานสาวไหม อาจไดรับประโยชนจากการคาเสรี เนื่องจาก

สามารถนําเขารังไหมในราคาถูกมาใชแทนรังไหมที่ผลิตในประเทศได   
 
ทัศนะของเกษตรกรตอการคาเสร ี
 เนื่องจากไหมเปนสินคาที่อยูในกรอบภาษีสินคาออนไหวสูง  ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนจึง

ยังไมสงผลกระทบ  แตจะกระทบกับการกําหนดสดัสวน   เกษตรกรที่เล้ียงไหมรับรูเกี่ยวกับการคา

เสรี  และมีความกังวลตอความมั่นคงในอาชีพของตน  เกษตรกรที่ใหขอมูลเปนเกษตรกรที่เล้ียงไหมใน

ระบบพันธะสัญญากับบริษัทจลุไหมไทย ที่จงัหวัดเพชรบูรณ  เลย และ พิจิตร   ผลการศึกษาในสวนนี้จะ

เร่ิมจากการนําเสนอขอมูลกระบวนการเลี้ยงไหม 
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กระบวนการเลี้ยงไหม  
 กระบวนการเลี้ยงไหมในพื้นที่ที่ศึกษาเริ่มจากเกษตรกรรับไขไหมมาจากบริษัทจุลไหมไทย  ไข

ไหมท่ีบรรจุในกลองๆหนึ่งมีประมาณ 31,900  ตัว  พรอมที่จะฟกเปนตัวในวันรุงขึ้น  การเลี้ยงไหมของ

เกษตรกรจึงอยูในระยะหนอนไหม ซึ่งโดยเฉลี่ยมีอายปุระมาณ 20-24 วัน  ชวงอายุของหนอนไหมแบง

ออกเปน 5 วัย คือ  

  วัยที่ 1  อายุหนอนไหม  3-4  วัน 

  วัยที่ 2  อายุหนอนไหม  2-3 วัน 

  วัยที่ 3  อายุหนอนไหม  3-4 วัน 

  วยัที่ 4  อายุหนอนไหม  4-5 วัน 

  วัยที่ 5  อายุหนอนไหม  6-8 วัน 

 

 ไหมวัยออนคือไหมวัยที่ 1-2  สวนวัยแกคือวัยที่ 3,4 และ 5  ไหมในแตละวัยลวนตองการการ

ดูแลเอาใจใส   แตการเลี้ยงไหมวัยที่ 5 เปนชวงที่เกษตรกรตองทํางานแขงกับเวลา เนื่องจากไหมจะ

เจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มสุก  ไหมจะเริ่มพนเสนใยไหมทํารัง  หากเก็บไหมสุกเขาจอไมทัน  ไหมจะเริ่มพน

เสนใยไหมบนพื้นที่ที่มันอยูทันที  ทําใหสูญเสียเสนใยไหมที่พนออกไป กอนที่จะเขาจอทํารังไหม  

 ไหมสุกจะใชเวลาในการพนเสนใย 2-3 วัน เกษตรกรจะปลอยใหไหมอยูในจออีกประมาณ 2 วัน 

เพื่อใหหนอนไหมไดพัฒนาเปนดักแดที่สมบูรณ  จึงเก็บรังไหมออกจากจอ  ระยะเวลาชวงนี้มีความสําคญั

เพราะหากเก็บรังไหมออกจากจอเร็วเกินไป หนอนไหมยังไมเปล่ียนเปนดักแดที่สมบูรณ  อาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอรังไหม แตหากเก็บชาเกินไป ก็อาจเก็บรังไหมสงไมทันตามกําหนด และดักแดอาจ

กลายเปนผีเส้ือเจาะรังไหมออกมา ทําใหรังเสียหายได  

 ในแตละป เกษตรกรเลี้ยงไหมไดประมาณ 180-210 วัน  หรือ 6-7 รุน   หนาแลงเลี้ยงไมได

เนื่องจากไมมีน้าํ  เกษตรกรใชเวลาในชวงหนาแลงทํางานในสวน ตัดแตงกิ่งหมอน   ใสปุย  เกษตรกร

กลาววาอาชีพไหมอาจเรียกไดวาเปนอาชีพ “ไรญาติ”  เนื่องจากตองทํางานเปนเวลา  “ไมมีเวลาเลนหวย 

กินเหลา เพราะแรงงานรับจางหายาก  งานสังคมอื่นหยุดหมด”  ผูเล้ียงไหมยังตอง “สะอาด  ไมมีสารเคมี

.....บุหรี่ เหลาใกลไมได”  เนื่องจากสารเคมีจะมีผลตอคุณภาพของรังไหม  โดยทั่วไป เวลาทํางานของ

เกษตรกรเปนดังตารางที่ 7.20  
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                    ตารางที 7.20 
                                  ตารางการทํางานของเกษตรกรเลี้ยงไหม   
  

ตารางเวลาทาํงาน            กิจกรรม 

04-04.30 น.   ใหอาหารไหม 

06-11.00 น.   ถางหญา  ทําดนิ 

11.00-12.00 น. ใหอาหารไหม 

13.00-16.00 น    ทํางานในไร 

16.00-17.00 น. ใหอาหารไหม 

18.00 น. เขาบาน 

   ที่มา :  สัมภาษณเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ  
    
 การมีตารางเวลาการทํางานที่แนนอน   ทั้งเกษตรกรยังสามารถประกอบอาชีพสรางรายไดใน

ทองถิ่นของตนเองได ประกอบกับเปนอาชีพที่  “ตองมีวินัย”  ในดานตางๆ  และที่สําคัญสรางรายไดที่สูง

ใหอยางสม่ําเสมอ     ทําใหเกษตรกรตองการรักษาอาชีพเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมไว      
 
เกษตรกรเลี้ยงไหม  จังหวัดเพชรบูรณ 

เกษตรกรที่ใหขอมูลเลี้ยงไหมมา 18-5  ป   สวนใหญมีพื้นฐานเปนเกษตรกร ทําไรเล่ือนลอย  

เกษตรกรมีทั้งที่เคยประกอบอาชพีอื่นและไมเคยประกอบอาชพี  ทุนเริ่มแรกมาจากการกูเงิน ธกส. 

เกษตรกรมีทั้งที่เล้ียงไหมเปนอาชพีหลักและอาชพีเสริม   เกษตรกรที่เล้ียงเปนอาชีพเสริมประกอบอาชพี

อื่นๆ เชน  ขับรถรับสงนักเรียน  (เนื่องจากไปสงลูกดวย)  เกษตรกรกลุมนี้มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ 

 ในชวง 18 ป  เกษตรกรเผชิญกับความผันผวนของราคาไหมหลายรอบ   “เจอมาหลายรอบแลว 

ปญหาครั้งสุดทายคือป 2547 ราคารังไหมลดลงเหลือ 96  บาท”  ในชวงที่ราคาไหมตกต่ํา เกษตรกรใช

เวลาสวนใหญปรับปรุงสวนหมอนใหมีคุณภาพ บางรายเลี้ยงไหมมากขึ้น  ภาระมากขึน้ ทํางานหนักขึ้น 

เพื่อหาเงินมาจนุเจือครอบครัว  ในป 2548 ราคารังไหมปรับขึน้เปนกิโลกรัมละ 120 บาท 

เกษตรกรมีความพอใจตอการประกอบอาชีพ เนื่องจากการเลี้ยงไหม นอกจากจะทําใหมีรายได

ตอเดือนที่คอนขางสูงแลว รายไดยังสม่ําเสมอดวย  เนื่องจากมีบริษัทมารบัซื้อ  ประเด็นนี้มีความสําคัญ

มากตอเกษตรกร ซึ่งมักเผชญิกับภาวะการขาดรายไดในบางฤดูกาล และ ในหลายกรณีมีความเสี่ยง

เนื่องจากรายไดมาจากการขายผลิตผล ซึ่งมีความไมแนนอนสูง    รายไดจากการเลี้ยงไหมปรากฏใน

ตารางที่ 7.21  
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       ตารางที ่7.21  
   เปรียบเทียบรายไดจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรทีเ่ลี้ยงไหมเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม  
                                               (เฉพาะกรณี) 
 

เกษตรกร ป พ.ศ. จํานวนรุน 

ที่เล้ียง 

ไขไหม

(กลอง) 

ราคา/กิโลกรัม 

(บาท) 

รายได/กลอง 

(บาท) 

รายไดรวม 

(บาท) 

อาชพีหลัก 2548 9 34 140.64 7,301 248,240 

 2549  9 37 134.26 6,253 231,367 

อาชพีเสริม 2548 3 9 137.22 5,886 52,976 

 2549 5 12 132.68 6,502 74,768 

ที่มา : บริษัท จลุไหมไทย จํากดั 

 

 เกษตรกรมีที่ดินประกอบอาชพี  เปนที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทัพบก เกษตรกรบางคนเคย

เปนอาสาสมัคร (อส.) ในชวงที่รัฐบาลยังทําสงครามกับผูกอการราย  เกษตรกรบางคนเคยทําหนาที่

ราษฎรอาสา (รอส.) ในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งนอกจากจะทําใหมี

ปจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพแลว  ยงัทําใหไดรับสวัสดิการสังคม เชน คารักษาพยาบาลดวย  

 เกษตรกรที่ใหขอมูลลวนแลวแตมีประสบการณในการประกอบอาชพีทั้งในฐานะเกษตรกรใน

พื้นที่ทํากินของตนเอง และ เปนแรงงานยายถิ่นในกรุงเทพมหานคร เมื่อรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอ 

โดยสวนใหญมุงสูการเปนแรงงานกอสรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โรงเลี้ยงไหมตั้งอยูไกล

ออกไปจากบริเวณที่อยูอาศัย  เนื่องจากเลี้ยงในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรดังที่กลาวแลวขางตน  เกษตรกรมี

ไรหมอนของตนเอง    

เกษตรกรมีความเห็นวาราคาไหมเปนเรื่องของตลาดโลก  ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม  แต

เกษตรกรสามารถควบคุมการใชจายได   “ราคาแกไขไมไดเพราะแปรปรวน  แตเรามั่นคง เพราะบริษัท

ดูแลอยู..... แตเราตองรูจักใชเงิน  เศรษฐกิจพอเพียงแปลวาใชเทาที่จําเปน หนาฝนปลูกอะไรกินไดก็ปลูก 

ซื้อกินเฉพาะเนื้อสัตว .....บัญชคีรัวเรือน ทํามานานแลว”    

 เกษตรกรกลาววา ความกังวลเกี่ยวกับขอตกลงการคาเสรีทําใหกลุมเล้ียงไหมมีความเขมแข็ง   

เกษตรกรมีความเห็นวา  “เราทํามาหากินโดยสุจริต    รัฐเคยชวยก็เลิกชวย    แตกอนเคยชวย 200 บาท

ตอกลอง  แตพอเปนเศรษฐกิจเสรี  เขาบอกวารัฐบาลไมสามารถอุดหนุนได  เกษตรอําเภอก็ไมเคยมา

สนใจ   อยากใหรัฐบาลชวยใหเกษตรกรมีรายไดดีๆ พยุงราคาใหดีๆ .....อยากใหรัฐชวยค้ําชูเกษตรกร

เล้ียงไหม  ถึงจะเปนกลุมเล็กก็เปนคนไทยเหมือนกัน” 
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เกษตรกรเลี้ยงไหม   จังหวัดเลย 
 เกษตรกรรายนี้อายุ 43 ป เล้ียงไหมมาแลว 5 ป กอนมาเลี้ยงไหม  เขาปลูกขาวโพด  ขาว และ 

ถั่วลันเตาในที่ดินของตนเอง  ในรอบหนึ่งปเพาะปลูก  เกษตรกรปลูกขาวและขาวโพดไดหนึ่งครั้ง  ปลูกถั่ว

ลันเตาได 2 ครั้ง รายไดในขณะนั้นตกประมาณปละ “หมื่นกวาบาท”   ในชวงนั้นเขาเปนหนี้ธนาคาร

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ประมาณหาหมืน่บาท  “เปนหนี้ ธกส. กอนเลี้ยงไหม ตอนนี้

เหลือ 2 หมื่น แตกอนเปนหนี้ 4 หมื่น ทยอยสงไปเรื่อย” 

 ในป พ.ศ. 2541 เขาตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพมหานคร  ไดงานเปนแรงงานกอสรางบริเวณ

ถนนสีลม ไดคาจางวันละ 135 บาท  หลังจากเก็บเงินไดกอนหนึ่งเขาเดินทางกลับบานในป  พ.ศ. 2543    

 ในชวงป พ.ศ. 2543 กรมสงเสริมการเกษตรมีโครงการสนับสนุนการประกอบอาชพีเลี้ยงไหม 

เขาไดรับการสนับสนุนการสรางโรงเลี้ยงไหม  จึงประกอบอาชพีเลี้ยงไหมตั้งแตนั้นมา  โดยเลี้ยงไหมใน

ระบบเกษตรพนัธะสัญญากับบริษัท จุลไหมไทย  จาํกัด   เขากลาววา ความจริงอยากเลี้ยงไหมมานาน

แลว  แตไมมีทุน  เพื่อนบานทีป่ระกอบอาชีพเลี้ยงไหมมากวา 10 ปลวนแตมีรายไดมั่นคง  เมื่อเก็บเงินได 

จึงตัดสินใจเขาสูอาชีพเลี้ยงไหม  

 เกษตรกรเลาวาวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกพืช และเลี้ยงไหมมีความแตกตางกัน  เขากลาววา 

“เล้ียงไหมเหนื่อยกวามาก   ปลูกขาวโพดมีเวลามากกวาเยอะ”  การเลี้ยงไหมตองทํางานเปนเวลา  

เนื่องจากไหมตองกินอาหาร  และแมวาไหมในชวงวัยตนจะไมตองการเวลาดูแลเทากับไหมวัยที่ส่ีและหา  

แตไรหมอนตองการการดูแลอยางสม่ําเสมอ   

 ในป พ.ศ. 2546-2547 อันเปนชวงที่รังไหมราคาตกต่ําเหลือกิโลกรัมละ 96 บาท ในขณะที่ตนทุน

การผลิตอยูที่ 116 บาท  เกษตรกรเลาวา  ทุกคนประสบปญหา  แตเนื่องจากมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน

ทั้งในกลุมผูเล้ียงไหม และกบับริษัทจุลไหมไทย   เกษตรกรจึงตัดสินใจ  “ทนทําไป”  เพราะเห็นวาการ

เล้ียงไหมมีอนาคต  เมื่อเทียบกับการปลูกพชืชนิดอื่นๆ  ซึ่งเขา “ลองมาหมดแลว”  เพื่อนเกษตรกรบางคน

เล้ียงไหมมากขึ้น เพื่อชดเชยรายไดที่เสียไป  ในขณะที่บางคนเลิกเลี้ยง  หันไปประกอบอาชีพรับจาง  ซึง่

เกษตรกรใหความเห็นวา  “นาเสียดาย  เพราะโรงเลี้ยงไหม  ตองลงทุนสูง  หากจะกลับมาเลี้ยงใหม  ตอง

มีทุน”    

 ประสบการณราคาไหมตกต่ําทําใหเกษตรกรใหความสําคัญตอการรวมตัวกันใหเขมแข็งเพื่อ

สรางอํานาจตอรอง  “เราตั้งเปนกลุม ชวยเหลือกันทุกบาน  เพื่อใหอาชพีเราอยูได  ..... รายไดจากไหม

เปนหลักเปนฐานกวาทุกอยางที่เคยทํามา  ทําทุกอยางหมดแลว ไมไดเทาเลี้ยงไหม   ถาจะใหเปดเสรีคง

ตองสูกันอีก....เงินชดเชย เงินกอนไมรูจะเอาไปทําอะไร  ลองทํามาแทบทกุอยางแลว จะใหลองอะไรอีก

ละ ขาว ถั่ว มัน ขาวโพด?”     
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ภาพที่ 7.20 
                                           เกษตรกรเลี้ยงไหมที่จงัหวัดเลย 
 

                  
 

เกษตรกรมีความพอใจในอาชพีเลี้ยงไหม  เขากลาววา  “เหนื่อย...แตมรีายไดประจํา ทํามา

หลายอาชีพแลว  แตมาทําไหม เพราะตอนนีย้ั่งยืน มีรายไดเปนรายเดือน ไปไหนเครดิตดีหมด  คนทําไหม 

เครดิตดี อยากไดปม อยากไดอุปกรณอะไร เขาจะเชือ่ใจเรา”  ครอบครัวของเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน  

 เมื่อถามวาหากไมไดเล้ียงไหม จะทําอยางไร เกษตรกรตอบวา “ถาไมมไีหมเลี้ยง คงทํานา  ตอง

หาอะไรมาทําเสริม ไปรับจางกอสราง  กรุงเทพฯที่อยูที่กินลําบาก ไมไหวหรอก  ถามีงานอยูบานเราดีกวา 

ครอบครัวอบอุน”  
 

3.6 โคนม 
ขอมูลการเลี้ยง 

 สถิติกรมปศุสัตวในป พ.ศ. 2547  ระบุวาประเทศไทยมีฟารมโคนม  23,439 ฟารม   ซึ่งลดจากป 

2546 รอยละ 41   (ตารางที่ 7.22)  
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ตารางที่ 7.22  
          ฟารมโคนมในประเทศไทย  ในป 2547 
 

พื้นที ่ จํานวนฟารม รอยละ จํานวนโคนม รอยละ 

กลาง 12,117 51.7 246,536 60.4 

อีสาน 5,414 23.1 82,021 20.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,173 9.3 38,984 9.5 

เหนือ 3,078 13.1 32,468 8.0 

ใต 657 2.8 8,341 2.0 

รวม 23,439 100.0 408,350 100.0 

ที่มา : กรมปศุสัตว  

 

ผลผลิตน้ํานมรวมในป 2547 คิดเปน  746,646 ตันตอป  หรือ โดยเฉลี่ย 2,045.6 ตันตอวัน  

(ตารางที่ 7.23) น้ํานมดิบรอยละ 73.9 รวบรวมโดยสหกรณ  ที่เหลือคือรอยละ 26.1 เอกชนเปนผูรวบรวม    

และคาดการณวาในป 2548 จะผลิตน้ํานมดิบไดรวม 822,345  ตันตอป หรือเฉลี่ยวันละ  2,253 ตัน  

(สถิติกรมปศุสัตว และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อางใน  สินชัย เรืองไพบูลย, 2548)   สวนในป 

2549 ผลผลิตน้ํานมดิบคาดวาจะมีประมาณ 2,200 ตันตอวันเชนกัน   (จิตศักดิ์ ไชยพาน, ออนไลน)  

ฟารมโคนมประมาณรอยละ 70  มีววัไมเกิน 20 ตัว   (กรมปศุสัตว, ออนไลน) 

 

 
ตารางที่  7.23  

จํานวนโคนมและน้ํานมดิบที่ผลิตไดในประเทศไทย ป 2542-2547 
 

                       จํานวนโคนมปลายป (ตวั) ป 
ลูกโค โคสาว แมโค รวม 

ผลผลิตน้ํานมดิบ 
       (ตัน) 

2542 50,446 112,507 186,366 349,319 464,514 

2543 51,799 115,830 194,003 361,632 520,115 

2544 53,621 120,529 199.417 373,567 587,700 

2545 55,213 123,988 207,444 386,645 660,297 

2546 88,422 87,238 265,827 441,487 731,923 

2547 118,042 79,963 210,345 408,350 746,646 

ที่มา : สินชัย เรืองไพบูลย (2548)  
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ในดานตนทุนการผลิต สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุวาตนทุนการผลิตสูงขึ้นทุกป โดย

ตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารขน  ในทํานองเดียวกัน ราคาที่เกษตรกรจําหนายไดก็เพิ่มขึ้น อัตราการให

นมของแมโคสงูขึ้นโดยลําดับ  ซึ่งในภาพรวมผลผลิตนมตอโค 1 ตัวคิดเปน 3,500 ลิตรตอป (แมโคใหนม

ไดปละประมาณ 305 วัน)  ระยะเวลาเลี้ยงแมโคใชเวลา  27 เดือน  แมโคสามารถผสมและตั้งทองไดเมื่อ

อายุ 18 เดือน  หากผสมติดจะตั้งทอง  9 เดือน  แมโคมีลูกทุกป 

 
ตารางที่  7.24  

 ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ  ราคาน้ํานมดบิที่เกษตรกรขายได และ อัตราการใหนมของแมโค  
 

ป ตนทุนน้ํานมดบิ ราคาที่เกษตรกร ราคาอาหารขน อัตราการใหน้ํานมของแมโค(ก.ก./ตัว/วัน) 

 (บาท/กก.) ขายได (บาท/กก.) (บาท/กก.) เฉลี่ยทัง้ประเทศ ฟารมตัวอยาง 

2542 7.47 10.94 5.30 9.71 11.91 

2543 7.56 11.12 5.57 10.11 11.50 

2544 8.00 11.33 5.93 10.13 11.53 

2545 8.15 11.34 6.05 10.30 11.15 

2546 8.20 11.38 6.16 10.50 11.59 

2547 8.35 11.69 6.20 11.00 11.70 

ที่มา : สินชัย เรอืงไพบูลย (2548) 

ระยะเวลาเลี้ยงแมโคใชเวลา  27 เดือน  แมโคสามารถผสมและตั้งทองไดเมื่ออาย ุ 18 เดือน  

หากผสมติดจะตั้งทอง  9 เดือน  แมโคมีลูกทุกป ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของไทยสูงกวาออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด  
ตารางที่ 7.25 

ตนทุนการผลติน้ํานมดิบของประเทศตางๆ  
 

ประเทศ ตนทุนการผลติน้ํานมดิบ (บาท/กิโลกรัม) 

ญี่ปุน นอรเวย สวิสเซอรแลนด 18-28 

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 10-14 

ยุโรป 12 

ไทย 8-10 

ออสเตรเลีย 6.50 

นิวซีแลนด 6 

     ทีม่า : จิตศักดิ์  ไชยพาน (2547, น.35)  
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 สวนคุณภาพของน้ํานมดิบนั้น กลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณระบุวา  องคประกอบน้ํานมดิบในป 2548  ไมแตกตางจากป  2547  โดยเปอรเซนตไขมันลดลง

จาก  3.75 เปน  3.71  เปอรเซ็นต โปรตีนลดลงจาก 3.09 เปน 3.04  วัตถุแข็งที่ไมใชไขมันลดลงจาก  

8.47 เปน 8.37   เปอรเซ็นตวัตถุแข็งทั้งหมดลดลงจาก  12.15  เปน  12.14  ทั้งนี้องคประกอบน้ํานม

ยังคงสูงกวามาตรฐาน สวนความสะอาดมีคาคุณภาพลดลง คาเฉลี่ยของจํานวนจุลินทรียในน้ํานมหนึ่ง

มิลลิลิตร เพิ่มขึ้นจาก 209,670 เซล  เปน 425,707  เซล  ซึ่งสูงกวามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สวน

คาเซลเม็ดเลือดขาวลดลงจาก 549,924 หนวย เปน 531,860 หนวย ซึ่งยงัคงสูงกวามาตรฐานเชนกัน 
                                                          

ตารางที่   7.26  
                                      คุณภาพน้ํานมดิบที่ผลติในประเทศไทย 
 

ป % ไขมัน % โปรตีน % SNF % SF จุลินทรีย เม็ดเลือดขาว 

2547 3.75 3.09 8.47 12.15 209,670 549,925 

2548 3.71 3.04 8.37 12.14 425,707 531,860 

ที่มา : กลุมวิจยัเศรษฐกิจการปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
หวงโซมูลคาของตลาดผลติภัณฑนมสดของไทย 
 หวงโซมูลคาของผลิตภัณฑนมสดเริ่มจากเกษตรกรโคนม  ซึ่งจะนํานมสดสงใหแกสหกรณหรือ

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ วันละสองเวลา  สหกรณและศูนยรวบรวมน้ํานมดบิขายตอใหกับโรงงานแปรรูปซึ่ง

มีขอตกลงซื้อขายนมสดลวงหนาปตอป  ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญในอุตสาหกรรมนมคือ ผูเล้ียงโคนม 

สหกรณโคนม  ผูผลิตอาหารสัตว ผูแปรรูป และ ภาครัฐ ทั้งนี้สหกรณโคนมมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผู

เชื่อมตอระหวางเกษตรกรกับตลาด ในป 2548  มีสหกรณทั่วประเทศจํานวน 113 สหกรณ และ มีศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบทั่วประเทศ  60 ศูนย  การที่มีสหกรณและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบจํานวนมาก เนื่องจาก

ฟารมโคนมสวนใหญเปนฟารมขนาดเล็ก ไมสามารถลงทุนดานอุปกรณในการรักษาคุณภาพนม  (จติ

ศักดิ์ ไชยพาน, ออนไลน)  หวงโซมูลคาของนมปรากฏดังแผนภาพ  
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แผนภาพที่ 7.2  
    หวงโซมูลคาผลิตภัณฑจากนมสดไทย 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

การทําขอตกลงซื้อขายน้ํานมดิบระหวางสหกรณโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ เร่ิมตนจาก

ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมกลุมเกษตรกรผูรวบรวมน้ํานมดิบ รวบรวมและสรปุ

ตัวเลขปริมาณนมทั้งหมด นําเสนอตอตัวแทนของโรงงานแปรรูปซึ่งรับซื้อนํ้านมดิบ 2 กลุม คือโรงงานแปร

รูปขนาดใหญที่ผลิตสินคาที่ทําจากผลิตภัณฑนม  และโรงงานแปรรูปท่ีผลิตเฉพาะนมพาสเจอรไรส  

ขอตกลงนี้ระบุปริมาณรับซื้อตอวันเปนคาเฉลี่ยตลอดทั้งป  รวมทั้งสิทธิประโยชนที่จะไดรับตามสัดสวน

การซื้อน้ํานมดบิ ซึ่งก็คือปริมาณนมผงที่สามารถนําเขาได และ การจําหนายนมโรงเรียน   

 ขอตกลงลาสุด ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 ระบุวาปริมาณนมที่ผลิตไดทั่วประเทศ 2,119.15 ตัน  

จําหนายใหผูประกอบการ 3 กลุม  ดังนี้ 

 กลุมแรก2F

3 เปนกลุมโรงงานแปรรูป 13 โรงงาน  ที่ขอโควตานมผงนําเขา  กลุมนี้รับซื้อนํ้านมดิบ 

1,361.85 ตัน 

 กลุมที่สอง3F

4 เปนโรงงานแปรรูป 3 โรงงานที่ไมขอโควตานมผง  กลุมนี้รับซือ้นมดิบ  391.10 ตัน 

 กลุมที่สามคือกลุมโรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส จํานวน  61 โรงงาน  รับซือ้นมดิบ 

356.20 ตัน   

                                                 
3 โรงงานในกลุมนี้ไดแก ฟรีสแลนด ฟูด โฟรโมสต  ซีพี-เมจิ  อุตสาหกรรมนมไทย เนสทเล (ไทย)  ดัช

มิลล/แดรี่พลัส   คันทรีเฟรช  คัมพินา(ประเทศไทย)  ไมเนอรแดรี พรีเมียรแดรี่ฟูดส  มาลีสามพราน เอบีฟูดแอนด

เบเวอเรจ  สหกรณโคนมหนองโพ และ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น      
4 โรงงานในกลุมนี้ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.)  โครงการสวนพระองคจิตรลดา  และ  

เชียงใหมเฟรชมิลค   

เกษตรกร 

โคนม 

สหกรณ หรือ 

ศูนยรวมน้ํานม 
โรงงานแปรรูป 

ตลาดนม 

พาณิชย(36%) 

ตลาดนม 

โรงเรียน(64%) 

 ผูบริโภค 

นมผงนําเขา 
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น้ํานมดิบที่ผลิตไดภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการตองนําเขาจากตางประเทศ โดย

ผลิตภัณฑนมที่นํามากที่สุดคือนมผงขาดมันเนย  รองลงมาคือ เวย   นมผงเต็มมันเนย และบัตเตอรมิลค   

 
การเปดการคาเสรีและผลกระทบ 

ในทัศนะของกระทรวงพาณิชย  การเปดเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เปนโอกาสที่ไทยจะได

รวมมือกับออสเตรเลีย พัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกนมและผลิตภัณฑนม

คุณภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคต (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ออนไลน)  

เปาหมายหลักของขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2548  

และ ไทย-นิวซแีลนด  (มีผลบงัคับใช 1 กรกฎาคม 2548)   คือการปรับลดภาษีสินคา  โดยนมอยูในกลุม

สินคาที่มีความออนไหว (Sensitive Track)  
 กรณีออสเตรเลีย 
 กลุมสินคาที่มีความออนไหว เปนกลุมสินคาที่หากลดภาษีแลว จะสงผลใหมีการนําเขาเพิ่มมาก

ขึ้น  จนอาจกระทบตอการผลิตของเกษตรกร และผูประกอบการภายในประเทศ  สินคาในกลุมนี้จึงตอง

คอยๆลดภาษีลง  สินคาบางรายการจําเปนตองมีมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard)  หรือการ

กําหนดปริมาณการนําเขาในแตละป  หากปใดมีการนําเขามากกวาปริมาณที่กําหนดก็จะเรียกเก็บภาษี

ในอัตราปกติ  ซึ่งเปนอัตราภาษีนําเขาที่เรียกเก็บจากประเทศคูคาอื่นๆที่ไมทําขอตกลงการคาเสรี  สินคา

ออนไหวจาํแนกไดเปน 

1. สินคาออนไหวที่มีโควตานําเขาตามพันธกรณีกับองคการการคาโลก ไดแก น้ํานมดิบ นม

พรอมดื่ม และ นมผงขาดมันเนย ตองยกเลิกภาษีภายใน 20 ป  ไทยตองเปดโควตาน้ํานมดิบและนม

พรอมดื่มใหแกออสเตรเลีย จํานวน 120 ตัน  ในอัตราภาษรีอยละ  20 โดยภาษีจะลดลงรอยละ 1 ตอป 

จนเหลือรอยละ 0 ในป 2568 

กรณีนมผงขาดมันเนย4F

5 ไทยตองเปดโควตานมผงขาดมันเนยใหออสเตรเลียเปนการเฉพาะ

จํานวน 2,200 ตันในป 2548  โควตานี้จะเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ทุกๆ 5 ป จนถงึ 3,523.5 ตันในป พ.ศ. 2568  

โดยภาษีจะลดลงรอยละ 1 ทุกป จนเหลือรอยละ 0 ในป 2568 และไมมีการกําหนดโควตาอีกตอไป  ดัง

ตารางที่ 7.27  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากโควตานมผงที่ไทยผูกพันภายใต WTO และ FTA ไทย-ออสเตรเลีย 

พบวา  ในป 2549 โควตานมผงนําเขากําหนดที่ 57,200 ตัน โดยรอยละ 80 จัดสรรใหโรงงานแปรรูปที่ใช

                                                 
5 ภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (WTO) ประเทศไทยมีขอผูกพันตองเปดโควตานําเขานมผง

อยางต่ํา 55,000 ตันตอป  โดยมีภาษีในโควตาไมเกินรอยละ 20  แตในทางปฏิบัติ ปริมาณนมผงขาดมันเนยที่

นําเขาจริงประมาณ 70,000 ตันตอป  ซึ่งเกินโควตาอยู 15,000 ตัน โดยเรียกเก็บภาษีในอัตราต่ําเพียงรอยละ 5  
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น้ํานมดิบและนมผงรอยละ 80  (45,760 ตัน) อีกรอยละ 20  (11,440 ตัน)  จัดสรรใหโรงงานอื่นๆที่ไมใช

น้ํานมดิบ โรงงานเหลานี้จะตองจายเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาน้ํานมดิบในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท   

 
ตารางที่  7.27 

ขอตกลงการคา ไทย-ออสเตรเลีย และ ไทย-นิวซีแลนดในสวนนม 
             และผลิตภัณฑนมที่เปนสินคาออนไหว 

 
ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด 
อัตราภาษี โควตา (ตนั) อัตราภาษี โควตา (ตนั) 

         
     สินคา 

2548 2568 2548 2568 2548 2568 2548 2568 
น้ํานมดิบ 20 0 20 0 

นมพรอมดื่ม 20 0 
}120 }192.19 

20 0 
}120 
 

}192.19 

นมผงขาดมันเนย 20 0 2,200 3,523.50 - - - - 

ที่มา : สินชัย เรืองไพบูลย (2548) 

 

2. กลุมสินคาออนไหวที่ไมมีโควตา อัตราภาษีจะเหลือ 0 ภายใน 10-15 ปแบบคอยเปนคอยไป 

และมีมาตรการปกปองพิเศษ โดยกลุมที่ยกเวนภาษีภายใน 10 ป ไดแก นมขน ครีมขนไมหวานและบตั

เตอรมิลค  กลุมที่ยกเลิกภาษีภายใน 15 ป ไดแกนมผงเต็มมันเนย  เวยที่มีสภาพเหลวและขน ผลิตภัณฑ

ที่ประกอบดวยสวนผสมของนมธรรมชาติที่ไมเติมน้ําตาลหรือสารหวาน เนยเหลว Anhydrous milk fat 

และเนยแข็ง  ดังตารางที่ 7.28 
   กรณีนิวซีแลนด 
 นิวซีแลนดไมขอโควตาพิเศษนมผงขาดมันเนยเพิ่มจากโควตาที่ไทยมีขอผูกพันกับองคการ

การคาโลก (55,000 ตัน) และจะยกเลิกภาษทีั้งในและนอกโควตาในป 2568  สําหรับน้ํานมดิบ และ นม

พรอมดื่ม  นิวซแีลนดจะมีโควตานําเขา 120 ตัน ตั้งแตป 2548 และเพิ่มเปน 192.19 ตันในป 2568  ซึ่งจะ

ยกเลิกภาษี  
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ตารางที่  7.28 
         นมและผลิตภัณฑนมที่ตองยกเลิกภาษีภายใน 10-15 ปและมีมาตรการปกปองพิเศษ 

 
ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด      สินคา ฐาน

ภาษี 
(%) 

การลดภาษี 
(%) 

SSG (ตัน) การลดภาษี 
(%) 

SSG (ตัน) 

ยกเลิกภาษีภายใน 10 ป 2548 2568 2548 2568 2548 2568 2548 2568 
นมและครีมขนไมหวาน 30 30 0 100 162.89 30 0 61.02 99.40 

บัตเตอรมิลค  18-30 15-30 0 3,000 4,886.68 15-30 0 5,764.43 9,389.65 

ยกเลิกภาษีภายใน 15 ป 2548 2563 2548 2563 2548 2563 2548 2563 
นมผงเต็มมันเนย 18 15 0 9,500 19,749.82 15 0 25,000 51,973.20 

เวยเหลวและขน 30 30 0 10 20.79 30 0 25.09 52.16 

ผลิตภัณฑที่ประกอบดวย

สวนผสมของนมธรรมชาติ 

30 30 0 10 20.79 30 0 10.00 20.79 

เนยเหลว 33 30 0 500 1,039.46 30 0 151.25 314.44 

Anhydrous milk fat 30 30 0 175 363.81 30 0 10.00 20.79 

เนยแข็งสด 33 30 0 50 103.95 30 0 216.39 449.86 

เนยแข็งฝอยหรือผง 33 30 0 50 103.95 30 0 233.75 485.95 

เนยแข็งผานกรรมวิธี 33 30 0 550 1,143.41 30 0 648.85 1,348.91 

เนยแข็งอื่นๆรวมครีมชีสที่

ไมผานกรรมวิธี 

30 30 0 360 748.41 30 0 141.08 293.30 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  อางใน สินชัย เรืองไพบูลย (2549) 
 
ขอเสนอของหนวยงานของรัฐตอการปรบัตัว 
 กรมปศุสัตวไดจัดทํายุทธศาสตรเพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันระยะยาวใหแก

เกษตรกรผูเล้ียงโคนม   (กรมปศุสัตว, 2548)  มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2557  

ใชงบประมาณปละประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ลานบาท  คิดเปนงบประมาณรวมทั้งหมด 41,695 ลาน

บาท   ยุทธศาสตรประกอบดวยพันธกิจสําคญั 5 ดาน ไดแก   

1. ดานการลดตนทุนการผลิต โดยเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต โดยจัดระบบการจัดการฟารมโค

นม วางระบบประกันคุณภาพการผลิตน้ํานมดิบ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคและน้ํานม 

2. ดานวิจัยและพฒันาโคนมและผลิตภัณฑนม โดยวิจัยพฒันาโคนม ผลิตภัณฑนมและสินคา

ตอเนื่อง 
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3. ดานการสนับสนุนการบริโภคนมสด โดยการรณรงคการบริโภคนมสด ยกระดับสินคานมที่

ผลิตจากนมสดใหเปนสินคาในเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาพ  สรางความสมดุลยระหวางปริมาณ

การผลิตและความตองการใชน้ํานม 

4. ดานการสงเสริมความรวมมอืทางการคา  โดยการพัฒนาตลาดสงออกพันธุโคนม 

ผลิตภัณฑนมและสินคาตอเนื่อง   รวมลงทุนการผลิตและการตลาดโคนมและผลิตภัณฑนม  

5. ดานการสรางความเขมแข็งใหองคกรในภาคโคนมและอุตสาหกรรมนมและการติดตามผล  

โดยการติดตามการนําเขาสงออกผลิตภัณฑนม  สรางความเขมแข็งใหองคกรเกษตรกร  

และจัดตั้ง Milk Board 

 
การเปดการคาเสรี : ผลกระทบตอเกษตรกร การปรับตัว และขอเสนอตอรัฐ 
 เจาหนาที่ของรัฐ  เกษตรกรเจาของฟารมขนาดใหญ  มีความเห็นตรงกันวาขอตกลงการคาเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย และ ไทย-นิวซีแลนด   มีผลกระทบทางลบมากที่สุดตอเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 

เนื่องจากทั้งสองประเทศเปนประเทศผูสงออกนมและผลิตภัณฑนมรายใหญของโลก และมีตนทุนการ

ผลิตต่ํากวาไทย  จะทําใหมีการนําเขาผลิตภัณฑนมจากทั้งสองประเทศเขามาจํานวนมาก  โดยเฉพาะนม

ผงขาดมันเนย ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบแทนน้ํานมดิบได มีคุณภาพสม่ําเสมอและสะดวกในการใช  เมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา 20 ป  ตองยกเลิกโควตาและอัตราภาษีนําเขาเปนรอยละ 0   นมที่เกษตรกรโคนม

ไทยผลิตจะไมสามารถแขงขันกับนมที่นําเขาได  เกษตรกรผูเล้ียงโคนมไทย ซึ่ง ณ ป 2548 มีอยูจํานวน

กวา 22,000 ครอบครัว ตองเลิกประกอบอาชีพในที่สุด  

 
เกษตรกรผูเลีย้งโคนม  
 เกษตรกรเคยไดยินคําวา FTA และ การคาเสรี  แตยังไมไดรับรูผลกระทบเนื่องจากเกษตรกรขาย

น้ํานมใหสหกรณโดยตรง  สําหรับเกษตรกรปญหาสําคัญในขณะนี้คือตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และ วัวเปน

โรคมากขึ้น   สงผลใหปริมาณนมที่รีดไดนอยลงและคุณภาพของนมลดลง  ทั้งนี้เกษตรกรมีความเห็นวา

หากจะใหนมอยูเทาเดิมตองหาวัวมาเพิ่ม  “สมัยกอน เคยไดเดือนละแสน สองแสน ตอนนี้ไดวันละพันหา  

ตกเดือนละสี่หมื่นกวาเดือนที่แลวฉันติดลบสามพัน... แตปหนาจะดีขึ้นเพราะวัวคลอดมากขึ้น  ที่ติดลบ

เพราะมีวัวนอย และวัวใหนมนอย”  อยางไรกต็ามเกษตรกรกลาววาชวงนี้นมขาดแคลน ทําใหสหกรณรับ

ซื้อไมยาก เกษตรกรมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของนม  เธอบอกวานมไมไดคุณภาพสงสหกรณ

ไมได เพราะจะมีผลกระทบตอสหกรณทั้งหมด   “แตชวงนี้นมไมพอ ตลาดตองการ นมขี้ร้ิวขี้เหรก็ยังพอ

ขายได” 
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ภาพที่ 7.21  
  โรงเลี้ยงโคนมของเกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่อําเภอมวกเหล็ก       
 

  
 

เกษตรกรกลาววาเมื่อ 4-5 ปที่แลว หากมีคนมาขอคําแนะนํา อาจจะแนะนําใหเล้ียงโคนม แต

ปจจบุันนี้ คงตองคิดใหมแลว  “เดี๋ยวนี้ไมแนะนําใหเล้ียง ลงทุนเปนแสน ทั้งคอกประจาํ คอกพัก โรง

ฟาง ตองมีพรอมทุกอยาง” เกษตรกรยังกลาววาตนทุนที่สูงยังเปนผลจากคาอาหาร  คาขนสง คา

เวชภัณฑ ทั้งนี้เกษตรกรมีวิธีทําใหตนทุนใหต่ําลงดวยการ  

1. ปลูกหญาเอง  “ถาไมปลูกตองขยันไปหา   เวลาวัวไมสบายสําคัญมาก เพราะเขาจะกินหญา

มากกวาอาหารเม็ด”  

2. ลดอาหารเสริมลง  เกษตรกรกลาววา “อาหารเสริมไมเกี่ยวกับโปรตีนในนม  เพราะเกี่ยวกับ

อากาศมากกวา   อยางเดือนพฤศจิกา(ยน)  ธันวา(คม) มกรา(คม)  กมุภา(พันธ) นมจะเยอะ 

และดีดวย เพราะอากาศเย็น...บางทีฉันก็เปดเพลงใหวัวฟง”   

3. ปรับเปล่ียนอาหารจากอาหารขนเปนกากมัน  ซึ่งคุณคาทางอาหารต่ํากวา  ทําใหลดตนทุนได

ครึ่งตอครึ่ง  

4. ใหอาหารวัวตามอาย ุ 

5. ตองตัดใจขายววัที่กินจุ  วัวที่ผสมไมติด  “เอาไปสงแขก”   

6. ตองประหยัด  “รัดเข็มขัดมากขึ้น   อะไรที่ไมควรจายอยาไปจาย ...ตองรูวาโลกทุกวันนี้เปนโลก

แหงความลอลวง ถาวิ่งตามสือ่ ตามโฆษณาจะเดือดรอน”  
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ภาพที่ 7.22 
  โรงเลี้ยงโคนมของเกษตรกรฟารมขนาดกลางที่อําเภอมวกเหล็ก  
      ที่เห็นในภาพเปนแมโคทีเ่ตรียมปลดระวาง 
 

  
 

เกษตรกรยังปลูกพริกเปนรายไดเสริม  เธอบอกวาพริกไดราคาดี  และยังมมีะตูมที่เธอตัดมาหั่น

ตากแหง  ขายไดกิโลกรัมละ 40 บาท   

เกษตรกรตองการใหรัฐสนับสนุนเครื่องทุนแรง เชนเครื่องทําอาหารหยาบ  ลดราคาอาหารหยาบ 

ควบคุมคุณภาพของอาหาร 
 
สหกรณโคนม  

เจาหนาที่บริหารของสหกรณโคนมแหงหนึ่งมีความเห็นวา  การเปดเขตการคาเสรีสงกระทบใน

แงจิตใจมากกวา ไมไดกระทบโดยตรงตอการประกอบอาชีพ  เนื่องจากกอนการลงนามขอตกลงการคา

เสรี มีการคดัคานกันมาก กอใหเกิดความวิตกกังวล  แตความจริงแลวราคาน้ํามันที่เพิ่มขึน้กวา 2 เทาใน

รอบปที่ผานมาสงกระทบตอรายไดของเกษตรกร และ สหกรณมากกวาการเปดเขตการคาเสรี   การเลี้ยง

โคนมพัฒนามาเปนลําดับแตชะงักเพราะราคาน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันอยูในทุกกระบวนการผลิต เกษตรกร

ไดนมเทาเดิม แตตนทุนสูงขึ้น 

สหกรณยังมีความเห็นวา ณ ปจจุบันคือป 2549 หากพิจารณาเฉพาะเรื่องการเปดเขตการคาเสรี

จริงๆแลวไมกระทบ เขากลาววา “ความจริงนมผงขาดมันเนยอยูกับเรามานานแลว FTA  ทําอะไรไมไดอยู
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แลว”    และที่กระทบมากเชนกันก็คือการที่นักการเมืองบางคนนําเขานมผงขาดมันเนยนอกโควตาเขามา

จากตางประเทศ   ทําใหปริมาณนมในตลาดเพิ่มมากขึ้น 

ปญหาที่สมาชกิสหกรณเผชิญอยูก็คือตนทุนการผลิตสูงมาก  โดยเฉพาะคาอาหารขน อาหาร

หยาบซึ่งคิดเปนรอยละ 70 ของตนทุน และยังมีคาขนสง   ในชวงสองปที่ผานมา สมาชิกของสหกรณ

นอยลง ในเวลาสองป จํานวนสมาชิกลดลงจาก 1,100 ราย เหลือ 870 ราย  เพราะตนทุนการเลี้ยงวัวสูง

มาก   ราคาที่สหกรณซื้อจากเกษตรกรอยูในชวง 9 บาทถึง 11.30 บาทขึ้นอยูกับคุณภาพของนม ซึง่

ปจจบุันมี  4 เกรด ขึ้นอยูกับระดับไขมัน เชื้อแบคทีเรีย และเม็ดเลือดขาว  นมเกรดต่ําที่สุดขายไดในราคา 

9 บาทตอกิโลกรัม  

สวนสหกรณ เมื่อรับซือ้จากเกษตรกรมาแลว ตองมีกระบวนการนํานมเขาเครื่องรีดเพื่อรักษา

คุณภาพของนมกอนที่จะสงขายตอใหโรงงาน ในราคากิโลกรัมละ  12.50 บาท อันเปนราคาที่กําหนดมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2542  คือ  8 ปมาแลว     

รายไดของเกษตรกรจึงขึ้นอยูกับปริมาณนมที่รีดไดในแตละวัน (ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนแมโคที่ให

นม) และ คณุภาพของนม  ในขณะที่ตนทุนของนมสดไมไดจํากัดเฉพาะตนทุนแมโคที่รีดนม แตเปน

ตนทุนในการจัดการฟารมซึ่งมีทั้งโคที่ใหนมและที่ไมไดใหนม  แตฟารมเล็กรีดนมไดมากกวาฟารมขนาด

ใหญ  เพราะเกษตรกรสามารถเอาใจใสดูแลวัวไดทั่วถึง  โดยทั่วไปวัวจากฟารมเล็กจะใหนมประมาณ 

12.5 กิโลกรมัตอตัวตอวัน  ฟารมกลาง 11 กิโลกรัม  ฟารมขนาดใหญ 10 กิโลกรัม  ในขณะที่ปริมาณที่

ควรจะเปนคือ 13  กิโลกรัมตอวัน อันสอดคลองกับท่ีเกษตรกรคนหนึ่งกลาววา  “เล้ียงวัวตองเอาใจ  ตอง

เล้ียงดีๆ  คิดวามันเปนนายเรา  ..วัวนี่ไมไดเลย อากาศอบอาว รอน ฝนตก แฉะ   วัวมนัจะไมนอน ไม

พักผอน ไมกินน้ํา     นมกจ็ะนอย...  ไมดีดวย..  เปนวุน”    

 เกษตรกรยังตองใหความสําคัญเรื่องอาหารดวย เพราะอาหารสําคัญ  หากอาหารดี แมโคจะให

นมดี ปวยยาก และจะผสมติดงายดวย คุณภาพของนมขึ้นอยูกับความสมบูรณของแมววัและสุขศาสตร

ในการรีดนม 

ฟารมขนาดเล็กมีวัวรีดประมาณ 5-10 ตัว  ขนาดกลาง   11-25 ตัว สวนขนาดใหญมีวัว

ประมาณ 30 ตัวขึ้นไป  ฟารมโคนมที่จะทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด หรือ Economies of scale  คือ

มีจํานวนแมวัวรีด 20 ตัว     สัดสวนระหวางวัวรีดและไมรีดควรจะเปน  60:40  ซึ่งปจจบุันเปนตรงกันขาม

คือ 40:60   ในจํานวนนี้มีแมวัวที่ควรจะตองคัดทิ้ง แตเมื่อเกษตรกรเลี้ยงวัวจนเปนญาติไปแลว ตนทุนก็

สูงขึ้น  ฟารมขนาดเล็กจะอยูไดยากเพราะขาดอํานาจตอรอง และไมมีการประหยัดจากขนาด (Economy  

of scale)   

เกษตรกรที่มีรายไดไมพอตองหันเหไปทําพืชไร ปลูกขาวโพด  เกษตรกรที่เปนเจาของฟารมขนาด

เล็กจํานวนมากตองเลิกประกอบอาชพี หันไปเปนแรงงานรับจางแทน  ทั้งๆที่ปริมาณน้ํานมในปจจุบันไม

พอกับความตองการของตลาด   
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สวนเกษตรกรที่ไมหันเหอาชีพตองปรับตัว ตองคิดวาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดอยางไร 

ทําอยางไรใหโคกินอาหารเทาเดิม อยูเทาเดิม แตไดน้ํานมมากขึ้น และเปนนมที่มีคุณภาพ    ตนทุนน้ํานม

ดิบในขณะนี้ไมไดจํากัดที่เฉพาะตนทุนที่เกิดจากแมโคเทานั้น  แตเปนตนทุนฟารม  ซึ่งรวมท้ังโคที่รีดนม

ไดและโคที่ไมไดรีดนมดังไดกลาวแลว การพยายามลดตนทุนใหมากที่สุดอาจสงผลถึงการปรับปรุงพันธุ

ในอนาคต  เพราะไมมีใครลงทุนในระยะยาว    “มาถึงวันนี้ไมมีใครสนใจ FTA ไมตองถึงมือ FTA หรอก”   

เมื่อราคาซือ้ขายหนาโรงงาน  อยูที่ 12.50 บาท  แตตนทุนนมผงขาดมันเนยละลายน้ําอยูที่ 9-11 

บาท  ส่ิงที่เกษตรกรเผชิญคือทั้งตนทุนที่สูง และ ราคาขายที่สูง  ไมสามารถแขงขันกับนมผงที่นําเขาได   

ซึ่งแมเกษตรกรจะเผชิญปญหามาก  แตก็คงไมมีเวลาไปเดนิขบวน รัฐบาลจึงไมกลัวม็อบเกษตรกรโคนม 

เพราะเกษตรกรไมมีเวลา การเลี้ยงโคนมใชเวลาทั้งวัน เกษตรกรตองรีดนมวันละ 2 คร้ัง เพราะถาไมไดนม

จะถูกปรับ  เกษตรกรโคนมจึงมีโลกทัศนแคบ “วันๆอยูกับวัว ทุกคนมีภาระ  ไมมีโอกาสรับรูขาวสาร รับ

ขาวสารจากองคกรเทานั้น เพราะฉะนั้นถาองคกรไมมีความรู ก็ไมไดขอมูล” 

ขอเสนอของสหกรณตอรัฐมีดังนี้ 

1. ขอใหขึ้นราคาน้ํานมดิบ  

2. ควรสงเสริมการปลูกอาหารหยาบที่มีคุณภาพ  โดยควรสงเสริมผานสหกรณ  

3. ตองควบคุมราคาอาหารขน 

4. รัฐบาลควรสงเสริมการเลี้ยงโคนม  

5. ควบคุมสหกรณ สหกรณบางแหงไมอยูในระเบียบวินัย  ผูซื้อเบื่อหนาย  ไมทําตามโควตา 

ไมขายตามกาํหนด  แอบเอานมไปขายคนอืน่ๆ  

6. ตองสงเสริมผลิตภัณฑที่ “ผลิตจากนมสดแท”    เพราะคุณภาพของนมสดแทมีความสําคญั

สําหรับผูบริโภคบางกลุม อันรวมถึงการออกมาตรการใหผูผลิตระบุชนิดของนมที่ใชอยาง

ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ   รณรงคใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑจากนมสดแท   

 
ผูแปรรูปนม 
 ผูบริหารของบริษัทแปรรูปนมรายหนึ่งใหความเห็นวา  หากพิจารณาจากปจจัยทีจ่ําเปนตอการ

เล้ียงโคนม  โคนมไมเหมาะทีจ่ะเลี้ยงในประเทศไทย ทั้งภูมิอากาศ อาหารที่ใชเล้ียง  การเลี้ยงโคนมควร

เล้ียงในทุงหญา   โดยหญาเปนอาหารหลัก  อาหารหยาบเปนเพียงอาหารเสริม  ในกรณีของประเทศไทย

จึงตรงกันขาม  แมจะปรับสายพันธุเปนพันธุผสมเพื่อใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่น   แตเมื่อวิธีการเลี้ยง

ไมปรับเปล่ียน ก็ไมชวยเพิม่ปริมาณและคุณภาพของน้ํานม    

 เทาที่ผานมาอุตสาหกรรมโคนมรัฐบาลใหการสนับสนุนอยางมากมาโดยตลอด เมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมอืน่ รัฐบาลไทยสนับสนุนทั้งการปรับปรุงพันธุ  วัคซีน  ผสมเทียม และยังมีโครงการนม

โรงเรียน  ซึ่งใชปริมาณนมถึงประมาณรอยละ 30 ของนมที่ผลิตไดทั้งหมด (ในขณะที่ประเทศอื่น เชน 
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ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฟนแลนด  สวนแบงตลาดของนมโรงเรียนมีสัดสวนไมถึงรอยละ 10  (จิตศักดิ์ ไชย

พาน, ออนไลน)  

ผูแปรรูปนมมีความเห็นวา  การเปดเขตการคาเสรีไมไดสงผลกระทบตออตุสาหกรรมโคนม แต

มาทําใหมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น (Highlight) มากกวา  “FTA ไมกระทบ แตมา highlight ปญหา

มากกวา มาชีว้ามปีญหา และปญหาอยูทีก่ารจัดการภายใน”  อุตสาหกรรมน้ํานมดิบของไทยตองเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขนั ภายใตกรอบดานคุณภาพ และ ตนทุนหรือผลิตภาพ  เพราะในระยะยาวคง

ตองรักษาอุตสาหกรรมนี้ไว “ธุรกิจโคนมยังควรทําอยู ทั้งในแงเศรษฐกิจและสังคม แตตองจดัการ 

(manage)  เราเคยพึ่ง crop เปนหลัก แต crop มีความไมแนนอนสูง  ความเสี่ยงสูง  เสียมากกวาได แต

นม generate cash flow ตลอดเวลา  แตเสียดายที่เราทํากันโดยไมมีทิศทาง และ highly protected  มี

เพดานราคา”    

ขอเสนอของผูแปรรูปนมตอรัฐมีดังนี้ 

1. รัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากผูกําหนดราคาทั้งน้ํานมดิบ และ ราคาขายปลีกนมพรอมดืม่  เปน 

ผูสรางสภาวะแวดลอมที่ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตนมที่มีคุณภาพและตนทุนต่ํา  

2. รัฐตองสนับสนุนตองปรับปรุงสายพันธุและสถานที่เล้ียง    

3. ตองสงเสริมการเลี้ยงในลักษณะที่เปนธุรกิจ ตองพิจารณาโครงสรางตนทุน “ตองคิดวาหาก

จะเลี้ยง ตองมแีปลงหญาเทาไหร  ในสัดสวนเทาไหร  ตองมองเปนธุรกิจ เล้ียงเปนญาติไป

แลว วัวเหมอืนโรงงาน  input คืออาหาร output คือนมสด...ตองใหความสําคัญตอการ

บริหารจัดการฟารม” เกษตรกรยังตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางพื้นที่  จํานวนโค  

ปริมาณการผลติที่เหมาะสม  เนื่องจากปจจัยเหลานี้สงผลตอผลผลิตและตนทุนของนม 

4. มีมาตรการปรบัปรุงคุณภาพของอาหารจากโรงงาน  

5. สนับสนุนใหเกษตรกรขยายฟารม  Economies of scale มีความสําคัญ  ฟารมขนาดกลาง

มีตนทุนอาหารต่ํากวาฟารมขนาดเล็ก  เนื่องจากมีทุนมากกวา สามารถผลิตอาหารเองได 

หรือ หากจะซื้อก็สามารถซือ้ในปริมาณมากๆได   

 
4.5 โคเนื้อ  
ขอมูลการเลี้ยง 

 สถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุวา ในป พ.ศ. 2548  ประเทศไทยมีโคเนื้อประมาณ 

5.55 ลานตัว  และมีเกษตรกรที่เล้ียงโคประมาณ 818,947 ครัวเรือน  จํานวนโคและเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป  

ทั้งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนโคมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ กลาง และใต  
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 สัดสวนที่สูงของจํานวนฟารมผูเล้ียงขนาดเล็ก พบในจังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครราชสีมา 

ในขณะที่กลุมผูเล้ียงระดับกลางพบในจังหวัด  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  ลพบุรี นครสวรรค ตาก สวนผู

เล้ียงรายใหญพบที่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สกลนคร และนครราชสีมา ตามลําดับ 

 ตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในป 2548 ระบุสัดสวนของโคในภาคตางๆ คิดเปน

รอยละ 40.06, 25.87, 22.55 และ 11.51 ตามลําดับ ดงัตารางที่ 7.29 ตัวเลขของสํานักงานเศรษฐกิจไม

สอดคลองกับตัวเลขของกรมปศุสัตว ซึ่งมจีํานวนสูงกวาทั้งตัวเลขโคและผูเล้ียงโค  กลาวคือ ตัวเลขกรม

ปศุสัตวระบุวาในป 2547 มโีคเนื้อประมาณ 6.67 ลานตัว และมีเกษตรกร 1.02 ลานราย  ขณะที่

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุวาในชวงปดังกลาวมี โค  5.30 ลานตัว และมีเกษตรกร 773,641 ราย   
       
                                                      ตารางที่  7.29 
                                จํานวนโคเนื้อทีเ่ลี้ยงในประเทศไทยและเกษตรกร 
 

                                        สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร         กรมปศุสัตว* 
                          จํานวนโค 

     
    ป 

อีสาน เหนือ กลาง ใต รวม 
  เกษตรกร จํานวนโค เกษตรกร 

2545 1,922,265 1,240,431 1,091,785 565,232 4,819,713 - 5,550,185 962,433 

2546 2,008,014 1,304,853 1,143,507 591,796 5,048,170 722,950 5,900,236 991,000 

2547 2,110,820 1,378,256 1,193,111 614,435 5,296,622 773,641 6,668,332 1,020,657 

2548 2,225,742 1,437,069 1,253,044 639,796 5,555,651 818,947 - - 

รอยละ 40.06 25.87 22.55 11.51 100.00 - - - 

ที่มา :    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

           * กรมปศุสัตว  

 

เมื่อเปรียบเทียบกับออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูสงออกเนื้อโครายใหญที่สุดของโลก   มีประชากรโค

มากกวาประชากรมนุษย (ดังตารางที่ 7.30) และมพีื้นที่ทุงหญาที่กวางขวางและเหมาะสมตอการเลี้ยงโค      

รวมทั้งมีอุตสาหกรรมโคเนื้อที่เขมแข็ง  การเลี้ยงโคขุนของไทยยอมมีตนทุนโดยเปรียบเทียบสูงกวา ทัง้

การเลี้ยงขุนในทุงหญา (Grass-fed) และ การขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบ (Grain-fed)  
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ตารางที่  7.30  
        จํานวนประชากร พืน้ที่ และจํานวนโคทั้งหมด ในประเทศที่มีโคมาก 5 ประเทศ ดังนี ้

 

ประเทศ สัดสวนพลเมอืงตอจํานวนโค  สัดสวนพื้นที ่(ตรม.)ตอจํานวนโค  

จีน 10.19 : 1  70 : 1 

ไทย  9.76 : 1  70 : 1 

อเมริกา  3.01 : 1 100 : 1 

บราซิล   1.19 : 1  50 : 1 

อารเจนตินา  0.77 : 1  50 : 1 

ออสเตรเลีย  0.72 : 1 280 : 1 

ที่มา: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl และ  

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html       อางใน ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อ (2548)                                                 

 

เกษตรกรโคเนื้อของไทยมีขนาดการเลี้ยงที่แตกตางออกไป  เกษตรกรอาจจาํแนกไดเปนผูเล้ียง

รายยอย  ผูเล้ียงระดับกลาง และผูเล้ียงรายใหญ   คือมีทั้งที่เล้ียงแบบพื้นบาน  จํานวนที่เล้ียงมีไมมาก 

คือ 1-5 ตัว ฟารมขนาดกลางอาจมวีัวระหวาง 10-20 ตัว  ฟารมขนาดเล็กและใหญสวนใหญเล้ียงเปน

อาชพีเสริม โคเปรียบเสมือนรายไดที่จะนํามาใชเมือ่ไรก็ได   สวนฟารมขนาดใหญที่เล้ียงเปนอุตสาหกรรม 

อาจมีโคมากกวาหนึ่งพนัตัว เชน ฟารมลุงเชาว ที่อาํเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เปนตน  

 องคกรผูเล้ียงโคเนื้อที่มีบทบาทสําคัญคือสมาคมโคเนื้อ  และ สมาคมสงเสริมผูเล้ียงโคกระบือ  

องคกรหลังนี้มีบทบาททั้งในดานการคาโคกระบือท่ีมีชีวิต และ เนื้อชําแหละ สมาชิกขององคกรทั้งสอง

แหงมีทั้งที่ผูเล้ียงรายยอย รายกลาง และรายใหญ  ซึ่งครอบคลุมถึงผูเล้ียงที่เล้ียงโคที่มีนายภาพของเนื้อ

ในระดบัตางๆ คือ  ระดับลาง ระดับกลาง และ ระดับบน  ทั้งนี้ตลาดของเนื้อโคอาจจาํแนกไดเปนผูบริโภค

ขั้นสุดทาย และ ผูแปรรูป    หากพิจารณาวถิีการตลาดของโคเนื้อจะทําใหมองเห็นภาพวิถีของโคเนื้อและ

เนื้อโคไดชัดเจนขึ้น  หากพิจารณาตามระดับตลาดของเนื้อ เสนทางของโคเนื้อเปนดังนี้  
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แผนภาพที่ 7.3  
วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทยพิจารณาจากระดบัตลาด 

 

 

 
 

       เชิงธุรกิจ ขนาดกลาง           เกษตรกรรายยอย 
 

 

 

 
              ปลอยทุง 

   ขุน 10 – 12 เดือน     ปลอยทุง 

  ขุน 5 เดือน            ขุน 3 – 4 เดือน  ปลอยทุง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา :  ยุทธศาสตรพัฒนาโคเนื้อฯ (2548)  

 

 

1. ตลาดระดับสูง 

ลูกผสมยุโรป โคนมคัดทิ้ง 

โคแก 

เนื้อโคแชแข็งนําเขา แปรรูปเพื่อสงออก 

3. ตลาดระดับลาง 

ลูกผสมบราหมัน

เลือดสูง 
โคพื้นเมือง 

โรงฆาที่ถูกสุขอนามัย โรงฆายังไมถูก 

สุขอนามัย 
โรงฆายังไมถูกสุขอนามัย

หรือฆาในหมูบาน 

ภัตตาคาร 

โรงแรม 

ซุปเปอรมารเก็ต 

โมเดิรนเทรด 
โรงงานแปรรูป

เปนลูกชิ้น 

ตลาดพื้นบาน 

(ทองถิ่น) 

ผูบริโภค 

ลูกผสมบราหมัน 

2. ตลาดระดับกลาง 

โรงฆายังไมถูกสุขอนามัย

ตลาดสด 

ขุน 3 – 4 เดือน 
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 หากพิจารณาจากหวงโซมูลคา จะเขาใจเขาถงึผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดโคเนื้อมากขึ้น  

เสนทางของหวงโซมูลคาเริ่มตนจากเกษตรกรรายยอยที่เล้ียงโคแมพันธุ เมื่อแมพันธุตกลูก จะเลี้ยง

จนกระทั่งโครุนใหมอายุได 8-12  เดือน ซึ่งโคจะมีน้ําหนักประมาณ 180-200 กิโลกรัม  แลวจะขายตอให

พอคาทองถิ่น  พอคาทองถิ่นจะนําโคไปขายตอท่ีตลาดนัดโคกระบือ   เกษตรกรกลุมที่สองมารับซือ้  และ

จะเลี้ยงไวประมาณ 4-12  เดือน  ชวงนี้โคจะมีน้ําหนักประมาณ 300 กิโลกรัม   เกษตรกรขายโคตอให

พอคาทองถิ่น และพอคาทองถิ่นนําไปขายตอท่ีตลาดนัดโคกระบือ  ผูซื้อตอในขั้นตอนนี้อาจเปนฟารม 

หรือ เกษตรกรที่ซื้อไปขุนตออกีประมาณ 5-6 เดือน  จึงสงเขาโรงเชือด (สัมภาษณ นายเรวัติ  วัชราไทย 

(ลุงเชาวฟารม),   23 กรกฎาคม 2549)    ดังแผนภาพที่ 7.3  หวงโซมลูคาจึงประกอบดวย เกษตรกร

อยางนอย 3 กลุม  ตลาดนัดโคกระบือ  โรงเชือด  ที่ไมปรากฏชัดเจนในหวงโซมูลคือผูผลิตอาหารสัตว คือ 

เกษตรกรนาหญา และ โรงงานผลิตอาหารขนและอาหารหยาบ 

 
แผนภาพที่ 7.4    

ตัวอยางหวงโซมูลคาโคเนื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

สถานการณเนื้อโค  

 ตลาดเนื้อโคในประเทศไทย จาํแนกไดเปน 3 ระดับ  ตลาดระดับลาง ซึ่งไดแกตลาดเนื้อเขียง   

ลูกชิ้น  เนื้อบด  ซึ่งขายตามตลาด  คิดเปนมลูคาประมาณรอยละ 41   ตลาดระดับกลาง  อันไดแกเนื้อโค

ขุนทั่วไป ซึ่งแหลงจําหนายสวนใหญคือ ซปุเปอรมารเก็ต รานอาหารทั้งฟาสตฟูด สุกี้ยากี้ ซึ่งมมีูลคา

ประมาณรอยละ 58   และตลาดเนื้อระดับสูง อันไดแกเนื้อโคขุนนายภาพ  มูลคาประมาณรอยละ 1   ซึ่ง

ตลาดสวนใหญไดแก โรงแรมขนาดใหญ      

เกษตรกร 

เล้ียงแมโค

และลูกโค 

ลูกโคน้ําหนัก 

180-200 ก.ก. 

 

พอคาทองถิ่น 
ตลาดนัดโค 

กระบือ 

เกษตรกรเลี้ยงโคขุน  

        (4-12 เดือน) 
โคน้ําหนัก 

  300-400 พอคาทองถิ่น 
ตลาดนัดโค 

กระบือ 

เกษตรกรเลี้ยงโคขุน 

(5-6 เดือน) 
โรงเชือด 

โคมีน้ําหนัก 

  400- 450 
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ภาพที่ 7.23 
           เกษตรกรโคเนื้อรายยอย และเกษตรกรนาหญารวมใหขอมลู 
 

  
  

 เนื้อโคที่บริโภคมาจากทั้งเนื้อโคที่เกษตรกรเลี้ยงเองและมาจากโคที่ลักลอบนําเขาจากประเทศ

เพื่อนบาน เชน พมา ซึ่งผูนําเขาโดยผิดกฎหมายนี้จะตองเสียคาใชจายที่รูจักกันดีในชื่อ “คากอก” ให 

ตํารวจตระเวนชายแดน และเจาหนาที่ศุลกากรบางคน  วัวที่ลักลอบนําเขานี้ แมจะตองเสีย “คากอก” ก็

ยังถือวามีตนทนุต่ํากวาการที่เล้ียงเอง  เนื่องจากแมจะเปนโคที่ใหเนื้อสําหรับตลาดระดับลางก็ยังมีราคา

ถูกกวาโคในประเทศ   นอกจากนี้ยังมีเนื้อเถื่อนจากอินเดียที่เกษตรกรเรียกกันวา  “เนื้อกลอง” เนื้อเถื่อน

เหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตออุปทานของโคเนื้อและเนื้อโคภายในประเทศ และในทัศนะของเกษตรกร 

สงผลทางลบตอราคาของโคเนื้อและเนื้อโคภายในประเทศและรายไดของเกษตรกร และที่สําคัญคือ

รัฐบาลไมไดใสใจดําเนินการอยางจริงจัง  เนื่องจากมีผลประโยชนทับซอน  สถิติการจํานวนโคที่ขอ

อนุญาตฆาโคและคาดวาจะถกูฆาดังตารางที่ 7.31   นาจะเปนตัวบงชี้หนึ่งถึงอุปทานของโคในตลาด    
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ตารางที่  7.31  
จํานวนโคที่ขออนุญาตฆาและคาดวาถกูฆาจริง ป 2543 – 2547 

 
ขออนุญาตฆา (ตัว) คาดวาถูกฆาจริง(ตัว) 

ป 
ภาคเหนือ     ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต รวมทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศ 

2543 73,001 167,352 647,97 30,773 335,923 1,067,769 

2544 66,400 173,200 751,00 31,100 345,800 1,037,400 

2545       66,335 181,230 705,80 90,998 343,153 1,029,450 

2546       63,655 187,886 55,461 29,174 336,176 1,008,528 

2547       52,473 229,575 64,041 29,815 375,904 1,127,712 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ   กรมปศุสัตว  อางใน ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อฯ (2548) 

 

 ในทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียบางคนในอุตสาหกรรมโคเนื้อและเนื้อโค การเปดเขตการคาเสรี

ทําใหเกิดการทบทวนระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโคเนื้อและเนื้อโคของไทย  

รวมทั้งปญหาอปุสรรคในอุตสาหกรรมโคเนื้อและเนื้อโคของไทย    

 
ปญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย 
 รายงานยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อฯ ไดประมวลปญหาอุปสรรคการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ

ไทยไว 4 ดาน คือดานการผลิต การตลาด  ปญหาโรงฆาและการจัดการภายหลังการฆา  และ  ปญหา

ดานนโยบายของรัฐ  รวมทั้งไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคดวย แตในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะ

ปญหา ดังนี ้  (ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อเพื่อรองรับผลกระทบจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี, 

2549) 

 ปญหาดานการผลิต   อันสงผลตอประสิทธิภาพในการผลิต 

1. เกษตรกรขาดความรู  เกษตรกรกวารอยละ 99 เปนเกษตรกรรายยอย มีการศึกษาต่ํา ทําให

การดําเนินงาน การจัดการเลี้ยงดู  การปองกนัโรคไมไดมาตรฐาน 

2. ปญหาดานการปรับปรุงพันธุ  โคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยงกวารอยละ 60  เปนโคพันธุพื้นเมือง  

ในขณะที่รัฐยังใหบริการผสมเทียมไมทั่วถึง ทําใหขาดแคลนพอพันธุแมพนัธุที่จะผลิตลูกโค

เนื้อนายภาพที่จะนํามาเลี้ยงเปนโคขุน 

3. ปญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว เนื่องจากขาดแคลนน้ําในการปลูกพืช ในขณะเดียวกัน

เกษตรกรขาดความเขาใจถึงความจําเปนในการเก็บถนอมพชือาหารสัตวไวใชในยามขาด

แคลน 
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4. ปญหาดานการปองกันและควบคุมโรคระบาด  เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย 

ทําใหระบบการปองกันโรคไมไดมาตรฐาน 

5. ปญหาดานเงินทุน เกษตรกรขาดแหลงเงินทุนหมุนเวียน ขาดแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา จึงไม

สามารถขยายการเลี้ยงได  เนื่องจากตองใชเงินทุนสูง 

ปญหาดานการตลาด  อันสงผลตอการคาหรือการสรางรายไดจากเนื้อท่ีผลิต 

1. ผูบริโภคขาดความรูเกี่ยวกับโคเนื้อ และ ไมรูจักเลือกซื้อชิ้นเนื้อใหเหมาะสมกับการประกอบ

อาหาร  สวนผูคาเนื้อไมมีความรูดานเนื้อ จึงไมสามารถแนะนําการใชเนื้อแกผูบริโภค 

2. โรงฆาสัตวยังไมไดมาตรฐาน  สงผลตอสุขอนามัยและความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

3. ขาดการศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากเนื้อโคชิ้นสวนรอง  ทําใหตนทุนของเนื้อโคสูงขึ้น 

4. ขาดการสรางเอกลักษณหรือ Brand name  ในกรณีเนื้อโคคุณภาพสูง  ทาํใหเนื้อโคไมเปน

ที่รูจักหรือแพรหลายเทาที่ควร  

5. ยังขาดระบบสบืยอนกลับ  (Traceability)  อันสงผลใหการจัดการเกี่ยวกับโรคระบาด หรือ

ปญหาตางๆเกี่ยวกับโคและเนื้อโคเปนไปไดไมดีเทาที่ควร  

  ปญหาโรงฆาและการจัดการภายหลังการฆา   อันสงผลตอสุขอนามัยของเนื้อและความเชื่อมั่น

ของผูบริโภค 

1. โรงฆาหรือโรงงานแปรรูปโคไมไดมาตรฐาน  

2. ไมมีการกําหนดมาตรฐานโรงฆาที่มีขนาดตางๆกันเพื่อใหเปนทางเลือกของผูประกอบการ 

อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการลักลอบฆา 

ปญหาดานนโยบายของรัฐ  อันสงผลตอการผลิต การแปรรูป  การตลาด  โคเนื้อและเนื้อโคทั้ง

วงจร   

1. นโยบายการพฒันาโคเนื้อขาดความชัดเจน และไมตอเนื่อง  

2. การกําหนดนโยบายขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญคือเกษตรกร  โรงงาน

แปรรูปทําใหโครงการตางๆไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3. กฎหมาย และกฎระเบียบบางอยางลาสมัย  เชน พระราชบญัญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 
 
การเปดการคาเสรีและผลกระทบ  
 จากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2548 

ภาษีการนําเขาเนื้อโคแชเย็น แชแข็งในพิกัด 0201 และ 0202 ซึ่งกอนเปดเขตการคาเสรี มีอัตราภาษ ี

นําเขารอยละ 51 จะลดลงมาอยูที่รอยละ 40 ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 และจะทยอยลดลงจนเปนรอย

ละ 0 ในป พ.ศ. 2563  สวนโคมีชีวิต (ยกเวนโคพันธุ ซึ่งไมตองเสียภาษีอยูแลว)  อัตราภาษีจะลดลงจาก

รอยละ 10  เปนรอยละ 6   จนเปนรอยละ 0 ตั้งแตป  พ.ศ. 2552 เปนตนไป  และหลังป พ.ศ. 2563  จะ

ยกเลิกมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard)  
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ตารางที่  7.32 
         ปริมาณสินคาปศุสัตว (โคเนื้อ) ที่ออสเตรเลียสามารถสงมาไทย และไดภาษีตามขอตกลง 

        ที่มา :  ยทุธศาสตรพัฒนาโคเนื้อฯ (2548) 

 

  สวนผลกระทบจากการเปดการคาเสรีนั้น  ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อฯ  (2548) เสนอวา 

การเปดเขตการคาเสรีมีผลกระทบตอธุรกิจโคเนื้อของไทยอยางย่ิง  โดยยุทธศาสตรไดจําแนก

ผลกระทบในดานตางๆและในระดับตางๆ ดังนี้  

1. ผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย   ยุทธศาสตรฯเสนอวาผลกระทบจะมากหรือนอยจะขึ้นอยู

กับปจจัย 2 ประการ คือ 

 ประการแรกคือ ตนทุนนําเขาโคมีชีวิตที่จะนํามาขุนจากออสเตรเลีย  หากมรีาคาต่ํา จะสงผลให 

โคมีชีวิตของไทยตองปรับตัวลดลง อันเทากับวาเกษตรกรรายยอยจะมีรายไดลดลงดวย 

 ประการที่สอง ขึ้นอยูกับสวนแบงตลาดของเนื้อโคแชเย็นและแชแข็งที่นําเขามาจาก

ออสเตรเลีย  หากสวนแบงตลาดสูง ยอมจะสงผลยอนกลับไปยังผูเล้ียง ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรราย

ยอย  ผลกระทบจะปรากฏทั้งในดานปริมาณการเลี้ยงและราคาขาย ซึ่งผลกระทบตอกําไรในที่สุด 

2.  ผลกระทบตอผูประกอบการรายใหญ 

 ผูประกอบการรายใหญหรือเจาของฟารมทีม่รีะบบบริหาร จัดการที่ไดมาตรฐาน และเปนผูผลิต

เนื้อโคนายภาพเขาสูตลาดเนื้อโดยตรง นาจะไดรับประโยชน เนื่องจากโคที่นําเขามาขุนจากออสเตรเลียมี

ราคาถูกลงหรือราคาใกลเคียงกับโคเนื้อในประเทศ และยังมีนายภาพดีกวา เจริญเติบโตเรว็กวา สามารถ

ลดตนทุนคาอาหารขนและหยาบลง กําไรจะเพิม่ขึ้น 

ไทย-ออสเตรเลีย      สินคา ฐานภาษี 
(%) การลดภาษี (%) SSG (ตัน) 

ยกเลิกภาษีภายใน 5 ป 2548 2552 2548 2568 
โคกระบือมีชีวิต 10 6 0 0 0 

ยกเลิกภาษีภายใน 15 ป 2548 2563 2548 2563 
เนื้อโค  กระบือสด – 

แชเย็น แชแข็ง  

51 40 0 76 1613.25 

เครื่องในโค  กระบือสด 

แชเย็น  แชแข็ง   

33 30 0 140 291.05 

หนังโคกระบือดิบ 0 0 0 0 0 

หนังโคกระบือฟอก 5 0 0 0 0 
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 ผลกระทบในดานลบจะเกิดขึ้นในกรณีเนื้อโคนําเขา  ซึ่งมีราคาถูกกวาเนื้อท่ีผลิตในประเทศ  

ผูประกอบการดานโรงแรม หองอาหาร รานอาหาร หางสรรพสินคา(Super market) ตาง ๆ ก็จะหันไป

นําเขาเนื้อจากออสเตรเลียแทน ทําใหผูประกอบการหรือเจาของฟารมโคเนื้อรายใหญไดรับผลกระทบ 

3. . ผลกระทบตอธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 นอกจากเกษตรกรผูเล้ียงโค  ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโคเนื้อหรือธุรกิจตอเนื่อง

ตางๆ  อันไดแก  ผูประกอบการอาหารสัตว อาหารเสริมตาง ๆ เชน กากออย กากน้ําตาล กากรํา เปลือก

สัปปะรด   มันสําปะหลัง ขาวโพด  ผูประกอบการดานยาปองกันโรคและวัคซีน ผูใหบริการดานการผสม

เทียม แรงงานที่ถูกวาจางทาํงานในฟารมหรอืในไร โรงฆาสัตว พอคาปลีกและพอคาสงเนื้อโคชําแหละ จะ

ไดรับผลกระทบตามไปดวย  

4.   ผลกระทบตอโคมชีวีิต 

กรณีโคมีชีวิต  หากเปนโคพันธุ   ซึ่งรัฐบาลไมไดเก็บภาษีตัง้แตกอนเปดการคาเสรี การลดภาษี

เหลือรอยละ 0 จะไมมีผลกระทบ  สําหรับกรณีโคเนื้อหรือโคมีชีวิตที่นําเขาเพื่อการบริโภค จะเปนปญหา

ใหญ ผลกระทบที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นหากการลดภาษีทําใหราคานําเขาโคขุนมีชีวิตที่นําเขาจากออสเตรเลีย

มีราคาใกลเคียงหรือแตกตางในระดับที่ยอมรับไดกับโคขุนในประเทศ จะสงผลใหฟารมขนาดใหญ ซึง่มี

เงินทุนสูง หันไปนําเขาโคขุนจากออสเตรเลีย เนื่องจากขอไดเปรียบดานสายพันธุ  โคนําเขาจาก

ออสเตรเลียยังเจริญเติบโตไดไวและดีกวาโคขนุในประเทศ  อันจะสงผลกระทบทางลบตอเกษตรกรเลี้ยง

โคในประเทศ เพราะจะถกูแยงตลาดและจะทําใหขายโคเนื้อไดราคาถูกลงกวาเดิม (ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโคเนื้อเพื่อรองรับผลกระทบจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี, 2548) 

5. ผลกระทบตอตลาดเนื้อโค   

เนื้อโคที่ออสเตรเลียผลิตสงออกมีอยู 2 ชนิด คือ เนือ้โคที่ขุนดวยอาหารขนและหยาบ ซึ่งมีราคาสูง 

และ  เนือ้โคที่ขุนดวยหญา ซึง่ราคายอมเยากวา เนื้อสวนใหญที่สงมาขายในประเทศไทยสวนใหญจะเปน

เนื้อโคที่ขุนดวยหญา เนื่องจากผูบริโภคในไทยมีกําลังซื้อต่ํา ดังนั้นผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับตลาด

โคเนื้อในประเทศไทยจะเกิดในกรณีเนื้อโคที่ขุนดวยหญาเปนหลัก  

 ตลาดระดับสูง การเปดตลาดเสรีจะสงผลทําใหปริมาณการนําเขาเพิ่มมากขึ้น  เนื้อโคที่นําเขา

จากออสเตรเลียเปนเนื้อโคขุนดวยหญามากกวาที่จะเปนเนื้อโคที่ขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบ ซึ่ง

เมื่อรวมภาษีนําเขารอยละ 51 แลว มีราคาสูงกวาราคาเนื้อโคในประเทศไทย ซึ่งขุนดวยอาหารขนและ

อาหารหยาบ  แตในอัตราภาษีที่รอยละ 0 ราคาไมตางกันมากนัก   (ตาราง 7.33)  อยางไรก็ตาม ผูเล้ียง

โครายใหญรายหนึ่งใหความเห็นวา  “เนื้อโคขุนนําเขาจากออสเตรเลีย นายภาพสูของไทยไมได เพราะขุน

ดวยหญา  เนื้อโคขุนนายภาพของไทยขุนดวยอาหารขนอาหารหยาบ 
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ตารางที ่ 7.33      
        เปรียบเทียบราคาเนือ้โคขุนคุณภาพของไทยกับเนื้อโคขุนทุงหญานําเขาจากออสเตรเลยี 
         หนวย : บาท/ก.ก. 

    ประเภทเนือ้ เนื้อโคขุนคุณภาพไทย      เนื้อโคขุนทุงหญานําเขาจากออสเตรเลีย 
  ภาษี 51 % ภาษี 0 % 

สันใน 650-725 1,250 827 

สันนอก 450-580 870 576 

ทีโบน 360-434 735 487 

พับใน 193-210 480 317 

ที่มา : ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อ (2549) 

 

 ตลาดระดับกลางและต่ํา เชน ตลาดซุปเปอรมารเกต รานอาหารทั่วไประดับรองลงมา ตลาดสด

หรือตลาดเนื้อเขียง เปนตน สวนตลาดระดับลางไดแก ตลาดลูกชิ้น ตนทุนการเลี้ยงโคของไทยที่ผลิตเนื้อ

สําหรับตลาดนี้สูงเมื่อเทียบกับออสเตรเลีย    เนื่องจากออสเตรเลียเลี้ยงในระบบฟารมที่เปนแบบฟารม

ขนาดใหญ มทีุงหญาที่อุดมสมบูรณ ทั้งยังมีระบบการชวยเหลือจากรัฐบาลทั้งทางตรงและทางออมใน

หลายแนวทาง เปนผลใหโดยเฉลี่ยแลวราคาขายเนื้อนายภาพปานกลางหรือต่ําของออสเตรเลียตอ

กิโลกรัมจะอยูที่ 95 – 104 บาท เมื่อเทียบกับประเทศไทยถือวาถูกกวามากเนื่องจากราคาขายเนื้อโคตอ

กิโลกรัมไปในประเทศไทยจะอยูที่ 110 – 120 บาท  ตลาดระดับกลางและต่ําเปนตลาดหรือชองทางการ

จําหนายสวนใหญของโคเนือ้ในประเทศไทย การเปดเขตการคาเสรีจึงมีผลกระทบตอเกษตรกรใน

อุตสาหกรรมโคเนื้ออยางกวางขวาง 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อเพื่อรองรบัผลกระทบการทําขอตกลงเขตการคาเสรี 
 จากการประเมนิผลกระทบขางตน กรมปศุสัตวไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อ เพื่อให

เกษตรกรไทยสามารถเตรียมพรอมเพื่อรองรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีภายในเวลา 15 ป  

ยุทธศาสตรแบงออกเปน 5 ดานดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ  ซึ่งมีพนัธกิจฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต

โคเนื้อใหเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร  เพิ่มการผลิตโคเนื้อนายภาพสําหรับตลาด

ระดับสูงโดยใชวิธีการผสมเทียม สนับสนุนการเลี้ยงโคนมเพศผูเพื่อผลิตเนื้อ  สนับสนนุให

เกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตวเพื่อจาํหนายหรือผลิตเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อของตนเอง   

2. ยุทธศาสตรการควบคมุปองกนัโรคระบาด  โดยการเพิ่มวคัซีนปองกันโรคที่สําตัญใหมีนาย

ภาพและเพียงพอ  กระจายอาํนาจโรงงานผลิตวัคซีนใหภาคเอกชนดําเนินการ เพิ่ม

ประสิทธิภาพดานชายแดนในการปองกันโรคและควบคุมเคลื่อนยายสัตว  ควบคุมโรคจาก
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การนําเขาโคมีชีวิตและเนื้อโคจากตางประเทศ  ฝกอบรมเจาหนาที่จากประเทศเพื่อนบาน 

(พมา ลาว เขมร) ใหมีความรูดานการจัดการ ปองกันโรคระบาด  กําหนดมาตรฐานฟารมโค

เนื้อ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบตลาด  โดยเผยแพร ประชาสัมพันธ การบริโภคโคเนื้อท่ีผลิต

ภายในประเทศ ดําเนินการพัฒนาโรงฆาใหไดมาตรฐาน ศกึษาวิจัยการแปรรูปเนื้อโคใหเปน

อาหารประเภทพรอมบริโภค สรางเอกลักษณหรือ Brand name ของเนื้อโคที่ผลิต

ภายในประเทศ  ปรับปรุงรูปแบบการจําหนายเนื้อสด พัฒนาตลาดโคมชีีวิตใหมีระบบสืบ

ยอนกลับได  สนับสนุนใหมีองคกรเขามารวมดําเนินการจัดการตลาด เพื่อสรางความเปน

ธรรมในระบบตลาดโคเนื้อและเนื้อโค    

4. ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ   โดยศึกษาวิจัยและทดสอบพันธุโคที่

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย   ศึกษาวิจยัดานอาหารสัตวและการใชอาหารสัตว ศึกษา

ระบบจัดการหลังการฆา ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาโคเนื้อ กระจายความรู

สูเกษตรกรและผูประกอบการ  

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกร โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและ

ผลิตภัณฑแหงชาติ (Beef board)  สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวเปนสถาบัน

เกษตรกร ตั้งศูนยสารสนเทศเทคโนโลยีโคเนื้อเพื่อทําหนาที่ประสานความรวมมือดานขอมูล

ขาวสาร รวบรวมขอมูลที่เปนปจจบุัน วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเกษตรกร  ปรับปรุงหรือ

แกไขกฎหมายและระเบียบที่ไมเอื้ออาํนวยตอการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ  
 
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี : ทัศนะจากเกษตรกร พอคา และ เจาหนาที่ของรัฐ และ
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากเขตการคาเสรีตออุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยศึกษาจากกลุมเกษตรกร

ที่เล้ียงวัวสงใหฟารมขนาดใหญ  เกษตรกรที่ปลูกนาหญา  และ เจาของฟารมขนาดใหญ ซึ่งประกอบ

ธุรกิจตอเนื่องดวย   ความเห็นตอผลกระทบจากการเปดการคาเสรีเปนดังนี้ 

 
เกษตรกรรายยอย 
 เกษตรกรรายยอยมีความเห็นวา ผลกระทบขณะนี้ไมรุนแรง แตเกษตรกรตองปรับตัว เนื่องจากมี

เวลา 15 ป แตภาษีลดลงเปนลําดับ  หากไมปรับตัวจะไมสามารถอยูรอดได   เกษตรกรซึ่งสวนใหญเปน

เกษตรกรที่ซื้อโคจากตลาดนัดโคกระบือมาขนุเพื่อขายตอกลาววา   ตนทุนสูงขึ้นมาก  เนื่องจากวัวมีราคา

สูงขึ้น   คาขนสงสูงขึ้น และอาหารวัวมีราคาแพง    

เกษตรกรรายหนึ่งเลาวา ตนเพิ่งหันมาเลี้ยงวัวไดเกือบสองป  เดิมเกษตรกรทํานาขาว 14 ไร แต

หลังจากประสบภาวะขาดทุนจากตนทุนปลูกขาวที่สูง และ ราคาขาวซึ่งไมสอดคลองกับตนทุน เปนผลให
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ตองกูหนี้ยืมสินจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร  เกษตรกรจึงตัดสินใจขายที่นา 4  ไร

ในราคาไรละ 50,000 บาทเพือ่นําเงินมาใชหนี้  แลวหันมาลงทุนเลี้ยงโคเนื้อแทน  โดยลงทุนครั้งแรก 3  

 
 
ภาพที่ 7.24 

                                    เกษตรกรโคเนือ้รายยอย  
 

 
 

หมื่นบาท ซื้อโคมาขุน 2 ตัว ขายไดกําไร 4 พันบาท  เกษตรกรยังทํานาอยู แตแบงที่นา 3 ไรมาปลูกหญา

แพงโกลาเปนอาหาร เขาเลาวาชวงที่เร่ิมเลี้ยงวัวใหมๆ ไดรับความชวยเหลือจากเพือ่นบานโดยเพื่อนบาน

แบงหญาให  และยังไดรับเงินกูจากกลุมนาหญามาเปนทุนในการปลูกนาหญาดวย  เกษตรกรกลาววา 

“ตองไมทําอยางเดียว ตองเลี้ยงวัวดวย ทํานาดวย  ทําอยางเดียวเสี่ยง  ทํานาดวย เล้ียงวัวดวย มีลูกมี

อะไรจะตอยอดไปเรื่อยๆ เหมือนเปนกําไร...คน....ถาเลี้ยงวัว ถือวามีสตางค  ไมมีความยากจนในหมูคน

เล้ียงวัว แตอนาคตไมรู ณ วันนี้ยังโอเค” 

 กลุมเกษตรกรนาหญาจัดตั้งในป พ.ศ. 2545 โดยไดรับเงินทุนเริ่มตนจากงบกระตุนเศรษฐกิจใน

ป 2544  จํานวน 5 ลานบาท  มีสมาชิก 75 ครัวเรือนโดยเกษตรและสหกรณจังหวัด และกรมตรวจบัญชี

สหกรณเปนผูดูแล   เกษตรกรกลุมนี้ปลูกนาหญาสงใหกับผูเล้ียงโครายใหญในจังหวัด  

เกษตรกรที่ใหขอมูลสวนใหญเล้ียงวัวเปนอาชพีหลัก  และประกอบอาชพีเลี้ยงวัวมามากกวาสิบ

ป   โดยมีรายไดจากการเลี้ยงโคขุนสงใหกับพอคาและผูแปรรูปรายใหญ   โคที่ไดมาขุนนั้นซื้อมาจาก

ตลาดโคกระบือที่จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรกลาววา  การเลี้ยงวัวมีความยั่งยืนกวาอาชพีอื่น แตชวงสอง
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สามปที่ผานมาราคาวัวแพงขึ้น  รายไดเร่ิมลดลง  ความพยายามในการลดตนทุนไมไดผล  เนื่องจาก

คาอาหารวัวแพง ราคาน้ํามนัทําใหตนทุนคาขนสงแพงขึ้น  ที่สําคัญก็คือ เมื่อเกษตรกรเลี้ยงโคสงใหผูคา

รายใหญ  ผลกระทบจากการคาเสรีทีผูคารายใหญไดรับยอมสงผลตอเกษตรกรรายยอยดวย เกษตรกร 

 
 
    ภาพที่ 7.25 

                           นาหญาที่อําเภอเดิมบางนางบวช 
 

       
 

 

กลาววา “ถาพี่... เลิก เราก็ตองเลิก ไมมีที่ไป  เราไมขายแขก แขกชอบเบี้ยว วัวตลาดนัดราคาไมมีลง มีแต

ขึ้นอยางเดียว  ถาตนทุนสูงเรื่อยๆอยางนี้ คงตองเปลี่ยนอาชพี”   

เกษตรกรเลาถึงตนทุนที่เกิดขึ้นวา ในหลายกรณีเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการประพฤติมชิอบของ

เจาหนาที่   เชนตนทุนคาขนสง  การทําใบเคลื่อนยาย  รวมทั้งคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เชนคาใบ

การคา  คาวัคซีน  คาหนีบหู ที่เกิดขึ้นเกษตรกรบางรายกลาววาคาขนสงโคแพงเกินความจําเปน 

เนื่องจากตองหลบดานของเจาหนาที่ตํารวจ   “วิ่งบนถนนใหญไมได เปลืองน้ํามันอีก  วิ่งซอกซอย วัวช้ํา

อีก บางทีหลายดาน ดานลอยอีกตางหาก”  

“ทําใบเคลื่อนยายก็ไมอะลุมอะลวย  ผิดนิดผิดหนอยก็ไมยอม เจาหนาที่ของรัฐเปนคนเขยีนแทๆ  

พูดไมรูเร่ืองดวย ... ทํามาถูกก็ตองจายอีก    ตํารวจขอกระทิงแดง 5 ขวด  (หาสิบบาท) เรียกวา
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โดนทั้งขึ้นทั้งลอง .. จับอันนี้ไมได ก็จบัอยางอื่น ถาจับอะไรไมได ก็วา รถสงกลิ่นเหม็น  แตวาไปแลว หมอ

รายกวา รับเยอะๆทีละส่ีหาพนัเลย หมอนี่เหี้ยมเลย  พวกนีน้าไลไปอยูชายแดน…เขียนวาฉีดให แตไมฉีด 

สิบหาตัว  หารอยเจ็ดรอยบาท  คาใบอีกรอยหนึ่ง  คาหนีบหูอีก หมอตนทางไมหนีบ ปลายทางปรับ  บาง

ทีตองรอหมออกี กวาจะมาได....เวลามาฉีดยา จะเรียกแพงๆ ผมตองตัดสินใจฉีดเอง ฝกกันเอาเอง แต

เวลาวัวออกลูก หมอมาเลย ....หมอไมอยากฉีดวัคซีน กลัวโรคตายหมด แตหมอเอาวัคซีนไปขายขาง

นอก”   เกษตรกรจึงมีความเหน็วา “กลไกของรัฐทําใหเกิดตนทุน ทําใหมีขออางเอาเปรียบเกษตรกร   ให

ความสะดวกหนอย เพราะตลาดไมรอ  มวัแตคอยหมอไมตองทําอะไร…”  เขากลาววา  “ลดพวกนี้ 

ปญหาจะลด  ทําอยางไรใหวคัซีนพอเพียง  การเคลื่อนยายใหระเบียบนอยลง  ไมตองเสียเวลา ตนทุนได

ลด ”  

 
เกษตรกรรายใหญ 

เกษตรกรรายใหญซึ่งเปนกรรมการในสมาคมโคเนื้อดวย มีความเห็นวา การเปดเขตการคาเสรี

ยังไมสงผลกระทบชัดเจน แตในอนาคตหากภาษีลดลงเปน 0  จะสงผลตอเกษตรกรรายใหญที่เล้ียงแมโค  

เนื่องจากเกษตรกรจะเลิกเลี้ยงแมโค หันไปซือ้โค “ตัดตอน”  แลวนํามาเลี้ยง  เนื่องจากมีตนทุนถูกกวา  

เกษตรกรยังมีความเห็นวา ขอเสียเปรียบสําคัญของอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยก็คือ การที่ผูเล้ียงสวน

ใหญเปนผูเล้ียงรายยอย และยังเลี้ยงเปนฟารมรายยอยในลักษณะเปนอาชพีเสริม  และยังไมมกีาร

รวมกลุมทําใหขาดอํานาจการตอรอง  เกษตรกรสวนใหญยังมีการศึกษานอย ทําใหการเลี้ยงดูและปองกัน

โรคยังไมไดมาตรฐาน  การรับเทคโนโลยีใหมๆเปนไปอยางลาชา  

ในทัศนะของเกษตรกรรายนี้ ปญหาสําคญัของผูเล้ียงโคเนื้ออาจจําแนกไดเปนสองลักษณะคือ 

ปญหาที่เกิดจากปจจยัภายนอกคือ ปญหาจากการเปดการคาเสรี และ  ปญหาเนื้อโคเถื่อนดังที่ไดกลาว

ไวแลวขางตน  สวนปญหาภายในไดแก ปญหาระบบการผลิต ซึ่งยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนสูง 

ปญหาการขาดเงินทุน  ปญหาการขาดทุงหญาเลี้ยงสัตว และ ปญหาการขาดงานวิจยัที่ไมไดเชื่อมโยง

ภาคการผลิตกับภาคการคา   
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ภาพที่ 7. 26 
           ฟารมโคเนื้อขนาดใหญที่อําเภอเดิมบางนางบวช 
 

 
 

เกษตรกรรายที่สองกลาววา “การคาเสรีมีไดมีเสีย  คนเสียคือเกษตรกร  รัฐชวยอะไรไดบาง?”   

เลาถึงผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีวา  ลูกคารายใหญของเขาเริ่มตอรองขอใหลดราคาเนื้อโคลง

แลว  เกษตรกรกลาววาปญหาสําคัญที่เกษตรกรโคเนื้อประสบคือปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา  ปญหา

ตนทุนที่สูงขึ้น ทั้งคาขนสง อันเปนผลจากคาน้ํามัน และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเจาหนาที่ของรัฐ  และยังมี

ตนทุนคาอาหารสัตว และ ปญหาอาหารสัตวไมไดนายภาพดวย เขากลาววา  “พวกวชิาการไมคอยฟง

เกษตรกร   บางอยางเกษตรกรรูดีกวานักวิชาการ  รูดีกวาคนของรัฐผมเปนทั้งพอคาทั้งเกษตรกร  

บางอยางผมไมอยากพูด”   เกษตรกรยังกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบดวยวา  “กรมปศุสัตวทําอะไร 

มันถวงไปหมด แคเอาวัวออกมาจากตลาดนัด  คาใชจายกบ็านแลว ไหนจะคาติดใบหู คาติดใบขนยาย  

ระบบเจาขุนมลูนายมันยงัไมเลิก พูดมากไมไดเลย ... เขตปลอดโรค ทําแลวปลอดโรคไหม? ขออนุญาต

ลําบากมาก เขาไมไดถาไมจายเงิน  ทําไงปราบคอรรัปชั่นใหได  ถาเลิกไดปศุสัตวดีหมด... เอาวัวพมาเขา

ไทย กักโรคสิบวัน แตจากนี่ไปปกษใตยี่สิบเอด็วัน  เสียเงินอีก”  เกษตรกรยังกลาวถึง ปญหาคุณภาพของ

แรงงาน  อันสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมโคเนื้อ  เกษตรกรยังแสดงความเปนหวงตอธุรกิจและ

แรงงานในธุรกิจตอเนื่องดวยวา  “คนในวงการวัวลานกวาครอบครัว ครอบครัวละสี่หาคน ไหนจะคนใน

วงการมันสําปะหลัง รําขาว นาหญา ขาวโพดอีก  เปลือกขาวโพด ตนขาวโพดเอามาทําอาหารวัว เปลือก

สับปะรดดวย วัวเปนตัวเก็บขยะ กากเบียรดวย  ถาวงจรหนี้ไป จะระส่ําระสายทั้งประเทศ ฟางขาวทําไง 

ตองเผาทิ้ง ชั้นบรรยากาศเสียอีก”   
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เจาหนาที่ของรัฐ  
 เจาหนาที่ของรัฐใหความเห็นวาผลกระทบจากการคาเสรียังไมรุนแรง  เนือ่งจากมีเวลา 15 ป   

แตเกษตรกรตองปรับตัว  หากไมปรับตัวจะไมสามารถอยูรอดได  เพราะภาษีลดลงเปนลําดับ  ตองปรับ

ราคาใหลดลง จะไดแขงขันได เจาหนาที่ยังมีความเห็นวา ความเสียหายในรูปตัวเงินไมมาก แตในรูป

จิตใจและวิถีชีวติถือวากระทบสูงมากตอวิถีชวีิตชนบท เนื่องจากโคมีความสําคัญตอวิถีชีวติของเกษตรกร

ไทย  “ถาไมมวีัว ควาย ก็เหงาๆเหมือนกัน เล้ียงเหมือนเปนสัตวเล้ียง”  เจาหนาที่รายนี้ยังมีความเห็นวา  

การตัดสินของรัฐบาลในการทีจ่ะแกปญหาที่เกิดขึ้น ไมไดอยูบนความตองการที่แทจริงของเกษตรกร แต

เปนเรื่องของการเมืองมากกวา เขากลาววา “เดี๋ยวนี้คุณอยาลืมวา การเมอืงมีสวนเยอะ”  สวนยุทธศาสตร

การพัฒนาโคเนื้อนั้น “เขียนได แตทําไมได เพราะรัฐไมมีงบประมาณ”  สวนในเรื่องการปรับตัวเพื่อรับกบั

ผลกระทบจากการเปดการคาเสรีนั้น เจาหนาที่มีความเห็นวา  “ถาจะปรับตัว เกษตรกรเขาไมมารอให

รัฐบาลไปบอกหรอก เขาทําแลว...ถาจะใหเขาปรับตัวเปล่ียนอาชีพ ตองหาตลาดใหเขา”  

 
การปรับตัวและขอเสนอแนะ 

เมื่อถูกถามวาเกษตรกรปรับตัวอยางไร ในสถานการณเชนนี้   เกษตรกรรายยอยตอบวา 

“พยายามรัดเข็มขัด ใหคาใชจายต่ําสุด”  สวนเกษตรกรรายใหญรายหนึ่งตอบวา “เกษตรกรไมปรับตัว

หรอก เพราะรัฐบาลไมทําอะไรเลย”   บางรายตอบวา “เร่ืองนี้ผมเตรียมไวนานแลว 

พยายามลดตนทุน หาวัวพันธุดีมาเลี้ยง”   เกษตรกรรายนี้ยังปรับตัวดวยการสนับสนุนใหเกษตรในพื้นที่

จัดตั้งกลุมนาหญาเพื่อผลิตอาหารสัตว   ขยายธุรกิจตอเนื่อง ทําอาหารสําเร็จรูปเพื่อ เอาเนื้อท่ีเหลือมาใช  

และยังตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียดวย”    

ในภาพรวม  เกษตรกรเสนอแนวทางการปรับตัวดังนี้  

        เกษตรกรรายใหญ  มีขอเสนอดังนี้  

1. อุตสาหกรรมโคเนื้อตองทํา 2 เร่ืองไปพรอมๆกัน คือ  การผลิต วิจัยและพัฒนา  และ การ

บริหารการตลาด  ซึ่งตองเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ การผลิต วิจัย และ พฒันา ตองเนนที่การพัฒนาคุณภาพของ

เนื้อโค  เชือ่มโยงภาคการผลิตและภาคการคา    งานวจิัยที่มีอยูในปจจุบันยังไมไดใหความสําคัญตอ

การตลาดเทากับการผลิตเทาที่ควร สวนการบริหารการตลาดตองเนนที่การกระตุนการบริโภคเนื้อ

ภายในประเทศ  ยกระดับผูบริโภค ใหความรู ขอมูล แกผูบริโภคใหรูจักเนื้อวัวมากขึ้น  

2. ตองสรางความเขมแข็งของเครือขายผูผลิตสําคัญ คือ กรมปศุสัตว กรป.กลาง และ สมาคมโค

เนื้อ  และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3. ตองเนนการพัฒนาพันธุสัตว ตองนําสายพันธุดีๆเขามา ผสมและคัดเลือกพันธุ จะไดโตเร็ว 

ลดตนทุน 
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4.  ไมควร “อุม”  เกษตรกรโดยใหเงิน  แตควรเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรดวยการ

สนับสนุนปจจยัการผลิต เชนน้ํา  หาตลาด จัดการเลิกเขตปลอดโรค ทําใหเหมือนขนสินคาเกษตรอยาง

อื่น   

5.   ใหความชวยเหลือดาน traceability  แกเกษตรกร  

6. สนับสนุนมาตรการที่นําไปสูการใหขอมลูผูบริโภค เปดเผยขอมูลการผลิต  ตรวจสอบได 

เพื่อใหผูบริโภคไววางใจ  

7.  ทบทวนการกําหนดกฏเกณฑมาตรฐานฟารม เนื่องจากเกษตรกรรายยอยไมสามารถทําได

ตามเกณฑ   

 

เกษตรกรรายยอย  มีขอเสนอดังนี้  

1. ลดกฎเกณฑ ขั้นตอนการเคลื่อนยายโค  

2. สนับสนุนดานตางๆเพื่อใหเกษตรกรสามารถทําอาหารหยาบไวใชเอง  

3. ขจัดการนําเขาเนื้อเถื่อนและโคเถื่อน 

 

ผลการศึกษาผลกระทบจากการทําขอตกลงการคาเสรีตอเกษตรกรผูปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ 

ชา  ผักผลไมเมืองหนาว  ผูเล้ียงไหม โคนม และ โคเนื้อ  และการปรับตัวของเกษตรกร สามารถสรุปไดดัง

ตารางที่ 7.34 
 
สังเคราะหผลการศึกษาผลกระทบจากการทําขอตกลงการคาเสรีตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทย  
 การศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีตอเกษตรกรกระเทียม  หอมหวัใหญ  ชา  ผักผลไม

เมืองหนาว  ไหม  และ โคนมและ โคเนื้อ  พบวาเกษตรกรแตละกลุมลวนไดรับผลกระทบทางลบจาก

ขอตกลงการคาเสรี  แมวาความรุนแรงของผลกระทบจะไมเทากัน เนื่องจากสินคาบางรายการ เชน โคนม 

โคเนื้อ ไหม  เกษตรกรยังไมไดรับผลกระทบมากนักและยังมีเวลาปรับตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่

ปลูก หอม กระเทียม และ ผักผลไมเมืองหนาว   ผลกระทบที่พบจากการศึกษาครั้งนี้เปนไปในทิศทาง

เดียวกับผลการศึกษาผลกระทบจากการคาเสรีตอเกษตรกรในภูมิภาคอื่นๆที่พบจากการปริทัศน

วรรณกรรม แมวาในกรณีของประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาโดยครอบคลุมถึงจาํนวนเกษตรกรที่เลิก

ประกอบอาชีพ และ  สัดสวนการเพิ่มของของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดลดลงหรือยากจนลง 

การศึกษาในทุกสาขาผลผลิตพบวาเกษตรกรสวนใหญ (ยกเวนเกษตรกรเลี้ยงไหม) นอกจากจะ

ไมไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเปดการคาเสรี ซึ่งสงผลกระทบตอวิถชีีวิตของตนแลว ยังไมไดถูกเตรียมให

รับมอืกบัการเปดการคาเสรีดวย  ขอคนพบนี้สอดคลองกับงานศึกษาหลายชิ้นกอนหนานี้ อยางไรก็ตาม

เกษตรกรสวนใหญมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด   อันสอดคลองกับขอคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐคน
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หนึ่ง ซึ่งแสดงความเห็นวา  “ถาจะปรับตวั เกษตรกรเขาไมมารอใหรัฐบาลไปบอกหรอก เขาทําแลว” 

(จํารัส โรจนสโรช, สัมภาษณ)  ผลการศึกษายังสะทอนวา  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขอตกลงการคาเสรีเปน

ผลกระทบ 2 ระดับ  ระดับแรกเปนผลที่เกิดจากการคาเสรีโดยตรง  อันไดแกการที่เกษตรกรไมสามารถ

ขายผลผลิตได  เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคากับผลผลิตที่นําเขาจากประเทศคูสัญญา ซึ่งมีราคา

ยอมเยาวกวามาก  ระดบัที่สอง  การคาเสรีตอกย้ําปญหาในภาคเกษตรที่เร้ือรังมานาน  และไมไดรับการ

แกไข อันสงผลใหเกษตรกรเปนคนชายขอบ และมีชีวิตที่ยากลําบาก  ตวัอยางของปญหาเหลานี้ไดแก 

การใชสารเคมีในการเกษตร   หนี้สินของเกษตรกร   การจัดความสมดุลระหวางอุปสงคอปุทานของสินคา

เกษตร  และบทบาทที่ควรจะเปนของสหกรณการเกษตร และ การบริหารจัดการสหกรณการเกษตร เปน

ตน  เมื่อปญหาที่เร้ือรังในภาคเกษตรไมไดรับการแกไข   ผลกระทบจากการคาเสรีจึงรุนแรง ดังที่

นักพัฒนาเอกชนที่ใหขอมูลรายหนึ่งกลาววา  “FTA มาตอกตะปูปดฝาโลงเกษตรกร” (กิ่งกร นรินทรกุล ณ 

อยุธยา, สัมภาษณ) ผลกระทบมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากผลของนโยบายประชานิยม  โดยเฉพาะ

กองทุนหมูบาน (เกษตรกรเรียกวากองทุนเงินลาน)  ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดวา เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 

เพราะไมไดมีหนี้สินเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเทานั้น  แตยังเปนหนี้กองทุน

หมูบานกันทั่วหนา ผลการศึกษาจึงยืนยันขอมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่ระบุ

วาครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นหลังป 2547   

 จากผลกระทบดังกลาว จึงเกิดคําถามขึ้นวา เกษตรกรคาดหวังอะไรจากรัฐในการบรรเทา

ผลกระทบและสนับสนุนใหปรับตัว? และ รัฐควรมีบทบาทอยางไรในการบรรเทาผลกระทบทางลบ และ 

สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรปรับตัวจากผลกระทบขอตกลงเขตการคาเสรี? 

เกษตรกรมีทัศนะและขอเสนอตอรัฐในทิศทางเดียวกัน กลาวคือเกษตรกรในกลุมพืชเห็นวารัฐ

ตองรับฟงความเห็นของเกษตรกรซึ่งเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง และรัฐควรมีบทบาทในการลด

ตนทุนการผลิต  (ใหลดราคาปุยและเคมีภัณฑ  สนับสนุนการใชปุยชีวภาพ)  สนับสนุนการทดลองปลูก

พืชนอกฤดูกาล   สนับสนุนการหันเหการเพาะปลูก (โดยสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นพรอมหาตลาดและ

กํากับดูแลระบบเกษตรพันธะสัญญา)  หาตลาดสําหรับผลผลิต   ใหความรูดานการตลาด  และ ควบคุม

การขายสารเคมี  กําหนดเขตการเพาะปลูก (ทํา Zoning) เสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตร  

สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

บทบาทมากขึ้นตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร   

สวนเกษตรกรในกลุมปศุสัตวเห็นวารัฐควรมบีทบาทในการลดตนทุนการผลิต (โดยสงเสริมการ

ปลูกอาหารหยาบ ควบคุมคุณภาพและราคาอาหารขน)  สงเสริมความเขมแข็งของสหกรณ และเครือขาย

ผูผลิต และรัฐควรมีบทบาทในดานสงเสริมการวิจัยพัฒนา และบริหารการตลาด  (โปรดดูตารางที่ 7.34) 
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ทัศนะของเกษตรกรในหลายสวนสอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน  

เจาหนาที่ของรัฐ  จากวรรณกรรมปริทัศนและการประมวลความเห็นจากของผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  พบวามแีนวคิดที่ใชในการพิจารณาการลดผลกระทบและการปรับตัวในหลายมิติคือ  

1. การใหความสําคัญของการทํางานรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และ ผูที่มีความรูและมี

ขอมูล    เทาที่ปรากฏพบวาผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญและผูที่มีความรูกลับไมไดมีสวนเกี่ยวของเทาที่ควร   

ชองวางอยูที่ คนรูไมไดทํา คนทําไมรู เราตองเอา Stakeholders มาคุยกัน

(นิพนธ     ไชยมงคล, สัมภาษณ)  

 ทัศนะของรศ.นิพนธ ไชยมงคล สอดคลองกับทัศนะของเกษตรกรซึ่งมีความเห็นวารัฐบาลไมได

เขาใจปญหาของเกษตรกรอยางแทจริง อันทําใหเกษตรกรลงความเห็นวา “รัฐบาลเกาไมถูกที่คัน”   

เจาหนาที่ของรัฐรายหนึ่งมีความเห็นสอดคลองกันวา การตดัสินของรัฐบาลในการที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้น 

ไมไดอยูบนความตองการที่แทจริงของเกษตรกร แตเปนเรื่องของการเมืองมากกวา เขากลาววา “เดี๋ยวนี้

คุณอยาลืมวา การเมืองมีสวนเยอะ” (จํารัส โรจนสโรช, สัมภาษณ) 

2. เกษตรกรเปนประชาชนที่มสิีทธิพลเมือง (Civil rights) มีสิทธิในการประกอบอาชพี  การเปด

โอกาสใหเกษตรกรมีสิทธิในการประกอบอาชพี มีความหมายรวมถึงการมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ในเรื่องที่กระทบตอชีวิตและสวัสดิภาพของตน  นักพัฒนาเอกชนมีความเห็นวา  

ควรเปดใหกวาง ควรรับฟงผูไดรับผลกระทบ ชาวบานไมรูเร่ือง ผานสภาก็ไม

ผาน ชาวบานก็บน  NGO ก็ประทวง ความจริงเปนเรื่องใหญ  เพราะกระทบ

วิถีชีวิตของเขา  ตองมีเวทีใหชาวบานพูด แสดงความเห็น (ชชัวาลย ทองดี

เลิศ, สัมภาษณ)  

สิทธิในการประกอบอาชพียังหมายถึงการมีโอกาสเขาถึงเงื่อนไขตางๆที่จําเปนตอการประกอบ

อาชพี  ไมวาจะเปนความรู  แหลงเงินทุนในการประกอบอาชพี   

เกษตรกรควรมีโอกาสเลือกในการประกอบอาชีพ  แตละพื้นที่ตองใหเขาเลือก 

.....ตองใหความรูเพื่อใหเกษตรไดเลือก  ซึ่งในทัศนะของนักวิชาการไมใช

แนวคิดใหม แตประเทศไทยไมเคยทําได  (รศ.ดร.อารี วิบูลพงศ, สัมภาษณ)  

3. เกษตรกรรายยอยประชาชนกลุมใหญของประเทศ และมีความสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคง

ทางอาหาร (Food security) ของประเทศ   

ความอยูรอดของเกษตรกรกลุมนี้จึงมีความสาํคัญทั้งตอเศรษฐกิจในระดับ

รากหญาและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ การสนับสนุนการประกอบ

อาชพีของเกษตรกรรายยอยจึงเทากับดํารงความหลากหลายของอาหาร  การ

สนับสนุนเกษตรอุตสาหกรรมไมใชทางออกในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร  

เพราะดวยระบบอุตสาหกรรมเกษตร   เกษตรกรไมมีทางเลือก และผูบริโภคก็

ไมมีสิทธิ์เลือกเชนกัน ผูบริโภคจํานวนมากตองจําใจบริโภคไกจากโรงงาน
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อุตสาหกรรม  ทั้งที่รูวาเปนไกที่เล้ียงดวยอาหารที่ผสมฮอรโมน สารเรงนานา

ชนิด และกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพในระยะยาว  (กิ่งกร  นรินทรกุล ณ 

อยุธยา, สัมภาษณ)      

 ทั้งเกษตรกร นักวิชาการ  นักพัฒนาเอกชนมีความเห็นสอดคลองกันวา  การดํารงอยูของ

เกษตรกรรายยอยเปนสวนสําคัญของการทําใหประเทศสามารถพึ่งพิงตนเองไดทางอาหาร  และยังชวย

ดํารงรักษาความหลากหลายของระบบอาหารในประเทศดวย    

4. การตระหนักและความชัดเจนในความหลากหลายของเกษตรกร ทั้งในดานขนาด  วถิีการ

ผลิต  การเขาถึงทรัพยากร  การศึกษาครั้งนี้พบวาเกษตรกรมีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมแตกตางกันอันเชื่อมโยงกับ “ทุน” ในดานตางๆที่เกษตรกรมี ไมวาจะเปน ทนุการเงิน  ทุน

ความรู  ทุนทางสังคม  ทุนวัฒนธรรม และ ทุนสิ่งแวดลอม  ซึ่งสงผลตอความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวกับผลกระทบจากการคาเสรี    ในทัศนะของ รศ.ดร. อารี วิบูลพงศ การใชมาตรการใดๆในการลด

ผลกระทบหรือแกปญหาตองคํานึงถึงความหลากหลายของเกษตรกรและเงื่อนไขการประกอบอาชีพของ

เกษตรกรที่มีความหลากหลายดวย  ความชัดเจนในความหลากหลายในมิติตางๆจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมี

รัฐบาลมีตัวเลขที่ชัดเจนและทันสมัยเกี่ยวกับเกษตรกร     

ตองแยกแยะประเภทของเกษตรกรใหชัดเจน ทั้งจากวิถีการผลิต  คือผลิต

แบบยังชพี หรือ เพื่อขายเปนหลัก  กลุมเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งมีทั้งที่ทํา

เกษตรอิสระดวย คือ ผสมผสาน และที่ทําเกษตรพันธะสัญญาอยางเดียว     

ขนาด  เชน เกษตรกรรายเล็ก ความรูนอย  ทรัพยากรจํากดั ปลูกขาว พชืไร  

และพืชเชิงเดี่ยว   สวนเกษตรกรปานกลาง ทันขาวสารอยูบาง  ตามอาํเภอที่

ไมไกลเกินไปนัก ปลูกได 1 คร้ังตอป กลุมนี้ขายเปนหลัก  การเขาถึง

ทรัพยากร เชนน้ํา  ชาวนาในเขตชลประทานมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น องคกร

ของเกษตรกร มีหลากหลาย ใหญ เล็ก  เขมแข็งและออนแอ .....ตอง

สนับสนุนใหเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปรบัตัวสูง  สามารปรับตัวได  คน

ปรับตัวไดนอยอยูในตลาดเดิม  คนปรับตัวไดมากหนอีอกมาทําอะไรใหม  

(รศ.ดร.อารี วบิลูพงศ, สัมภาษณ) 

 

ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ระบุชัดวา เกษตรกรมีแนวทางการปรับตัวแตกตางกัน  ในสวนของ

เกษตรกรที่ปลูกพืช พบวาเกษตรกรที่ยากจนตองเลิกประกอบอาชพีเกษตรกร  หันไปเปนแรงงานรับจาง  

สวนเกษตรกรที่พอมีทุนยังคงประกอบอาชีพเดิม แตพยายามลดตนทนุการผลิต หารายไดเสริม หรือหันเห

ไปลงทุนปลูกพืชชนิดอื่น เชน หันเขาสูระบบเกษตรพันธะสัญญา  ปลูกยางพาราตามคําแนะนําของ

เจาหนาที่ของรัฐ เกษตรกรที่มีทุนสูงหันไปเปนพอคาคนกลาง  เกษตรกรบางคนแสดงความเห็น

ตรงไปตรงมาวา ยังไมทราบวาจะทําอยางไร  
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สวนการปรับตัวเกษตรกรในกลุมปศุสัตวปรากฏในรูปของการพยายามลดตนทุนการผลิตดวย

วิธีการตางๆ  และหารายไดเสริม ในกรณีโคนม เกษตรกรที่มีรายไดไมพอตองหันเหไปปลูกพืชไร เชน 

ขาวโพด  เกษตรกรที่เปนเจาของฟารมขนาดเล็กจํานวนมากตองเลิกประกอบอาชีพ หันไปเปนแรงงาน

รับจางแทน  ทั้งๆที่ปริมาณน้ํานมในปจจุบันไมเพียงพอกับความตองการของตลาด แตที่นาสนใจก็คือ

พบวาเกษตรกรโคเนื้อยังปรับตัวดวยการติดตามความเคลื่อนไหว สวนเกษตรกรไหม ซึ่งมีรายไดคอนขาง

สูงเมื่อเทียบกับเกษตรกรกลุมอื่นๆปรับตัวดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและเครือขายเพื่อ

สรางอํานาจการตอรอง     

5. การดําเนินการลดผลกระทบและสนับสนุนสงเสริมการปรับตัวตองใชหลักบูรณาการประสาน

ความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการทํางาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณไมไดเปนเพียงหนวยงาน

เดียวที่ตองมีบทบาทความรับผิดชอบตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   เนื่องจากเกษตรกรมีสถานภาพอื่นๆ

ดวย เชน มีสถานภาพประชาชนและแรงงาน  จึงมีหนวยงานอีกหลายสวนที่ตองเขามามีบทบาทตอการ

ลดผลกระทบจากการคาเสรี และ สงเสริมการปรับตัวของเกษตรกร  ตั้งแตหนวยงานระดับทองถิ่น คือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

ที่สุด    กระทรวงตางๆ เชน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมบีทบาทหนาที่ในการสงเสริม คุมครอง พัฒนา แรงงาน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  มบีทบาทในดานการจัดสวัสดิการสังคม เปนตน  

หนวยงานเหลานี้ลวนมีบทบาทในการลดความเปราะบางทางสังคมใหแกเกษตรกรและยังมีบทบาทใน

การเสริมสราง  ตาขายการคุมครองทางสังคม (Social safety net)  

นโยบายกระจายอํานาจสําคัญ  อบต.ที่เคยเฉยๆกับเกษตรกร เลนแต

การเมืองไมไดแลว  ตองใหความสําคัญแกเกษตรกรดวย ยุทธศาสตรตอง

ชัดเจน ตอง link กับอบต.  อบต.ควรเชี่ยวชาญดานไหนบาง  คนในพื้นที่

ตัวเองเปนเกษตรกรเสียเยอะ อบต.ตองมีความรู  ทุกวันนี้ไปสรางแตบอนํ้า 

(รศ. ดร.อารี วบิูลพงศ, สัมภาษณ) 

 ปจจบุัน กระทรวงแรงงานมีแนวนโยบายชัดเจนในการใหการคุมครอง สงเสริม พัฒนา แรงงาน

ภาคเกษตรซึ่งเปนหนึ่งในกลุมแรงงานนอกระบบ    ในทํานองเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในเชิงบรูณาการ   

6. ใหความสําคัญตอปจจยัที่สงเสริมสนับสนุนการปรับตัว   การศึกษาครั้งนี้พบวา  การตัดสินใจ

ปรับตัวของเกษตรกรนอกจากจะขึ้นอยูกบั “ทุน” ดานตางๆที่มีอยู  ไมวาจะเปนทุนความรู  ทุนการเงิน  

ทุนสังคม  ทุนวัฒนธรรม  และทุนสิ่งแวดลอมแลว ยังขึ้นอย ู กับนโยบายของรัฐดวย  ดังพบวาเกษตรกรให

การชวยเหลือเกื้อกูลกันถายทอดความรูใหแกกัน เกษตรกรยังสามารถใชประโยชนจากความอดุม

สมบูรณของพืน้ที่ประกอบอาชีพหารายไดเสริม  ในดานทุนวัฒนธรรม พบวาเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม

เมืองหนาวบางรายสามารถใชประโยชนจากทุนสิ่งแวดลอมและทุนวัฒนธรรมที่มีอยูดวยการจัดที่พักแบบ 
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Homestay สําหรับนักทองเที่ยว     ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีจํานวนมากที่ระบุถงึ

ความสําคัญของเครือขายทางสังคม  และการรักษาสิ่งแวดลอม  

ผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของแรงงานในภาคเกษตรยืนยันถึงปจจัยที่มีความสาํคัญ

ตอการปรับตัวของเกษตรกร อันไดแก การมีเวลาในการปรับตัว เครือขายทางสังคม การรวมกลุม 

เกษตรกรสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติที่มจีาํกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรกรสามารถลดตนทุน

การผลิตได  และไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้มงีานศึกษาที่ยืนยันวาปจจัยที่มี

ความสําคัญที่สุดตอการปรับตัวของเกษตรกรคือประสบการณทํางานในภาคเกษตรและการรวมกลุม ซึ่ง

ตองใชกระบวนการทํางานที่ตอเนื่องในระยะยาว  และเปนหนึ่งในแนวทางการปรับตัวที่ผูมีสวนไดสวน

เสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน เจาหนาที่ของรัฐ  พอคา  และ เกษตรกรทุกกลุม เห็นวาเปนแนวทางที่รัฐควร

สนับสนุน เนื่องจากจะเสริมสรางความเขมแข็งในระยะยาวใหแกกลุมเกษตรกร   สวนปจจัยที่สนับสนุน

การรวมกลุมกค็ือ การสงเสริมจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ใหความรู ทักษะ และประสบการณใน

การประกอบอาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนดานเงินทุนประกอบอาชพี การรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เชน 

หอกระจายขาว การประชุมในหมูบาน หรือจากสื่อภายนอกชุมชน  

7.  ใหความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งเกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐ และ นักพัฒนา

เอกชนลวนมีความเห็นตรงกันวา การดแูลความสมบูรณของทรัพยากรมีความสําคัญในระยะยาวตอ

ความอยูรอดของเกษตรกร  ทัศนะนี้สอดคลองกับขอเสนอของ Bennett (1979) ซึ่งเสนอวาการเสริมสราง

การปรับตัวในระยะยาวของเกษตรกรตองใหความสําคัญตอการทํานุบํารุงรักษาทรัพยากร   ซึ่งนักพฒันา

เอกชนมีความเห็นวานอกเหนือจากการทํานุบํารุงดิน  น้ํา  แลว การลดการใชสารเคมีเปนแนวทางหนึ่งที่

จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว   

8. ใหความสําคัญตอการสนับสนุนสงเสริมการใชชวีิตอยางพอเพียง เพื่อสรางภูมิคุมกันพื้นฐาน

ใหแกเกษตรกร  เกษตรกรและนักพัฒนาเอกชนมีความเห็นตรงกันวา  การใชชีวิตอยางพอเพียงเปน “ทาง

รอด” ของเกษตรกร    ทั้งนี้การใชชวีิตอยางพอเพียงไมไดจาํกัดที่การทําบัญชีรายรับรายจายเทานั้น  แต

ยังหมายถึงการสรางความสมดุลในชีวิต ใหความสําคัญตอการสราง “ภูมคิุมกัน” ใหแกเกษตรกร  ทั้งใน

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  การเรียนรู

ตลอดชีวิต การพฒันาอาชีพ ซึ่งหมายรวมถงึการพัฒนาความรูดานการตลาด   การปลกูฝงคานิยมเรื่อง

วินัยและความซื่อสัตย การหันมาใหความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม

ชุมชน   

พี่นองชนเผาอยูในสภาวะครอบครัวลมเหลว   ตางคนตางหาเงิน   เดี๋ยวนี้เงิน

ทองบีบรัดทุกอยาง เด็กๆก็ใชโทรศัพทมือถือ ที่นาวางเปลาเยอะ  หนีไปขาย

แรงงานขางลางเยอะมาก  ถูกเอาเปรียบเพราะเรียนนอยปญหาคือ เราไมมี
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การดักหนา มีแตแกปญหา เราถูกกระทําตลอด คอยตามแกปญหา (เกิด  

พนากําเนิด, สัมภาษณ)  

9. มาตรการในการลดผลกระทบควรจะเปนมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมาตรการ

ในระยะสั้นใหความสําคัญตอการลดผลกระทบจากการคาเสรี  สวนมาตรการระยะยาวใหความสําคญั

ตอการปรับตัวในระยะยาว   รศ.นิพนธ ไชยมงคล มีความเหน็วา มาตรการระยะสั้นก็คือ ตองวางแผนการ

ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกับผลผลิตจากตางประเทศ  

ทําไงใหผลผลิตออกมาไมพรอมชาวบาน  อยางหอมหัวใหญ ทําไงใหออก

เดือน มกรา-กุมภา  กุมภา ฟลิปปนสออก  มีนา เมษา ญีปุ่นออก  (รศ.นิพนธ  

ไชยมงคล, สัมภาษณ)  

สวนมาตรการระยะยาว นกัวิชาการเสนอวานอกจากในดานการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแลว 

ตองใหความสาํคัญตอการเพิ่มความหลากหลายใหผลผลิต  โดยเนนการทํางานเชิงบูรณาการ ตอง

สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรเขมแข็ง สหกรณการเกษตรตองทําหนาที่ทั้งสหกรณการผลิตและสหกรณการ

ขาย    รัฐตองใหความสําคญัทั้งตอการผลิต ทั้งในดานคุณภาพ การวางแผนการผลิต  ซึ่งหมายรวมถงึ

การกําหนดเขตการผลิต (Zoning) เกษตรกรตองซื่อสัตยและมีวินัย   ระบบจําแนกแจกจาย  

(Distribution)   รวมทั้งการเปดตลาดใหมๆ    

ตะวันออกกลางกินสีแดง ทําไมไมปลูกสีแดง  ตองเปดตลาดใหม  ตองเริ่ม

จากจุดเล็กๆ ทําโครงการนํารอง  ตองรวมมือกันจริงจัง เกษตรกรตองซื่อสัตย 

มีวินัย ตองบูรณาการ สหกรณการเกษตร ธกส. กลุมพฒันาอาชพี  OTOP  

วิสาหกิจชมุชน    

    (รศ.นิพนธ  ไชยมงคล, สัมภาษณ) 

“การเปดตลาดใหม” ยังหมายถึงการสรางผลผลิตที่มีมูลคาสูง  การปรับตัวเขาสูธุรกิจใหมๆ  

ดังที่นักวิชาการอีกทานหนึ่งเสนอวา 

เราตองสรางผลผลิตที่ทีมูลคาสูง (High value crop)  เชน   แทนที่จะเลี้ยง

ปลาชอนเราจะเลี้ยงปลาเทราท  (Trout)”  แตที่สําคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลตอง

ใหความสนใจอยางจริงจัง  และมีแนวทางการปฏิบัต ิ การลงมือปฏิบัติที่

ชัดเจน  นักวิชานอกจากการปรับตัวในดานการเกษตร  เกษตรกรอาจหัน

เหมาสูธุรกิจการทองเที่ยวได    ทั้งนี้แนวคิดสําคัญคือการสรางตลาดใหมๆ 

(Niche)  หรือสรางเอกลักษณใหแกสินคาและบริการ         ตองคิดวาเกษตร

จะเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวไดอยางไร แม Idea จะเกา แตวิธีการตองใหม   

ฝร่ังอยากเห็นวิถีชีวิตจริงๆ …..   อยางโออิตะของญี่ปุน  อยากไดของของเรา

ตองมีที่เรา   (รศ.ดร.อารี วิบูลพงศ, สัมภาษณ) 
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จากผลการสังเคราะหขางตน  ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการลดผลกระทบตอเกษตรกรและ

สนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรจึงประกอบดวยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการระยะ

ส้ันมีจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  สวนมาตรการระยะยาวใหความสําคัญตอการ

สรางความมั่นคงทางอาชีพใหแกเกษตรกร 

  

 มาตรการระยะสั้น  (กลุมเปาหมายสําคัญของมาตรการนี้คือเกษตรกรปลูก กระเทียม  

หอมหัวใหญ ชา   ผักและผลไมเมืองหนาว ซึง่ไดรับผลกระทบแลว) 

1.   รับฟงความเห็นของเกษตรกร  เกษตรกรที่ใหขอมูลจาํนวนไมนอยที่มีความเห็นวา “รัฐบาล

ไมฟง” การที่รัฐบาลไมรับฟงปญหาของเกษตรกรทําใหเกิดภาวะ “แกปญหาไมตรงจุด”  เพราะไมได

รับทราบขอมูลที่แทจริง  นักวชิาการบางทานก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน    

ในทางปฏิบัติหากยอมรบัวานอกจากความหลากหลายในวิถีการผลิตแลว เกษตรกรยังมี “ทุน” 

ในดานตางๆไมเทากัน อันสงผลถึงความสามารถที่แตกตางกันในการปรับตัว การรับฟงปญหาจาก

เกษตรกรกลุมตางๆ จะทําใหรัฐบาลเขาใจถึงสภาพปญหาที่เกษตรกรกลุมตางๆเผชิญอยู  เชน ปญหา

ของการทําเกษตรพันธะสัญญาในกรณีเกษตรกรปลูกพืช ปญหามาตรฐานฟารมในกรณขีองผูเล้ียงสัตว  

ปรัชญาการพฒันาการเกษตรในยุทธศาสตรเกษตรที่ระบุวา “ประชาชนที่เปนเกษตรกรผูทําการผลิต

การเกษตรตองมีความมั่นคงในอาชีพและมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น”  จะเปนจริงขึ้นไดเมื่อ รัฐบาลมีความ

เขาใจตอปญหาที่หลาดหลายของประชาชนที่เปนเกษตรกร  การรับฟงปญหานอกจากจะกระทําโดยผาน

เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่แลว ควรใหความสําคัญตอสหกรณการเกษตร และกลุมการเกษตรตางๆดวย   

2.    รัฐบาลควรมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกษตรกรกลุมตางๆที่ไดรับผลกระทบจากการคาเสรี ทั้ง

เกษตรกรรายยอย รายกลาง  รายใหญ  เชน  จํานวนเกษตรกรที่เลิกประกอบอาชีพ   สัดสวนการเพิ่มของ

ของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดลดลงหรือยากจนลง  ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก เปนตน  ขอมูล

เหลานี้อาจไดมาจากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม หรือ จากการสาํรวจซึ่งกระทําโดยปกติอยูแลวโดยหนวยงาน

ของกระทรวงเกษตรฯ  โดยใหความสําคัญตอท้ังการรับฟงความเห็นจากเกษตรกรและการใหขอมลู

ขาวสารตอเกษตรกร  ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญทั้งในฐานะเปนขอมลูประกอบการพิจารณากอนทํา

ขอตกลงการคาเสรีในอนาคต และในฐานะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแสวงหาแนวทางในการ

สรางอาชีพทดแทนใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งยังมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย

สังคมดานตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกเกษตรกรและครอบครัวซึ่งไดรับผลกระทบจากการทําขอตกลง

การคาเสรี   

3. จัดหาตลาดผลผลิตใหแกเกษตรกร  ซึ่งอาจดําเนินการโดยผานระบบสหกรณ และ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆของรัฐ เชน กรมการคาภายใน  รวมถงึพิจารณาความเปนไปไดในการ

จัดตั้งระบบแลกเปลี่ยนชุมชน ซึ่งในกรณีหลังนี้มีความเปนไปไดก็ตอเมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลที่
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ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิตในพื้นที่ตางๆ   และ ระบบแลกเปลี่ยนชุมชนที่ดําเนินการอยูแลว รวมทั้งมี

เครือขายหรือภาคีการทํางานที่ขัดเจน  

4. สนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูดานการตลาดนอกเหนือจากการสรางความสามารถในดาน

การผลิต อันเปนนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญมาโดยตลอด   

5. ใหการสนับสนุนเกษตรอินทรียและเกษตรพอเพียงอยางจริงจัง ทั้งในดานการฝกอบรม

เกี่ยวกับการผลิตและการใชปุยชีวภาพ  (ซึง่ปจจบุันไดดําเนินการไปบางแลว  แตควรมีการประเมินผล

และขยายผลการทํางานอยางตอเนื่อง)  โดยการใหความสําคัญตอการขยายความรวมมือกบัเครือขาย

เกษตรกรรมทางเลือกตางๆ  รวมถึงการใหความสําคัญตอการรับรองมาตรฐานปุยชีวภาพ   

6.     ใหความสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต  ในกรณีของเกษตรกรที่ปลูกพืชควรปรากฏในรูป

ของการสนับสนุนความรูในการเพาะปลูก การสนับสนุนใหลดการใชสารเคมี  ในกรณีของเกษตรกรผูเล้ียง

โค ควรสนับสนุนการพัฒนาพันธุสัตว  ผลิตอาหารขน อาหารหยาบ  ซึ่งอาจปรากฏในรูปของการ

สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการเอง หรือสนับสนุนโดยผานกลุมหรือสหกรณ  

7.   สนับสนุนใหเกษตรกรที่มีความพรอมปรับตัวเขาสูการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น  ทั้งนี้ตอง

อาศัยขอมูลที่ชดัเจนเกี่ยวกับความพรอมในดานตางๆของเกษตรกร  เชน ความสนใจ  เงินทุน  รวมทั้ง

ความเปนไปไดในการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูง  ซึ่งรัฐควรใหการสนับสนุนในดานการถายทอดเทคโนโลยี 

การตลาด  หรือ สนับสนุใหปรับเปล่ียนเขาสูธุรกิจบริการ เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือ การทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ซึ่งในทางปฏิบตัิตองการความรูและทักษะที่แตกตางออกไปจากการประกอบอาชพีในภาค

การผลิต    

8.    ใหความสําคัญตอจัดการอบรมทักษะอาชพีใหแกเกษตรกรรายยอย  เกษตรกรรับจาง  ซึ่ง

สวนใหญพบวามีทักษะในการประกอบอาชพีจํากัด   โดยอาจพจิารณารวมมอืกับหนวยงานอื่นทั้งของ

ภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงแรงงานซึ่งเริ่มใหความสําคัญตอการคุมครอง สงเสริม พัฒนา

แรงงานภาคเกษตรซึ่งเปนแรงงานนอกระบบกลุมหนึ่ง  และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  รวมทั้งใหความสําคัญตอการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประการหลังนี้เปนสวนหนึ่งของ

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจรากหญาในยุทธศาสตรเกษตรอยูแลว 

9.     ในสวนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม โคเนื้อ และไหม ซึง่ผลกระทบยังไมรุนแรงเทากับกลุมพืช  

รัฐบาลควรเรงดําเนินการสํารวจสถานะของเกษตรกร  รวมทั้งความตองการการสนับสนุนดานการปรับตัว 

โดยเรงดําเนินการสํารวจอยางจริงจังรวมกับสหกรณ  สมาคม และ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของ     

ในขณะ เดียวกันควรใหความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งของเครือขายผูผลิตที่สําคัญ และเครือขาย 

เกษตรกร 
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มาตรการระยะยาว  

1.  ควรสนับสนุนใหเกษตรกรที่มีความพรอมเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผาน

กระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียน   ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ  

2.  สงเสริมใหเกษตรกรมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยประสานความรวมมือกับกลุม

การเกษตร องคกรปกครองทองถิ่น และ กระทรวงที่เกี่ยวของ 

3.  สนับสนุนอยางจริงจังใหเกษตรกรมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยผานกระบวนการกลุม การศึกษาดูงาน    

4.  ดําเนินการเพื่อลดอุปทานสวนเกินของผลผลิต ดวยมาตรการตางๆ เชน  กําหนดพื้นที่การ

ผลิต (Zoning) อยางจริงจัง  การดําเนินการเพื่อลดจํานวนหอมหัวใหญนอกระบบ  สมนอกระบบ   โคเนื้อ

และเนื้อโคนอกระบบ  ประการหลังนี้เชื่อมโยงกับการสรางธรรมาภิบาล  

5.  ใหความสําคัญตอการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีความทันสมัยและสอดคลองกัน 

เชน สถิติเกษตรกร  พื่นที่เพาะปลูก เปนตน  

6. สงเสริมความเขมแข็งของกลุมการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ทั้งในดานการสนับสนุน

การรวมกลุม  การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการเปนองคกรสนับสนุนเกษตรกร 

7.  ใหความสําคัญตอการทํางานในเชิงภาคี  โดยเฉพาะกบัองคกรปกครองทองถิ่น กระทรวง

แรงงาน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย   
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                                ตารางที่ 7.34 

สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ   
 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

กระเทียม      1. เกษตรกรมีความ

หลากหลาย  คือมีทั้ง 

เกษตรกรอิสระ  

เกษตรกรรับจาง  

เกษตรกรรายยอย   

เกษตรกรรายกลาง  

2. สวนใหญเปนสมาชิก

สหกรณการเกษตร    

3. มีแรงงานรับจางใน

กระบวนการปลูกดวย  

1. ประกอบอาชีพโดยอิสระ   

ผลิตเพื่อขาย   

2.เกษตรกรรายยอยปลูกพืช

เชิงเดี่ยว   

3. เกษตกรรายกลางปลูกพืช

หลากหลาย  

เกษตรกรไมทราบผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นลวงหนา เกษตรกรปรับตัวโดย 

1. ลดพื้นที่เพาะปลูกโดยรับเงิน

ชดเชยจากรัฐ 

2. ปรับเปลี่ยนไปปลูกพชืชนิดอื่นแทน 

เชน มันฝรั่ง ขาวโพด 

3. พิจารณาปลูกยางพาราตามที่รัฐ

สนับสนุน 

4. ลดการใชปุยเคมี และ หันมาหมัก

ปุยอินทรียใชเองแบบลองผิดลองถูก  

5. ใหเกษตรกรอื่นเชาพื้นที่เพาะปลูก

ของตน 

6. เลิกประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่ง

เปนอาชีพอิสระ หันมาประกอบอาชีพ

รับจางรายวันในพื้นที่   

7. “ทิ้งถิ่น”  หันไปประกอบอาชีพ

รับจางในเมืองใหญ  หันไปเปนพอคา

คนกลาง 

8. บางคนยังคิดไมออก วาจะทํา

อยางไร  

1. ไมเคยเห็น

ความสําคัญของ

เกษตรกร 

2. แกปญหาไม

ตรงจุด   

1.รัฐควรรับฟงความเห็นของเกษตรกรกอนทํา

ขอตกลงและควรพิจารณาผลกระทบใหรอบดาน 

2. ชะลอการเปดการคาเสรีในชวงที่กระเทียมออกสู

ตลาด 

3. สงเสริมการแปรรูปกระเทียม 

4. ประกันราคา หรือ รับจํานํากระเทียม 

5. ลดราคาปุยและเคมีภัณฑที่จําเปนตอการ

เพาะปลูก  

6. เปนตัวกลางระหวางสถานประกอบการและ

เกษตรกรในกรณีเกษตรพันธะสัญญา 

7. ในการสนบัสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่น รัฐ

ตองหาตลาดใหดวย 

8. สงเสริมความเขมแข็งของสหกรณ   

9. การรับรองคุณภาพของปุยชีวภาพการระบุธาตุ

อาหารในปุยชีวภาพใหชัดเจน รวมทั้งสวนผสมตางๆ 

10. นักวิชาการจากกระทรวงเกษตรฯอบรมชาวบาน

เกี่ยวกับการผลิตและการใชปุยชีวภาพ 
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                                                                           ตารางที ่7.34 
  สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

หอมหัวใหญ 1. เกษตรกรมีความ

หลากหลาย 

คือมีทั้งเกษตรกรรายยอย   

เกษตรกรรายกลาง    

2. เกษตรกรเปนสมาชิก

สหกรณการเกษตร    

3. มีแรงงานรับจางใน

กระบวนการปลูกดวย 

1. ประกอบอาชีพโดยอิสระ   

2. เพาะปลูกเปนอาชีพหลัก 

3. ผลิตเพื่อขาย   

4. เกษตรกรรายยอยปลูกพืช

เชิงเดี่ยว   

5. เกษตกรรายกลางปลูกพืช

หลากหลาย 

 เกษตรกรไมทราบผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นลวงหนา 

 ในทัศนะของเกษตรกร การปลูก
หอมหัวใหญเปนทางเดียวที่จะทําให

เขามีรายไดเพียงพอ   

 เกษตรกรปรับตัวโดย  

1. ปลูกเร็วขึ้น  

2. จดบันทึกการเพาะปลูกโดย

ละเอียด เพื่อประโยชนดานการ

กําหนดเวลาการเก็บเกี่ยว  การลด

ตนทุนการผลิต  

3. แสวงหาเมล็ดพันธุเถื่อนมาปลูก 

4. หารายไดจากขายเมล็ดพันธุที่

ไดรับการจัดสรร 

5. ปลูกพืชใหหลากหลายมากขึ้น 

 

1. ไมเคยเห็น

ความสําคัญของ

เกษตรกร 

2. แกปญหาไม

ตรงจุด  

3. คนที่รัฐสงมา

แกปญหา ไมรู

ปญหาที่แทจริง 

4. ไมเห็นดวยกับ

การจํากัดเมล็ด

พันธุ 

1. การกําหนดมาตรการใดๆ ควรรับฟงขอมูลจาก

เกษตรกรโดยรอบดาน   

2. การดําเนินมาตรการใดๆควรแจงใหเกษตรกรได

ทราบลวงหนา 

3. ดําเนินการเด็ดขาดกับ “หอมนอกระบบ” ทั้งกรณี

เมล็ดพันธุเถื่อน และ หอมที่ปลูกนอกระบบสหกรณ 

4. เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุที่จัดสรรใหแกเกษตรกร 

5. สนับสนุนการทดลองปลูกหอมนอกฤดูกาล เพื่อให

ไดผลผลิตในชวงเวลาที่เหลื่อมกับผลผลิตจากจีน 

6. ชะลอการนําเขาหอมหัวใหญจากจีน 

7. รัฐควรมีบทบาทลดตนทุนการผลิต เชน ปุย ยาฆา

แมลง เปนตน 

8. รัฐบาลควรใหขอมูลที่ชัดเจนตอเกษตรกร 

โดยเฉพาะผลกระทบจากการปลูกพืชบางชนิด เชน 

มันฝรั่ง เปนตน  

9. สนับสนุนใหเกษตรกรใชชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

      

       7-130                                                      



 

 

7-87 

 

                                                                                                                            ตารางที่ 7.34               
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

ชา*   1. เกษตรกรมีความ

หลากหลาย 

คือมีทั้งเกษตรกรอิสระ  

เกษตรกรพันธะสัญญา 

เกษตรกรรายยอย   

เกษตรกรรายกลาง    

เกษตรกรรายใหญ 

2. เกษตรกรจํานวนมากเปน

ชนกลุมนอย 

3. ในบางพื้นที่การปลูกและ

แปรรูปชามีลักษณะเปนธุรกิจ

หลักของทั้งชุมชน  

1. ประกอบอาชีพโดยอิสระ 

2. ประกอบอาชีพในรูปแบบ

พันธะสัญญา 

3. เพาะปลูกเปนอาชีพหลัก 

ผลิตเพื่อขาย   

 

 

 ผลกระทบเกิดขึ้นตั้งแตยังไมมีการ
เปดการคาเสรีอยางเปนทางการ   

โดยผลกระทบเกิดขึ้นตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2548         

  เกษตรกรปรับตัวโดย 

1. ใชปุยเคมีใหนอยลง  เพื่อลด

คาใชจาย 

2. เปลี่ยนอาชีพเปนแรงงานรับจาง 

3. ทดลองปลูกยางพาราตามที่รัฐ 

สนับสนุน 

4, บางคนกําลังพิจารณาเขาสูอาชีพ

ขายยาเสพติด  

 

 

1. ไมไดใหขอมูล

ที่ชัดเจน ทําให

เกษตรกร

ตัดสินใจผิดพลาด 

2. ไมทําอะไร

จริงจัง  ตอเนื่อง 

3. ตองการความ

จริงใจจากรัฐใน

การสนับสนุน  

4.หนวยงานที่

เกี่ยวของไมไดมี

ความเขาใจ

เกี่ยวกับเกษตรกร

ที่ปลูกชาอยาง

แทจริง 

1. ใหความสําคัญตอการตอยอดแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2. สนับสนุนสงเสริมการผลิตชาอินทรีย  

3. สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร 

4. เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกชาแกเกษตรกร  

6. รัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปชา  

7. ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินใหเกษตรกร 

8. จัดตั้งหรือจัดหาแหลงรบัรองคุณภาพพันธุชา 

9. ตั้งสหกรณรับซื้อชา  

10.นอกจากสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก

รัฐบาลควรหาตลาดให เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจในการ

ดูแลสวนชาของตนเอง  

11.ประกันราคา 

12.ตรวจสอบสินคานําเขาจากจีนอยางเขมงวด 

โดยเฉพาะเรื่องสารพิษ   
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                                                                                                                        ตารางที่ 7.34 
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

      
สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

ผักและผลไม

เมืองหนาว 

1. เกษตรกรมีความ

หลากหลาย 

คือมีทั้งเกษตรกรอิสระ  

เกษตรกรพันธะสัญญา 

เกษตรกรรายยอย   

เกษตรกรรายกลาง    

2. เกษตรกรจํานวนมากเปน

ชนกลุมนอย 

 

1. ประกอบอาชีพโดยอิสระ 

2. ประกอบอาชีพในรูปแบบ

พันธะสัญญา 

3. เพาะปลูกเปนอาชีพหลัก 

ผลิตเพื่อขาย   

 

1. หันเหการเพาะปลูก   

2. เขาพึ่งโครงการหลวง  ใหชวยดาน

การตลาด   

3.พยายามหาตลาดใหมๆ   

4.ลดพื้นที่เพาะปลูกลง  ซึ่งเกษตรกร

ใชคําวา    “เกษตรพอเพียง” ลงทุน

นอยที่สุด และอาศัยสิ่งแวดลอมใน

การดํารงชีวิตประจําวัน  

5.ลดการใชปุยอินทรียและยา  หันมา

ทําปุยชีวภาพใชเอง โดยโครงการ

หลวงแนะนํา 

6.เนนเรื่องลดตนทุนการผลิต   

7. การเปลี่ยนระบบการปลูก “ จะ

ปลูกนอยลง  เนนคุณภาพ  ปลูกตาม 

Order   

8. พยายามหาอาชีพเสริม  เลี้ยงปลา 

ไก กินเอง ขายของที่ระลึกใหแก

นักทองเที่ยว   

 

1. เจาหนาที่ของ

รัฐไมใกลชิดกับ

เกษตรกร และไม

ใสใจกับปญหา

ของเกษตรกร   

รานปุย รานยาให

คําแนะนําเร็วกวา 

2. ความไมจริงจัง

ของรัฐตอภาค

เกษตรทําใหเกิด

ปญหาสังคม  (ชน

กลุมนอยอยูใน

สภาวะครอบครัว

ลมเหลว   ตางคน

ตางหาเงิน   

เดี๋ยวนี้เงินทอง 

1.รัฐบาลควรรัฐหาตลาดใหมๆ เพื่อใหเกษตรกรมีที่

ขายผลผลิต    

2. ใหมีการประกันราคา 

3. เสนอใหรัฐมีโครงการพาเกษตรกรไปดูงานใน

ตางประเทศ  เชน ประเทศเกาหลี  

4. ทํา Zoning  ดูความเขมแข็งของแตละจังหวัด  5. 

ดูแลการตลาดและ  Logistics  

6. รัฐตองศึกษาทั้งระบบวาเกษตรกรกลุมใดเสีย

ประโยชน กลุมใดที่ไดรับประโยชน  แลวหามาตรการ

บรรเทาผลกระทบ  (ตรงที่เสียตองหาชองทางอุดหนุน 

เชน วัสดุการเกษตร  พลาสติก  โรงเรือน  แกในเชิง

วัสดุ)     

7. ตองใหความรูชาวบาน  ชาวบานตองเปนเกษตรกร

ดวย เปนพอคาดวย 

8. รัฐควรอบรมการจัดการครอบครัว ที่อยู ที่กิน ที่

นอน ตองเพิ่มความรูใหเกษตรกร 

9. สนับสนุนใหเกษตรกรอยูอยางพอเพียง  อยาให 

พยายามเปนหนี้  สรางวินัยใหเกษตรกร 

10.รัฐเปนคนกลางประสานระหวางเกษตรกรกับ 

       7-132                                                      



 

 

7-89 

 

                                                                                                                             ตารางที่ 7.34 
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 
สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

   9. เกษตรกรบางพื้นที่ใหบริการที่พัก

แกนักทองเที่ยวทั้งในรูปแบบโรงแรม

ขนาดเล็ก และ โฮมสเตย  

(Homestay)    

10. เกษตรกรรวมตัวกัน  เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

11. ควบคุมการใชจาย  “รัดเข็มขัด”   

12.ปรับวิถีชีวิต ควบคุมจํานวน

ประชากร   

บีบรัดทุกอยาง 

เด็กๆก็ใช

โทรศัพทมือถือ) 

3. รัฐบาล

แกปญหาไมตรง

จุด  

ตลาดคาสง 

10. สนับสนุนความเขมแข็งของสหกรณ  

11. สรางระบบแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชน 

12. ควบคุมการขายสารเคมีใหเขมงวด  

ไหม เกษตรกรพันธะสัญญา 1. ประกอบอาชีพในรูปแบบ

พันธะสัญญา 

2. เลี้ยงไหมเปนอาชีพหลัก

หรืออาชีพเสริม 

 การเปดเสรีการคากับจีนไมสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงกติกาการคา  

เพราะตามกรอบสินคาออนไหวสูง 

ภาษีจะตองลดลงเหลือไมเกินรอยละ 

50 ในป 2558  แตจะกระทบกับการ

กําหนดสัดสวน  

 เกษตรกรรับรูเกี่ยวกับการคาเสรี  
และมีความกังวลตอความมั่นคงใน

อาชีพของตน   

เกษตรกรปรับตัวโดย 

รัฐบาลไมให

ความสําคัญตอ

เกษตรกร 

รัฐควรปกปองเกษตรกรเลี้ยงไหมจากการคาเสรี  
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                                                                                                                           ตารางที่ 7.34 
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

    เกษตรกรปรับตัวโดย 

1. วางแผนการใชเงิน 

2. ปลูกผักสวนครัว 

3. รวมกลุมอยางเขมแข็งเพื่อสราง

อํานาจตอรอง  

4. ติดตามขาวสารอยางใกลชิด  

  

โคนม 1. เกษตรกรอิสระ มีทั้งราย

ยอย กลางและใหญ   

2. ทั้งหมดเปนสมาชิก

สหกรณ  

 

ประกอบอาชีพโดยอิสระ ขาย

น้ํานมใหสหกรณ 

1. ปลูกหญาเอง  หรือตองขยันไปหา    

2.ลดอาหารเสริมลง   

3.ปรับเปลี่ยนอาหารจากอาหารขน

เปนกากมัน  ซึ่งคุณคาทางอาหารต่ํา

กวา  ทําใหลดตนทุนไดครึ่งตอครึ่ง  

4.ใหอาหารวัวตามอายุ  

5.ตองตัดใจขายวัวที่กินจุ  วัวที่ผสม

ไมติด  ( “เอาไปสงแขก” )  

6.ตองประหยัด  (“รัดเข็มขัดมากขึ้น   

อะไรที่ไมควรจายอยาไปจาย ...ตองรู

วาโลกทุกวันนี้เปนโลกแหงความ

ลอลวง ถาวิ่งตามสื่อ ตามโฆษณาจะ

เดือดรอน” ) 

  

           - 1.ขอใหขึ้นราคาน้ํานมดิบ  

2.ควรสงเสริมการปลูกอาหารหยาบที่มีคุณภาพ  โดย

ควรสงเสริมผานสหกรณ  

3.ควบคุมราคาอาหารขน 

4.ควบคุมคุณภาพของอาหาร 

5.ควบคุมสหกรณ สหกรณบางแหงไมอยูในระเบียบ

วินัย  ผูซื้อเบื่อหนาย  ไมขายตามกําหนด  แอบเอานม

ไปขายคนอื่นๆ  

6. ตองสงเสริมผลิตภณัฑที่ “ผลิตจากนมสดแท”    

เพราะคุณภาพของนมสดแทมีความสําคัญสําหรับ

ผูบริโภคบางกลุม อันรวมถึงการออกมาตรการให

ผูผลิตระบุชนิดของนมที่ใชอยางชัดเจนบนฉลาก

ผลิตภัณฑ   รณรงคใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑจาก   

นมสดแท   
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                                                                                                                            ตารางที่ 7.34 
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

โคนม (ตอ)   7. ปลูกผักสวนครัวเปนรายไดเสริม   
8. เกษตรกรที่มีรายไดไมพอตองหัน

เหไปทําพืชไร ปลูกขาวโพด  

9. เกษตรกรที่เปนเจาของฟารมขนาด

เล็กเลิกประกอบอาชีพ หันไปเปน

แรงงานรับจางแทน   

  

โคเนื้อ เกษตรกรอิสระ มีทั้งรายยอย 

กลางและใหญ  

 

ประกอบอาชีพโดยอิสระ 1. พยายามรัดเข็มขัด ใหคาใชจาย

ต่ําสุด 

2. พยายามลดตนทุน หาวัวพันธุดีมา

เลี้ยง 

กลไกของรัฐทําให

เกิดตนทุน 
1. จัดการเด็ดขาดกับโคเถื่อนและเนื้อโคเถื่อน 

2. ตองทํา 2 เรื่องไปพรอมๆกัน คือ  การผลิต วิจัยและ

พัฒนา  และ การบริหารการตลาด 

3. ตองสรางความเขมแข็งของเครือขายผูผลิตสําคัญ 

คือ กรมปศุสัตว กรป.กลาง และ สมาคมโคเนื้อ  และ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4. ตองเนนการพัฒนาพันธุสัตว ตองนําสายพันธุดีๆ

เขามา ผสมและคัดเลือกพันธุ จะไดโตเร็ว ลดตนทุน 

5. ไมควร “อุม”  เกษตรกรโดยใหเงิน  แตควร

เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรดวยการ

สนับสนุนปจจัยการผลิต เชนน้ํา  หาตลาด จัดการเลิก

เขตปลอดโรค 

6. ใหความชวยเหลือดาน Traceability  แกเกษตรกร  
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                                                                                                                           ตารางที่ 7.34 
สรุปผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี  การปรับตัวของเกษตรกร ทัศนะตอรัฐและขอเสนอตอรัฐ  (ตอ) 

 

สินคา คุณลักษณะของเกษตรกร วิถีการผลิต การปรับตัว  ทัศนะตอรัฐ ขอเสนอตอรัฐ 

โคเนื้อ (ตอ)     7. สนับสนุนมาตรการที่นําไปสูการใหขอมูลผูบริโภค 

เปดเผยขอมูลการผลิต  ตรวจสอบได เพื่อใหผูบริโภค

ไววางใจ  

8.ทบทวนการกําหนดกฏเกณฑมาตรฐานฟารม 

เนื่องจากเกษตรกรรายยอยไมสามารถทําไดตาม

เกณฑ   

9.ลดกฎเกณฑ ขั้นตอนการเคลื่อนยายโค  

สนับสนุนดานตางๆเพื่อใหเกษตรกรสามารถ

ทําอาหารหยาบไวใชเอง  
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ผูใหขอมูล 
เจาหนาที่ของรัฐ 

1. นายชูชาต ิ อรุโณทยานันท หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม 

2. นายรัศมี แสนนามวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว. สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ 

3. นายประเสริฐ พรหมวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว.  สํานักงานเกษตรอําเภอ          

ไชยปราการ 

4. นายราชันย จันทรากาศ เกษตรอําเภอฝาง 

5. นายพรศักดิ์ มวงมงคล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง    

6. นายศิริ แสงสุวรรณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง    

7. นางศรีสุดา กันทะวงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอแมอาย 

8. นายวุฒิพงษ สวรรคโชติ นายกองคการบริหารสวนตําบล แมสลองนอก 

9. นายเรืองชัย มงคลดี เกษตรอําเภอ แมฟาหลวง 

10. นายทนงศักดิ์ หนอสุวรรณ เกษตรตําบลแมสลองนอก 

11. นายสุพจน บุญธรรม  นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 7ว. สํานกังานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

12. นายสวาง  อังกุโร  กรมปศุสัตว  
13. นายสินชัย เรืองไพบูลย  กรมปศุสัตว  

14. นางจํารัส โรจนสโรช  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

15. นางสมหญิง ชปูระยูร  สถาบนัหมอนไหม  
เกษตรกร : กรรมการสหกรณ  

16. นายบุญยืน สวนพลู  ประธานกรรมการสหกรณมันฝรั่ง ไชยปราการ-ฝางจํากัด 

17. นายวินัส วงคจนัเสือ เลขานุการ สหกรณผูปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการจํากัด 

18. นายรัก ใจนวล ประธานกรรมการสหกรณผูปลูกกระเทียมฝาง 

19. นายประสิทธิ์ ยะริน กรรมการสหกรณผูปลูกกระเทียมฝาง 

20. นายจันติ๊บ มีกาใจ กรรมการสหกรณผูปลูกกระเทียมฝาง 

21. นายสุมิตร ปนธิ กรรมการสหกรณผูปลูกกระเทียมฝาง 
22. นายประเสริฐ สัจจะ รองประธานสหกรณการเกษตร ทาตอน เชียงใหม 

23. นายทองสุข บษุดี ประธานสหกรณการเกษตรทาตอน เชียงใหม 

24. นายทองสุข เปงลูน ประธานกรรมการสหกรณผูปลูกหอมหวัใหญฝาง  

25. นายแกว เทพมา รองประธานกรรมการสหกรณผูปลูกหอมหวัใหญฝาง  

26. นายไกร เดตะวา เลขานุการสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญฝาง  

27. นายสีมา แสนสิทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณผูปลูกหอมหวัใหญแมวาง 
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28. นายจันติ๊บ สุริยจันทร กรรมการสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญแมวาง 

29. นายเมฆ เกียรติเวช กรรมการสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญแมวาง 

30. นายสวัสดิ์ พินิจสอน กรรมการสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญแมวาง 

31. ไชยรัตน ศิริมังคลานุรักษ  เลขาธิการ สหกรณโคนมมวกเหล็ก 

32. อุดม นิลหมื่นไวย กรรมการสหกรณโคนมมวกเหล็ก 
เกษตรกร  

33. นายสนอง ธรรมลังกา เกษตรกรรายยอยผูปลูกกระเทียม ไชยปราการ 

34. นายพรมมา ทาอินเปง  เกษตรกรรายยอยผูปลูกกระเทียม ฝาง 

35. นายบุญลอ หงษทอง เกษตรกรรายยอยผูปลูกกระเทียม ฝาง 

36. นายสันต กอนสุรินทร เกษตรกรรายยอยผูปลูกกระเทียม ฝาง 

37. นายดวงดี สุริโย เกษตรกรรายยอยผูปลูกหอมหัวใหญ แมวาง 

38. นายนิกร คําซื้อ เกษตรกรรายยอยผูปลูกหอมหัวใหญ แมวาง 

39. นายวิรัตน กันทาปา เกษตรกรรายยอยผูปลูกหอมหัวใหญ แมวาง 

40. นายวุฒินันท ชวีินสวางแสง  เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

41. นายสมคิด แซจัง เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

42. นายสุนันตทา แซบู เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

43. นายหิรัญ ชีวินวงศปฐม เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

44. นายพิสิษฐ ขัตกิุล เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

45. นายประเสริฐ คําลือ เกษตรกรรายยอยปลูกชา แมฟาหลวง 

46. นายณัฐพล ระจัน เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

47. นายคํา วิญพา เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชยีงของ  

48. นายดี สุยาละ เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

49. นายธงชัย พาแกง เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

50. นายสม แจงสวาง เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ 

51. นายเลิศ  อ.ทะไชย เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

52.  นายคําปน ธรรมวงศ เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

53. นายจิรานุวัฒน สุยาละ เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

54. นายสุวิด วงคเมือง เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

55. นายใจ หมื่นลาง เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

56. นายสมบัติ ม.ศริิยานนท เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

57. นายมา ธรรมวงั เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  
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58. นายพาน อินพา เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

59. นายเกิน ณ นาน เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

60. นายสมจิตร วงคเมือง เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ  

61. นายบุญวาท ไตรจักร  เกษตรกรพันธะสัญญาชา  เชียงของ 

62. นางโสภี ชื่นจันทึก  เกษตรกรโคนม มวกเหล็ก 

63. นางกอบแกว ศรีบุรี  เกษตรกรโคนม มวกเหล็ก 

64. นายอุทิศ เรบุตร  เกษตรกรโคนม มวกเหล็ก 

65. นายสุวิทย โตนดนอก เกษตรกรโคนม มวกเหล็ก 

66. นายสิทธิพร บูรณณัฐ  เลขาธิการสมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย  

67. นายเรวัติ วัชราไทย เจาของฟารมลุงเชาว  สุพรรณบุรี 

68. นายประชมุ นุชนารถ  เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ   เดิมบางนางบวช  

69. นางประทุม จันหอม เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ  เดิมบางนางบวช  

70. นายประทวน จนัหอม เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เดิมบางนางบวช  

71. นายประสิทธิ์ ศรีมุข เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ  เดิมบางนางบวช  

72. นายประชมุ ศรทีอง เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เดิมบางนางบวช  

73. นายสนอง ทองรอด เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เดิมบางนางบวช  

74. นายเกษม ทองรอด เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ  เดิมบางนางบวช  

75. นางชมพ ูแกวเรือง เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เดิมบางนางบวช  

76. นายอดุลย วังตาล  ประธานสมาคมฟรีเชียน-โฮลสไตน  

77. นายอุทัย คําผอง หัวหนากลุมเกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

78. นายประชัน ทนีอย  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

79. นายอรัณ ราศชีัย  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

80. นายเอี่ยม พมิเสน เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

81. นางเบญจวรรณ ตายตามบญุ เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบรูณ 

82. นางคําพัน บุญมี  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบรูณ 

83. นายนรินทร พันเพ็ง  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

84. นางทองขาว เพชรปอ  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

85. นางทองใบ พรมแกว  เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

86. นายลีออง แวนคู เกษตรกรเลี้ยงไหม  เขาคอ จังหวัดเพชรบรูณ 

87. นายจันทรพูน ศรีคุณ หัวหนากลุมเกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวดัเลย 

88. นายวิสกี้ ประทมุวัน เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวดัเลย 
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89. นายบุญทัน แกวกันยา เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

90. นายโพธิ์ศรี ไชยพิเดช เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

91. นายศักดิ์สิทธิ์ อัณทะปญญา เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

92. นายประสงค กุงคํา เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวดัเลย 

93. คุณสากล แพทยวงศ เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

94. นายทองพนู สังขเงิน หัวหนากลุมเกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

95. นายบันทม อินทรขาล เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จงัหวัดพิจิตร 

96. นายสุนทร สุวรรณพัฒน เกษตรกรเลี้ยงไหม อาํเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

97. นางเดือนเพ็ญ ณ นคร เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จงัหวัดพิจิตร 

98. นางสาวสาํราญ ตาซือ่ตรง เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพจิิตร 

99. นายมานพ นวลตา เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

100. นางสุนทร อุดารัตน เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

101. นายวิเชียร ตาซื่อตรง  เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จงัหวัดพิจิตร 

102. นางคําหลา รักซอน เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

103. นายจันทร ตาซือ่ตรง เกษตรกรเลี้ยงไหม อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 

104. นายเกิด พนากําเนิด  เกษตรกรดอยอินทนนท   

105. นายซิน แซวา  เกษตรกรดอยอินทนนท   

106. นายขอ แซวา  เกษตรกรดอยอินทนนท   

107. นายอานนท ดิถีวนาลัย  เกษตรกรดอยอินทนนท   

108. นายเปา แซวา  เกษตรกรดอยอินทนนท   

109. นายไกล แซวา  เกษตรกรดอยอินทนนท 

110. นายเทอดเกียรติ ถิ่นพนานิยม เกษตรกรดอยอินทนนท 

111. นายหอทู จิตรพัฒนา เกษตรกรดอยอินทนนท 

112. สุรสิทธิ์ สวางธรรมกุล เกษตรกรดอยอินทนนท 

113. นายธวัช คําปน  เกษตรกรปางอุง 

114. นายศักดิ์ แสงสรทวีศักดิ์ เกษตรกรปางอุง 
115. นายเลาเถง  แสงสรทวีศักดิ์ เกษตรกรปางอุง 
116. นายไพโรจน แสงสรทวีศักดิ์ เกษตรกรปางอุง 
117. นายชูศักดิ์ แซวาง เกษตรกรปางอุง 
118. นายเจริญ แซเหย เกษตรกรปางอุง 

119. นายสมศักดิ์ เจริญวงศ เกษตรกรปางอุง 
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120. นายมนตรี เฉลิมรัฐชชัวาล เกษตรกรปางอุง 

121. นายชาญชัย แซวาง เกษตรกรปางอุง 

122. นายพิษณุ เมธาอนันตกุล  เกษตรกรหนองหอย  

123. นายสุรินทร นทีไพรวัลย  เกษตรกรหนองหอย  

124. นายสัญญา เมธาอนันตกุล เกษตรกรหนองหอย  

125. นายอนันต อมรรัตนศักดิ์ เกษตรกรหนองหอย  

126. นายสมบัติ นทไีพรวัลย  เกษตรกรหนองหอย  
พอคาคนกลาง  

127. นางนงนุช พรมมา พอคาคนกลางรับซื้อ-ขายกระเทียม ฝาง 

128. นายสุรพล พรมมา พอคาคนกลางรับซื้อ-ขายกระเทียม  ฝาง 

129. นายวุฒิชัย ศิริมังคลานุรักษ พอคาคนกลางรับซื้อ-ขายหอมหัวใหญ ฝาง 

130. นายกําจร มานติวิรุฬห   ผูปลูกชาและประกอบการคาชา  ประธานสหกรณชาเชียงราย 

131. นายวิชัย ชีวินกลุทอง ผูประกอบการคาชา บริษัทวังพุดตาล แมฟาหลวง 

132. นายผงจี้ แซจ ู(จางสน) ผูประกอบการคาชา แมฟาหลวง 

133. นายตาล บุญชยั ประธานกลุมชาดอยตุง 

134. นายมนัส ศรีใส เลขานุการกลุมชาดอยตุง 

135. นายทวี วนัสพทิักษกุล  ประธานกลุมชาพญาไพร 
พอคาคนกลางและเกษตรกร  

136. นายสุจิตต สะอาดลวน  พอคาคนกลางรับซื้อ-ขายหอมหัวใหญ ฝาง 

137. นายสุทธิศักดิ์ แซเบ  พอคาคนกลางรับซื้อ-ขายหอมหัวใหญ ฝาง 

138. นายตาล บุญชยั ประธานกลุมชาดอยตุง 

139. นายมนัส ศรีใส เลขานุการกลุมชาดอยตุง 

140. นายสงศักดิ์ ขันธพันธ  หัวหนากลุมเกษตรพันธะสัญญา เชยีงของ 

141. นายมนันชัย เฉลิมพรเกษม ประธานกลุมพฒันาพญาไพร  
ผูแปรรูปนม 

142. นายศิริพงษ แสนโภชน  บริษทั เนสทเล (ประเทศไทย) จํากดั 
เจาหนาที่โครงการหลวง 

143. นายปรีชา เพ็ชรเม็ด 

144. นายมนตรี ยานนท  
145. นายอนุพงษ คาํพรรณ  

146. นายสุทัศน ชุมวิชา 
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นักวิชาการ 
147. รศ.นิพนธ ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยแมโจ  ประธานกลุมผัก โครงการหลวง 

148. รศ.ดร.อารี วบิลูพงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
องคกรพัฒนาเอกชน 

149. นายชัชวาลย ทองดีเลิศ  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 

150. นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  ผูประสานงาน FTA Watch  

 
เอกสารอางองิ 
Barrientos, Armando and Barrientos, Stephanie W. (2003). “Social  Protection For Informal 

Workers In The Horticulture Industry” in Chains of Production, Ladders of Protection. 

Edited by Francie Lund and Jillian Nicholson. Durban : University of Natal. 

Bennett, John W. (1969) .The Northern Plainsmen: Adaptive Strategy and Agrarian Life. 

Chicago : Aldine. 

CIMMYT. Rural Mexico after Free Trade : Coping with a Landscape of Change. 

2Hwww.cimmyt.org/English/docs-ann-report/2000/field market/ruralMexico.htm., 

January, 2005. 

Dolan, C. and Humphrey, J. (2000). “Governance and Trade in Fresh Vegetables : The Impact 

of UK Supermarkets on the African Horticulture Industry.”, Journal of Development 

Studies 37 (2) : 147-186. 

Howe  et al. Trade, Trade Liberalisation and Small-Scale Farmers in  Development Countries : 

 Beyond the Doha Round.  <honeybee.helsinki.fi/tiedotus/Small Scale Farmers 

Vekkro.pdf> 

Rabobank. The Thai Dairy  Sector Under Liberalised Trade Conditions.  September 2004 

Von Braun, Joachim.  Small-Scale Farmers in Liberalised  Trade Environment. 

<honeybee.helsinki.fi/tiedotus/Small Scale Farmers Vekkro.pdf> 

Women’s Edge. NAFTA and FTAA : Impact on Mexico’s Agriculture Sector. 

3Hwww.womensedge.org, May 2006. 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  <http://www.dtn.moc.go.th/web/report/Asean-China/asean-

china.htm > 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) การเปดตลาด 

 สินคานมและผลิตภัณฑนม 4Hwww.thaifta.com 

 



 

 

7-143 

 

กรมปศุสัตว. แผนพัฒนาโคนมเพื่อปรับตัวรองรับผลกระทบในการทําความตกลงการคาเสรี  

 มกราคม 2548 (เอกสารอัดสําเนา) 

กรมปศุสัตว. สถานการณการผลิต การตลาด นมและผลิตภัณฑ พ.ศ. 2548  (เอกสารอัดสําเนา)     

จิตศักดิ์ ไชยพาน. ระบบตลาดน้ํานมดิบของประเทศไทย. (เอกสารอัดสําเนา) 

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. แลใตส่ีทศวรรษ : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและพัฒนาการทาง

การเมือง (ในชวงเวลา 2490-2536) . กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย.  

นิพนธ ดิลกคุณานันท และ คนิต ลิขิตวิทยาวุฒ ิ (2548).  การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาด

หอมหัวใหญ ป 2540/41-2547/48.  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ศุภนารถ เกตุเจริญ (2546) ชา : นานาสาระที่นารู . กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการเกษตร. 

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

(2548) . ผลการศึกษาการวิเคราะหการเปดเสรีทางการคา. กรุงเทพฯ  เอกสารอัดสําเนา  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย. เอกสารเรื่องชาอินทรีย. ไมปรากฏปที่พมิพ. 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมฟาหลวง. ขอมูลการปลูกชา 2547/2548. ไมปรากฏปที่พิมพ. 

สํานักงานจังหวัดเชียงราย (2548) การปลูกและจัดสวนชา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประสานมิตร. 

สํานักงานจังหวัดเชียงราย <5Hwww.e-chiangrai.com/news003.php> 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548)  ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร.  กรุงเทพฯ : อรุณการ 

พิมพ. 

อนันต ดาโลดม. เขตการคาเสรีกับอาชพีโคนม. http://www.co-opthai.com/db/Articles/641.htm  

อักษร ดํารงสุกิจ (2547) . การปรับตัวของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสในภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว : กรณีศึกษากลุมบริษัทมินิแบ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7-144 

 

     ภาคผนวก  
 
ทัศนะจากนักวิชาการ 
รองศาสตราจารยนิพนธ ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยแมโจ ประธานกลุมผัก โครงการหลวง  

นักวิชาการดานการเกษตรและเศรษฐศาสตรเกษตร ใหความเห็นวา  แตละผลผลิต  แตละพื้นที่

ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีไมเทากัน  แมการคาเสรีจะทําใหสินคาเกษตรบางรายการไม

สามารถแขงขันได  แตรัฐบาลตองสนับสนุนใหเกษตรกรบางสวนรักษาอาชีพของตนไวเพือ่รักษาสายพันธุ

ของพืช   เชนกรณีกระเทียมไทย ซึ่งเปนกระเทียมพันธุเบา ตองการแสงเพียง 8 ชั่วโมง  สวนกระเทียมจีน

ตองการแสงถึง 14 ชั่วโมง  เปนตน  นอกจากนั้นกระเทียมไทยยังมีคุณสมบัติทางยาสูงกวา  กลาวคอืมี

สารลดความดันมากกวากระเทียมจีน  ซึ่งประเด็นนี้เทาที่ผานมาไมไดมกีารศึกษาใหชดัเจน   ทําให

กระเทียมไทยลดความสําคัญลงในสายตาของทั้งรัฐบาลและเกษตรกร  

 นักวิชาการมีความเห็นวาเทาที่ผานมา  รัฐบาลแกปญหาไมถูกจุด  คือแกปญหาโดยให

ความสําคัญตอการผลิตมากกวาการขาย  เกษตรกรจึงประสบปญหาดานการตลาด    นักวิชาการยังมี

ความเห็นวารัฐบาลไมได “ลงมือ”  แกปญหาอยางจริงจัง  มแีตแผน ยังไมมแีนวปฏิบัติที่แนนอน   

 ในดานแนวทางแกไข  นักวิชาการเห็นวาตองใหความสาํคัญตอการทํางานรวมกันระหวางผูมี

สวนไดสวนเสีย และ ผูที่มีความรูและมีขอมลู    เทาที่ปรากฏพบวาผูมีสวนไดสวนเสยีสําคัญและผูที่มี

ความรูกลับไมไดมีสวนเกี่ยวของเทาที่ควร  “ชองวางอยูที่ คนรูไมไดทํา คนทําไมรู เราตองเอา 

Stakeholders มาคุยกัน”  

สวนมาตรการระยะสั้นก็คือ ตองวางแผนการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกับผลผลิตจาก

ตางประเทศ “ทําไงใหผลผลิตออกมาไมพรอมชาวบาน  อยางหอมหัวใหญ ทําไงใหออกเดือน มกรา-

กุมภา  กุมภา ฟลิปปนสออก  มีนา เมษา ญีปุ่นออก”  ในขณะเดียวกันในกรณีการสนับสนุนใหเกษตรกร

เขาสูการผลิตระบบพันธะสัญญา  กรณีพันธะสัญญาที่ขายไดต่ํากวาทุน รัฐบาลตอง Subsidise บาง 

สวนมาตรการระยะยาว นกัวิชาการเสนอวานอกจากในดานการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแลว 

ตองใหความสาํคัญตอการเพิ่มความหลากหลายใหผลผลิต  โดยเนนการทํางานเชิงบูรณาการ ตอง

สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรเขมแข็ง สหกรณการเกษตรตองทําหนาที่ทั้งสหกรณการผลิตและสหกรณการ

ขาย    รัฐตองใหความสําคญัทั้งตอการผลิต ทั้งในดานคุณภาพ การวางแผนการผลิต  ซึ่งหมายรวมถงึ

การกําหนดเขตการผลิต (Zoning) เกษตรกรตองซื่อสัตยและมีวินัย  ตองพัฒนา ระบบจําแนกแจกจาย  

(Distribution)   รวมทั้งการเปดตลาดใหมๆ   โดยเริ่มตนในลักษณะโครงการนํารอง แลวจึงขยายผล  ใน

ขณะเดียวกันตองใหความสําคัญตอการทํางานในเชิงบูรณาการ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

“ตะวันออกกลางกินสีแดง ทําไมไมปลูกสีแดง  ตองเปดตลาดใหม  ตองเริมจากจุดเล็กๆ ทําโครงการนํา

รอง  ตองรวมมือกันจริงจัง เกษตรกรตองซื่อสัตย มวีินัย ตองบูรณาการ สหกรณการเกษตร ธกส. กลุม

พัฒนาอาชีพ  OTOP  วิสาหกิจชุมชน”     
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ในดานการเพิ่มความหลากหลายใหผลิตภัณฑ ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมการบริโถค 

เชน  การเพิ่มสายผลิตภัณฑโดยการแปรรูปผลิตภัณฑใหพรอมสําหรับการบริโภค (Ready to eat  และ 

Ready to cook)   
 
 
รองศาสตราจารย ดร. อารี  วิบูลพงศ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
 ตองแยกแยะประเภทของเกษตรกรใหชัดเจน ทั้งจากวิถีการผลิต (ผลิตแบบยังชีพ หรือ เพื่อขาย

เปนหลัก  กลุมเกษตรพันธะสัญญา มีทั้งทีท่ําเกษตรอิสระดวย คือ ผสมผสาน และที่ทําเกษตรพันธะ

สัญญาอยางเดียว)     ขนาด  ( เชน เกษตรกรรายเล็ก ความรูนอย  ทรัพยากรจํากัด ปลูกขาว พชืไร  และ

พืชเชิงเดี่ยว   สวนเกษตรกรปานกลาง ทันขาวสารอยูบาง  ตามอําเภอทีไ่มไกลเกินไปนัก ปลูกได 1 คร้ัง

ตอป กลุมนี้ขายเปนหลัก)  การเขาถึงทรัพยากร เชนน้ํา  ( ชาวนาในเขตชลประทานมีเพียงรอยละ 20 

เทานั้น)  องคกรของเกษตรกร มีหลากหลาย ใหญ เล็ก  เขมแข็งและออนแอ  ดังนั้นการใชมาตรการใดๆ

ในการลดผลกระทบหรือแกปญหาตองคํานึงถึงความหลากหลายของเกษตรกรและเงื่อนไขการประกอบ

อาชพีของเกษตรกรที่มีความหลากหลายดวย   

 นักวิชาการมีความเห็นวา หลักคิดที่สําคัญคือ ตองไมหวงักําไรสูงเสมอไป  แตตองพจิารณา

ความอยูรอดในระยะยาว  “เกษตรกรไมจําเปนตองไดกําไรสูงเสมอไป ขอใหอยูได  ไมถูกเอาเปรียบ

เกินไป”  นอกจากนั้นตองสนับสนุนใหเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปรบัตัวสูง  สามารปรับตัวได “คน

ปรับตัวไดนอยอยูในตลาดเดิม  คนปรบัตัวไดมากหนีออกมาทําอะไรใหม “ 

นักวิชาการยังมี่ความเห็นวา เกษตรกรควรมีโอกาสเลือกในการประกอบอาชพี แตละพื้นที่ตอง

ใหเขาเลือก ตองใหความรูเพื่อใหเกษตรไดเลือก  ซึ่งในทัศนะของนักวิชาการไมใชแนวคิดใหม แตประเทศ

ไทยไมเคยทําได   

 ในสวนของระบบเกษตรพันธะสัญญา พบวามีจํานวนมากขึน้ เนื่องจากบริษัทสวนใหญแขงกัน

ในการหาลูกไร  ตองการพื้นที่ขนาดเล็กและเนนคุณภาพ  แตเงื่อนไขสําคัญที่รัฐบาลตองเขามาดูแล คือ 

ตองดูแลไมใหเกษตรกรถูกเอาเปรียบ    

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทสําคัญตอกรณีนี้ดวย  เนื่องจากเปนหนวยงานของรฐัที่

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นที่สุด  “นโยบายกระจายอํานาจสําคัญ  อบต.ที่เคย

เฉยๆกับเกษตรกร เลนแตการเมืองไมได  ตองใหความสําคัญแกเกษตรกรดวย ยุทธศาสตรตองชัดเจน 

ตอง link กับอบต. อบต.ควรเชี่ยวชาญดานไหนบาง  คนในพื้นที่ตัวเองเปนเกษตรกรเสียเยอะ อบต.ตองมี

ความรู  ทุกวันนี้ไปสรางแตบอน้ํา” 

 ในระยะยาว  เกษตรกรตองสรางผลิตผลที่มีมูลคาสูง  โดยยอมทิ้งตลาดสวนนอยเพื่อรักษาสวน

ใหญไวใหได  “กรณีกระเทียม กระเทียมไทยเวลาสกัดออกมา ม ี Output ทางยามากกวาจีน  ตลาดสด

ตองยอมทิ้งกันไป  เราจะปลูกกระเทียมทํายา  เราตองสรางผลผลิตที่ทีมูลคาสูง (High value crop)  เชน   
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แทนที่จะเลี้ยงปลาชอนเราจะเลี้ยงปลาเทราท  (Trout)”  แตที่สําคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลตองใหความสนใจ

อยางจริงจัง  และมีแนวทางการปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติทีช่ัดเจน  นักวิชาการยังเสนอวา  นอกจากการ

ปรับตัวในดานการเกษตร  เกษตรกรอาจหนัเหมาสูธุรกิจการทองเที่ยวได    ทั้งนี้แนวคิดสําคัญคือการ

สรางตลาดใหมๆ (Niche)  หรือสรางเอกลักษณใหแกสินคาและบริการ          “ตองคิดวาเกษตรจะ

เชื่อมโยงกบัการทองเที่ยวไดอยางไร แม Idea จะเกา แตวิธกีารตองใหม   ฝร่ังอยากเห็นวิถีชีวิตจริงๆ ….   

อยางโออิตะของญี่ปุน  อยากไดของของเราตองมีที่เรา”     
 
ทัศนะของนักพัฒนาเอกชน  
กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  ผูประสานงาน FTA Watch  
 นักพัฒนาเอกชนรายแรกมีความเห็นวา  การคาเสรีเปนการ  “ตอกตะปูปดฝาโลงเกษตรกร”  อัน

หมายความวาทําใหเกษตรกรตกอยูในความยากลําบากยิ่งขึ้น  เนื่องจากกอนเปดการคาเสรีเกษตรกร

เปนกลุมที่ถูกขูดรีดมากที่สุด  และตกอยูในภาวะชายขอบที่สุด  รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ

สหกรณคิดอะไรไมไดมากกวาวิธีคิดที่วา  “สูไมไดก็เลิก”  ซึ่งเปนวิธีคิดแบบไมรับผิดชอบ  ในอีกดานหนึ่ง

วิธีการของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยเขาสูระบบการผลิตแบบพันธะ

สัญญา เปนทางออกที่ดี  หรือเปน Win-win situation นั้น  แทจริงแลว เปนวิธีคิดที่งายเกินไป  เพราะการ

ผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญา เปรียบเสมือนการทําไรเล่ือนลอย  บริษัทพรอมท่ีจะยายไปหาลูกไร

ใหมๆ  เมื่อพี้นที่การผลิตเดิมไมสามารถเพาะปลูกไดอีก   

 นักพัฒนาเอกชนมีความเห็นวารัฐบาลตองเขาใจวา เกษตรกรรายยอยมีความสําคัญอยางยิ่งตอ

ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ของประเทศ  ความอยูรอดของเกษตรกรกลุมนี้จึงมีความสําคัญ  

รัฐบาลจึงตองสนับสนุนการประกอบอาชพีของเกษตรกรรายยอย ซึ่งจะนําไปสูความหลากหลายของ

อาหาร  ในทัศนะของนักพัฒนาเอกชน  การสนับสนุนเกษตรอุตสาหกรรมไมใชทางออก เพราะดวยระบบ

อุตสาหกรรมเกษตร   เกษตรกรไมมีทางเลือก และผูบริโภคกไ็มมีสิทธิ์เลือก   

 สําหรับนักพัฒนาเอกชน  ขอตกลงการคาเสรีนอกจากจะทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่

ยากลําบากขึ้นแลว ยังนําไปสูการลมสลายของความหลากหลายของระบบอาหารในประเทศดวย  

นักพัฒนาจึงมคีวามเห็นวา การลดผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีตองกระทําในเชิงโครงสรางคือ 

รัฐบาลตอง “คิดใหม”  หรือ Re-orient นโยบายการเกษตรและพาณิชย  กลาวคือตองรักษาสมดุล

ระหวางการผลิตเพื่อสงออกและการผลิตเพื่อยังชีพ   ในขณะเดียวกันก็ตองมีมาตรกรกระตุนใหประชาชน

เขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอาหารที่ใหความสําคัญตอความหลากหลายและความละเมียดละไม

ในการบริโภค  ดวยแนวคิดนี้ นักพัฒนาจึงใหความสําคัญตอ แนวคิดเกษตรอินทรีย  ตลาดทางเลือก และ

การสนับสนุนใหเกษตรกรมีวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองได  
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 นักพัฒนาเอกชนรายนี้เสนอวา รัฐตองมองเกษตรกรในฐานะที่เปนประชาชน ที่มีสิทธพิลเมือง 

(Civil rights) มีสิทธิในการประกอบอาชพี  และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารในเรื่องที่กระทบตอชีวติ

และสวัสดิภาพของตน  
 
ชัชวาล ทองดเีลิศ  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
 นักพัฒนาเอกชนรายนี้มีความเห็นวารัฐบาลไมไดใหขอมูลขาวสารตอผูไดรับผลกระทบในทาง

ลบจากขอตกลงการคาเสรี ทั้งๆที่เปนเรื่องใหญและสงผลกระทบมหาศาลตอเกษตรกร  แตรัฐบาลกลับ

เปนเรื่องเล็ก  จัดการไดในเวลาอันสั้น  รัฐบาลจึงไมไดหามาตรการปองกันไวลวงหนา  และไมมีเวทีใหผู

ไดรับผลกระทบไดแสดงความคิดเห็น 

 นักพัฒนาเอกชนเห็นวาขอตกลงการคาเสรี เปนกระบวนการทุนนิยมที่จะเขามาใชทรัพยากรของ

ประเทศไทย และ สงผลกระทบตอการจัดการทรัพยากร  รัฐอาจไดประโยชนจากการนี้ แต ขอตกลง

การคาเสรีไมไดแกไขปญหาความยากจน  ซึ่งในความเปนจรงิตองมีวิธีคิดที่ตางออกไป ตองหามาตรการ

ใหเกษตรกรพึ่งตนเอง อยูแบบพอเพียง ผลิตเพื่อการบริโภคเปนหลัก  รัฐจึงตองสนับสนุนตลาดทางเลือก 

เกษตรอินทรีย ตลาดสีเขียว  ควรสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน  เพราะถาสนับสนุนอยางตอเนื่องจะเกิด

ผลกระทบที่กวาง  (Momentum)  ในขณะเดียวกันตองสงเสริมความเขมแขง็ของกลุมเกษตรกรดวย  

 นักพัฒนามีความเห็นวา มาตรการที่รัฐบาลควรกระทําคือ ตองมีฐานขอมูลชัดเจนเกี่ยวกับ

เกษตรกรที่ทําเกษตรแบบพึ่งตนเอง  และ ศึกษาวิจัยเพือ่พฒันาองคความรูที่ชัดเจนวาเกษตรกรรมยั่งยืน

ที่มีอยูในปจจบุนัมีรูปแบบใดบาง  มีความหลากหลายในอาชพีและการผลิตในระดับใด  และสราง

นโยบายสงเสริมการเกษตรพึ่งตนเองโดยการใหการสนับสนุนในหลายๆรูปแบบ  ในขณะเดียวกันตอง

สรางระบบรองรับ ตอยอดการผลิต เพื่อรองรับในระดับมหภาค   เชนสรางตลาดสีเขียวในทุกจังหวัด มี

ระบบเชือ่มโยงเครือขายเกษตรอินทรียทั่วโลก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 8 
นัยแหงนโยบาย (policy implications) 

และ 
ขอเสนอดานนโยบาย (policy recommendations) 

 
นัยแหงนโยบาย (policy implications) 
 
1. สถานการณดานการผลิตและการบริโภค 

ในเชิงภาพรวมของโลกพบวาสินคาเกษตรที่สําคัญ คือ ธัญพืช เนื้อสัตว และ ผักผลไมในอนาคต

จะถูกกําหนดทิศทางโดยเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว(developed economies) ซึ่งใกลเคียงกับ

สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน มูลเหตุที่สําคัญก็คือประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และ สหภาพ

ยุโรป(EU15) มีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรที่พอเพียงกับความตองการของตัวเองและยังมีสวน

ที่เหลือสําหรับเพื่อการสงออก ยกเวนแตเพียง ญี่ปุนและเกาหลี ที่มิไดมีลักษณะดังที่กลาวนี้ ในขณะที่

ประเทศกําลังพัฒนา(developing economies)โดยสวนใหญจะเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือแมวา

ในบางสินคาจะผลิตไดในจํานวนมาก แตก็ถูกนํามาใชบริโภคในปริมาณที่ใกลเคียงหรือมากกวาปริมาณ

ที่ผลิตได ทําใหไมมีสวนเกินเหลือเพื่อการคา  อีกทั้งความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ไมวาจะโดย

เทคโนโลยีที่จะเพิ่มผลผลิต(yield)ตอเนื้อที่เพาะปลูก หรือ การขยายเนื้อที่เพาะปลูก หรือ การรักษาพื้นที่

เพาะปลูกที่มีอยูมิใหเส่ือมโทรมไปตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป มีอยูอยางจํากัด ทําใหทิศทาง

ของตลาดสินคาเกษตรโดยรวมถูกกําหนดทิศทางจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนสําคัญ ในดานการบริโภค

อาจกลาวไดวาแมจํานวนประชากรจะถูกคาดการณวาจะไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตรายไดและขนาดของ

เมือง(urbanization)ที่จะขยายตัวอยางรวดเร็วในอนาคตจะทําใหมีความตองการในการบริโภคสินคา

เกษตรที่เปล่ียนแปลงไป กลาวคือจะมีการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการบริโภคcereal เชน 

ขาวโพด หรือ coarse grainsอื่นๆลดต่ําลงแตจะไปเพิ่มที่ ขาวและขาวสาลีตามลําดับ การที่ประชากรมี

รายไดเพิ่มขึ้นทําใหมีการบริโภคเนื้อสัตวสูงขึ้น สงผลใหมีความตองการในธัญพืชเพื่อมาเปนอาหารสัตว

เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ขนาดของเมืองที่ขยายตัวตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เขา

มาแยงพื้นที่การเกษตรใหลดนอยลง ทําใหการขยายผลผลิตโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกในประเทศกําลัง

พัฒนาไมสามารถทําไดเหมือนดังเชนที่ผานมา 

ในดานผักผลไม ขอสังเกตประการหนึ่งก็คือ หากพิจารณาในดานการผลิตพบวาการคาผักผลไม

ขึ้นอยูกับชนิดของผักผลไมที่ผูบริโภคนิยมและความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่จุดหมาย

ปลายทางเปนสําคัญ การที่ประเทศไทยมีสัดสวนในการคาผักผลไมต่ําก็เนื่องมาจากปจจัยทั้ง 2 เปนหลัก 

ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหในเชิงปริมาณที่พบวาผักผลไมมีผลกระทบนอยมาก การเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในดานนี้ของไทยจึงมิไดขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการผลิตใหมีตนทุนต่ํา
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หรือไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีแตเพียงอยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับปจจัยที่นอกเหนือจากผูที่เกี่ยวของใน

ภาคเกษตรจะควบคุมได เชน ระบบโลจิสติก เปนตน ซึ่งมีผลตอตนทุนการเคลื่อนยายซึ่งในบางกรณีอาจ

สูงกวาราคาสินคาหรือภาษีที่ปลายทางเสียอีก ในระยะสั้นผักผลไมแปรรูป และน้ําผักผลไมอาจเปน

ทางเลือกภายใตระบบโลจิสติกตนทุนสูงที่มีอยู  ขณะที่ในระยะยาว การลดตนทุนโลจิสติกเพื่อเอาชนะ

ขอดอยในเรื่องความใกลชิดในเชิงภูมิศาสตรกับประเทศคูคาที่จุดหมายปลายทาง และการใหความรูกับ

ผูบริโภคในสินคาผักผลไมไทยเพื่อเปลี่ยนรสนิยมผูบริโภคอาจเปนทางเลือกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันในสินคาผักผลไม 

 

2. การละเลยกรอบการเจรจาพหุภาคี(multilateral) เชนรอบโดฮาของรัฐบาลทักษิณโดยมุงเนนแต

เพียงการเจรจาทวิภาคี(bilateral) เชน FTA ไดกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญก็คือ ไทยขาดอํานาจตอรอง

หากตองเจรจากับประเทศใหญ และจะกอใหเกิดความยุงยากในการเจรจา(spaghetti bowl effect) ใน

ระดับภูมิภาคหรือพาหุภาคีตอไปในอนาคต  เนื่องจากการเจรจาในอนาคตโดยหลักควรจะสามารถอางองิ

กับขอตกลงหรือสัญญาที่ทําไวอยูเดิมได และไมควรมีประเด็นหลักที่แตกตางออกไปในสาระสําคัญ เชน 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ตางกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความยุงยากในการเจรจาและลําบากในทางปฏิบัติ 

กอใหเกิดชองวาง(loop hole)ในการบังคับใชกฎเกณฑ  ตัวอยางที่เปนรูปธรรมก็คือผลที่มีตออาเซียน 

ขอตกลงทวิภาคีของสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุมที่แตกตางออกไปจากที่อาเซียนมีจุดยืนรวมกัน 

เชน ระหวางFTAไทย-ญี่ปุน กับ อาเซียน-จีน ที่หากมีความแตกตางในสาระสําคัญจะทําใหไทยขาด

อํานาจตอรอง เพราะมิไดใชประโยชนจากขนาดของอาเซียน และยังทําใหการเจรจาในนามอาเซียนกับ

ประเทศคูสัญญาอื่นๆทําไดลําบากเพราะแตละสมาชิกที่ไปทําขอตกลงไวแลวจะพยายามเอาขอตกลงที่

ตนมีเปนที่ตั้ง 

 

3. FTAโดยทั่วไปเปนขอตกลงที่เพิ่มโอกาสทางการคามิใชเปนขอตกลงในการสั่งซื้อสินคา การมี

ขอตกลงนี้จึงเปนเสมือนการเพิ่มโอกาสหรือชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาใหสามารถเขาไปซื้อ

ขายในประเทศคูสัญญาได ไมสามารถตีความเกินเลยไปไดวาจะสามารถขายสินคาไดมากขึ้นหรือนอยลง

จากขอตกลงดังกลาวแตประการใดเนื่องจากตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีก เชน ราคา คุณภาพ รสนิยม และ

ฯลฯ นอกจากนี้FTAที่สอดคลองกับกฎเกณฑของWTOจะตองจัดทําภายใตเงื่อนไขที่ไมละเวนการเพิ่ม

โอกาสใหสินคาหลักของประเทศคูสัญญา(substantially all trade) ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมก็

คือ หากขาวของไทยหรือรถยนตของญี่ปุนถูกกีดกันออกไปไมอยูในขอตกลงFTAไทย-ญี่ปุนก็ไมสอดคลอง

กับเจตนารมณที่WTOอนุญาตใหประเทศสมาชิกทําFTA เพราะจะเปนชองทางที่ประเทศใหญจะเอา

เปรียบประเทศเล็กในการเจรจา เนื่องจากประเทศเล็กมีอํานาจตอรองต่ํากวา 

 



 

 
8-3

4. การใชFTAใหไดประโยชนสูงสุดโดยหลักแลวก็คือ ตองเนนหลักความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

(comparative advantage) สามารถดูไดจากตารางที่ 4.3 และ 4.7 เพราะจะทําใหคูสัญญาทั้งสองได

ประโยชน อาจจะโดยintra-industry tradeโดยไมจําเปนตองมีการยายฐานการผลิตขามประเทศก็ได การ

เจรจาเพื่อทําความตกลงจึงไมควรตัดสินคาของฝายใดที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวออก

เพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของการทําFTAเอาไว(win-win solution) นอกจากนี้แลว ดุลการคาไมควรจะ

เปนประเด็นหลักเนื่องจากประโยชนอีกประการหนึ่งของFTAก็คือเพื่อการปรับโครงสรางประเทศใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน(competiviness)ในระยะยาว ขอเท็จจริงประการหนึ่งก็คือการปกปองสาขา

การผลิตหรืออุตสาหกรรมใดไมเคยกอใหเกิดผลประโยชนตอประเทศ แตในระยะสั้นขอตกลงFTAอาจมี

มาตรการเพื่อเอื้ออํานวยใหมีการปรับตัวและไมไดมีผลใชบังคับในทันที ซึ่งไมควรใชเปนขออางหรือขอแก

ตัวเพื่อคงสาขาการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ไมมีขีดความสามารถในการแขงขันไวในระยะยาว 
ขอเท็จจริงบางประการ 
“ญี่ปุนอาจประสบความสําเร็จที่สามารถนําขาวออกจากการเจรจาได แตไทยก็สามารถตอรอง

ไมเปดตลาดสินคารถยนตต่ํากวา 3000 ซีซี ซึ่งเปนสินคาที่ญี่ปุนเรียกรองอยางมากและเปนประเด็น

ละเอียดออนที่สงผลกระทบตออุสาหกรรมยานยนตของไทย” (เร่ืองนารูเกี่ยวกับJTEPA, กระทรวง

ตางประเทศ) การกระทําดังกลาวไมทราบวาคูสัญญาฝายใดจะไดประโยชน(lose-lose solution) เพราะ

ผูบริโภคในทั้งสองประเทศก็ยังตองซื้อของแพง (จากภาษี )และคุณภาพต่ํา(จากการปกปองอุตสาหกรรม

ที่ไมมีขีดความสามารถในการแขงขัน) 

 

5. การนําขาวออกจากการเจรจาไมทําใหประเทศไทยไดผลประโยชนจากการทําขอตกลงเขต

การคาเสรีดังที่ไดกลาวในหลักการมาแลวขางตน ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือกรณี FTA ไทย-ญี่ปุน ผลการ

วิเคราะหจากการจําลองสถานการณ(simulation)ปรากฏในรูปท่ี 4.1 และ 4.2 พบวาประโยชนจากการไม

รวมขาวเขาไปในขอตกลงจะทําใหขอตกลงนี้ไมมีผลประโยชนแตกตางไปจากขอตกลงอื่นๆหรือจากการ

ไมมีขอตกลงแตประการใด แตในทางกลับกันผลประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมากหลายเทาตัวหากมีการรวม

ขาวเอาไว เชนเดียวกับการตัดสินใจไมลงนามกับเกาหลีของไทยแมประเทศอาเซียนอื่นๆจะยินยอมลง

นาม หากขอตกลงFTA อาเซียน-เกาหลี ไมรวมขาวไว ซึ่งเปนจุดยืนที่ดีที่ควรเปนแบบอยาง เพราะหาก

ไดประโยชนนอยจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี การมีขอตกลงFTAกับไมมีก็ไมแตกตาง 

และที่สําคัญที่สุดก็คือ ญี่ปุนเปนคูคาที่สําคัญมากที่สุดประเทศหนึ่ง หากไดขอตกลงที่ไมมีประโยชน

เทาที่ควรแลวประเทศไทยจะไปทําขอตกลงที่มีประโยชนกับใครที่จะมีน้ําหนักเทากับญี่ปุนจึงควร

พิจารณาประเด็นนี้ใหถี่ถวน อยาทําเปนวาขอใหผานสัญญานี้ไปกอนแลวจะทําใหดีในสัญญาหนา เพราะ

ในภายภาคหนายังไมปรากฏคูคาที่มีความสําคัญเทียบเทาญี่ปุนใหเจรจา  อาจมีประเด็นโตแยงใน

รายละเอียดที่มักจะยกมาเปนขออางทั้งจากฝายญี่ปุนเองและจากฝายไทยเองซึ่งอาจรวบรวมและชี้แจง 

(ปรากฏเปนตัวเอน) ไดดังนี้คือ 
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• ญี่ปุนไมชอบขาวไทยที่เปนขาวเมล็ดยาวและรวนกวา  

 หากรูวาไมตรงกับรสนิยมผูบริโภคแลว ทําไมตองเอาออกจากขอตกลงเพราะไมจําเปนตอง

กีดกันหรือยอมถอนออกจากการเจรจาตั้งแตตน 

• ไทยไมเดือดรอนเพราะปจจุบันไทยสงออกขาวไปยังญี่ปุนอยูแลวปละประมาณ 130,000 – 

160,000 ตันและใชเพื่ออุตสาหกรรมมิไดใชบริโภคโดยตรง  

หากไทยมีโอกาสสงออกมากกวาเดิมจะเปนผลดีมากกวาเสียหรือไม ขออางนี้ควรเปนฝาย

ญี่ปุนอางมิใชฝายไทย 

• กลัวการเจรจาจะลมและภาคอื่นไมไดประโยชน  

ขาวเปนสินคาที่กอใหเกิดผลประโยชนและผลกระทบในวงกวางมากกวาสินคาอื่นๆทั้งใน

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ผลประโยชนตอคนสวนใหญมีมากกวา  

o ในเชิงพื้นที่ ขาวใชพื้นที่กวารอยละ40ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศ 

o  ในเชิงผูผลิตมีเกษตรกรผูปลูกขาว 3.7 ลานครัวเรือน จากครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 

5.6 ลานครัวเรือน และ 

o ในเชิงการคามีสัดสวนการตลาดของการคาขาวประมาณรอยละ 30 ของโลกและ

เปนอันดับหนึ่งของโลก 

 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทยในเชิงกายภาพ  

  จากการตรวจสอบพบวามีมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษีภายใตขอตกลงการคาเสรีที่ไดลง

นามไปแลวในหลายสินคาและในหลายๆดานไมวาจะเปนเรื่อง กฎวาดวยแหลงกําเนินของสินคา 

มาตรการสุขอนามัยพืชและสตัว มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรือ มาตรการกีดกันดานเทคนิคเปนตน (ดู

ตารางที่ 6.4 – 6.9 และสรุปใน 6.10) 

  ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาอุปสรรคที่กลายมาเปนปญหาของความตกลง

ที่ไดลงนามไปแลวก็คือ การเตรียมพรอมของภาครัฐทั้งในชวงกอนและหลังการเปดเจรจาการคาเสรีไม

สอดคลองกับความกระตือรือลนของฝายการเมืองที่จะหาขอสรุปเพื่อลงนามในขอตกลง ทําใหขาดการ

เตรียมพรอมในเชิงนโยบายทั้งในเชิงรุกและรับท่ีชัดเจน ซึ่งสอดรับกับหลักฐานเชิงประจักษที่สินคาเกษตร

จากไทยถูกกีดกันโดยมาตรการที่มิใชภาษีจากประเทศคูสัญญาตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหสินคา

สวนใหญแมจะไดรับโอกาสในการเปดตลาดโดยการลดภาษีแตก็ถูกกีดกันโดยมาตรการที่มิใชภาษี

ภายใตขออางของความปลอดภัยดานอาหารของผูบริโภคเปนประเด็นสําคัญ กรณีที่พบเห็นอยูเสมอก็คือ 

ปริมาณสารปนเปอนสูงสุดในผลิตภัณฑ (MRL) ที่ปรากฏวามีสินคาอยูเปนจํานวนมากภายใตขอตกลงที่

ลงนามแลว ที่มีการกําหนดมาตรฐานการปนเปอนดังกลาวสูงกวามาตรฐานของไทยหรือสากลที่กําหนด

โดย CODEX (สามารถดูรายละเอียดรายสินคาไดในภาคผนวก 6.2) ทั้งที่ภายใตขอตกลงการคาเสรี
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ประเทศคูคาก็ไดแสดงเจตจํานงที่จะลด หรือ หลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคาไมวาในรูปแบบใดก็ตาม 

คูสัญญาจึงควรเจรจาจัดทําความตกลงในเรื่องมาตรการกีดกันดานเทคนิค (TBT) ใหมีขอบังคับที่เปน

รูปแบบเดียวกนั (hamonization) มากกวาทีจ่ะกําหนดมาตรฐานที่แตกตางและเขมงวดเกินกวาหลักฐาน

เชิงประจักษดานวิทยาศาสตรที่สมเหตุสมผล ตัวอยางเชน ปริมาณสารตกคาง Bentazone ในขาว ที่จนี

หรือออสเตรเลียกําหนดไวสูงกวามาตรฐานCODEXถึงกวา 100% หรือ สาร Carbendazim ในขาว

เชนกัน ที่นิวซีแลนดหรือออสเตรเลียกําหนดไวสูงกวาที่ไทยกําหนดถึงกวา 1000% (ดูรายละเอียดในหนา 

6-60) เปนตน การใชขอตกลงรวมกัน(MRA)เพื่อหลีกเลี่ยงและใหเกิดเกณฑที่มีเหตุผลและเปนธรรมทั้ง

สองฝายในเรื่องมาตรการที่มิใชภาษี เชน SPS หรือ TBT โดยประเทศคูสัญญาจึงเปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันไดโดยงาย แตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนการขาดการเตรียมพรอมของ

ภาครัฐเปนประเด็นสําคัญ(เหตุ)ที่ทําใหอุปสรรคกลายมาเปนปญหาในที่สุด 

  นอกจากนี้แลวการทบทวนมาตรการตางๆที่ใชอยูใหมีความทันสมัยและเปนสากล โดยยึดหลัก 

การคุมครองผูบริโภคไทยเปนสําคัญ เนื่องจากการนําเขาและสงออกยังใชมาตรฐานและการกํากับดูแลที่

แตกตางกัน  เชน มาตรฐานการสงออกอยูภายใตการกํากบัดูแลของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ(มกอช) ขณะที่มาตรฐานการนําเขาอยูภายใตการกํากบัดูแลของ สํานักงานอาหาร

และยา(อ.ย.) ซึ่งเปนหนวยงานตางกระทรวงตางมาตรฐานและไมปรากฏความรวมมือระหวางกันให

ตรวจสอบได ขอเท็จจริงที่ปรากฏก็คือ สินคาเกษตรเกือบทุกประเภทจากตางประเทศ เชน ผักผลไมจาก

ประเทศคูสัญญา ก็มีเพียงการสุมตรวจและตรวจปลอยกอนหนาที่จะไดรับผลการตรวจภายใตขออางเพื่อ

อํานวยการคาใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีความเขมงวดนอยกวาที่สินคาจากไทยที่ไดรับการปฏิบตัิ

ในประเทศคูสัญญาไมวาจะเปน จีน ออสเตรเลีย หรือ นิวซแีลนด หากมีกรณีมีสารปนเปอนเกินกวาที่ไทย

กําหนดเกิดขึ้น ประเทศไทยไมวาจะเปนหนวยงานใดในภาครัฐก็ยังไมมีระบบติดตาม หรอืเรียกเก็บสินคา 

หรือมีการเรียกเงินวางประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่มีประสิทธิภาพที่จะคุมครองผูบริโภคไดเทา

เทียมกับที่ประเทศคูสัญญากระทํากับสินคาจากไทย  ขอกังวลและความเห็นของภาคเอกชนในเรื่องความ

เขมงวดที่แตกตางกันระหวางการสงออกและนําเขาจึงฟงขึ้นและเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะทําการแกไข 

ดังนั้นจึงไมควรนําเอาความปลอดภัยของคนในชาติไปแลกกับสิทธิพิเศษสําหรับสินคาบางตัว 

 การแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มสูงอาจเปนทางออกที่สําคัญในการปรับโครงสรางการ

ผลิต การคาในระยะยาวของภาคเกษตรของไทยในอนาคต เพราะการพึ่งพาการสงออกเพื่อพยุงราคาใน

สินคาเกษตรที่มิไดผานการแปรรูป (primary products) จะประสบปญหาทั้งทางดานการแขงขัน ราคา 

และการกีดกัน การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีอยู 

ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑใหมีความหลากหลายและแตกตางจากคูแขง เพื่อสนองตอ

ความตองการของตลาดในตางประเทศ จึงเปนแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

สินคาเกษตรไทยในระยะสั้นถึงปานกลาง นโยบาย/มาตรการการปองกันจึงอาจจําเปนเพื่อใหมีการ
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ปรับตัว ในขณะที่ในระยะยาว การแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มสูงในลักษณะของ secondary 

products โดยใช primary products ที่มีอยูภายในประเทศมาเปน input ทดแทนใหมากที่สุด จะเปน

ทางออกในระยะยาว ภายใตกรอบ FTA ที่มีอยูในปจจบุัน เปนการลดความผันผวนทั้งทางดานราคาและ

การผลิต โดยอาศัยการจัดการโซอปุทาน(supply chain)และโลจิสติกภายใตตัวชี้วัดประสทิธิภาพทั้งจาก

ดานขาเขา(จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป) และขาออก(จากโรงงานแปรรูปไปยังผูซือ้)ตามทีป่รากฏใน

ตารางที่ 6.19เปนหลัก ตั้งแตการผลิตจนถึงมือผูบริโภค เพือ่ใหมูลคาเพิ่มตกอยูภายในประเทศมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได การพึ่งพาปริมาณ(volume) เพื่อใหไดรายไดควรจะเปลี่ยนเปนการพึ่งพามูลคา(value) 

และควรเปนหลัก (benchmark)ในการดําเนินนโยบายในภาคเกษตรตอไปในอนาคต 

มุมที่ควรมอง 

        ตารางที่ 8.1 ประมาณการราคาธัญพืชทีสํ่าคัญในอนาคต 

 (USD / ตัน) 

1997 

(USD / ตัน) 

2020 

ขาวสาลี 133 123 

ขาวโพด 103 102 

ขาว 285 250 

อื่นๆ 97 86 

                        ที่มา International Food Policy Research Institute (2001) 

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาราคาธัญพืชแมในอีก 10ป ขางหนาก็มีราคาทรงตัวหรือต่ํากวาในปจจบุัน 

การพึ่งพาการสงออกสินคาเกษตรในเชิง primary products นอกจากจะมกีารกีดกันและแขงขันสูง ราคา

ซึ่งเปนที่มาของรายรับก็ไมจูงใจ ขณะที่การเพิ่มปริมาณโดย yield ตอพื้นที่หรือขยายพื้นที่เพาะปลูกทําได

ดวยความลําบากเพื่อใหมีรายรับคงที่ ฉะนั้นหากการประมาณการถูกตองก็หมายถึงเกษตรการผูปลูกขาว

จะจนลง อาจมีขอโตแยงวาเปนเพียงการคาดการณ ซึ่งอาจไมเปนไปตามที่ประมาณการไวก็เปนได แต

การจะหวังใหการประมาณการผิดพลาดไปจากปจจัยอื่นๆทีค่วบคุมไมได เชน ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณ

ทางการเมือง/เศรษฐกิจ หรือ ฯลฯ เปนการตั้งตนอยูในความประมาทและไมเตรียมพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม และที่สําคัญไปกวานั้นก็คือมิไดเปนไปตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความ

ยั่งยืน(sustainable economy) เนื่องจากขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาวจะเปนหลักที่ทําให

เศรษฐกิจไทยเกิดความเจริญเติบโตแบบยั่งยนืที่แทจริง 
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7. ในดานวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรที่อยูภายในกรอบที่ทําการศึกษาคือ กระเทียม 

หอมหัวใหญ ชา โคนม โคเนื้อ ผักผลไมเมอืงหนาว และไหม ผลกระทบหลังจากการทําขอตกลงการคา

เสรีที่มีผลใชบังคับแลวอาจกลาวไดวา  

7.1.ในภาพรวมเกิดผลกระทบที่ไมเทาเทียมกันในแตละสินคา แตมีลักษณะที่คลายคลึงกันก็คือ 

ราคาที่เกษตรกรไดรับมีแนวโนมลดลง ซึ่งจะกอใหเกิดแรงกดดันตอท้ังภาครัฐและเกษตรกรที่จะเรียกรอง

ใหภาครัฐเขามาแกไขปญหา แมภาครัฐจะอางวาไมไดเปนผลมาจากขอตกลงFTAเพราะมีการลดภาษี

เฉพาะภายในโควตานําเขา หากนําเขาเกินโควตาที่กําหนดไวก็จะเสียภาษใีนอัตราสูง แตในขอเท็จจริงใน

สวนที่เกินโควตาภาษ ี ตนทุนการผลิต/นําเขาแมวาจะรวมภาษีดังกลาวไวก็ยังมีราคาที่ถูกกวาที่ผลิตขึ้น

ภายในประเทศ 

7.2.ในรายสินคาพบวามีบางสินคาที่ไดรับระยะเวลาปรับตวัพอสมควร เชน โคนม และ โคเนื้อ 

หรืออยูในรายการสินคาออนไหว เชน ไหม ทําใหยังไมไดรับผลกระทบในทันทีเต็มที่เมื่อมีการบังคับใช

ขอตกลงการคาเสรี แตสินคาอื่นๆนอกจากทีก่ลาวไมไดมีระยะเวลาปรับตัวเลย ในบางขอตกลง เชนที่มี

อยูกับจีนยังตองไดรับผลกระทบลวงหนาจากขอตกลงการคาเสรีกอนสินคาอื่นๆผานทาง early harvest 

scheme ดวยซ้าํ 

7.3.เกษตรกรผูมีสวนไดเสียสวนใหญไมไดมีขอเรียกรองใหปกปองตนเองจากขอตกลงการคาเสรี 

ในบางกรณียังเห็นประโยชนจากระบบการคาเสรี หากแตสวนใหญเรียกรองใหมีการจัดการหวงโซ

อุปทาน(supply chain) เพื่อใหมีการผลิตที่สอดคลองกับตลาดที่มีอยู ไมวาจะในเรื่องของปริมาณ หรือ 

คุณภาพ ที่ผูบริโภค/ตลาดตองการ ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้อาจกลาวไดวาภาครัฐไมสามารถจัดการใหได

อยางมปีระสิทธิภาพครบถวนทั้งวงจรของหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิง่โซอุปทานและโลจิสติกขาเขา

(จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป)ที่ยังมีระดับความไมแนนอนสูงกวาดานโซอปุทานและโลจิสติกขาออก

(จากโรงงานไปยังผูซื้อ) การแทรกแซงโดยการประกันราคา หรือ การจดัหาแหลงสินเชื่อ จึงอาจไมใช

นโยบาย/มาตรการที่ภาครัฐจะนํามาจะแกปญหาไดตรงจุดในระยะยาวอยางมั่งคงและยั่งยืนที่สอดคลอง

กับโอกาสทางการตลาดของสถานการณในอนาคต ปญหาสวนหนึ่งจึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของ

ภาครัฐในการดูแลเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ประสบมาเปน

เวลานานกอนที่จะมีการทําขอตกลงเขตการคาเสรีและขาดการแกไขอยางจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ 

ตัวอยางเชน ปญหาการลักลอบสินคาเกษตรจากตางประเทศเขามาขายแขงภายในประเทศ หรือการ

สงเสริมใหปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวโดยปราศจากตลาดที่จะมีมารองรับ เปนตน 

7.4.การใหความชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการปฏบิัตติาม

ขอตกลงเขตการคาเสรีควรกระทําดวยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงเสรีภาพที่ไดรับการรับรองจากรฐั ดังที่

ปรากฏมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงและที่มีระบุอยูในรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับในเสรีภาพที่จะเลือก

ประกอบอาชีพเชนเดียวกับการเลือกนับถือศาสนา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเปนหลักในการ
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ดําเนนิการ โดยสวนใหญจากตัวอยางที่ทํางานศึกษาพบวายังคงมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองใน

การผลิตและยังคงพรอมที่จะทําการผลิตตอไปแมจะมีการเปดการคาเสรีในสินคาที่ตนผลิตอยู ดวยเหตุนี้

การใหความชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรซึ่งเปนมาตรการเยียวยาผลกระทบที่ไดรับผลกระทบ

จากการปฏบิัตติามขอตกลงเขตการคาเสรีควรเปนทางเลือก (option) หลังจากการแนะนําการเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันได ซึ่งจะเปนผลดีไมเพียงแตเกษตรกรหากแตสําหรับ

ประเทศที่จะมคีวามมั่นคงในการผลิตสินคาเกษตรที่หลากหลายพรอมกบัความสามารถในการแขงขันใน

ระยะยาวมากกวาที่จะสงเสริมใหยอมแพเสียแตตนมือ  

 

8. ขอกังวลซึ่งเปนความเห็นที่ไดรับจากการจัดรับฟงความคิดเห็นที่ผานมาทั้ง 3 คร้ังมีปรากฏอยู

อยางหลากหลาย แตอาจประมวลเปนประเด็นหลักและสอดคลองกับกรอบการศึกษาที่ไดกําหนดไว

ดังนี้คือ 

8.1.ขอกังวลเกีย่วกับผลกระทบในดานลบที่จะไดรับจากการจักทํา FTA ของผูมีสวนไดเสีย

(stake holder) 

8.2.ขอกังวลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะบรรเทา หรือ หา

หนทางชวยเหลือเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถอยูรอดในอาชีพเดิมของตนเองได 

8.3.ขอกังวลจากผูที่มิไดมีสวนไดเสียโดยตรง เชน จากภาครัฐ ที่ไมสามารถใหความชวยเหลือ

ผลกระทบที่เกษตรกรไดรับ หรือ สับสนในบทบาทหนาที่ของตนเองวาจะดําเนินไปในทิศทางใด ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความไมเขาใจระหวาง รัฐ กับ เอกชน เชน กรณี หอม กระเทียม ที่ภาครัฐพยายามชี้แจงวา 

ผลกระทบในดานลบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรมิไดเกิดจากการจัดทํา FTA ซึ่งก็เปนความจริงบางสวน 

การศึกษาในรายงานฉบับนี้จึงไดคํานึงถึงขอกังวลเหลานี้ และนําเขามาพิจารณาทั้งในสวนของ 

เศรษฐศาสตร นิติศาสตร และ สังคมศาสตร ดังที่ไดปรากฏในบทตางๆ และไดทําการวิเคราะหและ

สังเคราะหออกมาเปนนัยแหงนโยบายที่ไดกลาวมากอนหนานี้ เพื่อเปนการปูพื้นกอนที่จะนําเสนอเปน

ขอเสนอแนะตอไป  การศึกษาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นก็ดี การเสนอแนะใหใชชองวางของขอตกลง

เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอผูกพันก็ดี หรือการศึกษาผลกระทบในรายสินคาก็ดี คณะผูวิจัยได

ประมวลและเสนอขอคิดเห็นเชิงขอเสนอแนะที่สําคัญ(critical thinking)ที่อาจกลาวไดวาไมเคยปรากฏใน

รายงานการศึกษาใดมากอนดงัปรากฏในขอเสนอดานนโยบาย(policy recommendations)ในหัวขอ

ตอไป ที่สามารถนําไปใชไดกบัสินคาทั่วไป หรือ เปนการเฉพาะในแตละกรณีสินคาควบคูกันไป อันจะ

นําไปสูการกําหนดนโยบายที่สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรงจุด ไมซ้ําซาก และยั่งยืนตอไป
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ขอเสนอดานนโยบาย (policy recommendations) 
 
1.     สําหรับคูสัญญา (FTAที่ไดลงนามและมีผลบังคับใชแลว) 

ก. ควรเจรจาทบทวน การจํากัดแหลงกําเนิดซอนแหลงกําเนิดของความตกลงที่มีอยูกับจีนเพื่อ

มิใหเปนเงื่อนไขที่จะเขามากีดกันสินคาเกษตรจากไทยในทางออม และมีความประสงคจะควบคุมในเชิง

คุณภาพใหเปนไปตาม MRA ซึ่งควรเจรจาแกไขเพื่อลดขั้นตอนและมิใหมีปญหาเรื่องอธิปไตยของรัฐ

ในทางเศรษฐกิจ หรือใช MRAเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการที่มิใชภาษีอื่นๆที่อาจมี 

ข. การใชมาตรการตอบโต เชน AD/CVD อาจเปนทางเลือกหนึ่งในระยะสั้นที่จะรักษา

ผลประโยชนของประเทศและปกปองผูผลิต เพื่อตอบโตการไมปฏิบัติตามหรือการละเมิดสนธิสัญญาที่มี

อยูกับไทยของคูสัญญา  การจัดทําบัญชีสินคาทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมที่อาจนํามาใชเพื่อการตอบโต 

เชน ในกรณีรถยนตของมาเลเซีย หรือ กระจกของฟลิปปนส หรืออาจเปนมาตรการเชิงรุก(active)ที่ปอง

ปรามกับคูสัญญาที่มีแนวโนมที่จะไมปฏิบัติตามหรือการละเมิดสนธิสัญญาที่มีอยูกับไทยที่มีแนวโนมที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต เขน กรณีโคนมหรือโคเนื้อของออสเตรเลียและ/หรือนิวซีแลนดอีกดวย  

ค. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเปนสิ่งจําเปนและไมจํากัดเฉพาะในกรอบของ FTA

ที่ไดลงนามและมีผลบังคับใชแลว หากแตรวมถึงระดับคูเจรจาอื่นๆดวย  

ในระยะสั้น อาจเริ่มตนดวยการทบทวนมาตรการที่มิใชภาษีในรูปแบบตางๆ เชน SPS หรือ 

TBT ที่ปรากฏและรวบรวมไวใน ตารางที่ 6.4 - 6.10 ขึ้นมาเปนหัวขอในการเจรจาเพื่อใหเกิดการผอนผัน

มาตรการดานเทคนิคที่ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว หากจําเปนตองมีการพิสูจนก็ควรกระทําบนพื้นฐาน

ของหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือและสามารถชักจูงใจเพื่อยืนยัน

มาตรฐานที่ใชบังคับดังกลาวสมเหตุสมผล เปนธรรมและที่สําคัญก็คือเทาเทียมกับที่สินคาไทยไดรับการ

ปฏิบัติในประเทศคูสัญญา เพราะผูบริโภคไทยก็สมควรไดรับการคุมครองที่เทาเทียมกับผูบริโภคใน

ประเทศคูสัญญา ซึ่งหากไมไดผลก็อาจพิจารณาใชมาตรการตอบโตตามขอ 1.ข ได การกําหนด

มาตรฐานรวมกันและเปนสากลระหวางหนวยงานที่กํากับดูแลการนําเขาและสงออกของประเทศไทยเปน

ส่ิงที่ควรกระทํา 

ในระยะปานกลางถึงระยะยาว การพัฒนาระบบโซอุปทานและโลจิสติกของสินคาเกษตรและ

อาหารของไทย จึงเปนนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่สอดคลองกับ

โอกาสทางการตลาดในอนาคต ซึ่งอาจสรุปประเด็นขอเสนอดานนโยบายและมาตรการ ดังปรากฏใน

ตาราง 6.38 ที่สามารถนํามาใชไดกับรายสินคา 7 กลุมที่ไดเสนอในภาพที่ 1.1 นอกจากนี้รายละเอียด

เกี่ยวกับรายสินคา สามารถอาศัยผลการวิเคราะห SWOT จากตาราง 6.14 ถึง 6.16 ในสดมภ “โอกาส” 

มาประยุกตใชเปนแนวทางกับคูเจรจาอื่นๆไดอีกดวย 
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ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

6.1. การควบคุมปริมาณและ

รักษาคุณภาพผลิตผล 

     เกษตรอาหาร 

• การจัดทําระบบฟารมสัญญา (contact farm) เพื่อควบคุมปริมาณ

และคุณภาพสินคาเกษตรที่ผลิตได 

• การนําระบบการจัดการหวงโซอาหารหรือโลจิสติกสมาใชกบัสินคา
เกษตรอาหาร  เพื่อลดตนทุนการผลิตและคงรักษาคุณภาพและ

ความปลอดภัย   

• การฝกอบรมใหความรูเกษตรและสรางความตระหนักถึงระบบ
การเกษตรแบบยั่งยืน 

• การศึกษาปรับปรุงพันธุพืชและสัตวที่ใหผลผลิตสูง ทนตอโรคและ
แมลง 

• การศึกษาวิจัยและสรางนวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลผลิตเกษตร เพื่อชลอการการเสื่อมคุณภาพของสินคาเกษตร เชน  

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกบ็รักษาสินคาเกษตรอาหารสดแตละ

ชนิด  การใชสารเคมีที่ปลอดภัย/สารธรรมชาติในการชลอการ

เปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  การดัดแปลงสภาพบรรยากาศใน

การขนสงและเก็บรักษา  

• การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอาหารปลอดสารพิษ  และเกษตร

อินทรีย 

6.2. การเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรและ ผลิตภัณฑ 
• การแปรรูปอาหารสดเพื่อเพิ่มมลูคา เชน  ผลิตภัณฑสดตัดแตง

(fresh-cut products)  การแปรรูปอาหารพรอมบริโภค (ready to 

eat food)  การแปรรูปแปงมันสําปะหลังและแปงดัดแปร  เปนตน 

• การแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บและงายตอการขนสงเชน การ

แปรรูปกลวยอบแหง-อบนํ้าผ้ึง-ผบคาราเมล  อาหารแชแข็งสําเร็จรูป  

• การแปรรูปอาหารเสริม เชน การสกัดจมูกขาว   

6.3. การพัฒนาผลิตภัณฑ • การสรางความแตกตางของสินคา และผลิตภัณฑอาหาร(product 

differentiates) เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกที่มากกวา  โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ เชน เสนกวยเตี๋ยวแหงเสริมสมุนไพรและเสนใย  

ผลิตภัณฑอาหารเชาจากขาวเมา  และ/หรือพฒันาบรรจุภัณฑ  เชน 

การใชบรรจุภณัฑจากธรรมชาติ 
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ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย แปลกใหม สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

เชน การนําสับปะรดมาแปรรูปเปนสับปะรดกระปอง สับปะรด

อบแหง น้ําสับปะรด  และนํากากสับปะรดมาผลิตกระดาษ  บรรจุ

ภัณฑ เปนตน 

• การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดของเสียนอย
ที่สุด (clean technology) เพื่อประหยัด/ลดการใชพลังงาน 

• การศึกษาวิจัยการนําของเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตรมาใชเพือ่
เพิ่มมูลคา (waste utilization) เชน การสกัดไลโคปนจากกากมะเขือ

เทศ  การสกัดเอ็นไซมจากเปลอืกและแกนสับปะรด เปนตน 

6.4. การสรางเอกลักษณ

สินคาเกษตรอาหารและ

ผลิตภัณฑ 

• การสรางภาพลักษณของสินคาเกษตรไทย  

• การวิจัยความเอกลักษณของผลผลิตเฉพาะถิ่น  

• การวิจัยสารออกฤทธิ์ในผลผลิตทางการเกษตรของไทย 

(phytochemicals) เชน ชนิดและสารสําคัญในเปลือกมังคุด  สาร

ตานออกซิเดชัน่ในกระเจี๊ยบเขียว เปนตน   

• การวิจัยกระบวนการผลิต-การสกัดที่สามารถคงไวไดซึ่งปริมาณและ

คุณสมบัติของสารออกฤทธิ์นัน้ๆ 

6.5. การสรางระบบมาตรฐาน • ระบบประกันคุณภาพการผลิตผลผลิตการเกษตร Good 

Agricultural Practice (GAP) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 

• ระบบประกันคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหาร GMP, HACCP, 

ISO 9000:2000, ISO22000, BRC, HALAL เปนตน    

• ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพือ่สรางภาพลักษณในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมและกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• การเตรียมพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับการใชมาตรการกีดกันทาง
การคาที่มิใชภาษ ี

• การศึกษาวิจัยปริมาณสารปนเปอน/สารเจือปนอาหารที่กอใหเกิด

(ตอ) 
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ตารางที่ 6.38 
สรุปแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตร 

ประเดน็ขอเสนอแนะ มาตรการ 

(ตอ) 

อันตรายตอมนุษยไดในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารตางๆ 

6.6. การขยายตลาดและ

สรางตลาดใหม 
• การขยายตลาดเดิมในประเทศคูเจรจา 

• การเปดตลาดใหมโดยแนะนําสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่รูจัก
มากขึ้นในประเทศคูเจรจา รวมถึงตลาดของประเทศเพื่อนบาน 

• การขยายตลาดภายในประเทศ เนื่องจากตลาดในประเทศเอง

โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสังคมเมือง ซึ่งนอกจากจะเปนตลาดทีมี

ศักยภาพสําหรับสินคาเกษตรของไทยแลว  ยงัไมตองกังวลเรื่อง

มาตรการกีดกันที่มิใชภาษีอื่นๆ และยังมีระยะทางในการขนสงที่ส้ัน

กวาตลาดตางประเทศ 

 

ง. การเยียวยาโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลงจากทั้ง

กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรควรอยูบนหลักการของการear-markแหลงที่มาของเงินทุน(source 

of funds)ที่กองทุนจะไดมา  ไมควรปลอยใหอยูอยางยถากรรมภายใตระบบงบประมาณประจําปที่อนุมัติ

เปนคราวๆไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเบียดบังหรือลดความสําคัญในเวลาตอไป และควรมีขนาดพอเพียงกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป 

จ. การใหชวยเหลือหรือปรับเปล่ียนของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม

ขอตกลงเขตการคาเสรีควรดําเนินการในลักษณะที่เปนทางเลือกบนพื้นฐานของเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่รัฐตองคุมครอง ในเชิงรูปธรรมการจดทะเบียนเกษตรกรมี

ความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่งในการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรกรไมเฉพาะแตเพียงที่

เกี่ยวกับผลกระทบจากFTAหากแตเกี่ยวของกับการปฏิรูปโครงสรางดานเกษตรในระยะยาว เพราะหาก

ไมทราบวาใครเปนใคร ปลูกอะไร อยูที่ไหน จะกําหนดวาใครเปนผูมีสวนไดเสียไดอยางไร การอุดหนุน

ผูผลิต(producers support)จึงสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคถึงกลุมที่ตองการไมวาจะอยูใน

รูปแบบใด หากจัดตามWTO ในกลองอําพันเปนเรื่องที่ทําไมไดหรือทําไดยากในอนาคต การชวยเหลือ

เกษตรกรในรูปแบบอื่นๆภายใตกลองเขียวหรือน้ําเงินก็ทําไดยากเพราะขาดขอมูลในการทํานโยบาย 

นอกจากนี้ยังจะชวยในเชิงโครงสรางของการบริหารจัดการกองทุนตามขอ ค.เพื่อใหมีผูที่มีสวนไดเสียที่

แทจริงเขาไปมีบทบาท มิใชจากโครงสรางที่เสนอมาในปจจุบันที่มีผูที่ไมเกี่ยวของซึ่งเปนใครก็ไมรูเปนผูมา

ตัดสินความชวยเหลือที่ตนควรจะไดรับ 
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2.    สําหรับคูเจรจาที่กําลังจะลงนาม (ญ่ีปุน เกาหลี) 
ก. การนําเอาสินคาหลักที่ไทย หรือ คูเจรจา มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ขาว หรือ 

น้ําตาลของไทย รถยนตของญี่ปุนหรือเกาหลี ออกจากความตกลงเปนสิ่งที่ไมควรกระทําเพราะ

ผลประโยชนจากการมีสินคาดังกลาวกับไมมีในขอตกลงมีความแตกตางกันอยางมากหลายเทาตัว และ

เปนผลประโยชนของทั้งคูเจรจาทั้ง 2 ฝาย(win-win solution) การอางวาหากฝายไทยไมไดสินคาดังกลาว

ในขอตกลงอีกฝายหนึ่ง(คูเจรจา)ก็ไมไดเชนกันเปนตรรกะที่ไมถูกตองและไมเอื้อประโยชนกับฝายใดเลย

แมแตนอยจากการทําความตกลงเขตการคาเสรี (lose-lose solution) หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการ

มีหรือไมมีขอตกลงที่ไมมีสินคาที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็ไมแตกตางมากอยางมีนัยสําคัญ 

ข. เนื่องจากญี่ปุนเปนคูคาที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทยและความตกลงเขตการคาเสรี

มักจะกระทําบนพื้นฐานของความเห็นชอบรวมกัน การรีบเรงลงนามในความตกลงโดยไมรับฟงความ

คิดเห็นอยางรอบดานอาจเปนผลเสียมากกวาผลดี เพราะหากมีขอผิดพลาดการแกไขทําไดยากและที่

สําคัญไปกวานั้นก็คือขนาดความสําคัญของญี่ปุนที่มีกับไทยมีมากและหาคูเจรจาอื่นมาทดแทนไดยาก 

ควรรอใหมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันเปนผูตกลงและรับผิดชอบจะดีกวา 

ค. ควรทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาและสาระสําคัญอื่นๆใหมีความสอดคลองกับที่
มีอยูแลวกับอาเซียน ซึ่งกําหนดใหมี local content เพียง 40% และไมควรใชเกณฑ WO (Wholly 

Obtained) ตามที่หลายๆประเทศเสนอ โดยเฉพาะญี่ปุน เพื่อแกไขชองวางทางกฎหมายใหเปนประโยชน

กับฝายไทย เนื่องจากประเทศไทยเกือบจะไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย เพราะสินคาไทยสวนใหญ 

รวมถึงสินคาทางการเกษตรตางๆ มีoriginหรือสวนผสมวัตถุดิบที่เปนสินคาจากตางประเทศเปนสวนใหญ 

เชน พันธุพืช ปุย ยาปราบศัตรูพืช เปนตน ในขณะที่ฝายญี่ปุนสามารถมีแหลงกําเนิดหรือoriginที่เปนของ

ตนเองไดเกือบทั้งหมด การตกลงใชเกณฑ WO จึงเปนตัวอยางการสราง NTB เพื่อมากีดกันสินคาของ

ฝายไทยโดยไมรูตัวในทางปฏิบัติ และเพื่อมิใหเกิดความสับสนและยุงยากในทางปฏิบัติ การมี

สาระสําคัญที่แตกตางออกไปในแตละคูสัญญาจะกอใหเกิดspaghetti bowl effectที่ไมพึงปรารถนาและ

แรงจูงใจที่จะหาชองโหวในความแตกตางของขอตกลง และเปนการสรางอํานาจตอรองจากsynergy 

effectที่มีจากกลุมอาเซียนอีกทางหนึ่งดวย 

ง. ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาควรเจรจาบนพื้นฐานของความตกลง TRIPs ภายใตกรอบของ

WTO เทานั้น ไมควรรับหลักการ TRIPs plus ซึ่งนอกจากจะทําใหฝายไทยเสียเปรียบมากแลว ยังไมมี

กฎหมายรองรับอีกดวย ในปจจุบันไทยยังมีความเสียเปรียบในดาน research and developments 

จ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดู 1.ค 
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3. สําหรับคูเจรจา  
ก. ยึดหลักไมตัดสินคาหลักที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของคูเจรจาออกจากการเจรจา

ตามที่ไดกลาวไวแลวใน 2.ก ควรจัดทําเปน rules of the game เพื่อใชเปนขออางกับคูเจรจา โดยเสนอ

เปนกฎเกณฑที่บรรจุไวในระเบียบวิธีการเจรจาการคา เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ พ.ร.บ.การจัดทํา

เขตการคาเสรี ที่อาจบัญญัติ หรือนําเสนอในอนาคต 

ข. สืบเนื่องจากขอ ก. การปกปองและ/หรือการใหมีระยะเวลาปรับตัวในภาคการผลิตที่ไทย

เสียเปรียบในระยะสั้น (ไมควรเกิน 10 ป) เปนจุดยืนที่ดีในการเจรจาเพื่อประโยชนของคูเจรจาทั้ง 2 ฝาย 

และเปนการสงสัญญาณใหภาคการผลิตนั้นไดรับทราบเพื่อหาหนทางในการปรับตัวเพื่อใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันในหวงเวลาที่ยังมีการปกปองอยู เปนการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาส ซึ่งจะทํา

ใหการใชเงินกองทุนทั้ง 2 กองที่จะจัดตั้งขึ้นเปนทรัพยากรเพื่อใชในการปรับตัวมีแนวทางการดําเนินงานที่

ชัดเจนเปนประโยชนและรูปธรรมมากขึ้น ไมควรใชนโยบายปกปองนี้โดยไมมีขอบเขตโดยเฉพาะอยางยิ่ง

โดยไมมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะจะไมเปนผลดีสําหรับฝายใด 

ค. ควรใชMRAเปนหลักในการหลีกเลี่ยง NTBs เชน การตรวจซ้ําซอน ที่นอกจากเปนการถวง

เวลาแลว ยังทําใหคุณภาพสินคาลดลงดวย หรือ อาจใชกฎ/ระเบียบที่สากลยอมรับมากกวากติกาที่ตกลง

กันเองเปนกรณีพิเศษระหวางคูเจรจาเพราะจากประสบการณที่ผานมาในหลายสัญญา ไทยมีโอกาส

เสียเปรียบสูง 

ง. ควรใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาและสาระสําคัญอื่นๆใหมีความสอดคลองกับที่มีอยู

แลวกับอาเซียน ซึ่งกําหนดใหมี local content เพียง 40% และไมควรใชเกณฑ WO (Wholly Obtained) 

ตามที่หลายๆประเทศเสนอ เนื่องจากประเทศไทยเกือบจะไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย เพราะสินคาไทย

สวนใหญ รวมถึงสินคาทางการเกษตรตางๆ มีoriginหรือสวนผสมวัตถุดิบที่เปนสินคาจากตางประเทศ

เปนสวนใหญ และเพื่อมิใหเกิดความสับสนและยุงยากในทางปฏิบัติ การมีสาระสําคัญที่แตกตางออกไป

ในแตละคูสัญญาจะกอใหเกิด spaghetti bowl effectที่ไมพึงปรารถนาและแรงจูงใจที่จะหาชองโหวใน

ความแตกตางของขอตกลง และยังเปนการสรางอํานาจตอรองจาก synergy effect ที่มีจากกลุมอาเซียน

อีกทางหนึ่งดวย 

ฉ. ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาควรเจรจาบนพื้นฐานของความตกลง TRIPs ภายใตกรอบของ

WTO เทานั้น ไมควรรับหลักการ TRIPs plus ซึ่งนอกจากจะทําใหฝายไทยเสียเปรียบมากแลว ยังไมมี

กฎหมายรองรับอีกดวย ในปจจุบันไทยยังมีความเสียเปรียบในดาน research and developments 

ช. ในเรื่องมาตรการตอบโต ในรูปแบบของการเก็บภาษีตอบโตการอุดหนุน (Counter-veiling 

Duty - CVD) และการเก็บภาษีตอตาน (Antidumping Duty - AD) ควรใหเปนไปตามหลักการความได

สัดสวน (Proportionality) และสอดคลองกับการอุดหนุน (Subsidies) และการทุมตลาด (Dumping) 
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เทานั้น ไมควรยอมรับpunitive damageที่จะเกินเลยไปกวาที่ไดรับผลเสียหายเพราะการทุมตลาดมิใช

ความผิดในทางอาญา ฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนตองปองปรามในลักษณะดังกลาว 

ซ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดู 1.ค 
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	ข) เกณฑ์ในการพิจารณาสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า: กฎเกณฑ์ว่าด้วยต้นกำเนิดของสินค้า (Rules of Origin)
	                   เกณฑ์ในเรื่องนี้ถูกกำหนดขึ้นในความตกลงCEPT และบันทึกตีความความตกลงCEPTได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  รวมทั้งความตกลง เรื่องกฎเกณฑ์แห่งต้นกำเนิดสินค้าสำหรับแผน CEPTเพื่อเขตการค้าเสรีแห่งอาเซียน (Rules of Origin for the CEPT Scheme for AFTA) พร้อมทั้งภาคผนวกA และB ซึ่งทำขึ้นเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์เดิมเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  โดยระบบของอาเซียนใช้แนวคิดเรื่องมูลค่าเพิ่ม  มาตรา2(4)ของCEPT บัญญัติให้ใช้ส่วนประกอบภายในอาเซียนอย่างน้อยร้อยละ 40 โดยคำนวณจากรัฐสมาชิกเดียวของสมาคมอาเซียนหรือจากการนับรวมกันระหว่างส่วนประกอบที่ได้จากรัฐสมาชิกต่างๆของอาเซียนก็ได้
	                 การดำเนินโครงการเขตการค้าเสรีของอาเซียนต้องอาศัยหน่วยงานของสมาคมอาเซียนและหน่วยงานภายในรัฐสมาชิก กล่าวคือ ในระดับสมาคมอาเซียน ตามลำดับอาวุโส เริ่มจากที่ประชุมประมุขของรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน (ASEAN Summit)  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) คณะมนตรีแห่งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ที่ประชุมเจ้าหน้าอาวุโสทางเศรษฐกิจ (Senior Economic Officials Meeting) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการอนุวัติการแผนCEPTสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA- CCCA)
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	2.1   แนวคิดการปรับตัว (Adaptive Strategies)  
	   การปรับตัวในชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมของบุคคลเปลี่ยนแปลง การเปิดเขตการค้าเสรีที่เปิดโอกาสให้ผลผลิตราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน หรือสินค้าที่ทดแทนกันได้  เกษตรกรจึงต้องปรับตัว ในยุคโลกาภิวัตน์เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
	การศึกษาการปรับตัวในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการปรับตัวของ Bennett (1969)  ซึ่งศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรเลี้ยงโคในประเทศคานาดา  เขาเสนอว่าการปรับตัว (Adaptation) หมายถึงกลไกในการจัดการ (Coping mechanism) หรือ วิธีการในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน หรือ ทรัพยากร เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ต้องการ หรือ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม  วิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริโภคหรือไม่บริโภค   นวัตกรรม การตัดสินใจย้ายถิ่น หรือไม่ย้ายถิ่น เป็นต้น   
	 ในทัศนะของ Bennette  “การปรับตัว”  ควรพิจารณาใน 2 ระดับ  ระดับแรกหมายถึง การบรรลุเป้าหมาย หากการปรับตัวประสบความสำเร็จ เกษตรกรก็จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ซึ่งในกรณีของเกษตรกรหมายถึง มีปริมาณของผลผลิต รายได้ มีระดับการบริโภคตามที่ต้องการ  
	 ในระดับที่สอง ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรขึ้นอยู่อย่างมากกับธรรมชาติ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจแต่ทำให้สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบในทางลบ อาจถือได้ว่ามีการปรับตัวในด้านเดียวหรือมิติเดียว ถือมีการปรับตัวที่ไม่ถูกต้อง (Maladaptive) ในมิติอื่นๆ   สังคมเกษตรกรรมไม่ว่าจะล้ำหน้าเท่าใดก็ตาม จำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการธำรงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  หากยังต้องการที่จะประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปอย่างยั่งยืน 
	 พฤติกรรมการปรับตัวเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกทางเลือก ซึ่งในทางปฏิบัติเราพบว่าสำหรับเกษตรกร ทางเลือกมีไม่มากนัก  การตัดสินใจเลือกทางเลือกเกี่ยวข้องกับคำว่า “ค่าเสียโอกาส” หรือ Opportunity costs  การตัดสินใจใช้ทรัพยากร  การตัดสินใจเลือกการผลิตในปัจจุบันก็ถือว่ามีต้นทุนค่าเสียโอกาสเช่นกัน ค่าเสียโอกาสที่ว่านี้ได้แก่  แรงงานของตนเอง ดิน น้ำ  ที่ดิน  การลงทุน  เงิน อาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรต้องตัดสินใจภายใต้ทางเลือกที่จำกัด ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านนิเวศน์และเศรษฐกิจ       พฤติกรรมการเลือก การตัดสินใจ และจัดการกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็คือพฤติกรรมการปรับตัว  การปรับตัวใดๆที่เกิดขึ้นขึ้นเป็นครั้งคราวเรียกได้ว่าเป็น Adjustment แต่หากพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นหลายๆครั้งจนเป็นกิจวัตร (Standard) เรียกได้ว่าเป็น กลยุทธ์การปรับตัวหรือ Adaptive strategies 
	 เกษตรกรไทยในยุคโลกาภิวัตน์ยังต้องปรับตัวโดยการจัดการกับทรัพยากรท้องถิ่นและทรัพยากรจากภายนอกเพื่อที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  เกษตรกรต้อง “ลองผิดลองถูก”  กับกระบวนการต่างๆที่ได้ข้อมูลมาเพื่อที่จะปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตน  เกษตรกรยังต้องเรียนรู้ที่จะ “จัดการ” กับหน่วยงานภายนอก และสถาบันหรือกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นของตนด้วย  เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ เงินทุน การสนับสนุนที่ตนต้องการ  เกษตรกรในยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยี  เศรษฐกิจระบบตลาด ต้องมีการทำงานเชิงกลยุทธ์มากกว่าเดิม เนื่องจากพื้นที่ที่ศึกษาแม้จะเป็นในชนบท แต่เกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับสถาบันภายนอกอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ซึ่งออกมาในรูปของการส่งเสริมการเกษตร  การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ  เช่น เงินทุน  การติดต่อสัมพันธ์กับพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอกท้องถิ่น การได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาต่างๆ อันส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต  อันส่งผลให้การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย 
	 โดยปกติเกษตรกรแต่ละคนมีความสามารถในการปรับตัวได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นคำถามที่ตามมาก็คือ อะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกษตรกรปรับตัวได้เร็วหรือช้า? ความเข้าใจในเงื่อนไขดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างมาตรการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยปรับตัวได้เร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้มีผู้เสนอแนวคิดว่าเงื่อนไขที่ทำให้มนุษย์ปรับตัวได้เร็วหรือช้าได้แก่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529 อ้างถึงใน อักษร ดำรงสุกิจ, 2547)
	1. การรับรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ทำให้เข้าใจปัญหาได้ถูกจุด 
	2. มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
	3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำให้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และ คนอื่นๆ
	4. มีเครือข่ายทางสังคม
	5. มีระยะเวลาพอเพียงในการปรับตัว เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างต้องใช้เวลาในการปรับตัว 
	6. สถานการณ์ปัญหาไม่ซับซ้อนมาก
	 นอกเหนือจากเงื่อนไขการปรับตัวแล้ว ประเด็นที่ความสำคัญอีกเช่นกันก็คือเกษตรกรปรับตัวอย่างไร? งานศึกษาของ Braun (2005, pp. 29-35) เกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงเสนอว่าเกษตรกรอาจเลือกแนวทางการปรับตัวเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจไว้ดังนี้
	1. ปลูกพืชโดยใช้แนวทางปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Specialization)  ผสมผสาน (Diversification) และปลูกพืชเพื่อการค้า  (Commercialization)
	2. แสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร และเป็นเกษตรกรบางเวลา (Part-time farmer)
	3. เลิกประกอบอาชีพในภาคเกษตร แล้วไปแสวงหารายได้ในนอกภาคเกษตร ทางเลือก  นี้มักเชื่อมโยงกับการย้ายถิ่น
	 การตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับตัวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นแนวทางเดียว หรือ หลายแนวทางผสมกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น  การเข้าถึงตลาดผลผลิต  ตลาดบริการ และ  ตลาดแรงงาน รวมทั้งการแข่งขันของเกษตรกรในตลาดเหล่านี้  ทั้งปัจจัยเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากรัฐด้วย
	  เกษตรกรยากจนไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากเกินไปได้  ในกรณีที่เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโต ทางเลือกข้างต้นย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับเกษตรกร    อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรเห็นว่าระบบการผลิตแบบยังชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบการผลิตที่ดีกว่าการผลิตแบบเชิงเดี่ยว หรือ การทำงานนอกภาคเกษตร เกษตรกรก็จะรักษาระบบการผลิตนั้นไว้  การผลิตแบบยังชีพก็ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของเกษตรกร  ดังนั้นการค้าเสรีซึ่งส่งผลทางลบต่อเกษตรกรและทำให้เกษตรกรตกอยู่ในภาวะลำบากนั้น ในทางกลับกันก็อาจนำไปสู่การขยายตัวของการผลิตเพื่อยังชีพในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ 
	 แนวคิดการปรับตัว เงื่อนไขการปรับตัว และ แนวทางการปรับตัวข้างต้นจะถูกนำมาใช้เป็นกรอบการพิจารณาการปรับตัวของเกษตรกรไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ 
	  การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าให้ความสำคัญต่อการพิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิต(ซึ่งในกรณีนี้คือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกร)  ไปจนถึงการที่ผลผลิตนั้นถึงมือผู้บริโภค  (Dolan and Humphrey 2000) การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าจะทำให้เข้าใจถึงเส้นทางของผลผลิต ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงความต่อเนื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของผักผลไม้ในประเทศต่างๆโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ   พบว่ามีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่เกษตรกร ผู้รวบรวมผลผลิตหรือพ่อค้าคนกลาง  ผู้บรรจุหีบห่อ ผู้ให้บริการขนส่ง   ตลาดประเภทต่างๆ เช่น ตลาดสด Supermarket   เป็นต้น (Barrientos and Barrientos, 2003) 
	 2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกรและผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้าเกษตร 
	 2.4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร 
	งานศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรที่จะนำเสนอในที่นี้คืองานศึกษาของ 
	ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2542)  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรในภาคใต้ในช่วงสามทศษวรรษ งานศึกษานี้เสนอว่าครัวเรือนประสบความสำเร็จไม่เท่ากันในการปรับตัว โดยครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัว มีดังนี้
	1. มีแรงงานในครอบครัว  อันถือได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ 
	2. ผู้ที่ปรับตัวได้ดีมักมีแนวความคิดเรื่องคุ้มทุนและไม่คุ้มทุนสูง และพยายามขวนขวายหาหนทางที่จะทำงานเพื่อที่จะให้คุ้มทุน  อันส่งผลต่อความสำเร็จในการปรับตัวในที่สุด
	3. ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของลูกมาก  การให้ความสำคัญต่อการศึกษาของลูกส่งผลต่อให้เกษตรกรต้องแสวงหาหนทางให้ได้มาซึ่งทุนทรัพย์ในการส่งเสียให้บุตรได้รับการศึกษาสูงๆ เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่  
	 งานศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรในต่างประเทศพบจากงานศึกษาของ John W. Bennett ซึ่งศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรเลี้ยงโคนมในประเทศคานาดาในปี 1967  (พ.ศ. 2510)  Bennett พบว่าเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกษตรกรปรับตัวได้ดีมี 4 ประการคือ
	1. เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น     แหล่งน้ำ และ ทุ่งหญ้า
	2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  ทำให้มีรายได้มากขึ้น 
	3. เกษตรกรมีเครือข่ายทางสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษา หารือและเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างกันได้
	4. มีนโยบายของรัฐสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ
	 2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีและการปรับตัว : 
	กรณีต่างประเทศ
	  งานศึกษาในต่างประเทศที่วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีที่พบมากคืองานศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement)  ซึ่งข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 1994 ( พ.ศ. 2537)  คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา  คานาดา และ เม็กซิโก   
	 การศึกษาโดย National Family Farm Coalition ในปี 2003 (2546) พบว่าเกษตรกรในประเทศคู่สัญญาทั้งสามต่างได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้าจากข้อตกลงนี้  กล่าวคือ ในระยะเวลา 6 ปีหลังข้อตกลงมีผลบังคับใช้เกษตรกรอเมริกันกว่า 100,000 ครัวเรือนต้องเลิกประกอบอาชีพในภาคเกษตร  สำหรับประเทศคานาดาพบว่าจำนวนฟาร์มซึ่งดำเนินการโดยครอบครัวลดลงถึงร้อยละ 11  ส่วนในกรณีของเม็กซิโก ผลกระทบปรากฏชัดในรูปการเพิ่มจำนวนครัวเรือนยากจนจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 52.4   
	 เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน การศึกษาที่น่าสนใจมีหลายชิ้นด้วยกัน กล่าวคือ ในงานศึกษาโดยองค์การ CIMMYT  แสดงถึงผลกระทบที่แตกต่างกันต่อชาวไร่รายย่อยที่ปลูกข้าวสาลีและข้าวโพดในพื้นที่  2 ภูมิภาคของประเทศเม็กซิโก 
	2.4.3 ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีและการปรับตัว : กรณีประเทศไทย
	  กรณีการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 
	 สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (2548) ได้ประมวลข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศจีน พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับมห-ภาค  ซึ่งพิจารณาตัวแปรทางมหภาค เช่น ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  การใช้จ่ายมวลรวมในประเทศมาพิจารณา โดยพบว่าเศรษฐกิจภายในขยายตัว อันเนื่องมาจากการปรับลดอัตราภาษีนำเข้า   
	 ในส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบรายภาคการผลิต งานศึกษานี้ได้อ้างการศึกษาของกรมการค้าระหว่างประเทศว่าได้พิจารณาจำแนกผลกระทบออกเป็นสองส่วนคือ ภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบในด้านบวกต่อปริมาณผลผลิต เช่น ในกรณีข้าวที่สีแล้วมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.59  คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 395.04  ส่วนภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบในด้านลบ เช่น ผัก ผลไม้ และ เมล็ดถั่ว มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.82  โดยการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 737.52  เป็นต้น    ประเด็นสำคัญที่ทำให้ผักผลไม้จากจีนเข้าสู่ไทยมากนอกจากเป็นเพราะต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างแรงงานแล้ว ยังเป็นผลจากกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างของไทยเอื้ออำนวยต่อการนำเข้ามากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบสารตกค้างของไทยกระทำแบบเร่งด่วน ระบบระเบียบการตรวจก็ไม่ละเอียดเท่าของจีน  เวลาในการตรวจสอบของไทยคิดเป็นเพียง 30 นาที เมื่อเทียบกับจีนซึ่งใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง  ทั้งการตรวจสอบโดยใช้เวลาเพียง 30 นาทีนั้นไม่สามารถตรวจสอบสารตกค้างชนิดที่ทำลายระบบตับและไตได้    
	 ส่วนการปรับตัวของเกษตรกรภาคเหนือต่อการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศจีน ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน เป็นการศึกษาจากเกษตรกรที่ปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ่  ผักฤดูหนาว ส้ม ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการเปิดเขตการเสรี พบว่าเกษตรกรมีทางเลือกในการปรับตัวดังนี้
	1.    เลือกเข้าไปอยู่ในโครงการหลวง เพื่อลดความเสี่ยง
	2. ปรับแผนการเพาะปลูกของตน โดยลดปริมาณการปลูกพืชผักที่มีผู้ปลูกจำนวนมาก 
	3. ลงทุนในโรงเรือนพลาสติก เพื่อปลูกพืชให้มีคุณภาพดีขึ้น  แต่เป็นทางเลือกที่ต้องใช้   เงินลงทุนสูง  จึงต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ
	4. เกษตรกรหันมาเป็นผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่ เพื่อส่งให้พ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตใน หมู่บ้าน ทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกของโครงหลวง
	5. รับความช่วยเหลือจากรัฐ  เช่นรับค่าชดเชยกรณีให้เลิกกระเทียม
	6. พึ่งพิงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ สหกรณ์   ซึ่งส่วนใหญ่ มิได้ช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว   แต่ให้การสนับสนุนในเรื่องสินเชื่อ เช่น ซื้อสารเคมี ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่ง เป็นต้น  ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ในลักษณะเงินเชื่อได้ แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อในราคาที่ต่ำลงก็ตาม
	 งานศึกษานี้ยังเสนอว่าการศึกษาการปรับตัวของชุมชน นอกจากจะต้องศึกษาในเชิงกายภาพคือพื้นที่แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม อันเป็นผลจากแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และ วัฒนธรรมของชุมชนอันได้รับผลกระทบจากบริโภคนิยมด้วย  
	 กรณีการเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย
	 ความแตกต่างสำคัญระหว่างสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน และ การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียก็คือ ในกรณีของจีนมีการลดภาษีศุลกากรเป็นร้อยละ 0  ส่วนในกรณีออสเตรเลียนั้นผลกระทบยังไม่ชัดเจน งานเขียนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ปรากฏในรูปสถิติและการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่นการเปรียบเทียบด้านต้นทุนการผลิต  ราคาขาย  รวมทั้งสถิติการนำเข้าผลิตภัณฑ์ (จิตศักดิ์ ไชยพาน, 2547) การศึกษาผลกระทบในกรณีเกษตรกรโคเนื้อและโคนมจึงนอกจากที่จะพิจารณาแนวคิดการปรับตัวดังที่ได้เสนอข้างต้นแล้ว ยังควรที่จะพิจารณาข้อเสนอบางส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ที่เสนอแนวทางในการปรับตัวสำหรับเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ ดังนี้
	 ในกรณีของโคนม  กรมปศุสัตว์ได้เสนอ “แผนพัฒนาโคนมเพื่อรองรับผลกระทบในการทำความตกลงการค้าเสรี” เมื่อเดือน มกราคม 2548 ซึ่งได้ระบุแผนยุทธศาสตร์จำนวน 8 แผนเพื่อรองรับทั้งด้านการปรับตัวและการดำเนินการเชิงรุก  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงคือแผนการลดต้นทุนการผลิตโคนมและน้ำนม ด้วยการจัดระบบการจัดการฟาร์มผู้เลี้ยงโคนมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  และ แผนสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้นำองค์กรเกษตรกร (อนันต์ ดาโลดม, 2548)
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