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ประเดน็คาํถามของการศึกษา

ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายการเจรจาเขต

การคาเสรีของไทย

ทําไมรัฐบาลจึงเลือกดําเนนินโยบายเอฟทีเอแบบทวิ

ภาคี

ศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชนตางๆ ที่มีตอการ

เจรจาเขตการคาเสรีของรัฐบาลไทย และเหตุผลที่กลุม

เหลานี้ไดมีบทบาทดังกลาว 



นโยบายเขตการคาเสรีนโยบายเขตการคาเสรี::

มุมมองของนักเศรษฐศาสตรการเมืองมุมมองของนักเศรษฐศาสตรการเมือง

สินคาสาธารณะ: สามารถใหอรรถประโยชนเชิงบวกแก

ประชาชนบางกลุม และอรรถประโยชนเชิงลบแก

ประชาชนกลุมอืน่

การผลิตนโยบายเศรษฐกิจ มีแนวโนมทีจ่ะกอใหเกิดการ

ผูกขาดในตลาดนโยบาย  เพื่อแยงชิงคาเชาจากการผูกขาด 

(อ. รังสรรค, 2532)



ประเภทของกรอบการวิเคราะหประเภทของกรอบการวิเคราะห ( (Robert E Baldwin)Robert E Baldwin)

กรอบการวิเคราะหผลประโยชนสวนตัว (The Economic 

Self-Interest Approach): ในการกําหนดนโยบายการคา

ระหวางประเทศ ผูกําหนดนโยบายทั้งที่เปนนักการเมืองและ

ขาราชการประจํา และผูมีสวนไดเสียกับนโยบายการคาลวน

แตคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตนจะไดจากนโยบาย

ดังกลาวเปนสําคัญ 



ประเภทของกรอบการวิเคราะหประเภทของกรอบการวิเคราะห 

กรอบการวิเคราะหผลประโยชนของสังคม (The Social 

Concern Approach): ผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

การคาระหวางประเทศ จะคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของ

ประเทศเปนสําคัญ ซึ่งอาจเปนผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ 

ทางสังคม หรือความสัมพันธระหวางประเทศ 



แบบจําลองเศรษฐศาสตรการเมืองของนโยบายการคาแบบจําลองเศรษฐศาสตรการเมืองของนโยบายการคา

((DaniDani RodrikRodrik, 1995), 1995)

มีองคประกอบ 4 สวน 

ดานอุปสงค 

- อรรถประโยชนของปจเจกบุคคลที่ไดรบัจากนโยบายการคาตางๆ 

- การรวมอรรถประโยชนของปจเจกบุคคลเปนกลุมผลประโยชน หรือ

พรรคการเมือง เปนตน

ดานอุปทาน

- อรรถประโยชนของผูกําหนดนโยบายการคา 

- โครงสรางทางสถาบันทีเ่กี่ยวของกับการกําหนดนโยบายทางการคา 



แบบจําลองเศรษฐศาสตรการเมอืงของนโยบายการคาแบบจําลองเศรษฐศาสตรการเมอืงของนโยบายการคา 



แบบจําลองของแบบจําลองของ  ออ..รังสรรครังสรรค  (2532)(2532)

กลุมเหตุปจจัยที่มีบทบาทตอนโยบายเศรษฐกจิไทย 

อุปทานของนโยบาย (ชนชั้นนําทางอํานาจ ขุนนางนักวิชาการ 

พรรคการเมือง และรัฐสภา)

อุปสงคของนโยบาย (ประชาชน กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

สื่อมวลชน และนักเศรษฐศาสตร)

โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ

ระบบทุนนิยมโลก



ปจจัยที่มีผลตอนโยบายการคาปจจัยที่มีผลตอนโยบายการคา  ((ตัวอยางของแบบจําลองตัวอยางของแบบจําลอง))

แบบจําลองกลุมผลประโยชน: อุตสาหกรรมที่มีผูผลิตนอย

รายมักจะประสบความสําเร็จในการเรียกรองการคุมครอง

อุตสาหกรรม (สามารถแกปญหา free-rider)

แบบจําลองเครื่องบวกเลข: รัฐบาลตองการชนะการเลือกตั้ง 

ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่มีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งมาก



ปจจัยที่มีผลตอนโยบายการคาปจจัยที่มีผลตอนโยบายการคา  ((ตัวอยางของแบบจําลองตัวอยางของแบบจําลอง))

แบบจําลองสถานภาพเดิม: รัฐบาลตองการหลีกเลี่ยงตนทุน

การปรับตัวของภาคการผลิตและไมตองการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับฐานะเศรษฐกิจของกลุมตางๆ

แบบจําลองความคิดเพื่อความเทาเทียม: รัฐบาลไมตองการให

ผูมีรายไดต่ําไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  ความเปนมาความเปนมา

ริเริ่มโดยฝายออสเตรเลีย (2543)

กนศ. มีมติ (16 มีนาคม 2544) ใหศึกษารวมกับออสเตรเลีย

เริ่มเจรจาวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 (ทักษิณเยือนออสเตรเลีย)

ครม.มีมติเห็นชอบผลการเจรจา และมีการลงนามในวันที่ 11 

พฤษภาคม 2547

มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  บทบาทตัวละครสําคญับทบาทตัวละครสําคญั

สินคาเกษตร : นม โคเนื้อ

 นายอดุลย วังตาล นายกสมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ระบุ
ในรายงานวิจัยวา การทําความตกลงเอฟทีเอกับออสเตรเลีย รัฐบาลไทยไมได
หารือหรือฟงเสียงคัดคานของเกษตรกรเลย

(การลดภาษีนําเขานมผงขาดมันเนยจากออสเตรเลียเปนสิ่งที่นากลัว
สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม)

(เกษตรกรไดคัดคานผานนายกทักษิณ สถานทูตออสเตรเลีย และถวาย
ฎีกาแกสมเด็จพระเจาอยูหัวผานทางสมเด็จพระเทพฯ)

(ไทยมีฟารมเลี้ยงโคนม 23,439 ฟารมในป 2547)



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  บทบาทตัวละครสําคญับทบาทตัวละครสําคญั

อุตสาหกรรมรถยนต (นสพ. แนวหนา วันที่ 30 เม.ย. 2545)

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยและ Mr. William 
Botswick ประธานบริษัทเจนเนอรัลมอรเตอรประเทศไทย (จีเอ็ม) เขาพบ 
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมต.อุตสาหกรรม เพื่อใหกระทรวงอุตสาหกรรม
เรงผลักดันใหกระทรวงพาณิชยสรุปแผนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการคาเสรี
ไทย-ออสเตรเลียโดยเร็ว  (ในเดือนพฤษภาคม  นายกทักษิณเยือน
ออสเตรเลียประกาศเริ่มตนการเจรจา)



บทบาทของวุฒิสภาบทบาทของวุฒิสภา

นายไกรศักดิ์ ชุนหะวัน ประธานกรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภา 
กลาววา ที่ผานมาทางคณะกรรมาธิการตางประเทศพยายามขอรายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงเอฟทีเอที่รัฐบาลไทยจะลงนามกับประเทศตางๆ 
แตไมไดรับความรวมมือจากรัฐบาลโดยอางวาเปนเรื่อง “ลับ”

นายจอน อึ๊งภากรณ ส.ว. กรุงเทพฯ กลาวในที่ชุมนุมคัดคานการลง
นามความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลีย (28 มิถุนายน 2547) วา รัฐบาล
จะตองตอบคําถามตอกลุมที่ไดรับผลกระทบ เชน โคเนื้อ โคนมใหได
กอน ไมใชลงนามแลวคอยมาบอกวาไมตองหวง



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  ผลภายหลังการทําขอตกลงฯผลภายหลังการทําขอตกลงฯ

35,111.40-0.28130,206.1030.06165,317.502549

-3,471.6047.01130,576.0028.26127,104.402548

10,272.5035.4688,823.2010.4599,095.702547

24,143.601.6765,573.8027.4089,717.402546

5,924.307.1364,496.0016.6570,420.302545

ลานบาทอัตราการขยายตัว(%)ลานบาทอัตราการขยายตัว(%)ลานบาท

ดุลการคามูลคาการนําเขามูลคาการสงออก
ป 

การสงออกและการนําเขาของไทย - ออสเตรเลีย



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  ผลภายหลังการทําขอตกลงฯผลภายหลังการทําขอตกลงฯ

สินคาสงออกของไทยไปออสเตรเลีย 

15.3565.4717.7464.7311.20อัตราการขยายตัว : รอยละ

57,523.5049,867.1030,137.1025,595.4015,537.60รถยนต อปุกรณและสวนประกอบ : ลานบาท

25492548254725462545รายการ



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  ::  ผลภายหลังการทําขอตกลงฯผลภายหลังการทําขอตกลงฯ

 การใชสิทธิแหลงกําเนิดสินคาของเขตการคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย ป 2548

29.85159,188,108.1293147,519,78685

55.87150,287,815.7274583,972,08273

63.86146,225,037.821,91193,373,90516

52.84429,978,330.373,076227,207,03684

108.821,235,968,883.933,8671,344,983,22087

อัตราการใชสทิธิ (รอยละ)มูลคา(เหรียญสหรัฐฯ)จํานวน(ใบ)มูลคา(เหรียญสหรัฐฯ)

รวมการสงออกทั้งหมดการใชสทิธิ
HS Code

หมายเหตุ: 87 คือ ยานพาหนะอื่นๆ นอกเหนือจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง และสวนประกอบ 

84 คือ เครื่องจกัรและเครื่องใชกล เครื่องอุปกรณไฟฟา เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทาง

โทรทัศน และสวนประกอบของเครื่องจักรกล

16 คือ ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือจากสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ

73 คอื ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

85 คือ เครื่องจกัรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียง

ทางโทรทัศน รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณ



เอฟเอฟทีเออาเซยีนทีเออาเซยีน--จีนจีน  ::  ความเปนมาความเปนมา

พฤศจิกายน 2543 จีนเสนอใหมีการศึกษารวมกันเพื่อจัดทําเอฟทีเอ

อาเซียน-จีน

4 พฤศจิกายน 2545 ผูนําอาเซียน-จีน ลงนามกรอบความตกลงวาดวย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยมี Early Harvest 

Programming เริ่มลดภาษีการคากลุม HS 01-08 ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2547 และลดภาษีเปน 0% ตั้งแต 1 มกราคม 2549

ไทยและจีนเรงลดภาษีสินคา HS 07 และ 08 (ผักและผลไม) โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (เปน 0% ทันที)

อาเซียนและจีนเริ่มลดภาษีสินคาปกติ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548



เอฟเอฟทีเออาเซยีนทีเออาเซยีน--จีนจีน  ::  บทบาทของตัวละครบทบาทของตัวละคร

สหพันธชาวสวนผลไมภาคตะวันออก ไดมีหนังสือลง

วันที่ 21/11/2546 ถึงประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร

สหกรณ วุฒิสภา  รองเรียนขอใหรัฐบาลเปดเผยขอมูล

รายละเอียดของขอตกลงของเอฟทีเอกับประเทศตางๆ (จีน

หยุดการนําเขาผลไมไทย ทําใหราคาลําไยและทุเรียนตกต่ํา)



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--จีนจีน  ::  ผลภายหลังการทําขอตกลงฯผลภายหลังการทําขอตกลงฯ

การสงออกและการนําเขาของไทย - จีน

-70,408.4014.86515,704.8021.20445,296.402549

-81,585.8036.20448,991.2028.57367,405.402548

-43,907.8031.30329,661.6021.05285,753.802547

-15,013.7018.59251,071.5054.70236,057.802546

-59,114.9028.26211,706.6019.96152,591.702545

ลานบาทอัตราการขยายตัว(%)ลานบาทอัตราการขยายตัว(%)ลานบาท

ดุลการคามูลคาการนําเขามูลคาการสงออก
ป 



เอฟเอฟทีเอไทยทีเอไทย--จีนจีน  ::  ผลภายหลังการทําขอตกลงฯผลภายหลังการทําขอตกลงฯ

 การใชสิทธิแหลงกําเนิดสินคาของเขตการคาเสรีไทย – จีน ป 2548

หมายเหตุ: 07 คือ พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได

08 คือ ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไมจําพวกสมหรือเปลือกแตง

39 คือ พลาสติก และของที่ทําดวยพลาสติก ยางและของที่ทําดวยยาง

40 คือ ยางและของทําดวยยาง

03 คือ ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ

59.7452,654,655.974,04431,453,61803

6.19969,837,880.6623959,987,74540

9.20805,700,345.3785274,101,38339

111.8497,149,458.6515,426108,650,42208

99.43296,093,715.69415294,392,82007

อัตราการใชสิทธิ (รอยละ)มูลคา(เหรียญสหรัฐฯ)จํานวน(ใบ)มูลคา(เหรียญสหรัฐฯ)

รวมการสงออกทั้งหมดการใชสิทธิ
HS Code



อีพีเอไทยอีพีเอไทย--ญี่ปุนญี่ปุน  ::  ไทยเปนฝายริเริ่มไทยเปนฝายริเริ่ม

เมื่อ 18-21 พฤศจิกายน 2544 นายกทักษิณ เยือนญี่ปุนและเสนอเรื่อง

การจัดทําเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน

ระหวาง ก.ย. 2545 – พ.ค. 2546 ประชุมคณะทํางานไทย-ญี่ปุน

ระหวาง ก.พ. 2547 – ส.ค. 2548 การเจรจาอยางเปนทางการ

นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศประกาศการบรรลุความตกลงใน

หลักการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548

22 ธันวาคม 2549 ประชาพิจารณ ???

15 กุมภาพันธ 2550 นําเขาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ไมมี

การลงมติ)



อีพีเอไทยอีพีเอไทย--ญีปุ่นญีปุ่น  ::  ใครไดใครเสียใครไดใครเสีย

ภาคเกษตร : ไดบาง (ตัวอยาง)

กลวย ใหโควตาปลอดภาษี 4,000 ตัน ในปแรก

แปงมันสําปะหลังดดัแปลง (200,000 ตัน)

กากน้าํตาล น้ําตาล 



อีพีเอไทยอีพีเอไทย--ญีปุ่นญีปุ่น  ::  ใครไดใครเสียใครไดใครเสีย

ภาคอุตสาหกรรม : ญี่ปุนไดประโยชน (เอกชนไทยยอมประนีประนอม)

เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก (ยกเลิกภาษีทันทีสําหรับรายการที่ไมมี

การผลิตในประเทศ) (คุณวิกรม วชัระคุปต ผอ. สถาบันเหล็กฯ 

เปดเผยวา สถาบันฯชวยประสานใหมกีารประนีประนอม)

ชิ้นสวนรถยนตที่เปน OEM 



อีพีเอไทยอีพีเอไทย--ญีปุ่นญีปุ่น  ::  ใครไดใครเสียใครไดใครเสีย

อุตสาหกรรมไทยหลายอุตสาหกรรมไดประโยชน 

(มติชน 2/15/2550) 16 สมาคม (สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 

สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย สมาคมผูผลิตไกเพื่อการสงออก 

สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมผูผลิตน้ําตาลทรายไทย 

สมาคมผูผลิตปลาปนไย สมาคมยางพาราไทย สมาคมอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหมไทย สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ กลุม

อุตสาหกรรมรองเทา สมาคมสิ่งทอ เปนตน) หนุนรัฐบาลเดินหนา

เซ็นเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน



เสียงคานจากกลุมเอฟทีเอ ว็อทช

(กลุมองคกรภาคประชาชน 16 องคกร)

ประเด็นการอนุญาตใหญี่ปุนจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับจุลชีพ

ที่มีอยูตามธรรมชาติ

ประเด็นการลดภาษนีําเขาสินคาขยะ ของเสียอันตราย

ประเด็นการเปดเผยรายละเอยีดของขอตกลง



ตอบประเดน็คาํถาม

กระบวนการกําหนดนโยบายการเจรจาเขตการคาเสรี

ของไทย



ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจของขาราชการลักษณะของกระบวนการตัดสินใจของขาราชการ

และรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทย

Intermediary (เปนตัวกลางที่ประสานผลประโยชนของ

กลุมตางๆ เพียงเพื่อรักษาอํานาจของตนเอง)

Autonomy (มีความอิสระในการกําหนดนโยบาย ปลอด

จากการกดดนัของกลุมผลประโยชน)



ขั้นตอนการตัดสินใจนโยบายขั้นตอนการตัดสินใจนโยบายเอฟเอฟทีเอของไทยทีเอของไทย 

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.)

คณะเจรจา คณะกรรมการกาํหนดยทุธศาสตร

และแนวทางการเจรจาจัดทาํ

เขตการคาเสรี

คณะอนุกรรมการประเมินผลและ

กาํหนดแนวทางขยายผล

การเจรจาเอฟทีเอ

รัฐสภา



บทบาทของขาราชการกระทรวงตางๆบทบาทของขาราชการกระทรวงตางๆ

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอเสนอและคําคัดคานมัก

ไมคอยมีผล)

กระทรวงอุตสาหกรรม



กระบวนการเจรจากระบวนการเจรจาเอฟเอฟทเีอทเีอ  ::  ขอวิจารณขอวิจารณ

ความโปรงใส, การเปดเผยรายละเอียดขอตกลง

การมีสวนรวมของประชาชนมีลกัษณะไรสมมาตร

ยุทธวิธี “ขึ้นรถไฟไปตายเอาดาบหนา”

ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของไทย (กระทรวง

พาณิชยมีสํานักยุทธศาสตรการคา) (แตมคีําถามเกี่ยวกับ

ภาพใหญของไทย ทั้งในดานภาคการผลิตและการคา)



ตอบประเดน็คาํถาม

ทําไมรัฐบาลจึงเลือกดาํเนนินโยบายเอฟทีเอแบบทวิภาคี

ประการแรก การเจรจาพหุภาคีขององคการคาโลกอยูในภาวะ

ชะงักงัน ขณะเดยีวกัน เอเปกไมสามารถผลักดันการเปดเสรี

การคา

ประการที่สอง ประเทศคูแขงและประเทศคูคามีการจัดตั้งเขต

การคาเสรีมากขึ้น (Domino Theory)



บทบาทของกลุมผลประโยชน: มีลักษณะไรสมมาตร

เสียงของกลุมเกษตรกรและกลุมองคกรภาคประชาชน มี

น้ําหนกันอยในกระบวนการกําหนดนโยบาย

เสียงของกลุมอตุสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมยาน

ยนต (รวมทั้งบรรษัทขามชาต)ิ และกลุมผลประโยชนที่

ใกลชิดรัฐบาล จะมีน้ําหนักมากในกระบวนการกําหนด

นโยบาย  


