
แนวทางและแผนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย  
เพ่ือเขา้สู่ระบบการค้าเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรี “Mega FTA” 

1.  ความเป็นมา 

หลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เหตุผลหนึ่งก็เพ่ือการ
สร้างเสริมและค  าจุนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเป็นดีอยู่ดี มีคุณภาพ
ชีวิต และด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  ปัจจุบันถึงอนาคต การค้าและการลงทุนทั งในและต่างประเทศนับวันยิ่งมี
การแข่งขันที่สูงขึ น ประเทศใดมีศักยภาพในการแข่งขัน ประเทศนั นย่อมได้เปรียบจากการแสวงหา
ประโยชน์และรายได้จากการค้าและการลงทุนเข้าสู่ประเทศส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและประชากรของ
ประเทศตน รัฐบาลแต่ละประเทศจึงมีความพยายามที่จะหาเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันทางการค้าและการลงทุนให้ได้มากที่สุด  ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลหันมาให้ความส าคัญมากขึ นเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับการค้าและการลงทุนในปัจจุบันและอนาคตคือ “ความตกลงการค้าเสรี” โดย
หลักการถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศประกอบไปด้วยหลากหลายมิติที่ครอบคลุมกิจกรรมเกือบทุกภาค
ส่วนของประเทศที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า การบริการ  การลงทุน กระบวนการแก้ไขข้อพิพาททางการค้า 
และประเด็นกฎหมาย นโยบาย การก ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั น การที่รัฐบาลจะตัดสินใจ
จัดท าความตกลงการค้าเสรกีับประเทศใด จะต้องพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมติิ  ศึกษาผลกระทบ 
รวมทั งเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนก่อน
ด าเนินการ 

ปัจุจบัน ประเทศไทยมีการจัดท าสนธิสัญญา และความตกลงเสรีทางการค้าและการลงทุน หรือ 
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Economic Integrations) ที่จัดอยู่ในความหมายของค าว่า “การเปิดเสรีทางการค้า” 
ภายใต้ Free Trade Agreement (FTA) หรือ Regional Trade Agreement (RTA) จ านวน ๑๖ ฉบับ 
ดังต่อไปนี  

ความตกลงท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว นับเป็นรายประเทศ/ภูมิภาค/องค์กร จ านวน ๑๓ ฉบับ  ได้แก่ สนธิสัญญา
ด้านการลงทุน ๑ ฉบับ ได้แก่ สนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐฯ (ไม่ครอบคลุมการลงทุนบางสาขา)    
ความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีไทย กับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ชิลี อินเดีย (ส่วน Early 
harvest สินค้าบางรายการ)   
ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาค ได้แก่ อาเซียนกับ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์  จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย   
ความตกลงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นับเป็น 1) ที่ส าคัญมี 3 ฉบับ คือด้านสินค้า การค้าบริการ 
และการลงทุน และมีความตกลงย่อยหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ และการลงทุน                 
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ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (นับเป็น 1) มีหลายความตกลงย่อยครอบคลุมสินค้า บริการ และ
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า                                                                                   
ความตกลงที่อยู่ระหว่างการจัดท า ได้แก่ ไทยกับ เปรู  และอินเดีย (ส่วนที่เหลือ) ปากีสถาน ตุรกี 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกง ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และ Bay of Bangal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC (มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ  
บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาล และภูฏาน)   

นอกจากนี   ไทยและอาเซียนก าลังอยู่ในระหว่างการท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการท า FTA กับ
ประเทศคู่ค้าในหลายภูมิภาค อาทิ แคนาดา รัสเซีย และสหภาพยุโรป เป็นต้น  
 แม้ไทยมี FTA อยู่หลายฉบับ แต่เมื่อเทียบกับความจ าเป็นที่ไทยต้องขยายการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศคู่ค้าเพ่ิมขึ นอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากกลไกการค้าปกติ ถือว่าไทยยังมี FTA ในจ านวน 
ท่ีไม่มาก ไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาคและประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีที่ไทยเป็น
สมาชิกในปัจจุบัน ไม่ได้มีมาตรฐานสูงและระดับการเปิดเสรีที่สูง เหมือนกับ FTA ที่มีมาตรฐานสูง อื่นๆ 
ดังนั น รัฐบาลอาจจ าเป็นต้องพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี FTA ที่ครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วทุก
ภูมิภาค พร้อมแสวงหาเครื่องมืออื่นๆ เพ่ือการขยายการค้าและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
การแข่งขันที่คาดวา่จะทวีความรุนแรงในอนาคต FTA ที่มีมาตรฐานสูงและระดบัการเปดิเสรีมากขึ น จึงเป็น
เป้าหมายส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมของไทยและเสนอต่อระดับ
นโยบายพิจารณาและตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี FTA   

ความตกลงทางการค้าที่มีมาตรฐานสูง โดยหลักการส่วนใหญ่จะครอบคลุมประเด็นทางการค้าและ
การลงทุนในทุกมิติ ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า สิ่งทอ การเปิดเสรีการลงทุน ภาคบริการ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองการลงทุน การเคลื่อนย้ายนักลงทุนและแรงงาน พิธีการศุลกากรและการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า กฎเกณฑ์แหล่งก าเนิดสินค้า และธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม   
ข้อก าหนดด้านกฎหมายการปกป้องและการเยียวยาทางการค้า กิจการรัฐวิสาหกิจและกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง กฎระเบียบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ กฎเกณฑ์
มาตรฐานสินค้า ข้อพิพาททางการค้าและกระบวนการฟ้องร้อง มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานการปกป้อง
สิง่แวดล้อม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื อจัดจ้าง ความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมาย และ
การต่อต้านการทุจริตทางธุรกิจ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา เป็นต้น ซึ่งความตกลง ท่ีมุ่งเน้น
การเปิดเสรีที่มีระดับสูง ลด/ยกเลิกกฎระเบียบ มาตรการที่เป็นข้อกีดกันการค้าสินค้าและการลงทุน  
ก าหนดให้สมาชิกใช้มาตรการก ากับดูแลการค้าและการลงทุนด้วยความโปร่งใส ก าหนดให้รัฐของสมาชิก
ต้องปฏิบัติกับผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีข้อห้ามสมาชิกออก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กฎหมายการค้าและการลงทุนใหม่และเข้มงวดขึ นอันจะเอื อประโยชน์ต่อกิจการในประเทศหรือให้
ประโยชน์กับรัฐตนเอง คุ้มครองนักลงทุนและการลงทุนในระดับสูง จึงกล่าวได้ว่าความตกลงที่มีมาตรฐานสูง 
ก็คือ Comprehensive free trade agreement หรือ Comprehensive economic partnership ใน
ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป แต่ในรายงานนี เรียก “Mega FTA”  

เนื่องจาก Mega FTA ครอบคลุมกว้างขวางทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน จึงส่งผล
ต่อประเทศสมาชิกภาคีในทุกมิตทิั งดา้นการบงัคับใช้กฎหมาย มาตรการภาษี กลไกการผลิต กิจกรรม/ธุรกจิ
ทางการค้า รายได้ของประเทศ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการข้ามพรมแดนอย่างเสรีของสินค้า การลงทุน  
แรงงาน ทุน เพื่อมุ่งสู่การค้าเสรีในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของสมาชิกภาคีตามกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อการค้าและการลงทุนจากรัฐของสมาชิกภาคี 

Mega FTA  ท่ีส่งผลต่อการค้าการลงทุน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ 
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) FTA กับสหภาพยุโรป   
และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นต้น ซึ่งมีมาตรฐานด้านกฎเกณฑ์และระดับ
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนสูงกว่าความตกลงในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO  

2. วัตถุประสงค ์

—  วิเคราะห์หามาตรการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในการเข้าร่วม  Mega FTA  โดย
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและแผนงานเชิงนโยบายเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการในการ
รองรับ/ป้องกันผลกระทบ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย  

3. แนวทางการศึกษา วิเคราะห์ 
3.1 ศึกษาและวิเคราะหข์้อมลูเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ 

ทั งระดับทวิภาคีและภูมิภาค เฉพาะเรื่อง/ประเด็นที่คาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อ ผลประโยชน์
ของประเทศไทยและประชาชน  

3.2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ มาตรการ
เชิงนโยบายและกลยุทธท์ีห่นว่ยงานสามารถน าไปปฏิบัตกิ ากบัดแูลเศรษฐกิจ การค้า สังคม กฎระเบียบทาง
ธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศในการเข้าร่วม Mega FTA 
นอกจากนี  เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจคนไทย สินค้าไทย สิ่งแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่
ของประชาชนและความมั่นคงของชาติ และให้ไทยได้ประโยชน์เต็มที่ในการเข้าร่วม Mega FTA 
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4. ประเด็นอภิปราย แนวคดิ ข้อกังวล และสถานการณ์  

  ภาคประชาสังคม และกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมบางส่วนได้หยิบยกประเด็นใน Mega FTA ที่อาจ
เป็นประเด็นปัญหา เสนอในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องและเวทีต่างๆ ซึ่งกลายเป็นข้อถกเถียงและข้อกังวลท่ี
หน่วยงานภาครัฐต้องน ามาศึกษา เพ่ือสรุปผลและเสนอแนะความเป็นไปได้ต่อรัฐบาลในการพิจารณาการ
เข้าร่วม Mega FTA ของไทย ในรายงานฉบับนี  จึงได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวเฉพาะที่เห็นว่ามีความส าคัญ
และควรน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี   

4.1 สมาชิกต้องผูกพันเปิดตลาดโดยการลดภาษีน าเข้าสินค้า ทั้ ง Tariff Elimination 
Schedule และ Tariff Rate Quotas Schedule  

ข้อดี ส าหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและตลาดส าหรับสินค้าส าเร็จรูป ในตลาด
ต่างประเทศ  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในประเทศและขยายการส่งออกไปยังประเทศภาคีความตกลง ทั งนี  
ปัจจัยข้างต้นจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวด้านการลงทุนและการจ้างงานในประเทศด้วย ในส่วนของผู้บริโภคจะมี
โอกาสในการเลือกใช้สินค้าน าเข้า และได้ประโยชน์จากการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพสินค้าอันเนื่องมาจาก
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดหลัง FTA มีผลใช้บังคับ 

ข้อเสีย ผู้ประกอบการไทย อาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับสินค้าจากต่างประเทศ หากไม่
สามารถแข่งขันด้านราคาหรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมได้   ทั งนี  หากการแข่งขันรุนแรง ไทย
อาจสูญเสียความสามารถในการผลิตสินค้าบางกลุ่ม สินค้าไทยอาจหายไปจากตลาดภายในประเทศ ใน
ท้ายที่สุดไทยต้องอาศัยสินค้าน าเข้าเป็นหลัก ท าให้ต้องพึ่งพาสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ  

สินค้าอ่อนไหวของไทย : สินค้าปศุสัตว์ การเข้าร่วม Mega FTA  อาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อภาคปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ทั งอุตสาหกรรมการเลี ยงโค สัตว์ปีก และสุกร  การก าหนดมาตรฐานที่สูงขึ น 
จะส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินการของภาคปศุสัตว์ไทยปรับตัวสูงขึ น เกษตรกรในภาคปศุสัตว์จะต้อง
แข่งขันกับกลุ่มนายทุนใหญ่ในประเทศสมาชิก Mega FTA เกิดการเสียเปรียบ ท าให้รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ปศุสัตว์ และความมั่นคงทางอาหารลดลงและไม่ยั่งยืน  

 4.2 กฎเกณฑ์แหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin and Origin Procedures) มีทั้ง 
Product Specific Rules ในสินค้าส าคัญของแต่ละสมาชิก เช่น รถยนต์ สิ่งทอ/เสื้อผ้า เป็นต้น 

ข้อดี  ป้องกันการสวมสิทธิพิเศษทางภาษีโดยประเทศที่ไม่ใช่ภาคี รวมทั งส่งเสริมการค้าในกลุ่ม
ประเทศภาคี FTA โดยจ ากัดการแข่งขันที่มาจากประเทศนอกภาคี นอกจากนี ยังได้ประโยชน์ด้านการลงทุน 
เนื่องจากจะมีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศภาคี FTA เพ่ือให้สินค้าที่ผลิตได้สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ภายใต้ FTA นั นๆ                                                                     

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Rules-of-Origin-and-Origin-Procedures.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Annex-3-A-Product-Specific-Rules.pdf
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ข้อเสีย สร้างข้อจ ากัดในการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยต้องพยายามใช้วัตถุดิบในกลุ่มประเทศภาคี  
แม้ว่าจะไม่ใช่แหล่งที่ดทีี่สุด ในด้านราคาหรอืคุณภาพ และสร้างภาระตน้ทุนดา้นเอกสารและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดงถิน่ก าเนิดสินค้ากล่าวโดยสรปุ คือ อาจท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ น กระทบ
ต่อคุณภาพสินค้า ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด  

4.3  การเปิดเสรีบริการการเงิน (Financial Services)  

ในบทด้านบริการการเงินใน Mega FTA อาจมีข้อก าหนด อาทิ 
- การให้บริการทางการเงินในสาขาหรือรูปแบบใหม่ๆ (New Financial Services) ในอนาคต 

โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานก ากับของประเทศผู้รับบริการ  
-  ให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือได้อย่างต่ าร้อยละ 50 ในสถาบันการเงินท้องถิ่น และห้าม

จ ากัดใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
- ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อการลงทุนในสถาบันการเงินและการค้าบริการด้านการเงินข้าม

พรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก 
- สร้างความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาต การก ากับดูแล และการถ่ายโอนข้อมูลด้าน

การเงินของหน่วยงานก ากับ 
ข้อกังวล  
- เสียส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการเงินในประเทศ  
- ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยมีโอกาสเสียส่วนแบ่งตลาด 
- ธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยมีโอกาสเสียส่วนแบ่งตลาด  
- ผู้บริโภคอาจได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ โดยไม่ได้รับความคุ้มครอง 
- ธุรกิจข้ามชาติครอบง าระบบการเงินไทย 

 
4.4  การคุ้มครองการลงทุน : State-State Dispute Settlement and Investor-State 

Dispute Settlement  

-  ให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเพ่ิมมากขึ นตามกฎเกณฑ์การคุ้มครองการลงทุน น าไปสู่การ
ฟ้องร้องรัฐบาลของนักลงทุนต่างชาติเพ่ิมมากขึ น อาจกระทบต่อ Public interest policies หรือกระทบ
ต่อนโยบายรัฐเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางสาธารณะและของประเทศ  

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Financial-Services.pdf
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-  การห้ามรัฐและหน่วยงานของรัฐมีข้อก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติต้องปฏิบัติเพ่ือ
ผลประโยชน์บางประการ อาทิ ก าหนดให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือภายในประเทศ ก าหนดแหล่งน าเข้า 
ก าหนดแหล่งส่งออก ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดการจ้างงานแรงงานในประเทศ เป็นต้น     

ข้อกังวล   
-  เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องรัฐมากขึ น 
-  รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ิมขึ นไปกับกระบวนการข้อพิพาท และอาจรวมถึงผล

การตัดสินของศาลระหว่างประเทศ 
-  รัฐสูญเสียอ านาจในการบริหารการลงทุนภายในประเทศและก ากับดูธุรกิจในประเทศ 

4.5  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement)  
มีข้อก าหนดให้สมาชิกภาคีเปิดเสรีให้นิติบุคคลต่างชาติสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการรัฐ       

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกภาคีต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อต่างชาติในการเข้าร่วม
โครงการจัดซื อจัดจ้างของหนว่ยงานภาครัฐ  โดยต้องเปิดให้มีการแข่งขันประมูลโครงการอย่างเท่าเทียมกัน
ทั งผู้ประกอบการไทยและต่างชาตินอกจากนี   Mega FTA ได้ห้ามให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจมากไปกว่า
ผู้ประกอบการต่างชาติ 

ข้อกังวล   
-  หน่วยงานก ากับดูแลของไทยต้องแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  และ

รัฐวิสาหกิจ  เปิดให้ต่างชาติมีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการของรัฐ นอกจากนี  นิติบุคคลไทยหรือ
ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ นมาก 

-  เนื่องจากมูลค่าโครงการจัดซื อจัดจ้างของหนว่ยงานภาครัฐมีมูลค่าสูง การให้การปฏิบัติกับ
บริษัทต่างชาติเท่าเทียบกับบริษัทไทย ในภาวะที่บริษัทไทยและต่างชาติมีความสามารถในการแข่งขัน
ต่างกัน การเข้าถึงตลาดการค้าสินค้าและบริการของต่างชาติเพ่ิมขึ นทั งมูลค่าและจ านวนการค้า ส่งผลต่อ
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ น 

4.6  รัฐวิสาหกิจ (State-Owned Enterprises) 

- รัฐวิสาหกิจต้องไม่เลือกปฏิบัติกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิก
ภาคี  และห้ามรัฐบาลให้สิทธิพิเศษ การให้ความช่วยเหลือ และการอุดหนุนอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ  

 
 

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Government-Procurement.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-State-Owned-Enterprises-and-Designated-Monopolies.pdf
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ข้อกังวล  

- รัฐวิสาหกิจไทยต้องแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติในระดับสูง รัฐวิสาหกิจไทยจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัว พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั งด้านการบริการและสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรรม และการ
บริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้บริการกับผู้บริโภคในต้นทุนที่ต่ าและมีผลก าไร  แต่หากไม่สามารถด า เนินการ
ดังกล่าวได้ ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการที่ขาดทุนอาจน าไปสู่การล้มละลาย จ าเป็นต้องขายกิจการ หรือ
อาจต้องแก้ไขกฎหมายเปิดให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของกิจการ 

4.7  ทรัพย์สินทางปัญญา  

การคุ้มครองสิทธิบัตรยา 
เนื่องมาจาก Mega FTA อาจมีข้อก าหนดต่อสมาชิก ดังนี  1) ก าหนดให้มีการขยายเวลา

คุ้มครองสิทธิบัตรนานขึ น เพ่ือชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการอนุมัติสิทธิบัตรและการขึ น
ทะเบียนยา 2) การห้ามบริษัทยาสามัญอ้างข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยของยาต้นแบบเพ่ือขึ น
ทะเบียนยาภายใน 5-8 ปี นับจากวันที่ยาต้นแบบวางตลาด 3) การขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐ์เดียวกันจนท าให้สิทธิบัตรไม่มีวันหมดอายุ 

ข้อกังวล   
สิทธิบัตรยาต้นแบบได้รับการคุ้มครองเพ่ิมเติมหรือนานขึ น ท าให้ยาสามัญไม่สามารถขึ น

ทะเบียนยาได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาการคุ้มครองยาต้นแบบ เกิดการผูกขาดยาต้นแบบ ส่งผลให้ยาที่ใช้
ในประเทศแพงขึ นและยาอยู่ในระดับราคาแพงนานขึ น ค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐเพิ่มขึ น  

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่   
ส่วนใหญ่ก าหนดให้สมาชิกภาคีคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม สนธิสัญญา UPOV 1991 สมาชิก

ต้องให้สัตยาบันในสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และ ต้องให้การคุ้มครองสิทธิบัตรในทุกประเภทเทคโนโลยี  
ข้อกังวล    
-  เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตพันธุ์พืชใหม่มีอ านาจผูกขาดตลาดและอุตสาหกรรมการเกษตร 
-  ปิดกั นการขยายพันธุ์พืชของเกษตรกร เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นพืชจะน ามาขยายพันธุ์

หรือปลูกต่อไม่ได้ เป็นการบังคับให้เกษตรกรต้องซื อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ทั งนี  กรณี
สนธิสัญญาหรือความตกลง อาจมีทางเลือกท่ีให้สมาชิกอนุญาตให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ
การคุ้มครองไว้เพาะปลูกในครั งถัดไปได้ นั น ไม่สามารถท าจริงได้ในทางปฏิบัติ เพราะยากที่จะมีเจ้าของ
สิทธิบัตรจะอนุญาตให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ไปเพาะปลูกในครั งถัดไปได้อย่างยั่งยืน 
โดยที่กระทบต่อการค้าขายเมล็ดพันธุ์ของตนหรือขัดกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน  นอกจากนี  เมล็ด
พันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
น ามาเพาะปลูกต่อได้ ด้วยปัจจัยด้านพันธุกรรมที่อ่อนแอลง หรือท าให้เมล็ดพันธุ์เป็นหมัน ไม่สามารถ
เพาะพันธุ์ต่อไปได้ 
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-  เพ่ิมต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์พืช ต่างชาติหรือบริษัทรายใหญ่พันธุ์พืชไปพัฒนาเป็นของตนเอง 
น าสู่การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ในระบบตลาด  

4.8  การถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ 

นอกเหนือจากที่ Mega FTA ที่มีการก าหนด สิทธิการเป็นเจ้าของนิติบุคคลในรูปการถือหุ้น
ในบริษัท ตามกฎเกณฑ์ทั่วไปในบทการลงทุน และการเป็นเจ้าของตามบทด้านทรัพย์สินทางปัญญา “สิทธิ
การเป็นเจ้าของ” หมายรวมถึงสิทธิการเป็นเจ้าของหรือการถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์ 
รวมถึงการเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชยใ์นประเทศผู้รับการลงทุนด้วย  

ข้อกังวล   
การผูกพันเปิดเสรีใหน้ักลงทุนตา่งชาตสิามารถถอืครองที่ดนิหรืออสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์

ได้ภายใต้ FTA จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าตลอดจน 
ความได้เปรียบในด้านการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติกับผู้ประกอบการท้องถิ่น 

4.9  การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff measure; NTM) กีดกันการค้า 

สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประเทศคู่ค้าเปิดเสรีทางการค้าโดยการลดภาษีตามข้อตกลง FTA แต่ยังคงใช้มาตรการที่

ไม่ใช่ภาษี (NTM) เช่น มาตรการ SPS, TBT, สิ่งแวดล้อม, แรงงาน มาเป็นข้อกีดกันการค้าและปกป้องผู้ผลิต
ของตน  โดยใช้มาตรฐานกฎระเบียบที่เข้มงวดเสนอบรรจุไว้ในความตกลง 

ข้อกังวล 
มีโอกาสที่ประเทศภาคีจะกีดกันการส่งออกสินค้าไทยเพ่ิมขึ นภายใต้กฎเกณฑ์ดังกล่าวที่

เข้มงวดใน Mega FTA  และผู้ประกอบการไทยจะมีต้นทุนต้นทุนสูงขึ น เพ่ือพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ นเกิด
ความจ าเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศภาคี หรือเกิดกว่ามาตฐานภายในประเทศภาคี (กรณีก าหนดมา
ตฐานสูงกว่าการบริโภคภายในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การกีดกันทางการค้า) 

4.10  การเปิดตลาดสินค้า GMOs จะเป็นประเด็นที่สมาชิกจะถูกบีบบังคับให้ด าเนินการใน
อนาคตอันใกล้   

ปัจจุบันบางประเทศยังไม่มีกฎหมายยอมรับสินค้า GMOs เข้าสู่ตลาด แต่ Mega FTA ที่มี
การก าหนดให้มีการเจรจาจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาดสินค้า GMOs ในอนาคต  
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ข้อกังวล 
ปัจจุบันไทยไม่ยินยอมให้มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ GMOs มาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ จนกว่า

จะมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความปลอดภัยทั งด้านชีวภาพและด้านอาหาร  และโดยที่ปัจจุบัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องการความชัดเจนในหลายด้าน อาทิ แนวทางการเจรจาเปิดตลาด GMOs   
การศึกษาผลดีผลเสียที่มีต่อไทยทั งเชิงพาณิชย์ เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม และการก าหนดแผน
มาตรการรองรับในอนาคต ดังนั น การน าเสนอประเด็นการเปิดตลาด GMOs ต่อระดับนโยบายเพ่ือวาง
กรอบการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตส าหรับ Mega FAT จึงยังไม่เกิดขึ นในลักษณะ
เป็นแผนการท างาน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้มจึงยังคงเป็นประเด็นข้อถกเถียงและขาดความพร้อมในการ
ชี แจง กล่าวคือ การเข้าเข้าสินค้า GMOs อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสายพันธุ์กับเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งจะท าให้เกิดต้นทุนในการป้องกันการปนเปื้อนเพ่ิมขึ น และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มที่สนับสนุนพืช GMOs  

5.  การอภิปรายผลกระทบในภาพรวม ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ที่ไทยควรตัดสินใจเข้าร่วม Mega FTA 

5.1  ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มเข้าสู่การจัดตั งความตกลงทางการค้าที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
และเกาหลี เป็นต้น และแนวโน้มที่ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นคู่ค้าที่ส าคัญของไทยต้องการพ่ึงพาตลาดและ
การลงทุนกับประเทศพัฒนาแล้ว จึงจ าเป็นต้องเข้าร่วมจัดตั งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีในความตกลงที่มี
มาตรฐานสูงเพิ่มสูงขึ น อาทิ สมาชิกอาเซียนคือ เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น  

 5.2  ในกรณีของประเทศไทย Mega FTA  น่าจะเป็นกลไกทางอ้อมกลไกหนึ่งที่จะสร้างแรงผลักดัน
ให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกดา้นทีเ่กี่ยวกับกจิกรรมการค้าและ
การลงทุน รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและประชากรในท้ายที่สุด  

5.3  หากไทยมีความพร้อม ภาครัฐมีแผนงานเชิงรุกเชิงรับ ระบบการบริหารจัดการที่ดี การก ากับ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และกฎระเบียบที่โปร่ง ใส ตลอดจนมีแนวทางการช่วยเหลือด้านข้อมูล  
องค์ความรู้และหลักวิชาการตอ่ภาคเอกชนและประชาชน ภาคเอกชนมีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมใน
การแข่งขันทางดา้นเทคโนโลยีขั นสูง นวัตกรรมใหม่ คุณภาพการบริการ และมีการตลาดที่กว้างขึ น การเข้า
ร่วมในความตกลงที่มีมาตรฐานสูง ก็ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
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5.4  หากไทยไม่ตัดสินใจเข้าร่วม Mega FTA  ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของไทยใน
เชิงเปรียบเทียบ อาจลดลงและด้อยกว่าประเทศที่มีพื นฐานหรือสถานะทางการค้าสินค้าและบริการที่
ใกล้เคียงกับไทยและที่ก าลังอยู่ในช่วงการเติบโตที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว เพราะถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประเทศเหล่านั นชว่งชิงตลาดการคา้สินค้าและบริการในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนได้มากและ
เร็วกว่าไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย 

ข้อพิจารณาส าหรับผลกระทบด้านลบ 

5.5  Mega FTA  อาจส่งผลกระทบกับไทยในทางลบ หากไทยไม่มีความพร้อมในด้านการ
แข่งขัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ผู้ส่งออก เจ้าของกิจการ หรือแม้กระทั่งประชาชน เพราะการเปิด
เสรีหมายรวมถึงการแข่งขันทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศในทุกกิจกรรมทางการค้า การลงทุน 
เศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของคนต่างชาติเข้ามาท างานประเทศไทย ผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดเจน อาทิ  
การขาดดุลการค้า ดุลบริการ รายได้ของประเทศ (รายได้ของภาคเอกชน ประชาชน รัฐ และการจัดเก็บ
ภาษี) ซึ่งหมายรวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัด โดยสาเหตุที่ท าให้ประเทศขาดดุลก็เกิดจากการมีรายได้จากการ
ส่งออกน้อยกว่าการน าเข้า  มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศมากกว่าการน าเงินที่เป็นรายได้เข้าสู่ประเทศ 
(กรณีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการในประเทศไทยหรือให้บริการในประเทศไทยโดยส่งเงิน
ก าไรกลับสู่ประเทศต้นทาง)  รวมถึงการเข้ามาท างานของต่างชาติ และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารบริษัทข้าม
ชาติในไทยแล้วส่งรายได้กลับสู่ภูมิล าเนา นอกจากนี  การหลั่งไหลของการลงทุนต่างชาติและบุคลากร
ต่างชาติที่ขาดการบริหารจัดการและการก ากับดูแลที่ดี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยการเป็นอยู่ของประชาชน ความยั่งยืนของการเกษตรไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
มั่นคงของชาติ อันจะเป็นปัญหายากที่จะแก้ไข 

5.6  ผู้น าองค์กรการค้าระหว่างประเทศยกประเด็น Mega FTA ถูกก าหนดโดยประเทศพัฒนา
แล้วและมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและการค้า เพ่ือเอื อต่อผลประโยชน์ของตน มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ นมากกว่าองค์การการค้าโลก (WTO) และหลายฝ่ายเห็นว่า WTO น่าจะเป็นเวทีที่มีกฎเกณฑ์
ทางการค้าที่เป็นธรรมมากที่สุด เหมาะสมและเพียงพอกับทุกประเทศ เพราะมีการสร้างความสมดุลย์
ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับที่ประเทศก าลังพัฒนาลงไปจนถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่มีการใช้
กฎเกณฑ์การค้าพหุภาคีอย่างเท่าเทียมกัน 162 ประเทศ  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปร่วมกลุ่ม
เศรษฐกิจนอก WTO อีกทั งการรวมกลุ่ม Mega FTA ที่มีเพียงไม่กี่ประเทศสมาชิกอาจจะท าให้เกิด
สถานการณ์เบี่ยงเบนทางการค้า รวมทั งมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันและการใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างประเทศในกลุ่ม FTA กับประเทศนอกกลุ่ม FTA  นอกจากนี   กฎเกณฑ์ที่เกิดขึ นใหม่ใน Mega FTA นั น 
เป็นกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว เอื อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้า
ให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา และมีกฎเกณฑ์ที่บีบบังคับให้ประเทศที่ก าลัง
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พัฒนาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือสร้างความได้เปรียบและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ดังน้ัน การเข้าร่วม Mega FTA หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงจ าเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงผลดี
ผลเสีย และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้สาธารณชน ก่อนน าเสนอรัฐบาลตัดสินใจอนุมัติให้ไทยเข้าสู่การ
เป็นสมาชิกภาคี Mega FTA  

5.7 การเข้าร่วม Mega FTA  ไม่ควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับเพียงฝ่ายเดียว แต่ควร
พิจารณาถึงสมาชิก Mega FTA  อื่นๆ ท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากพันธกรณีและข้อผูกพันของไทยด้วย ซึ่ง
หมายความว่าการเข้าเป็นสมาชิก Mega FTA โดยทั่วไป สมาชิกจะได้ทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์ 
ดังนั น หลายฝ่ายจึงตั งค าถามว่า หากไทยเข้าร่วม Mega FTA  ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ 
ภาคเอกชนและประชาชนจะได้รับผลกระทบในด้านลบและด้านบวกมากน้อยและต่างกันอย่างไร หาก
ไม่เข้าร่วม Mega FTA จะท าให้ไทยสูญเสียตลาดและฐานการลงทุนจริงหรือไม่ และเมื่อเข้าร่วม Mega 
FTA  ไทยจะสามารถขยายการค้าและการลงทุนได้จริงหรือ การอ้างถึงประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาด
ประเทศสมาชิกภาคี FTA ส าหรับสินค้าเกษตรไทย คุ้มค่ากับการสูญเสียตลาดเกษตรรายการอื่นๆหรือไม่ และ
การส่งออกอาหารหรอืผลิตภัณฑ์การเกษตรจ าเป็นที่ตอ้งพ่ึงพา FTA หรือไม่ เพราะในอนาคตความต้องการสินค้า
เกษตรจะเพิ่มมากขึ นอันเนื่องมาจากการผลิตที่ลดลง พื นที่การเกษตรลดลง ประชากรเพ่ิมขึ น  และภัยทาง
ธรรมชาติ  

5.8  พิจารณาการเข้าร่วม Mega FTA จึงต้องค านึงถึงในส่วนที่ไทยจะเสียประโยชน์เป็นส าคัญ
และจะต้องให้ความส าคัญกับเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย ธุรกิจไทย นักลงทุนไทย และประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ในแง่ของการส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องต้อง
หามาตรการรองรับ ป้องกัน บรรเทาความรุนแรง และเยียวยา ตลอดจนต้องมีมาตรการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับการค้าและธุรกิจไทยอย่างยั่ งยืนในระยะยาวในประเด็นน้ี จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลตลอดจนการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเสนอ
มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยออกเป็นแผนการท างานเป็นขั้นตอน มีหลักประกันความเสียหายต่อผู้ที่
ได้รับผลกระทบ  

๕.๙ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

การลงทุน 
การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ข้อผูกพัน Mega FTA ถือเป็นการน ากฎหมายไทยไปผูกพัน 

ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของความตกลง FTA ยากที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการก ากับดูแลอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อไทยเพียงฝ่ายเดียวได้อีก นอกจากนี  กฎเกณฑ์ใน Mega FTA จะมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลบริหารจัดการภายใต้กฎหมายและนโยบายไทย ในอนาคตด้วย ดังนั นการ
ผูกพันกฎหมายไทยใน FTA เพื่อการเปิดเสรีการลงทุนทั งสาขาการลงทุนในภาคบริการและสาขาการลงทุน
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ที่มิใช่ภาคบริการ จึงเป็นบริบทที่ต่างไปจากแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยทั่วไป เพราะ FTA มี
ผลกระทบทั งด้านลบและบวกนับตั งแต่มีผลใช้บังคับ 

แม้หลายฝ่ายให้ความส าคัญต่อการดึงการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในประเทศ ด้วยการ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น การจ้างงานเพ่ิมขึ น การใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศส าหรับการผลิต และการส่งออก แต่ยังมิได้มีผลการศึกษาใดที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้
จากการลงทุนของต่างชาติอย่างชัดเจนในเชิงสถิติและผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบกับผลดีผลเสียที่เกิดกับ
ประเทศไทย เพราะการลงทุนในแต่ละสาขามีลักษณะหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายแตกต่างกันมาก อาทิ  

๑) บางสาขาเป็นการลงทุนที่มีการจ้างงานน้อยและบางสาขาที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท างานมากกว่าแรงงานไทย ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจ้างงานหรือตลาดแรงงานในประเทศไทย 
และการเข้ามาของแรงงานต่างชาติเป็นจ านวนมากส่งผลให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดหา
สวัสดิการขั นพื นฐานและงบประมาณในการบริหารจัดการ  

๒) บางสาขาเป็นการลงทุนที่ไม่มีการส่งออกสินค้าหรือบริการออกไปนอกประเทศ 
โดยเฉพาะการค้าบริการที่มีการส่งออกไปน้อยมาก มีการโอนรายได้/ก าไรกลับประเทศต้นทาง ส่งผลต่อ
ดุลการค้า  และดุลบริการ   

๓) บางสาขามีการใช้สาธารณูปโภคขั นพื นฐานและทรัพยากรของประเทศค่อนข้างสูง และ
บางสาขามีกิจกรรมที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และการเป็นอยู่ของประชาชน รัฐต้องเสีย
งบประมาณในการพิทักษ์ ปกป้อง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศเพิ่มขึ น 

๔) การก าหนดให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติกับนักลงทุน/ธุรกิจต่างชาติอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจไทย 
ถือเป็นการเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจอย่างเสรีเทียบเท่าคนไทย เช่น การถือครองหุ้นข้างมาก และการ
ได้รับใบรับรองการประกอบธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นต้น   ไทยจึงต้องพิจารณาอย่างรอบครอบว่า การ
ครอบง าธุรกิจในประเทศไทยของต่างชาติจะส่งผลต่อประเทศในระยะยาวหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ด้วยข้อจ ากัดด้านเงินทุน (ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันของบริษัทขนาดใหญ่ เพราะในทางปฏิบัติย่อมมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลา) 
นอกจากนี  การลงทุนของต่างชาติจะส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะดุลบริการ   

ดังน้ัน หากไทยต้องเข้าร่วม Mega FTA หน่วยงานที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีการศึกษาผลดี
ผลเสียที่จะเกิดกับประเทศเป็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบในทุกมิติ วิเคราะห์การลงทุนของต่างชาติโดย
แสดงหลักฐานอ้างอิงถึงข้อมูล ตัวเลขและสถิติก่อนการท าข้อผูกพันและคาดการณ์หลังการเข้าร่วม FTA 
เช่น การเข้ามาลงทุนในรายทุกสาขา กฎหมาย นโยบาย การแข่งขันที่จะกระทบต่อ SMEs ไทยรายได้ของ
ประเทศ/ดุลการค้า การจัดเก็บภาษี ผลกระทบต่อความมั่นคง ปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
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ต่อผู้ประกอบการไทย รายได้ที่เป็นจริงของผู้ประกอบการไทยและสินค้าส่งออกที่ผลิตโดยคนไทย และผล
ต่อผู้บริโภค เป็นต้น 

๕.๑๐ ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ 

ความสงบเรียบรอ้ยของสังคม 

เนื่องจากการท า FTA จะต้องมีการผ่อนปรน และลดกฎระเบียบ รวมทั ง อ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้เกิดผลตาม FTA  ประเด็นเหล่านี ย่อมส่งผลต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
โดยเฉพาะอาชญากรรมในลักษณะที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาศัยช่องทางการเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (แรงงานฝีมือ) แม้ Mega FTA กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ซึ่งไม่
ครอบคลุมแรงงานระดับไร้ฝีมือ และ Mega FTA   ยังคงให้สิทธิสมาชิกภาคีใช้นโยบายก ากับดูแลการ
ท างานของคนต่างชาติและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตการเข้ามาท างานในประเทศได้ แต่
เนื่องจากการผูกพันเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาโดยหลักการมิได้มีการก าหนดสัดส่วนหรือจ านวน
การเข้ามาในประเทศ บริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่นสามารถว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามาท างานได้ภายใต้
สัญญาระหว่างบริษัทตามข้อผูกพันที่แต่ละสมาชิกภาคีผูกพันไว้ ซึ่งยากต่อการควบคุมหรือห้ามการเข้ามา
ท างาน ซึ่งผลของการผูกพันการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ นในการ
บริหารจัดการปัญหาสังคม อาทิ การค้ามนุษย์แอบแฝง  อาชญกรรม  ยาเสพติด และสินค้า/บริการผิด
กฎหมาย  ดังนั น หน่วยงานด้านการเจรจาของไทยจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดในข้อผูกพันของ
ไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับจ านวน ระยะเวลา และประเภทบุคคลธรรมดาต่างชาติที่เข้ามาท างานภายใต้ข้อ
ผูกพัน FTA อย่างเข้มงวด และในส่วนของหน่วยงานก ากับดูแลภายในประเทศควรเตรียมการป้องกัน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าว เช่น  การตรวจสอบทางการเงิน จะต้องมีข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติที่จะให้
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงนิในกรณีที่ตอ้งสงสัยที่จะเกีย่วขอ้งกับการก่ออาชญากรรม และมี
กฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันในการที่จะด าเนินการกับเครือข่ายที่มีการโอนเงินหรือฟอกเงินในการก่อ
อาชญากรรม นอกจากนี  จะกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพ กล่าวคือ การเปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการเปิดเสรีการลงทุน ส่งผลให้มีการเพ่ิมจ านวนแรงงานในทุกระดับ 
ยากต่อการควบคุมก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลที่ตามมาคือ โรคติดต่อ ในกลุ่มคนต่างด้าวและ
ผู้ติดตามที่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา สามารถแพร่กระจายหรือระบาดสู่คนไทย  รัฐต้องมี
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณเพ่ิมขึ้นส าหรับการดูแลหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ 

แม้ว่าไทยมีมาตรการภายใต้การส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษแก่นิติบุคคลที่ได้รับการ
ส่งเสริมสามารถถือครองที่ดินได้ภายใต้เงื่อนไขของ BOI แต่ในกรณี FTA นั น เนื่องจากพันธกรณีใน FTA 
ยากที่จะแก้ไขเมื่อสมาชิกมีการผูกพันไปแล้ว และพันธกรณีและข้อผูกพันตามหลักการ FTA จะต่อพัฒนา
ไปในแนวทางการเปดิเสรีมากขึ นเรื่อยๆ การผูกพันให้ต่างชาติถือครองที่ดินจึงเป็นเรื่องอ่อนไหว กระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ   ดังนั น ไทยต้อง ไม่ผูกพันให้สิทธิต่างชาติถือครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ FTA  อย่างชัดเจน 

การควบคุมการสื่อสาร 

การเปิดเสรีโทรคมนาคมและการสื่อสารตลอดจน E-commerce ถือเป็นเรื่องส าคัญและ
อ่อนไหวในการควบคุมก ากับดูแลความมั่นคงของประเทศ รัฐจ าเป็นต้องบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อ
ความมั่นคงของชาติและองค์กรสูงสุดของชาติ  การเปิดเสรีโทรคมนาคมและการสื่อสารตลอดจน E-
commerce จึงต้องก าหนดเงื่อนไขข้อจ ากัดไว้ในตารางข้อผูกพัน หรือสงวนไว้ หากคู่เจรจาไม่ยอมรับ
เงื่อนไขและข้อจ ากัดดังกล่าว รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องพิจารณาไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆ ที่กระทบต่อความ
มั่นคงของไทย  

๕.๑๑ ผลกระทบต่อภาคประชาชน เกษตรกร และผู้บริโภค 

ผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกพืช พันธุ์พืช และเกษตรกร 

ส่งผลให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพไทยโดยไม่ต้อง
แบ่งปันผลประโยชน์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเพ่ือน าไปเพาะปลูกจะไม่สามารถท าได้ เกษตรกรต้อง
ซื อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างชาติในทุกครั งที่มีการเริ่มเพาะปลูกใหม่ในราคาค่าเมล็ดพันธุ์ที่ก าหนดโดยต่างชาติ 
บริษัทต่างชาติมีโอกาสผูกขาดเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลานาน  นอกจากนี  การยอมรับพืช GMO จะท าให้
ระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยต้องพ่ึงพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทต่างชาติ ส่งผลต่อการพืชพันธุ์ของไทย
การปนเปื้อนทางพันธุกรรมกับทรัพยากรชีวภาพของไทย  ระบบการเกษตรทั งหมดจะถูกผูกขาดโดยกลุ่ม
บริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากที่สุด 
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สินค้าเกษตรไทยถูกทดแทนโดยสินค้าเกษตรน าเข้าในกลุ่มเดียวกัน 

การน าเข้านมและผลิตภัณฑ์ : นมผงทดแทนน  านมโคสดของไทย ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิต
น  านมของไทยและการบริโภคนมของคนไทย แม้ผู้ผลิตนมในต่างประเทศ มีศักยภาพในการผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ แต่ต้นทุนและค่าใช่จ่ายที่สูงตามสถานะค่าครองชีพของประเทศผู้ผลิต ส่งผลต่อ
ราคาขายน  านมสดภายในประเทศ ดังนั น วิธีกรลดต้นทุนของผู้ผลิตต่างชาติ คือ การแปรรูปน  านมดิบเป็น
นมผง โดยการแยกส่วนประกอบน  านมดิบไปท าชีส เนย และผลิตภัณฑ์นมต่างๆ โดยมีส่วนเหลือน ามาผลิต
นมผง ส่งออกในราคาที่ต่ า โดยที่ผู้น าเข้าก็จะได้รับโอกาสในการน าเข้านมผงในราคาต่ า และน ามาชง
ละลายขาย ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภค  

การน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ : วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิด สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
ขึ นอยูก่ับคุณภาพและราคา ท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาแทนวัตถุดิบในประเทศ 

การน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ : การน าเข้าสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื อ
โค เนื อไก่ เนื อสุกร สด แช่เย็น แช่แข็ง เป็นสินค้าที่ไทยมีการผลิตในลักษณะครบวงจร ตั งแต่การเพาะปลูก
พืชอาหารสัตว์การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ   โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ฟาร์มปศุสัตว์มาตฐาน  โรงงาน
แปรรูป  ระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจไทย  ซึ่งโดยที่การน าเข้าสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เข้ามาทดแทนย่อม
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตทั งหมด ต่อเนื่องไปยังเกษตรกรผู้เพาะปลูกวัตถุดิบ เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ 
และผู้ประกอบการโลจีสติกส์  (ที่มีรายใหญ่จ านวนหนึ่งแต่มีรายเล็กรายน้อยอีกจ านวนมาก)  ซึ่งความ
เสียหายต่อระบบที่เกิดขึ นอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ 
๖. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์  

๖.๑ ท าการศึกษาความเปน็ไปได้ในการเข้ารว่ม Mega FTA 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยผลประโยชน์และผลกระทบของ Mega FTA ใน
เชิงลึก แสดงถึงผลลัพธ์ทางสถิติและตัวเลขหรือหน่วยวัด ตลอดจนมาตรการรองรับและเยียวยาผลกระทบ 
โดยการด าเนินการตามขั นตอน การตรวจรับงานจ้างการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการต้องโปร่งใส ให้
อิสระผู้วิจัยอย่างเสรี ไม่ครอบง าความคิดของผู้ศึกษาวิจัย การร่วมหารือในระดับนโยบายทุกระดับทั ง
กรม กระทรวง และรัฐบาล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบทสรุปที่เหมาะสมกับประเทศไทย และรับฟังความเห็น 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  น าผลการศึกษาเบื องต้นเสนอต่อระดับนโยบายทั งใน
ระดับกระทรวงและรัฐบาล เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจให้ไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาคี Mega FTA   
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๖.๒ แนวทางและแผนการท างานของหน่วยงานภาครฐั 

1) รัฐควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอื อประโยชน์ต่อประเทศไทยทั งมิติ
ด้านสาธารณะและผู้ประกอบการไทย ดังนั น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ต่อไทยหรือเป็นไปในแนวทางปกป้องบางกรณีหรือให้การช่วยเหลือธุรกิจไทยอย่างเหมาะสม จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญมากกว่าการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ไทยสามารถยอมรับกฎเกณฑ์ของ Mega FTA  แต่ในเวลา
เดียวกัน รัฐต้องมีความโปร่งใส่ในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการก ากับดูแลการค้า
และธุรกิจภายในประเทศ นอกจากนี  กระบวนการเจรจาจัดท าความตกลงจะต้องอ้างอิงกฎหมายไทย 
ระเบียบและมาตรการ ตลอดจนนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานด้าน
กฎหมายและหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่เก่ียวข้องในทุกขั้นตอน 

2) การปรับปรุงหน่วยงานกลางให้มีกลไกที่ดีในการก ากับดูแล เพ่ือการสื่อสารแนวนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะและ
ประเทศไทย การสอดส่องดูแลการปฏิบตัิตามพันธกรณี (Implementation) ของหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
การค้ารวมทั งการตคีวามข้อกฎหมายระหว่างประเทศ/ความตกลงระหว่างประเทศอย่างถูกต้อง และให้มี
ระบบการรายงานปัญหาและประเด็นต่างๆที่เป็นจริง และมีข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาเป็น
เอกภาพต่อระดับนโยบาย ปราศจากการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์   ตลอดจนการมีช่องทางการ
สื่อสารประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

๓) วางระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งอย่างบูรณาการ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในทุกมิติที่ถูกต้องแม่นย า  และสอดประสานงานวิเคราะห์
สถานการณ์เป็นทีมไทยแลนด์ที่เข้มแข็ง เพ่ือให้การก าหนดท่าทีการเจรจาจัดท าความตกลงของไทย 
ตลอดจนอ านาจในการเจรจาต่อรองของคณะผู้แทนไทยมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศสูงสุด นอกจากนี  การมีท่าทีการเจรจาที่ชัดเจนมีเหตุผลรองรับและอธิบายได้ จะเกิดประโยชน์ต่อ
การยืนยันท่าทีไทยในเวทีการประชุมให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคู่เจรจา  

๔) หน่วยงานก ากับดูแลการค้าและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีมาตรการปกป้อง 
รองรับ เยียวยาเมื่อเกิดปัญหา และเตรียมความพร้อมต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ น  โดยจัดท าแผนการท างาน
เสนอต่อรัฐบาลเพื่อออกเป็นนโยบายและมาตรการที่ยั่งยืน 

๕) ประเมินผลกระทบ ในเชิงปริมาณ มูลค่า และจ านวนผู้ผลิตที่อาจจะได้รับผลกระทบ 
รวมทั งรับฟังความเห็นส าหรับสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม รวมทั งประเด็นที่เชื่อมโยง และก าหนดข้อตกลง 
FTA ที่ให้มีผลกระทบทางลบต่อภาคส่วนเหล่านี น้อยที่สุด 
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๖) สื่อสารข้อมูลไปยังทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบต้ังแต่ต้นและออกมาตรการพัฒนา 
ช่วยเหลือและเยียวยา ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ 

๗) การเจรจาต่อรองเพ่ือเข้าร่วม Mega FTA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น TPP ไทยไม่ควรเข้าสู่
กระบวนการ accession เพียงล าพังหรือโดดเดี่ยว แต่จ าเป็นอย่างยิ่งในการหามิตรประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ประกาศสนใจหรือสมัครเข้าร่วม TPP โดยจัดตั งกลุ่มพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วม FTA เพ่ือสร้างอ านาจการ
ต่อรองการเจรจาเข้ารวมกลุ่ม FTA อาทิ เกาหลี  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน ไต้หวัน เป็นต้น 

๘) ไทยต้องมีข้อเสนอบรรจุกฎเกณฑ์ใน FTA ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมเจรจาก าหนดกฎ กติกา 
มาตรฐานระหว่างประเทศที่จะใช้เป็นข้ออ้างอิงทางการค้าสาขาต่างๆ เช่น WTO, องค์การระหว่างประเทศ
ที่ก าหนดมาตรฐานที่เป็นข้ออ้างอิงด้าน SPS ( Codex, OIE, IPPC), ISO, ILO, องค์การช านาญการพิเศษ
ภายใต้ UN เพื่อให้กฎ กติกา มาตรฐานระหวา่งประเทศอยู่ในระดบัที่ปฏิบัตไิด ้ไม่ท าให้ถูกกีดกันทางการคา้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

๙) น าเรื่อง/ข้อเสนอที่มีการผลักดันมากจากประเทศคู่เจรจา ซึ่งไทยไม่สามารถยอมรับได้ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดและเงื่อนไขจ าเป็นต้องสงวน เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอมติรับรองการด าเนินการและ
เสนอต่อประเทศคู่เจรจา 

๖.๓ แนวทางการพัฒนาความพร้อมของไทย 

๑) พัฒนาคนตั งแตว่ัยเยาว์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้นความพร้อมของก าลังคนของประเทศ
ที่มีคุณภาพ  (Smart people) 

๒) เน้นย  าปัจจัยที่ท าให้ไทยเข้มแข็ง โดยการปฏิรูปโครงสร้างพื นฐานในทุกด้าน ได้แก่ 
คมนาคม  สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ  

๓)  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการในมีคุณภาพสูงสนองต่อความต้องการของ
ตลาดโลก และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๔) ก าหนดกลยุทธ์ให้บริษัทไทยเข้าสู่ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global value chains :GVCs) 
และ Global Network อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องให้บริษัทไทยมีนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี หรือ know-
how ที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เพ่ือให้ธุรกิจไทยมีบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Global network และ GVCs  

๕) ยึดมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคตามกฎกติกาการค้า
โลก (ข้อตกลง SPS, TBT) เป็นหลักในการเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ไทยน าเข้ามาก หรือมีแนวโน้ม
จะน าเข้ามาก และสินค้าที่ไทยมีมาตรฐานการผลิตสูงแต่อาจแข่งขันด้านราคาไม่ได้ 
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๖) พัฒนาขีดความสามารถ ทั งทางกฎหมาย และความสามารถทางเทคนิคในการควบคุม
ตรวจสอบสินค้าน าเข้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั งนี  ภาครัฐต้องจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอ
ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าเหล่านี  และควรน าระบบสากลในการรับรองระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการการผลิตของประเทศผู้ผลิตมาใช้บังคับด้วย 

7) การพัฒนาหน่วยงานราชการดา้นเศรษฐกิจที่เนน้อ านวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ น 
ขั นตอนที่โปร่งใสเพ่ือลดปัญหาทุจริตระหว่างหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน 

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

ข้อแนะน าจากที่ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดท ารายงาน 

นายจักรมณฑ์ ผาสุขวนิช  การด าเนินการใดๆ ก็ต้องอิง “กฎหมาย” เพราะทุกเรื่องจะไปยุติที่
กฎหมายหรือตัดสินที่กฎหมาย กฎระเบียบ 

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี   ปัญหาการท างานของหน่วยที่งานไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จหรือท า
ได้ดีมีประสิทธภิาพตามเป้าหมาย ก็เพราะ “ผู้น าองค์กร ไม่ถามผู้บังคับบัญชา (รัฐมนตรี)  ไม่เสนอแนะแนว
ทางการท างานที่ถกูต้อง” (กลัวแนวทางไม่สอดคล้องกับแนวทางของผู้บังคับบัญชา) ไม่ท้วงติง ไม่แก้ไขสิ่งที่
กระท าผิด หรือตามใจผู้บัญคับบัญชา) นอกจากนี  “ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องเข้าถึงประชาชน  
และเป็นมิตรกับประชาชนในทุกระดับ” 

นายพงษ์โพยม วาศภูมิ  ในการด าเนินงานใดๆ ก็ตาม ต้องมุ่งสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ ซึ่งเครื่องมือใน
การวัดความส าเร็จ และช่วยให้งานด าเนินต่อไปได้ในแนวทางที่ถูกต้อง คือ“การท างานต้องมี Model ใน
การวัดผล ที่ต้องแสดงผลออกมาเป็นตัวเลข สถิติ ข้อบ่งชี  และหลักฐานที่ชัดเจน”   

นายสีมา สีมานนท์    การท างานเพ่ือประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการเจรจากับผู้ที่ขัดแย้ง
ต่อต้านการท างานของหน่วยงานภาครัฐอันจะเกิดผลเสียต่อชาติ “จะต้องไม่มีการประนีประนอม” จนเกิน 
ไปหรือไร้เหตผุล เพื่อแค่ให้ได้มาซึง่การท างานให้จบสิ น” หากมีการประนปีระนอมกันในลักษณะดังกล่าว ก็
จะเป็นผลให้ทุกฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์ที่เป็นจริงและกลับจะท าให้ทุกฝ่ายเสียประโยชน์กันทั งสิ น    

นายถวิล เปลี่ยนสี   ปัญหาหนึ่งของประเทศไทยคือการไม่บูรณาการของภาครัฐ กล่าวคือ ใน
หลายกรณี “หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการ ประสานงานที่ดี และยังมีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
ราชการ การท างานไม่ไปด้วยกัน ส่งผลให้งานไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่เคยส าเร็จ ท าให้ประโยชน์ไม่ถึง
ประชาชน” 

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   แม้นโยบายรัฐบาลที่ออกมาในบางกรณีไม่สมบูรณ์
เพียงพอ แต่ฝ่ายปฏิบัติต้องมีวิธีการสนองนโยบาย โดยต้องมีวิธีการหรือเชิงกลยุทธ์ในการปรับการท างาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ “ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อสาธารณะหรือ
ประเทศไทยในที่สุด” 
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----------------------------- 
 

รายชื่อ นบส. 2 รุ่นที่ 8 คณะผู้จัดท ารายงาน 
 

1. นายจรญู   ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสมัพันธ ์
2. นายพรชัย ฐีระเวช  รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
3. นางสุภัชชา   สุทธิพล  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
4. นางขวญัวงศ์   พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
5. นางไพรวรรณ   พลวัน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
6. น.ส.จูอะดี   พงศ์มณีรตัน ์  รองอธิบดีกรมประมง 
7. นายไพโรจน ์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสตัว ์
8. นายเขม้แข็ง   ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ 
9. น.ส.เสรมิสุข สลักเพ็ชร ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
10. นายพิเชษฐ์   วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
11. นายพิศาล   พงศาพิชณ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
12. น.ส.จริยา   สุทธิไชยา รองเลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13. นายจรุณ   มีสมบูรณ ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
14. นายอานนท์   เหลืองบริบรูณ ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง 
15. นายโสภณ ทองด ี  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
16. นายอาจิน   จิรชีพพัฒนา  รองผู้อ านวยการส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ
17. นายวิศกัดิ ์  วัฒนศัพท ์ รองอธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 
18. นายสมศักดิ์   เกียรตชิัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
19. นายรณรงค์   พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
20. นางสายพิรุณ   น้อยศิร ิ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
21. นางอญัชลี   พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤต ิ
22. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์   รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
23. พ.ต.ท.วรรณพงษ์   คชรักษ ์ รองผู้อ านวยการสถาบนันติวิิทยาศาสตร์ 
24. นายวติถวัลย์   สุนทรขจติ รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
25. พ.ท.กรทิพย ์ ดาโรจน ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
26. นายวิชัย   คงรตันชาต ิ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
27. นายอนนัต์ชัย   อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
28. พ.ต.ต.หญิงรมยง   สุรกิจบรรหาร รองเลขาธกิารส านักงานประกันสงัคม 
29. นางสุนนัทา   มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
30. นายกิตติศกัดิ ์  ชินอุดมทรัพย ์ รองเลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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31. นายพีรศักดิ ์ รัตนะ รองเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
32. นายภาณุมาศ   ญาณเวทย์สกุล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
33. นางวรวรรณ   ชิตอรุณ รองเลขาธกิารคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
34. นายณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
35. นายสุรพล   ชามาตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

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


