แนวทางการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศของไทย ปี 2552-56
1. สภาวะทางเศรษฐกิจการค้ าในปัจจุบัน
• วิกฤติเศรษฐกิจโลกปั จจุบนั กําลังส่ งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ในส่ วนของไทย แม้วา่ จะยังไม่
กระทบมากนัก แต่กม็ ีสญ
ั ญาณที่ทาํ ให้ตอ้ งระวังคือ การส่ งออกของไทยลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจส่ งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริ งและประชาชนทัว่ ไปเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้
• ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่กย็ งั ไม่เห็นผลที่ชดั เจนนัก ส่ วนที่น่า
กังวลคือ หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการกีดกันหรื อการส่ งเสริ มให้ใช้แต่สินค้าในประเทศตน
มากขึ้น ซึ่งจะไม่เป็ นผลดีกบั ประเทศที่พ่ งึ พาการส่ งออกมากกว่า 70% เช่นไทย
• แนวโน้มการค้าของไทยยังพึ่งพาตลาดหลักเดิม ๆ แม้วา่ สัดส่ วนจะลดลงบ้าง โดยมีการส่ งออกไปตลาด
ใหม่มากขึ้น แต่ตลาดหลักยังสําคัญอยู่ ส่ วนการนําเข้าเพิ่มขึ้นมากในส่วนพลังงาน แต่ดา้ นปัจจัยการผลิต
เช่น เครื่ องจักร ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
• ช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ราคาสิ นค้าอาหารเพิม่ สูงขึ้นอย่างมาก แต่กล็ ดลงอย่างรวดเร็ ว เช่นเดียวกับราคานํ้ามัน
ซึ่งความผันผวนทั้งสองประการนี้ ชี้ให้เห็นว่า นโยบายด้านพลังงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ
การค้าในอนาคต ทั้งนี้ ราคาสิ นค้าอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
ทางเลือก (alternative energy) เช่น bio-fuel ที่หลายประเทศใช้อยู่ ซึ่งในประเด็น “อาหาร VS นํ้ามัน” นี้
เป็ นได้ท้ งั opportunity and threat สําหรับประเทศไทย
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2. ประเทศไทยกับการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ
• ไทยเข้าร่ วมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทุกระดับ แต่ในระดับพหุภาคียงั ไม่มีความคืบหน้า
เนื่องจากการเจรจา WTO รอบโดฮา ยังไม่มีแรงผลักดันที่ชดั เจนจากประเทศสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ
และอินเดีย คาดว่า คงจะต้องรอจนกว่าสองประเทศนี้จะมีนโยบายที่ชดั เจนออกมา
• สําหรับการเจรจาในระดับภูมิภาค มีจุดเปลี่ยนที่สาํ คัญของไทย คือ การดําเนินการเพือ่ นําไปสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งจะมีนยั สําคัญต่อไทยหลายด้าน เช่น การเปิ ดเสรี สินค้า
บริ การ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ ในระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ ไปจนถึงการเจรจาจัดทํา FTA ของ
อาเซียนกับคู่เจรจาใหญ่ ๆ ที่จะทําให้มีการเปิ ดเสรี กบั ประเทศนอกกลุ่ม
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รูปที่ 2 เป้าหมายและแผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การเจรจา FTA ของไทยมี 2 ระดับ คือ
o การเจรจาแบบสองฝ่ าย (Bilateral FTA) ซึ่งปัจจุบนั มีความตกลงลักษณะนี้แล้วกับบางประเทศ
คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย และที่คา้ งอยู่ คือ EFTA (European Free Trade Area
ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเคนสไตน์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์) เปรู และ BIMSTEC (Bay of
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ได้แก่ บังกลาเทศ
ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรี ลงั กา และไทย
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o การเจรจา ASEAN FTA ซึ่งมีความตกลงที่มีผลใช้บงั คับแล้วกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และที่กาํ ลัง
รอลงนาม คือ อินเดีย ส่ วนที่กาํ ลังอยูร่ ะหว่างเจรจาคือ อาเซียน-สหภาพยุโรป
• ความเปลี่ยนแปลงอีกประการที่สาํ คัญภายในประเทศ คือ ด้านกระบวนการ ซึ่งการเจรจาในอนาคต จะ
ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขภายใต้มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญปี 2550
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รูปที่ 3 การดําเนินการตามมาตรา 190
3. เป้าหมายการเจรจาของไทยในช่ วงต่ อไป
• จากสภาพความเป็ นจริ งและความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ไทยน่าจะปรับเป้ าหมายสําหรับการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนขึ้น (focus)
• กําหนดเป้ าหมายหลักในการเจรจา ที่ควรให้ความสําคัญ 5 ประการ คือ
• เพิ่มการส่ งออก (export expansion)
• หาแหล่งเงินทุน และแหล่งออกไปลงทุน (investment inflow and outflow)
• หาแหล่งวัตถุดิบ (resource-seeking) เพื่อลดต้นทุน
• หาแนวทางพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี (HR & T Development)
• หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ทั้ง WTO, ASEAN, FTA
และการเจรจาอนุภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะเวที ASEAN
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• กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเวทีต่างๆ ดังนี้
1) การเจรจาระดับพหุ ภาคี เช่น WTO – เน้นการสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าที่เป็ นธรรม
2) การเจรจาระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน – เน้นการขยายตลาดส่ งออก หาวัตถุดิบ และสร้าง
อํานาจการต่อรอง (bargaining power) กับภูมิภาคอื่น ๆ
3) การเจรจาระดับทวิภาคี เช่น FTA – เน้นการรักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิม และขยายตลาด
ส่ งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ
• เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายหลักเหล่านี้ ไทยควรพัฒนาการเจรจาโดยแบ่งเป็ น 2 tracks หลัก คือ
• การเจรจาร่ วมกับอาเซียน : แบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนหลักคือ
• ASEAN AEC
• ASEAN FTA กับแต่ละประเทศ
• ASEAN กับกลุ่มประเทศ
• การเจรจาของไทย : ได้แก่ การเจรจาของไทยในเวทีระดับ WTO และสองฝ่ ายภายใต้ FTA และ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
• กําหนดลําดับความสําคัญของการเจรจาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. การเจรจาระดับภูมิภาค ให้ความสําคัญกับการเจรจาร่ วมกับอาเซียนเป็ นลําดับแรก ทั้ง ASEAN
AEC (10 ประเทศ), ASEAN FTA (ที่กาํ ลังเจรจาอยู่ คือ อาเซียน-อินเดีย (บริ การและการลงทุน) อาเซียนเกาหลี (การลงทุน) อาเซียน-ญี่ปุ่น (บริ การและการลงทุน) อาเซียน-สหภาพยุโรป) และ ASEAN+X
2. การเจรจาระดับทวิภาคี ให้ความสําคัญกับการเจรจากับประเทศต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การเจรจากับประเทศใหม่ที่มีศกั ยภาพ จากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกประเทศที่คาดว่ามี
ศักยภาพเป็ นคูค่ า้ กับไทย และสามารถตอบโจทย์เป้ าหมายหลักในการเจรจาข้างต้นได้ พบว่ามี 3 ประเทศที่มี
ศักยภาพสู ง ได้แก่ GCC 1 Mercosur 2 และชิลี ทั้งนี้ ในส่ วนของกลุ่ม GCC และ Mercosur นั้นอาเซียนกําลัง
อยูร่ ะหว่างการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ หากมีจดั ทํา FTA ซึ่งไทยอาจให้น้ าํ หนักกับการเพิม่ ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจลักษณะต่าง ๆ ในการเจรจาของอาเซียนกับประเทศเหล่านี้
2.2 การเจรจากับประเทศที่คา้ งอยู่ เฉพาะกับประเทศที่ประเมินแล้วว่าไทยได้รับประโยชน์โดยรวม
จากการเจรจาคือ BIMSTEC อินเดีย และเปรู ส่ วนประเทศอื่นที่ตอ้ งเจรจาต่อ คือ EFTA รวมทั้งออสเตรเลีย

1

GCC (Gulf Cooperation Council) หรื อกลุ่มประเทศความร่ วมมืออ่าวอาหรับ มีสมาชิกรวม 6 ประเทศ คือ บาห์เรน คูเวต
โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2
Mercosur (Mercado Comun del Sur) หรื อตลาดร่ วมแห่งอเมริ กาใต้ (Southern Common Market) มีสมาชิก 5 ประเทศ
ได้แก่ บราซิ ล อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา สมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย ชิลี เปรู โคลอมเบีย
และเอกวาดอร์

5
และนิวซีแลนด์ ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีผลใช้บงั คับแล้ว และตกลงไว้วา่ จะเจรจาต่อหลังจากความตกลงมีผล
ใช้บงั คับแล้ว 3 ปี ควรประเมินประโยชน์และผลกระทบก่อนเสนอให้ กนศ. พิจารณาต่อไป
2.3 การเจรจากับประเทศที่มีศกั ยภาพแต่อาจยังไม่เหมาะสมที่จะใช้แนวทางการเจรจา FTA ให้นาํ
รู ปแบบการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอื่น ๆ มาใช้ เช่น การทําสัญญาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
การเยือนระดับสู ง การพบปะของคณะนักธุรกิจ เป็ นต้น จากการศึกษาวิเคราะห์ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่
รัสเซีย และอาฟริ กาใต้
3. การเจรจาระดับพหุภาคี ควรเร่ งผลักดันให้การเจรจารอบโดฮาสําเร็ จโดยเร็ ว และเพิ่มความสนใจ
การติดตามตรวจสอบไม่ให้ประเทศต่าง ๆ มีการใช้มาตรการกีดกันกับสิ นค้าและบริ การของไทย
• ในการคัดเลือกคู่เจรจา FTA อื่นในอนาคต และประเทศอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพดังกล่าวข้างต้น กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์สถิติและข้อมูลเศรษฐกิจโลก3 และคัดเลือกประเทศที่มี
ศักยภาพมา 29 ประเทศ และได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กบั ไทยเพิม่ เติม 4 ได้ขอ้ สรุ ป
ว่า ประเทศที่มีศกั ยภาพแต่มีกลไกเชื่อมโยงทางการค้ากับไทยตํ่าและน่าจะได้รับการพิจารณาจัดทํา
ความตกลงหรื อสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมในอนาคต คือ รัสเซีย บราซิล ชิลี ซาอุดิอาระเบีย
อาร์ เจนตินา UAE อาฟริกาใต้ อียปิ ต์ อัลจีเรีย และปากีสถาน ซึ่งสามารถแบ่งแนวทางการดําเนินงาน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มประเทศทีม่ ีการขยายตัวทางการค้ ากับไทยสู ง และมีกลไกความสั มพันธ์ ทางการค้ าอยู่บ้าง
แล้ ว เช่ น รัสเซีย และบราซิล ควรเน้นการสานต่อความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดขึ้น เพื่อรักษาระดับ
การขยายตัวทางการค้าระหว่างกันที่ดีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งอาจพิจารณาให้มีกลไกความร่ วมมือของ
ภาคเอกชนก่อนในระยะแรก
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ปั จจัยที่นาํ มาศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น มี 5 ปัจจัยหลัก คือ (1) ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (2) ศักยภาพด้านการลงทุน (3) การ
เป็ นประตูการค้าของภูมิภาค (4) ศักยภาพด้านการเป็ นแหล่งวัตถุดิบ (5) เสถียรภาพทางการเมือง โดยใช้ตวั เลขที่องค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น World Bank, ADB, IMF และองค์กรอิสระอื่น ๆ เช่น IMD ทําการศึกษาไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลทาง
เศรษฐกิจที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เช่น Economist Intelligence Unit เป็ นต้น
4
สําหรับความสัมพันธ์ทางการค้า พิจารณาจากว่า
1) ประเทศนั้น ๆ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทย คํานวนจากอัตราการขยายตัวของการค้าเฉลี่ย (Average
growth of bilateral trade) ในช่วง 8 ปี ที่ผา่ นมา (2542-2550) โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวทางการค้าของทุก
ประเทศ เป็ นค่ากลาง (Mean) ในการเปรี ยบเทียบ
2) กลไกความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกบั ประเทศเหล่านี้ (Trade relation mechanism) ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการ
ร่ วมภาครัฐ (JC, JTC) การมีสาํ นักงานตัวแทนหน่วยงานไทย (สพต., สคต. BOI.) การจัดตั้งองค์กรทางการค้า
เอกชน เช่น สภาหอการค้าของต่างประเทศในไทย และความร่ วมมือของภาคเอกชนในกรอบต่างๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของกลไกที่มีเป็ นเกณฑ์การจําแนก
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 กรณี บราซิล หากจะทําในรู ป FTA อาจต้องทาบทามเป็ น Mercosur อย่ างไรก็ตาม
อาเซียนกําลังศึกษาว่ า ควรทํา FTA กับ Mercosur (ตลาดร่ วมอเมริ กาใต้ตอนล่าง)
หรื อไม่ โดยจะมีขอ้ ตัดสิ นใจสิ งหาคม ศกนี้ ทั้งนี้ บราซิลเคยแจ้งว่า สนใจเจรจาระดับ
ภูมิภาคต่อภูมิภาคเท่านั้น
 กรณี รัสเซียนั้น รัสเซียเคยระบุวา่ จะรอให้เข้าเป็ นสมาชิก WTO ก่อน จึงจะพิจารณา
เรื่ องการทํา FTA แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเข้าได้ในปี 2552 นี้
2. กลุ่มประเทศทีม่ ีการขยายตัวทางการค้ ากับไทยสู งมาก แต่ มีกลไกความสั มพันธ์ ทางการค้ า
ปัจจุบันน้ อย ได้แก่ ชิลี ซาอุดอิ าระเบีย อาร์ เจนตินา และ UAE จึงควรเน้นการสร้างความ
ร่ วมมือเพื่อขยายตลาดสิ นค้าไทย รวมทั้งอาจพิจารณาสร้างกลไกเพื่อลดขั้นตอนและอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจระหว่างกัน
 สําหรับซาอุดิอาระเบีย และ UAE ซึ่งเป็ นสมาชิก GCC (Cooperation Council for the
Arab States of the Gulf ได้แก่ บาห์เรน การ์ตา คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และ
UAE) โดยไทยเคยเจรจากับบาห์เรนมาก่อน แต่ได้ระงับไปเพราะปัญหาทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ อาเซียนกําลังศึกษาว่า จะทํา FTA กับ GCC หรื อไม่ ซึ่งจะมีขอ้
ตัดสิ นใจเดือนสิ งหาคม ศกนี้
 สําหรับอาร์ เจนตินา อยูใ่ นกลุ่ม Mercosur เช่นเดียวกับบราซิลอยูแ่ ล้ว จึงอาจรอ
ดําเนินการเจรจาในเวทีอาเซียน FTA
 ในจํานวนนี้ ชิลเี คยทาบทามจะขอเจรจา FTA กับไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะชิลีเป็ น
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดคล้ายกับสิ งคโปร์ในแถบลาตินอเมริ กาซึ่งกรม
เจรจาฯ กําลังศึกษาความเป็ นไปได้
3. กลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวทางการค้ าสู ง แต่ มีความสั มพันธ์ ทางการค้ าตํ่า และมีระยะทาง
ห่ างไกลจากไทย เช่น อาฟริกาใต้ อียปิ ต์ อัลจีเรีย และ ปากีสถาน ควรเลือกเฉพาะบางประเทศ
ขึ้นมาพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดขึ้นก่อน ซึ่งในจํานวนนี้ อาฟริกาใต้ น่าจะเป็ น
ประเทศเป้ าหมายแรก เพราะสามารถช่วยในเรื่ องวัตถุดิบได้พร้อมกับเป็ นตลาดส่ งออกสิ นค้า
ไทยด้วย โดยเน้นเรื่ องการสร้างกลไกความร่ วมมือด้านต่างๆ ให้มากกว่าปัจจุบนั ก่อน และ
หาทางกระชับความสัมพันธ์ภาคเอกชน สําหรับประเทศอื่นอาจจะเป็ นเป้ าหมายในอนาคต
• สําหรับรูปแบบการขยายความสั มพันธ์ ทางการค้ า อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้การเจรจา FTA แต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะใช้เวลาและทรัพยากรมาก รวมทั้งมีข้ นั ตอนที่ตอ้ งดําเนินการภายใต้มาตรา 190 อย่าง
เคร่ งครัด จึงต้องเตรี ยมการล่วงหน้านาน ดังนั้น ไทยจึงควรพิจารณาการสร้างกลไกต่าง ๆ ทั้งระหว่างรัฐ
ต่อรัฐ และเอกชนกับเอกชน ให้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่อยูห่ ่างไกล หรื อมีความสัมพันธ์กนั น้อย
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เช่น ใช้การเยือนระดับสู ง และการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจเพื่อสร้าง awareness และ
ความคุน้ เคยระหว่างกันให้มากขึ้น ก่อนที่จะทําสัญญาที่มีผลทางกฎหมายต่อไป
• เพื่อดําเนินการตามแนวทางการเจรจาข้างต้น กรมเจรจาฯ ได้จดั เตรี ยมแผนปฏิบตั ิการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ปี 2552-56 มาตามเอกสารที่แนบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
เมษายน 2552

