
บทที ่5 
การเจรจาการคาระหวางประเทศ (FTA) 

 

ยุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย 
เปาหมาย   

 เพ่ือสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ เพ่ิมโอกาสในการสงออก และปรับโครงสรางการผลิตในประเทศใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ยุทธศาสตรการเจรจา FTA   
 เพื่อรักษาตลาดเดิมท่ีเปนตลาดหลักของไทย เชน สหรัฐฯ และญ่ีปุน และขยายตลาดใหม
ท้ังในแนวกวาง  และเจาะลึกในตลาดท่ีมีศักยภาพ เชน จีน อินเดีย ตลาดท่ีเปนประตูการคาใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ  เชนบาหเรนในตะวันออกกลาง เปรู ในทวีปเอมริกาใต เปนตน  
 พิจารณาเตรียมความพรอมในการ FTA กาวตอไป กับ สหภาพยุโรป แคนาดา แอฟริกาใต 
ชิลี เม็กซิโก เกาหลี กลุม Mercosure และ EFTA เปนตน 

ยุทธศาสตรรายสาขา ท่ีสําคัญ มี ดังนี้  
 (1) เกษตร  

- เนนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูง ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตรและ
อาหารแปรรูป  
 - สินคาเกษตรที่มีความออนไหว ใหเจรจาโดยมีเวลาในการปรับตัวท่ีนาน  
 - สินคาเกษตรและอาหาร จะมีปญหาเร่ืองมาตรฐานดานสุขอนามัยมาก ความปลอดภัยดาน
อาหาร และส่ิงแวดลอม ใหเจรจาลด/ยกเลิก หรือปรับไมใหเปนอุปสรรค ขณะเดียวกันให
พัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐานสากล มีความรวมมือในการแกไขปญหาและอํานวยความสะดวก
ดานการคาโดยการทํา MRA และ การถายทอดเทคโนโลยี 
 - กําหนดมาตรฐานการนําเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบท่ีตองนําเขามาแปรรูปเพื่อการ
สงออกใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย 

(2) อุตสาหกรรม    
 - เนนอุตสาหกรรมเปาหมายในการสงออกของไทย และกลุม cluster ท่ีมีการรวมลงทุน
ผลิตท่ีเปน production network สาขาท่ีสําคัญ ท่ีไทยมีศักยภาพมาก ไดแก แฟช่ัน (เส้ือผา 
เคร่ืองนุงหม เคร่ืองประดับ รองเทา)  ยานยนตและช้ินสวน สินคาอิเล็กทรอนิกส เปนสินคา 
เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชในบาน และของแตงบาน  

EC320 63 



 - มาตรการที่ไมใชภาษี เชน มาตรฐานสินคา (TBT) ส่ิงแวดลอม ใหเจรจาลด/ยกเลิก หรือ
ปรับไมใหเปนอุปสรรคตอการคา พัฒนาการผลิตภายในประเทศใหไดมาตรสากล และจัดทําความ
ตกลงยอมรับรวมกัน (MRA) 
 - การเจรจากําหนดเง่ือนไข Rules of Origin ตองสะทอนสภาพการผลิตในประเทศ และใน
ประเทศตองปรับการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ําใหมากข้ึน  

(3) บริการ  
 - เปดเสรีแบบคอยเปนคอยไป ใช positive-list approach 
 - เนนธุรกิจบริการท่ีมีความพรอม  เชน ทองเท่ียว สุขภาพ กอสรางออกแบบ  
 - สนับสนุนธุรกิจท่ีมีอนาคต เชน ICT logistics บันเทิง ซอมบํารุง  
 - กลุมธุรกิจบริการที่ยังไมพรอม เชน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ขนสง ใหมี 
transition period 10 ป  
 (4) ทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา   

- เนนระดับการคุมครองภายใตความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคาใน 
WTO เปนหลัก 

- ควรแสวงหาความรวมมือจากประเทศคูเจรจาในการอํานวยความสะดวกดานการขอรับ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทยในตางประเทศ เชน การขอรับการคุมครองพันธุขาว
หอมมะลิ และเคร่ืองหมายรับรองขาวหอมมะลิของไทย 

- ผลักดันใหประเทศคูเจรจาใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีไทยมีผลประโยชน เชน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงท่ีมาทางชีวภาพ 

- สงเสริมความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี การใชประโยชนในขอมูลสิทธิบัตร 
เพิ่มศักยภาพและทักษะของนักประดิษฐของไทยในการวิจัยพัฒนาตอยอด 

แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 1) ศึกษาความเปนไปไดและเวลาที่เหมาะสมในการทาบทามสหภาพยุโรป ซ่ึงเปนตลาด
สําคัญ รองจาก สหรัฐฯ และญ่ีปุน สําหรับประเทศท่ีมีศักยภาพในการเปนประตูการคาในภูมิภาค
อ่ืน เชน แอฟริกาใต แคนาดา ชิลี เม็กซิโก กลุม Mercosur  และกลุม EFTA (นอรเวย ไอซแลนด 
สวิตเซอรแลนด และ ลิกเตน- สไตน) อาจพิจารณาในลําดับตอไปหลังจากท่ีเจรจาสรุปผล FTA ท่ี
กําลังเจรจาอยูในปจจุบัน ในระหวางนี้ ใหมีความรวมมือในการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิด 
(Closer Economic Relationship: CEP) เพื่อเปนฐานในการเชื่อมความสัมพันธไวกอน  
 (2) การบริหารจัดการและการประสานงาน 

- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คทง.) ติดตามผลการเจรจา พิจารณาจัดทํา
แผนรองรับการเจรจา FTA โดยเฉพาะในสวนท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงการปรับโครงสรางการ
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- ขอใหภาคนักวิชาการใหขอมูลสนับสนุนการเจรจา FTA โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
เกี่ยวกับการเจรจากับประเทศใหญ เชน จีน สหรัฐฯ  

- มีคณะผูแทนจากไทยสรางความสัมพันธ กับสวนภูมิภาคในกรณีท่ีเปน ตลาดใหญ ท่ีอาจ
มีปญหาการใชกฎระเบียบท่ีตางจากสวนกลาง 

- การทํา FTA ควรมีความโปรงใส และผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังเอกชน นักวิชาการ นักการเมือง ซ่ึง
เปนผูแทนประชาชนไดมีสวนใหขอคิดเห็น  
 

เขตการคาเสรี (Free Trade Area –FTA) 
 FTA เปนความตกลงระหวางประเทศจะเปน 2 ประเทศหรือมากกวานั้นก็ได (เชน เขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงมีสมาชิก 10 ประเทศ) ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจะลดอุปสรรคทาง
การคาระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุดเพ่ือใหเกิด “Free Trade” หรือการคาเสรีระหวางประเทศ
คูสัญญา ถือเปนรูปแบบข้ันพื้นฐานของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ปจจุบัน
ประเทศตางๆไดขยายขอบเขตของ FTA ใหครอบคลุมความรวมมือในดานการลงทุน การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังการลดอุปสรรคในดานการคาบริการ เชน บริการทองเท่ียว การ
รักษาพยาบาล การส่ือสาร การขนสง ฯลฯ ดวย  นอกจากนี้ FTA ยังถือเปนเคร่ืองมือทางการคา
สําคัญท่ีประเทศตางๆใชเพ่ือขยายโอกาสในการคา สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พรอมๆกับเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันดานราคาใหแกสินคาของตน เนื่องจากสินคาท่ีผลิตใน FTA จะถูกเก็บ
ภาษีขาเขาในอัตราท่ีต่ํากวาสินคาท่ีผลิตในประเทศอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิก FTA จึงทําใหสินคาท่ีผลิต
ภายในกลุมไดเปรียบในดานราคากวาสินคาจากประเทศนอกกลุม ท้ังนี้ ประเทศคูสัญญา FTA 
สามารถเจรจากันไดวาแตละประเทศจะลดภาษีใหแกกันในสินคาใดบาง จะลดอยางไร และจะใช
ระยะเวลายาวนานเทาไรในการลด ประเทศตางๆ จึงหันมาสนใจจัดทําเขตการคาเสรีกันมากข้ึน 
  

สาเหตุท่ีประเทศตางๆ จึงใหความสนใจจัดทําเขตการคาเสรี เนื่องจาก   
 1) การเปดเจรจาการคารอบใหมของ WTO ลาชา ประเทศตางๆ จึงไดหันมาพิจารณาจัดทํา
เขตการคาเสรีมากขึ้น เพื่อใหมีผลคืบหนาในการเปดเสรีทางเศรษฐกิจการคาระหวางกันอยางเปน
รูปธรรมมากกวาและรวดเร็วกวาการเปดเสรีในกรอบ WTO  
 2) การที่จีนเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหประเทศตางๆ เกิดความหวั่นเกรงตอศักยภาพ
ดานการแขงขันของจีน เนื่องจากจีนเปนประเทศใหญท่ีจะขยายบทบาทอํานาจทางเศรษฐกิจไดมาก 
จากความไดเปรียบของตลาดภายในท่ีมีขนาดใหญ มีประชากรจํานวนมหาศาลและมีแรงงานราคา
ถูก จึงสามารถรองรับการผลิต การบริโภค และมีศักยภาพในการสงออกสูง เม่ือจีนไดเขาเปน
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 3) การทําเขตการคาเสรีเปนการใหแตมตอ หรือใหสิทธิพิเศษทางการคาและการลงทุนแก
ประเทศท่ีเขารวมโดยไมขัดกับ WTO (หากปฏิบัติตามเง่ือนไข) ซ่ึงจะทําใหมีการขยายการคาและ
การลงทุน ระหวางประเทศท่ีรวมทําเขตการคาเสรี และในทางกลับกัน ก็เทากับสงผลกระทบตอ
ประเทศท่ีอยูนอกกลุมท่ีจะคาและลงทุนกับประเทศท่ีอยูในกลุมเขตการคาเสรีไดนอยลง จึงเปนแรง
กระตุนใหหันมาพิจารณาจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศอ่ืนดวยเชนกัน  
 4) หลายประเทศไดใชการจัดทําเขตการคาเสรีเปนยุทธวิธีในการสรางพันธมิตรดาน
เศรษฐกิจและการเมือง รวมท้ังเปนการสรางฐานในการขยายการคาและการลงทุนกับประเทศหรือ
กลุมประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีอยูหางไกลดวย  
 5) ประเทศท่ีมีพื้นที่ขนาดเล็กแตมีระบบเศรษฐกิจที่เปดเสรีเต็มท่ีอยูแลว เชน สิงคโปร และ
ชิลี ไดใชยุทธวิธีนี้อยางแข็งขัน เนื่องจากมีระดับการเปดเสรีสูง จึงมีโอกาสท่ีจะไดประโยชนจาก
การเปดตลาดของประเทศท่ีรวมทําเขตการคาเสรีไดมาก เชน สิงคโปรทําเขตการคาเสรีกับญ่ีปุน 
เปนตน  
 ผูที่จะไดรับประโยชน ไดแก   ผูผลิต จะไดรับประโยชนจากการนําเขาวัตถุดิบราคาถูก จะ
ทําใหตนทุนการผลิตลดลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  ผูสงออก จะไดรับประโยชน
จากสงออกสินคาและบริการไดมากข้ึน เนื่องจากไดรับประโยชนจากการลดภาษีสินคา รวมทั้งการ
ลด/ขจัดมาตรการท่ีมิใชภาษีใหเหลือนอยท่ีสุด ซ่ึงเปนการขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพในการ
สงออก  ผูนําเขา จะไดรับประโยชนจากการนําเขาวัตถุดิบราคาถูก และสามารถนําเขาจากแหลง
นําเขาจากหลายประเทศ  ผูบริโภค ก็จะไดรับประโยชนจากการที่สามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูก
ลง และสามารถเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากยิ่งข้ึนผลกระทบ ผูผลิตในบางอุตสาหกรรมและ
บริการบางสาขาอาจจะมีผลกระทบบาง เชน ผูผลิตท่ีมีประสิทธิภาพการผลิต/แขงขันกับ
ตางประเทศในระดับตํ่า จําเปนตองเรงปรับปรุงศักยภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนจะเกิด
ตนทุนในการปรับตัว (Adjustment Cost) เนื่องจากการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไทยไปสู
สาขาท่ีไทยมีความพรอม/ไดเปรียบ และในกรณีท่ีไมสามารถแขงขันไดก็จําเปนตองออกจากธุรกิจ
นี้ไป  
 

เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ไทยตองทํา FTA  
 สถานการณเศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีแนวโนมไปสูการเปดตลาดเสรี
มากข้ึน การเจรจา WTO ชะงักงัน ประเทศคูคาสําคัญของไทยตางหันไปทํา FTA หากไทยอยูนิ่งจะ
สูญเสียตลาด ไทยจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว โดยใช FTA เปนกลยุทธใน
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- ใหไทยเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนและเพ่ิมรายไดการสงออก โดยยกระดับไทย
เปนผูสงออกอันดับท่ี 20 ของโลกในป พ.ศ.2548  

- สรางฐานเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง ตามนโยบาย Dual Track Policy ในการพัฒนาประเทศ โดย
ขยายการสงออก เพิ่มการจางงานและรายไดใหผูประกอบการ เกษตรกร ซ่ึงจะชวยสรางความ
เขมแข็งใหแกเศรษฐกิจรากหญา  
 ไทยจึงไดศึกษาผลดี ผลเสียของการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี ไดแก  
 1) ชวยใหมีการขยายการคาและการลงทุนระหวางกันมากข้ึน และเปนการกระจายแหลง
สงออกและนําเขา  
 2) ใชเปน Gateway ไปสูภูมิภาคใกลเคียง เชน แอฟริกาใต เปนประตูสูประเทศในทวีป
แอฟริกา และบาหเรน เปน Gateway สูกลุม GCC  
 3) เปนการแกไขและลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุน เพราะการจัดทําเขตการคาเสรี
จะตองมีการลดภาษีและมาตรการท่ีมิใชภาษีใหเหลือนอยท่ีสุด  
 4) เปนการสรางพันธมิตรท่ีจะเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการเพิ่มบทบาทและอํานาจ
ตอรองของไทยในเวทีโลก ในทางกลับกันการจัดทําเขตการคาเสรีก็อาจจะมีผลกระทบบาง เชน 
 4.1) ทําใหอุตสาหกรรมและบริการบางสาขาท่ีมีประสิทธิภาพการผลิต/แขงขันกับ
ตางประเทศในระดับตํ่า จะตองเรงปรับปรุงศักยภาพและมาตรฐานการผลิต และในกรณีท่ีไม
สามารถแขงขันไดก็จําเปนตองออกจากธุรกิจนี้ไป  
 4.2) จะเกิดการเบ่ียงเบนทางการคา (Trade Diversion) ตอประเทศนอกกลุม โดยหันมาทํา
การคากับประเทศภายในกลุมมากข้ึน  
 4.3) จะเกิดตนทุนในการปรับตัว (Adjustment Cost) เนื่องจากการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไทยไปสูสาขาท่ีไทยมีความพรอม/ไดเปรียบ  

 

ขอดี - ขอเสีย  จากการทําความตกลงเขตการคาเสรี 
ขอดี  
1. ทําใหเกิดโอกาสที่สินคาและบริการไทยเขาสูตลาดตางประเทศไดสะดวกข้ึน  อันสงผล

ใหปริมาณการคาของไทยกับประเทศคูภาคีสูงข้ึน ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนในภาพรวม 
2. ลดตนทุนทางเศรษฐกิจในภาพรวม  โดยเฉพาะผูผลิตของไทยสามารถสรรหาวัตถุดิบรา

ถูก 
3. เปนกลไกผลักดันการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ และการปรับ 
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ตัวของภาครัฐและภาคเอกชน ดวยการเสริมสรางขีดความสามารถในการผลิต/การแขงขัน
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในระดับ
ภูมิภาค 

4. สงเสริมการลงทุนภายในประเทศ และดึงดูด FDI จากตางประเทศ 
5. เปนกลไกเตรียมความพรอมของไทยสําหรับกระบวนการเปดเสรีทางการคาภายใต

กรอบพหุภาคี (WTO) 
ขอเสีย 
1. ผูท่ีไดรับประโยชนอาจเปนผูประกอบการที่รวมลงทุนกับตางชาติ ซ่ึงอาจตองอาศัยเงิน

ลงทุนตางชาติมากข้ึน อันจะทําใหผลกําไรบางสวนออกนอกประเทศ ในขณะท่ีสินคาเกษตร/
อุตสาหกรรมอาจยังประสบปญหามาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี รวมท้ังมาตรการสุขอนามัย
ของคูภาคีจํากัดอยู ก็จะทําใหสินคาดังกลาวสามารถสงออกไดตามท่ีตองการ 

2. ผลกระทบตออุตสาหกรรมภายในประเทศของไทยท่ียังปรับตัวไมทันตามระยะเวลาท่ี
ไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลง 

3. กลุม NGOs (องคกรอิสระ) มองวา การจัดทําความตกลง FTA จะกระทบอธิปไตยของ
ไทยในแงท่ีไทยจะตองยอมเปล่ียนแปลงกฎหมายเพ่ือเปดรับการคา และการลงทุนจากตางชาติมาก
ข้ึน 

4. ความตกลงการคาเสรีรวมประเด็นใหม ไดแก การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา เกินกวา WTO  การคุมครองส่ิงแวดลอม และคุมครองแรงงานนั้น อาจทําใหเกิดผลกระทบ
ตอนโยบาย และสงผลกระทบตอผูผลิต/ผูบริโภคของไทย 

ผลดี และผลเสียของเขตการคาเสรี 
ผลดี การทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลดีกับประเทศ ดังนี้ 
1) ตามหลักเศรษฐศาสตร การใชนโยบายการคาเสรีจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ และ

หลักการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Comparative Advantage) การแบงงานกันทํา (Division of 
Labor) และการประหยัดตอขนาด ( Economy of Scale) ทําใหผลิตจํานวนมากจะทําใหตนทุนถูกลง 
ผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคาดี มีคุณภาพ ราคาเปนไปตามกลไกตลาดอยางแทจริงจาก
หลักการตาง ๆ เหลานี้จะเกิดประโยชนตอการทําจัดทําเขตการคาเสรี 
 2) เขตการคาเสรีจะทําใหมีตลาดท่ีกวางข้ึน การสงออกจะงายขึ้น สะดวกมากข้ึน การคา
ระหวางกันจะเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปนคูสัญญาความตกลงกันแลว การเจรจาขจัดอุปสรรคทางการคา
ตาง ๆ นอกเหนือจากภาษีจะมีมากข้ึนและงายในการเจรจา นอกจากนั้น มีการกระจายแหลงวัตถุดิบ
มากข้ึน ทําใหวัตถุดิบท่ีใชอยูแลวนําเขาในระดับราคาถูกลง และตนทุนการผลิตตํ่าลง 
 3) ผลพลอยไดจากการทําเขตการคาเสรี คือ กระตุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน 
และเม่ือมีประเทศใดประเทศหน่ึงจัดทําเขตการคาเสรีแลว จําเปนท่ีจะตองลดภาษีลงมา หมายความ
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 4) การจัดทําเขตการคาเสรีในลักษณะพหุภาคี อยางเชน กลุม AFTA หรือกลุม EU มีผลท่ี
ทําใหกลุมนั้น ๆ นอกจากจะมีตลาดการคาท่ีกวางข้ึน สินคาสามารถตอบสนองความตองการใน
กลุมเองไดแลวยังทําใหมีอํานาจในการตอรองและ อํานาจการเจรจาระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึนใน
สวนทวิภาคีและในระดับภูมิภาค เพราะถารอ WTO หรือจะหวังพึ่ง WTO ท่ีจะมาเปนกลไกในการ
เปดตลาดการคาเสรี คงจะตองรออีกนาน 
 5) การจัดทําเขตการคาเสรี มีนัยทางดานการเมืองระหวางประเทศอยูดวย คือการจะเปน
การเขาไปใกลชิดกับอีกประเทศหน่ึง เทากับวาเปนการถวงดุลอํานาจกับอีกประเทศหน่ึง 
ตัวอยางเชน จีนจะทําเขตการคาเสรีกับอาเซียนมีนัยทางการเมืองคือ จีนจะมีบทบาท มีอิทธิพล
ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมืองเพ่ิมข้ึนในอาเซียน  และถาสหรัฐอเมริกาตองการจะถวงดุล
อํานาจจีนก็ตองเขามาทําเขตการคาเสรีกับประเทศในภูมิภาคนี้ดวย ซ่ึงเปนเหตุผลทางการเมืองท่ี
แทรกอยูในเร่ืองของการจัดทําเขตการคาเสรี ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาดวย 

ผลเสียการทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลเสียกับประเทศ ดังนี้ 
 1) จะกระทบตออุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเราเรียกวาอุตสาหกรรม
แรกเร่ิม (Infant Industries) คือ อุตสาหกรรมท่ียังตองการใหรัฐบาลปกปองอยูเปนอุตสาหกรรมท่ี
เพิ่งเกิดใหมไมมีความสามารถในการท่ีจะไปแขงขันในเวทีโลกอยางเพียงพอ เพราะฉะน้ัน ถาหากมี
การจัดทําเขตการคาเสรี อุตสาหกรรมเหลานี้จะถูกกระทบจากสินคาราคาถูกจากประเทศคูตกลงเขต
การคาเสรี และอาจตองลมหายไปได 
 2) ประเทศท่ีเปนคูตกลงจัดทําการคาเสรีดวย อาจมีโครงสรางการสงออกสินคาเหมือนกัน 
จะกลายมาเปนแขนกันเอง เกิดการผลิตสินคาประเภทเดียวกันมาตีตลาดสินคาในประเทศท่ีดอยกวา 
เพราะฉะน้ัน โครงสรางการผลิตประเภทเดียวกันจะทําใหแขงกันไมเกื้อหนุนกัน 
 3) การจัดทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีหรือแบบภูมิภาค จะเปนการทําลายระบบการคาโลก
เปนการทําลาย WTO เปนการทําลายระบบพหุภาคีนิยม ซ่ึงท่ีจริงแลวตามหลักของนักเศรษฐศาสตร
ระบบท่ีดีท่ีสุด คือ WTO คือถาจะมีเขตการคาเสรีนั้นก็ควรจะเปนเขตการเสรีของท้ังโลกรวมกัน ถา
มีการจัดทําเขตการคาเสรีแบบ FTA ตามหลักของนักเศรษฐศาสตรก็ถือวาเปน Second Best Option 
แตจริงแลว The Best Option คือ WTO 
 4) การจัดทําเขตการคาเสรีคูหนึ่งจะไปกระตุนใหประเทศอ่ืนตองแขงท่ีจะจัดทําเขตการคา
เสรีเพิ่มข้ึนมาดวย เพราะฉะนั้น FTA จะทําใหเกิด FTA มากข้ึนๆ จะไปสูความขัดแยงทางการคา
มากข้ึน เพราะวาการจัดทําเขตการคาเสรี อยางเชน ประเทศ A กับประเทศ B สองประเทศจะได
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 5) ในการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกัน สวนใหญแลวประเทศที่ใหญจะไดเปรียบ
ประเทศเล็กจะเสียเปรียบ เพราะวาจะไมมีอํานาจในการตอรอง ตองระมัดระวังในการท่ีจะไปเจรจา
กับประเทศใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เปนตน 
 6) การจัดทําเขตการคาเสรีอาจจะทําใหประเทศหน่ึงเขาสูสภาวะการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ
ประเทศหนึ่งมากเกินไปเรียกวา Over Dependency นอกจากนั้นยังมีผลในการเบ่ียงเบนทิศทาง
การคา (Trade Diversion) ทําใหประเทศคูตกลงเขตการคาเสรีหันมาคาขายกันเองมากข้ึน หลังจากมี
การเปดเสรีใหแกกัน แตยังคงมีอุปสรรคการคากับประเทศอ่ืน ๆ จึงอาจจะทําใหไมมีการนําเขาจาก
ประเทศท่ีตนทุนการผลิตตํ่ากวาไดดวย 
สถานะลาสุดการเจรจาจัดทําความตกลงดานการบริการภายใต FTA  

ประเทศ สถานการณเจรจาดานการบริการ (สิงหาคม 2548) 
1.ออสเตรเลีย ผลการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรียซ่ึงไดเร่ิมเจรจามา

ตั้งแต ส.ค. 45ถึง มี.ค. 47 ได ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันท่ี 
11 พ.ค. 47และรัฐมนตรีพาณิชยของท้ังสองประเทศไดลงนามแลว เม่ือ
วันท่ี 5 ก.ค. 47 โดยความตกลง TAFTA และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 
ม.ค. 48 สําหรับการเจรจาเปดตลาดสาขาการเงินและโทรคมนาคมจะมี
ข้ึนภายใน 3 ป ขางหนา 

2.นิวซีแลนด ท้ังสองฝายไดลงนามใน FTA ไทย-นิวซีแลนดแลว และตกลงกันวาจะ
เจรจาเปดตลาดการคาและการบริการภายใน 3 ป หลังความตกลง CEP 
มีผลใชบังคับ โดยระหวางท่ียังไมมีการเจรจาเปดตลาด ท้ังสองฝายจะ
อํานวยความสะดวกใหบุคลากรไปทํางานและติดตอธุรกิจในอีก
ประเทศหน่ึงไดสะดวกข้ึน โดยนิวซีแลนดจะอนุญาตใหพอครัวไทยท่ี
ไดรับวุฒิบัตรผูประกอบอาหารไทยจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเขาไป
ทํางานได 3 ป และตออายุไดอีก 1 ป รวมท้ังจะหาทางใหมีการยอมรับ
วุฒิบัตรผูประกอบอาชีพนวดไทย สวนไทยจะอนุญาตใหนักลงทุน
นิวซีแลนดใชบริการ ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางานได และ
อํานวยความสะดวกแกผูเขามาติดตอธุรกิจและผูโอนยายภายในกิจการ
ในทํานองเดียวกับความตกลง TAFTA 

3.ญ่ีปุน การเจรจา JTEPA คร้ังท่ี 9 ระหวางวันท่ี 29 ก.ค.-1 ส.ค. 2548 ท่ี
กรุงเทพฯ ท้ังสองฝายสามารถตกลงกันไดในประเด็นหลักเร่ืองการคา
และการบริการ การลงทุนและการเคล่ือนยายของบุคคล รวมท้ังขอ
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4.จีน  
(อาเซียน - จีน) 

มีการประชุมอาเซียน-จีนคร้ังลาสุดในชวงเดือน มิ.ย. 48 ณ กรุงปกกิ่ง 
ประเทศจีน โดยการเจรจาดานขอตกลงซึ่งใช GATS เปนพื้นฐานของ
ขอตกลงมีความคืบหนาไปมาก  มีเพียงบางประเด็นท่ียังตกลงกันไมได 
ในสวนของการเปดตลาด ยังอยูในระหวางการเจรจา โดยไทย มาเลเซีย 
และสิงคโปรไดแลกเปลี่ยน request กับจีนแลว ผลการเจรจาดานการ
เปดตลาดจะมีลักษณะเปน GATS-Plus และเปนการขยายประโยชน
ใหกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ดวย 

5.เปรู ในการเจรจารอบท่ี 5 ระหวางวันท่ี 8-10 พ.ย. 47 ณ กรุงเทพฯ สองฝาย
ยังไมตกลงกันในเร่ืองรูปแบบการเปดตลาด การเจรจารอบท่ี 6 ไมมีการ
เจรจาในเร่ืองการคาและการบริการ แตเปรูสงสัญญาท่ีจะใหความตกลง
เปน Positive - List Approach การเจรจารอบท่ี 7 ระหวางวันท่ี 7 - 9 ก.ย. 
48 ท่ีหัวหิน ท้ังสองฝายตกลงใช PLA ในการทําความตกลง และมีความ
คืบหนาในการเจรจาในเร่ืองขอบทและตารางขอผูกพันในความตกลง
ดานบริการ รวมท้ังความตกลงดานความรวมมือในสาขาบริการดวย 

6.อินเดีย มีการเจรจารอบที่ 3 เม่ือวันท่ี 14-16 ธ.ค.47 ณ นิวเดลี อินเดีย โดยได
หารือในรายละเอียดขอบทความตกลงดานการคาบริการตอเนื่องจาก
การประชุมคร้ังท่ีผานมา ฝายไทยไดยื่นรางขอบทความตกลงดานการคา
บริการท่ีฝายไทยไดทําการปรับปรุงจากการรางขอตกลงเดิมท่ีฝาย
อินเดียเปนผูยกราง โดยในรางฉบับใหมนี้ ประกอบดวย ประเด็นท่ีไทย
ตองการตัดออก  และประเด็นท่ีไทยตองการเพิ่มเติม ท้ังนี้ ฝายอินเดียตก
ลงรับประเด็นท่ีไทยตองการเพิ่มเติมไปพิจารณา แตก็ขอใหฝายไทย
ตระหนักในเร่ืองการเคล่ือนยายบุคลากร และการจัดทําความตกลง
ยอมรับรวมกันซ่ึงอินเดียใหความสนใจดวย ท้ังนี้ ยังไมไดมีการเจรจา
ในประเด็นเร่ืองการเปดตลาด โดยคาดวาจะมีการเจรจาเปดตลาด
หลังจากท่ีสามารถตกลงในเร่ืองขอตกลงกันไดแลว 

7.สหรัฐฯ การเจรจาจัดทําขอตกลงการคาเสรีไทย- สหรัฐฯ รอบที่ส่ี มีข้ึนในชวง
วันท่ี 11-15 ก.ค. 48 ณ เมือง เกรทฟอลส มลรัฐมอนทานา โดยมีกลุม
เจรจาท่ีเกี่ยวกับการคาบริการ 4 กลุม คือการคาบริการ การลงทุน และ
โทรคมนาคม/e-Commerce และบริการการเงิน โดยไมมีการเจรจาใน
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8.บาหเรน มีการเจรจาดานการคาและการบริการแลว 3 คร้ัง และการเจรจาได
หยุดชะงักลง เนื่องจากความไมพรอมของฝายบาหเรน เพราะสมาชิก
กลุม Gulf Cooperation แสดงความไมพอใจบาหเรนท่ีไปทํา FTA กับ
สหรัฐฯ จึงเสนอใหบาหเรนในฐานะเปนสมาชิกในกลุมยุติการเจรจาทํา
ความตกลงสองฝายอีกตอไป 

9.BIMST-EC1 รัฐมนตรีของประเทศในกลุมไดประกาศในเดือน ม.ค.2547 วาจะมีการ
เร่ิมการเจรจาในอนาคตอันใกล 

10.EFTA2
 มีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีไทย- EFTA คร้ังแรกใน

ระหวางวันท่ี 10-12 พฤษภาคม 2548 ณ กรุง Reykjavik ประเทศไอซ
แลนด โดยในประเด็นเร่ืองบริการมีการหารือใน 3 เ ร่ืองหลัก คือ 
หลักการและขอบทความตกลง  การแลกเปล่ียนขอมูล  และการ
ดําเนินการตอ โดยท้ังสองฝายเห็นพองกันท่ีจะใช GATS และ Positive-
list approach เปนพื้นฐานในการทําความตกลง นอกจากนี้ฝาย EFTA 
ไดแสดงความสนใจเกี่ยวกับบริการสาขาโทรคมนาคมและบริการ
การเงิน ในขณะท่ีฝายไทยแสดงความสนใจเบ้ืองตนในบริการที่
เกี่ยวของกับบุคลากร 

11.ASEANCER 
อาเซียนออสเตรีย
นิวซีแลนด 

มีการเจรจาคร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2548 ท่ีเชียงใหม ท้ังสอง
ฝายไดจัดเตรียม checklist of Possible Elements เพื่อพิจารณาจัดทําขอ
บทความตกลงการคาบริการตอไป 

 ประเทศ/กลุมประเทศท่ีอยูในระยะเร่ิมตน หรืออยูในข้ันการศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี ไดแก ปากีสถาน ชิลี เม็กซิโก แคนาดา สหภาพยุโรป แอฟริกาใต 
เมอรโคซูร อาเซียน-ญ่ีปุน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-อินเดีย 

                                                        
1

 ประกอบดวยไทย พมา อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฐาน และเนปาล 
2

 ประกอบดวย สวิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตน นอรเวย และไอซแลนด 

EC320 72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC320 73 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EC320 74 


