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วาระที ่1 : การสร้างความเขา้ใจ 

การรวมตวัและกลไกป้องกนัผลกระทบของ

อาเซียน  

• ลกัษณะสาํคญัของอาเซียนมี 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ สาการเมืองและความมัน่คง เสาเศรษฐกิจ และเสา

สังคมวฒันธรรม 

 

• 

(ดร.ธเนศ สุจารีกลุ) 

อาเซียนแต่ดั้งเดิมในปี 1967 เนน้ในเร่ืองของความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่คงเป็นหลกั ดว้ย

ความสั่นคลอนในช่วงสงครามเยน็จากระบบคอมมิวนิสต ์โดยสหภาพโซเวียต และเสรีนิยม โดย

สหรัฐอเมริกา ท่ีตอ้งการเขา้มามีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อีกทั้งเม่ือประเทศส่วนใหญ่ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้กอยูภ่ายใตอ้าณานิคม จึงมีความหวงแหนในอธิปไตยและความมัน่คงเป็น

อยา่งยิง่ จึงมีความพยายามรวมตวักนั โดยมีความพยายามในการประกาศตวัวา่เป็นกลุ่มประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นกลุ่มประเทศท่ีไม่ไดฝั้กใฝ่ฝ่ายใด (NAM- Non Align Movement) 

นอกจากน้ียงัมีความตกลงสนบัสนุน เช่น ZOPFAN และ South East Asia Nuclear Weapon Free Zone 

(SANWFZ) เป็นตน้ 

• ต่อมาอาเซียนจึงมีความตอ้งการท่ีจะรวมตวักนัเพ่ือความเป็นปึกแผน่มากข้ึน โดยใน Bangkok 

Declaration ในขอ้หน่ึงไดร้ะบุถึงความร่วมมือทางดา้นการคา้ สังคมและวฒันธรรมไวด้ว้ย  

 

• ดว้ยความท่ีการรวมตวัของอาเซียนมีความแตกต่างกนัสูงดว้ยระบบทางสังคม การปกครอง การ

พฒันาท่ีมีทั้งประเทศพฒันาแลว้ กาํลงัพฒันา และดอ้ยพฒันา (Least Developed country) ซ่ึงดว้ยระดบั

การพฒันาท่ีต่างกนั แต่กย็งัรวมตวักนัได ้จุดท่ีน่าสนใจ คือ การพฒันาทางดา้นเสรีการคา้ มีการเปิด

โอกาสใหป้ระเทศท่ีมีความพร้อมก่อนกส็ามารถเร่ิมทาํเสรีการคา้ไปไดก่้อน ซ่ึงหลกัการน้ี คือ ASEAN 

Minus X (ในขอ้ 21 ยอ่หนา้ 3 ของ ASEAN Charter) 



• เม่ือประเทศท่ีพร้อมเปิดเสรีการคา้เร่ิมไปก่อนแลว้สิทธิประโยชน์ของประเทศท่ียงัไม่พร้อม คือ 

อะไรบา้ง ส่ิงท่ีแปลกแต่จริง คือ ภายใตก้รอบขององคก์รการคา้โลกไดมี้หลกัเกณฑท์างกฎหมายท่ี

สาํคญัท่ีสุด คือ "การหา้มเลือกปฏิบติั" (Unconditional MFN) กล่าวคือสมาชิกองคก์รการคา้โลกไดใ้ห้

สิทธิพิเศษแก่ประเทศใด แมจ้ะเป็นประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกขององคก์ารการคา้โลกกต็าม กจ็ะตอ้งให้

สิทธินั้นกบัประเทศสมาชิกอ่ืนทนัทีและไม่มีเง่ือนไข โดยนาํประเทศท่ีไดสิ้ทธิพิเศษสูงสุดนั้นเป็นตวั

ตั้ง  

• ส่ิงท่ีต่างออกไปภายใตอ้าเซียน จาก ASEAN Minus X และ Outward looking คือ เม่ือประเทศใดใน

กลุ่มอาเซียนท่ีไดใ้หสิ้ทธิพิเศษทางการคา้ โดยมีการอตัราภาษีศุลกากรเป็นพิเศษแก่ประเทศนอกกลุ่ม 

ประเทศในกลุ่มจะไม่ไดสิ้ทธิพิเศษนั้นโดยอติัโนมติัและโดยทนัที เช่น ประเทศไทยทาํความตกลงกบั

อเมริกาใหสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากรโดยลดอตัราจาก 20% เหลือ 10% กไ็ม่ไดห้มายความวา่เราจะตอ้ง

ใหก้บัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศท่ีเหลือ เป็นแต่เพียงสิทธิท่ีประเทศอ่ืนจะตอ้งมาทาํการ

เจรจาวา่ควรจะใหมี้การลดอตัราภาษีศุลกากรเช่นเดียวกบัท่ีไดใ้หป้ระเทศสหรัฐอเมริกาไป เป็นตน้ แต่

กเ็ป็น unilateral decision ซ่ึงประเทศไทยจะใหห้รือไม่ใหก้ย็อ่มทาํได ้หรือเป็น conditional MFN หาก

ประเทศไทยพร้อมท่ีจะทาํสัญญาต่างตอบแทนถึงจะทาํได ้ 

• ส่วนในดา้นบริการ AFAS: ASEAN Framework Agreement on Services โดยในปี 1995 มีลกัษณะ

เหมือน WTO คือ เปิดเสรีดา้นบริการโดยใชห้ลกัการปฏิบติัเยีย่งคนชาติ แต่ภายในกรอบของอาเซียน 

การใหสิ้ทธิพิเศษสามารถใหไ้ดเ้กินกรอบความตกลงของ WTO ถา้มีการเปิดเสรีระหวา่งกนั 2 ประเทศ

ข้ึนไป ตอ้งใหสิ้ทธิพิเศษน้ีกบัประเทศอ่ืนทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไข แต่ต่อมาในปี 2003 ตาม ASEAN 

Minus X หากประเทศในกลุ่มอาเซียนทาํความตกลงเป็นพิเศษ ในกรณีเช่นน้ีประเทศท่ีไม่ร่วมใน

ขอ้ตกลงยอ่มไม่ไดสิ้ทธิตามท่ีไดมี้การตกลงกนัระหวา่งคู่กรณีนั้น ถา้ประเทศอ่ืนอยากไดสิ้ทธินั้นดว้ย 

กต็อ้งเขา้มาเจรจาทาํสนธิสัญญาข้ึนมาใหม่ ไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์นั้นโดยทนัที ในเชิงกฎหมายน้ีหาก

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในภาคีท่ีมีการเปิดเสรีภาคีบริการกบัอีก 2 ประเทศท่ีเหลือจะไม่สามารถให ้

unilateral decision แก่ประเทศอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นคู่เจรจาในทนัที ตอ้งมีการปรึกษากบั ประเทศท่ีเหลือ

ตามสนธิสัญญาเปิดเสรีบริการท่ีไดต้กลงกนัไวก่้อน  

 

• ในเร่ืองของสินคา้และบริการเท่ากบัวา่เราสามารถเลือกปฏิบติัไดท้ั้งในระดบัระหวา่งประเทศ ใน

กลุ่มประเทศดว้ยกนั และนอกกลุ่มประเทศยงัมีหลกัการในเร่ืองของ “การคา้ชายแดน” (Frontier trade) 

ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลกท่ีเป็นขอ้ยกเวน้โดยท่ีไม่ตอ้งทาํความตกลงใดๆ ตามขอ้ 24 ของ 

GATT ในส่วนของอาเซียนความตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ บริการ และการลงทุน หลกัการหา้มเลือก

ปฏิบติั จะไม่ใชก้บัเร่ืองการคา้ชายแดนใดๆทั้งส้ิน ทาํใหต้รงน้ีประเทศไทยไทยไดเ้ปรียบเน่ืองจากมี



 

• ขอ้กงัวลท่ีเกิดข้ึน คือ เม่ือเราเปิดเสรีการคา้ เราจะเปิดทุกสินคา้รายการ หรือไม่ ซ่ึงความเป็นจริง คือ 

ไม่ทุกรายการ โดยมีการแบ่งประเภทสินคอ้อกเป็น 4 บญัชี ไดแ้ก่  

1.Inclusion List : ประเทศไหนพร้อมเปิดกมี็การคา้เสรีในสินคา้ตามบญัชีน้ี  

2. Temporary Exclusion List (TEL): เปิดเสรีได ้แต่ยงัไม่พร้อมในขณะนั้น 

3. Sensitive List (SL): บญัชีอ่อนไหวท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนยงัไม่พร้อมเปิดเสรี เช่น ขา้ว นํ้าตาล 

รถยนต ์ 

4. Highly Sensitive List (HSL): สินคา้ท่ีมีความอ่อนไหวอยา่งสูง มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดสาํหรับ

ประเทศนั้น เช่น ขา้ว นํ้าตาล 

 

•  เท่ากบัสินคา้ประเภทท่ี 1 และ 2 มีการเปิดเสรี และมีกาํหนดระยะเวลา 

ส่วน 3-4 ยงัไม่เปิด แต่ภายหลงัต่อมามีการแกไ้ขเพิ่มเติม มีการยา้ยบญัชีจาก SL หรือ HSL ไปอยู ่TEL 

หรือ IL แต่หากเม่ือยา้ยบญัชีแลว้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง กส็ามารถขอไม่ปฏิบติัตามได ้เป็น

มาตรการ safeguard หรือมาตรการปกป้อง  

 

• มาตรการ Safeguard ตาม WTO มีมาตรการเดียว คือ “normal safeguard” แต่ในอาเซียนมีอยา่งนอ้ย 6 

มาตรการเซฟการ์ด เช่น  

 1. Article 6 ของ CEPT (model จาก article 19 ของ GATT ) แลว้ใชก้ลไกมาตรการพิสูจน์ 

โดย  

  1.มีพนัธะกรณี (obligation) เช่น สัญญาวา่ลดภาษีจากขา้วโพดจาก 20 หรือ 10%   

  2.มีเหตุการณ์ท่ีคาดหมายไม่ไดม้าก่อน (Unforeseen)  

  3.จนทาํให ้all directly competitive product ลม้ละลาย และ  



  4.เกิด serious injury เม่ือพิสูจน์ไดค้รบ 3 อนั จะสามารถขอ safeguard ไดเ้ป็นการ

ชัว่คราว เช่น กลบัไปใชอ้ตัราภาษีศุลกากรเท่าเดิม และดาํเนินมาตรการน้ีอยา่งเสมอหนา้ กล่าวคือใช้

กบัทุกประเทศท่ีเรานาํเขา้สินคา้ เช่น ขา้วโพด ทุกประเทศเท่าเทียมกนั แมว้า่ความเสียหายอาจจะเกิด

จากประเทศใดประเทศหน่ึง  

 

 2. ในส่วนของ Highly Sensitive Product ใน 1999 มี protocol แกไ้ขเพ่ิมเติม ให ้HSP ให้

อาเซียนกาํหนดวา่สินคา้ ใดเป็น HSP บา้ง โดยมาตรการป้องกนัความเสียหายไม่จาํเป็นตอ้งมีการ

พิสูจน์ดงัเช่น  article 6 ของ CEPT เพียงใชห้ลกั “ trigger level” คือ มีการนาํเขา้ถึงจุดๆหน่ึง สามารถ

ใชม้าตรการปกป้องโดยไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน์ ต่อมาปี 2000 ในกรณีท่ีมีการยา้ยบญัชีสินคา้จาก 

sensitive list และ highly sensitive list ไปอยู ่temporary exclusion list ตอ้งมีความตกลงกนัเป็นพิเศษ 

แต่สามารถ delay transfer ได ้หรือหากปฏิบติัไม่ไดก้ส็ามารถขอกาคุม้ครอง ชัว่คราวได ้โดยสาเหตุ

ทาํใหใ้ชม้าตรการปกป้องได ้วา่ถา้การ transfer นั้นทาํใหเ้กิดหรืออาจเกิดปัญหา โดยไม่วา่ เป็นปัญหา

ใดๆกต็าม เช่น economic problems กส็ามารถกล่าวอา้งข้ึนมาได ้เพ่ือไดใ้ชม้าตรการ safeguard กล่าว

ได ้ วา่มาตรการของอาเซียนมีความยดืหยุน่สูงมาก เช่น ฟิลิปปินส์ไดย้า้ยนํ้าตาลข้ึนมาเป็น TEL 

แลว้เกิดปัญหา กม็า ดาํเนินการขอยกเลิกในภายหลงั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของประเทศนั้น ( ประชุม 

economic minister  2001ท่ี ฮานอย)  

 

 3. ต่อมาใน ATIGA มีการยกเลิก lists ทั้ง 4 ใชเ้ป็น “schedules” D และ E ทาํใหสิ้นคา้เกษตร

ท่ีไม่ตอ้งแปรรูป  unprocessed agricultural products ไม่จาํเป็นตอ้งนาํมายกเลิก การลดเลิกหรือไม่ให้

ใชต้ามความสมคัรใจ (own  accord)  ฉะนั้นไม่มีเร่ืองตอ้งยก obligation แต่ตอ้งเกินไปกวา่ balance of 

payment deficit เป็นตน้ ฉะนั้นในแง่การเปิดตลาด ATIGA ทาํใหสิ้นคา้บางรายการไม่จาํตอ้งอยูใ่น

เกณฑข์อยกเลิก เช่น unprocessed agricultural products ขา้ว นํ้าตาลต่างๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตาม Bangkok declaration คือ ประเทศในกลุ่ม South East Asia ไม่ รวมถึง ติมอร์เลสเต ้และปาปัว

นิวกินี ท่ีขอเขา้ร่วม ต่อมามีความตกลงฉบบัหน่ึงในปี 1976 หรือ TAC: Treaty of Amity and 

Cooperation ท่ีสามารถใหป้ระเทศอ่ืนๆสามารถเขา้ร่วมเป็นภาคีของ TAC ไดโ้ดยการภาคยานุวติั 

(Accession) ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นตน้ ความตกลงอนัน้ีจึงเป็นความตกลง

พิเศษ แต่กย็งัถกเถียงกนัวา่ความตกลงน้ีจะเป็นความตกลงน้ีเป็นตราสารอาเซียนหรือไม่  

 

• ส่ิงท่ีพยายามจะช้ี คือ นอกจาก Safeguard จะอ่อนมากแลว้ คือ ใชไ้ดอ้ยา่งเสรี สามารถยกข้ึนใชไ้ดไ้ม่



• นอกจากน้ีอาเซียนยงัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการทาํ FTA กบัประเทศนอก

กลุ่มอีกหลายประเทศ ซ่ึงกลายเป็น spaghetti bowl และมีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่คนนอกกลุ่มมากกวา่ใน

กลุ่มกนัเอง 

• ระบบการระงบัขอ้พิพาทแต่เดิม คือ ใน ระบบ consult and consensus นอกจากน้ียงัมีการระงบัขอ้

พิพาทโดยองคก์ร เช่น CEPT, AEM แต่หลงัจากท่ีมี ASEAN Charter มีกลไกเพ่ิมข้ึนมาอีก นอกจาก 

consult and consensus 

1. ขอ้พิพาทเกิดจากตราสารอาเซียน และมีกาํหนดวธีิการระงบัขอ้พิพาทอยูแ่ลว้good office mediation, 

conciliation 

2. ขอ้พิพาท ไม่ไดเ้กิดจากตราสารอาเซียน ใหใ้ชต้าม TAC ใหต้ั้ง high council 

3. จากตราสารอาเซียน แต่ตราสารอาเซียนเป็นตราสารทางเศรษฐกิจ EDSM : Enhance Dispute 

Settlement Mechanism 

4. ขอ้พิพาทเกิดจากตราสารอาเซียนแต่ไม่ไดร้ะบุวธีิการระงบัขอ้พิพาท ใหต้ั้งวิธีการระงบัขอ้พิพาท

ข้ึนมาใหม่ ใหป้รึกษาหารือถา้ตกลงกนัไม่ได ้ใหอุ้ทธรณ์อุทธรณ์ไปท่ี ASEAN Coordination 

Committee ทั้งน้ีหากเร่ืองไม่ยติุ เช่น คู่กรณีไม่ปฏิบติัตาม ใหส่้งเร่ืองไปท่ี ASEAN Summit for 

Decision 

 

บทบาทของบรรษัทข้ามชาตก่ิอนการเกดิขึน้

ของอาเซียน 

(ดร.เดอืนเด่น นิคมบริรักษ์ ) 

• ประเทศไทยมีการเปิดการคา้เสรีในดา้นการผลิตมานานแลว้ ซ่ึงต่างชาติสามารถถือหุน้ได ้100 

เปอร์เซ็นตใ์นภาคการผลิต  

• แต่ในดา้นภาคบริการมี พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว อนุญาตใหต่้างชาติถือหุน้ไดเ้พียง 

49%  ทั้งน้ีตวั AEC Blue Print มีเป้าใหภ้ายในปี2558 ต่างชาติสามารถถือหุน้ในธุรกิจบริการได ้70% 

แต่จากการตีความแลว้คาดวา่ไม่เป็นไปตามนั้นเน่ืองจากความตกลงดงักล่าวเป็น soft law กล่าวคือ

ไม่ไดเ้ป็นกฎหมายท่ีมีการบงัคบั แต่เป็นส่ิงท่ีควรจะทาํ  



 

• ตวัเลขของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI : Foreign Direct Investment) ในประเทศไทยมี

มูลค่าถึงแสนลา้นบาท โดยสูงสุดในปี 2549 และปี 2550 จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่มี 700 กวา่บริษทัท่ี

เป็นบรรษทัขา้มชาติ แต่จะแต่มีเพียง 55 บริษทัท่ีต่างชาติมีอาํนาจบริหาร โดยมีมูลค่าในตลาดถึงร้อย

ละ 65 ในส่วนของบริการ กล่าวคือจาํนวนนอ้ยแต่มีขนาดใหญ่ 

  

•ส่ิงท่ีแปลกมากคือเรามีกฎหมายจาํกดัไม่ใหต่้างชาติเขา้มาถือหุน้ในตลาดบริการเกิน 49% แต่ขอ้มูลท่ี

ออกมาแสดงใหเ้ห็นวา่กลบักนักบักฎหมาย และจากส่วนแบ่งในตลาดสะทอ้นวา่เราตอ้งการการลงทุน

จากต่างชาติมากกวา่ภาคการผลิตท่ีเราเปิดเสรี เน่ืองดว้ยความตอ้งการดา้นเงินทุน ความรู้ และ

เทคโนโลย ีแต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่พวกบริษทั foreign control เหล่าน้ีเขา้มาอยา่งผิดกฎหมาย 

เพราะถึงแมเ้ราจะจาํกดัท่ี 49% แต่เราไม่ไดจ้าํกดัวา่ตอ้งเป็น Thai control เท่านั้น โดยต่างชาติสามารถ

ถือหุน้ในอีกลาํดบัชั้นได ้ท่ีเรียกวา่ indirect equity control กล่าวคือถือหุน้ผา่น holding company ซ่ึง

สามารถรวมกนัเป็น majority control ไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย ดงัน้ีในตลาดของการบริการเองจะเห็นได้

วา่ต่างชาติเขา้มาค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในตลาดโทรคมนาคม  

 

ในด้านผลกระทบ 

•แมว้า่บริษทัขา้มชาติจะสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐ แต่ในอีกทางหน่ึงกไ็ดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนจาก 

BOI  

 

• ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัต่างชาติ ไม่ไดท้าํตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มต่างไปจากบริษทัของ

ไทย แต่ข้ึนอยูก่บัวา่มีการส่งออกสินคา้นั้นหรือไม่ ถา้มีการส่งออกจะไดม้าตรฐานทั้งหมดเน่ืองจาก

ตลาดท่ีส่งออกไปไดก้าํหนดวา่ตอ้งไดรั้บมาตรฐานตามท่ีวางไว ้ดงันั้นข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดเป็นสาํคญั 

ซ่ึงกคื็อ อยูท่ี่กฎหมายภายในประเทศ 

 

•โดยสรุปแลว้ต่างชาติมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูป่ระมาณ 20% เป็นแหล่งจา้งงานท่ีสาํคญั โดยอาจมี

บทบาทในการลดการผกูขาดในตลาดท่ีมีการกระจุกตวัสูง โดยมกัจะประกอบธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง 

เวน้แต่ธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง เช่น การขดุเจาะปิโตรเลียม โดยทัว่ไปมกัไดเ้ปรียบบริษทัไทย



 

วาระที ่2: เช่ือมโยงประเดน็ความเหล่ือมลํ้า – ไม่เป็นธรรมจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เกษตรและทรัพยากร 

(คุณวฑูิรย์ เลีย่นจํารูญ) 

 

ประเดน็หลกัสาํคญัท่ีจะสร้างความเหล่ือมลํ้า-ไม่เป็นธรรม 3 ประเดน็ใหญ่ ไดแ้ก่ 

 

1. การสูญเสียที่ดนิ : จากการสาํรวจพบวา่ ชาวนาและเกษตรกรกวา่ 60 % ของผลเฉล่ียทัว่ประเทศ ตอ้ง

เช่าท่ีเพ่ือทาํนา และเป็นปัญหาอยา่งยิง่ในเขตชลประทาน 

 

2. ประเดน็การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน : จากการเปิดเสรีทางการคา้ท่ีผา่นมาทาํใหพ้อมองเห็น

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แต่ในส่วนการเปิดเสรีการลงทุน ประเดน็สาํคญั คือ การกาํหนดรายการสินคา้

อ่อนไหวของประเทศไทย กาํหนดไม่ตรงกบัสภาพปัญหาท่ีเป็นจริง และกาํหนดไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ และผลประโยชน์ของคนกลุ่มใหญ่ในหลายกรณี เช่น กรณีการกาํหนดสินคา้อ่อนไหว ในปี 

51 ประเทศไทยไม่ไดก้าํหนดสินคา้เกษตรใดเลยเป็นสินคา้อ่อนไหว ต่อมาจึงมีการเพิ่ม และกาํหนดใน

ระดบัท่ีนอ้ยกวา่ประเทศอ่ืนมาก ทั้งๆท่ีจะเป็นตวักาํหนดเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร หรือความอยูร่อด

ของเกษตรกรรายยอ่ย และหากยอ้นไปดูยอ้นไปถึงการวเิคราะห์เร่ืองผลกระทบต่อสินคา้เกษตรท่ี

สาํคญันั้น ไม่มีการวเิคราะห์ผลกระทบต่อขา้ว ขา้วโพด มนัสาํปะหลงัอยูใ่นรายการท่ีไดรั้บผลกระทบ

เลย ในขณะท่ีปัจจุบนัอยูใ่นบญัชีท่ีไดรั้บผลกระทบสูง  

 

• ดงันั้นขอ้เสนอใหมี้การคุม้ครองในช่วงท่ีผา่นมาเป็นเพราะกลุ่มท่ีไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมีอาํนาจ

ต่อรองบางกลุ่มเท่านั้น การประเมินเร่ืองน้ีไม่เคยมีการศึกษา สินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบในปัจจุบนัจาก

การเปิดเสรี เช่น ขา้ว และขา้วโพด พ่ึงมาปรากฏในภายหลงั 

 

• ในหลายประเทศจะมีการระบุไว ้กลไกสินคา้ท่ีมีผลกระทบเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร จะถกูกาํหนด

อยูใ่นรายการสินคา้ยกเวน้ท่ีมีความอ่อนไหวสูง แต่ประเทศไทยไม่มีการระบุไว ้ 

 

3. ปัญหาเร่ืองการเจรจาสินค้า 

•  บางกรณีผลประโยชน์ในการเจรจาไม่ไดคุ้ม้ครองเกษตรกรรายยอ่ย แต่คุม้ครองผลประโยชน์แต่บาง



 

 • ความบกพร่องในการวเิคราะห์สินคา้เกษตร ขาดความรู้ดา้นการเกษตรอยา่งแทจ้ริงในการวเิคราะห์  

เช่น การกล่าววา่ประเทศไทยส่งออกขา้วไดสู้งท่ีสุด แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น 

 

 •  เร่ืองการลงทุนท่ีต่อเน่ืองมาจากความตกลง AIA ซ่ึงทางผูเ้จรจาและกระทรวงพาณิชยก์เ็ห็นวา่เร่ือง

ดงักล่าวไดด้าํเนินการมาแลว้ ซ่ึงเห็นวา่การทบทวนรายการเปิดเสรีทางดา้นการดาํเนินการลงทุนท่ีมี

มาแลว้ไม่จาํตอ้งนาํเขา้สู่สภาฯ ทั้งๆท่ีเป็นประเดน็เก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญมาตรา 190 

 

• ประเดน็การเปิดเสรีการลงทุนภายใตก้รอบ ACIA  

1.ดา้นหน่ึงใหสิ้ทธิการลงทุนแก่นกัลงทุนชาติอ่ืนในอาเซียน เทียบเท่ากบัสิทธิของนกัลงทุน

ภายในประเทศ 

2. ไดเ้ปิดช่องกรอบการลงทุนใหสิ้ทธินกัลงทุนนอกอาเซียนเทียบเท่าคนในอาเซียนดว้ย ซ่ึงการเปิด

การลงทุนอาเซียนกเ็ท่ากบัเปิดใหก้บัโลกนัน่เอง เป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาความ

พยายามของ BOI ไม่ไดมี้ความพยายามท่ีจะคุม้ครองการลงทุนภาคการเกษตรและทรัพยากรเท่าท่ีควร 

ทั้งท่ีสามารถยกเวน้การลงทุนเช่นเดียวกบัสินคา้ ท่ีผา่นมามีความเคล่ือนไหวของเครือข่ายเกษตรกร 

เรียกร้องใหมี้การทบทวน ซ่ึงมีขอ้สรุปวา่ ประเทศไทยควรมีการชะลอ และมีการศึกษาเร่ืองน้ีก่อน 

โดยเฉพาะ 3 สาขาภายใตข้อ้ตกลงการลงทุน ไดแ้ก่ การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า การปลูกป่า และการ

ขยายพนัธ์ุพืช โดยตอ้งพิจารณาวา่ประเทศไทยมีจุดยนือยา่งไรในการลงทุนเร่ืองดงักล่าว 

 

ผลกระทบเร่ืองสินค้า  

• ประเทศไทยมีผลผลิตสินคา้ขา้วต่อไร่ตํ่าท่ีสุดในอาเซียน ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตของประเทศไทยสูง

ท่ีสุด สามารถคาดการณ์ไดว้า่เม่ือมีการเปิดเสรีโดยไม่มีมาตรการทางภาษี และโควตาแลว้ ประเทศไทย

กไ็ม่จาํตอ้งผลิตขา้วและอาจจะไม่สามารถรักษาฐานการผลิตขา้วไดด้ว้ยซํ้ า ถา้ไม่ตระหนกัถึงเร่ือง

ความมัน่คงทางอาหารน้ีไวด้ว้ยเป็นสาํคญัเน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงและไม่มีมาตรการการคุม้ครองขา้วแต่



• หลายมาตรการท่ีเรากาํหนดยงัไม่เคยมีการไดใ้ชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา หรือป้องกนัผลกระทบ เช่น การ

นาํเขา้เฉพาะด่านท่ีกาํหนด การตรวจ GM หรือแมก้ระทัง่ safeguard ตามขอ้ตกลงต่างๆ ในขณะท่ี

หลายๆเร่ืองมีผลกระทบเห็นเห็นอยา่งชดัเจน  

 

• ปัญหาเหล่าน้ีน้ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงจากการเปิดเสรี และเน่ืองดว้ยฐานการผลิตของประเทศท่ีไม่ไดรั้บ

การปรับปรุงเท่าท่ีควรเพ่ือรองรับการเปิดเสรีนั้น  

 

• เม่ือมีการเปิดเสรีโดยโดยไม่ไดต้ระหนกัในเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ภมิูทศัน์ทางเกษตรอยา่งสาํคญั ตวัอยา่งเช่น กรณีเขตการคา้เสรีไทย-จีน (early harvest) ทาํใหพ้ื้นท่ีการ

ปลกูกระเทียมของประเทศไทยลดลงอยา่งถาวร และขณะน้ีราคากระเทียมจีนไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ี

ชาวบา้นไดสู้ญเสียอาชีพอยา่งถาวร กรณีคลา้ยกนัน้ีไดเ้กิดข้ึนในกรณีของ NAFTA ช่วง 40 ปีท่ีแลว้ 

เมก็ซิโกเป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วโพดสูงท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจุบนักลายมาเป็นประเทศท่ีตอ้งนาํเขา้

ขา้วโพดกวา่ 9 ลา้นตนั ทั้งท่ีเป็นประเทศผูป้ลกูขา้วโพดเดิม และมีความหลากหลายทางชีวภาพของ

ขา้วโพดสูง การคา้เสรีโดยผลพวงมากจากการ subsidies จากฝ่ังอเมริกากลบัเขา้มาเปล่ียนภาพพจน์ของ

การผลิต และบริโภคขา้วโพดมาอยา่งยาวนานเสียไป  

 

• ส่ิงท่ีพึงระวงัและพิจารณาในเร่ืองการลงทุนท่ีมีทั้งมีเทคโนโลย ีแรงงาน และทุน เม่ือมีหลกัท่ีให้

ต่างชาติมีสิทธิเทียบเท่าคนชาติ (National  Treatment: NT)  ซ่ึงทาํใหห้ลกัของมาตุภมิูเปล่ียนไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิทธิในการใชท้รัพยากร  

 

• สถานะของการลงทุนโดยคนต่างชาติในประเทศไทย ท่ีเช่ือมโยงกบั พรบ.การประกอบธุรกิจของคน

ต่างดา้ว ในส่วนของธุรกิจท่ีอนุญาตเฉพาะคนไทยเท่านั้นในการประกอบกิจการ แต่มีขอ้ยกเวน้เม่ือ

ไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ธุรกิจต่างๆนั้นรวมถึงบางสาขาท่ีหา้มคนต่างชาติขา้งมากดว้ย 

แต่กลไกท่ีวา่น้ี มีอีกกลไกใหญ่ คือ การส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 



 

 • ตวัอยา่งการเปิดเสรีเร่ืองการขยายพนัธ์ุพืชซ่ึงท่ีผา่นมาเราอนุญาตใหบ้ริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ เช่น 

มอนซานโต ้ไพออเนียร์ หรือไบเออร์ เขา้มาลงทุน โดยมีการลดภาษีทุกอยา่ง เม่ือคร้ังมีการเจรจาเปิด

เสรีการคา้การลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลเร่ืองความมัน่คงดา้นอาหาร 

และวิกฤตเร่ืองส่ิงแวดลอ้มกข็อใหมี้การชะลอการเปิดเสรี แต่การท่ีไม่เปิดเสรีใหบ้ริษทัต่างชาติเขา้มา

ลงทุน ดา้นหน่ึงกจ็ะทาํใหบ้ริษทัยกัษใ์หญ่ของไทยผกูขาด แต่ท่ีจริงเรามีตวัผูเ้ล่นท่ีเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่

ของไทยเป็น partner กบับริษทัต่างชาติดว้ย โดยกรณีจาํพวกน้ีตอ้งมีการวเิคราะห์เป็นรายกรณี เช่นตาม

ประเภทพืช ขา้ว ขา้วโพด และพิจารณาตวัผูเ้ล่นท่ีเป็นกลุ่มทุนทอ้งถ่ินหรือวสิาหกิจทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาท

มากข้ึนในเร่ืองเมลด็พนัธ์ุ เป็นตน้ เพ่ือวเิคราะห์ถึงการเดินหนา้อยา่งไรในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิด

เสรีทางการคา้การลงทุน  

 

• ในเร่ืองการผกูขาด เมลด็พนัธ์ุบางอยา่งจะอยูใ่นมือของต่างชาติ เช่น ขา้วโพดไร่ มากกวา่ 50 เปอร์

เซ็นอยูใ่นมือบริษทัเดียว ส่วนขา้ว ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ยงัไม่น่ากงัวลและวสิาหกิจทอ้งถ่ินมีความ

พยายามเร่ืองน้ี แต่ทั้งน้ีจะเกิดปัญหาทนัทีเม่ือเราเปิดเสรีโดยไม่คุม้ครอง 

 

• ผลกระทบในเร่ืองของการขยายพนัธ์ุพืชท่ีมีการวเิคราะห์ 3 ประเดน็ใหญ่ 

1. เพ่ิมใหมี้การมีการผกูขาดโดยบริษทัขนาดใหญ่ โดยวสิาหกิจทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการสนบัสนุน

คุม้ครองเท่าท่ีควร  

2. บริษทัต่างประเทศจะเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพได ้ทั้งท่ีกฎหมายของประเทศไทยไดใ้หอ้าํนาจสิทธิ

ของชุมชนในการแบ่งปันผลประโยชน์ ซ่ึงเกรงวา่การดาํเนินการเช่นนั้นโดยไม่ป้องกนัเร่ืองเหล่าน้ีจะ

ทาํใหบ้ริษทัต่างชาติเขา้ถึงและเขา้มาใชป้ระโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ได ้โดยท่ีควรจะเป็นของ

สหกรณ์และกลุ่มวสิาหกิจทอ้งถ่ินท่ีมีการพฒันามาอยา่งยาวนาน ตวัอยา่งกรณีกลว้ยไมไ้ทย 

3. การแยง่ชิงทรัพยากรนกัวจิยัและการเขา้มาใชท้รัพยากรขั้นพ้ืนฐานบางประการเป็นตน้ เช่น การใช้

นํ้าเขตชลประทานจากการปลูกขา้วลกูผสมซ่ึงใชน้ํ้ามากกวา่ขา้วทัว่ไปถึง 3 เท่า 

 

•  ประเดน็การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและการปลกูป่า เป็นอีกประเดน็ใหญ่เน่ืองจากฐานทรัพยากรเหล่าน้ีมี



 

• ประเดน็การปลกูป่าชดัเจนวา่มีการแยง่ชิงทรัพยากร ซ่ึงตอ้งการการปฏิรูปท่ีดิน และการกระจายท่ีดิน 

ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีการส่งเสริมใหน้กัลงทุนท่ีมีทุนสูงเขา้มาจะทาํให้

เป็นการเพ่ิมปัญหาใหเ้พ่ิมข้ึน  

 

• ดงันั้นการต่อสู้เพ่ือใหมี้การจดัการทรัพยากรจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ก่อนเขา้ไปสู่

ประชาคมอาเซียน หรือโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเพราะการรวมกลุ่ม

อาเซียนคือ ดา้นหน่ึงเราจะเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั แต่อีกดา้นหน่ึงเรายงัไม่มีปรากฏการณ์เช่นวา่นั้นเลย 

 

 

คุ้มครองผู้บริโภค 

(คุณกรรณิการ์ กจิตเิวชกลุ) 

• สภาองคก์รผูบ้ริโภคอาเซียนมีการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความร่วมมือร่วมกนั ซ่ึงแมว้า่

ประเดน็ท่ีมีการหยบิยกข้ึนมาจะไม่ใช่เป็นประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีสุด แต่กเ็ป็นประเดน็ท่ีสามารถทาํร่วมกนั

ได ้เช่น ประเดน็ ความปลอดภยัดา้นอาหาร (food safety) 

 

• ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ หลายประเทศยงัไม่มีองคก์รเพ่ือผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มประเทศ 

CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เร่ืองความปลอดภยัดา้นอาหารน้ี และเร่ืองสินคา้ไม่

ปลอดภยั เป็นประเดน็หน่ึงของคาํประกาศกรุงเทพ (Bangkok Declaration)   

 

• แต่ความจริงปรากฏวา่เม่ือมีการปฏิเสธสินคา้ ท่ีประเทศหน่ึง สินคา้เหล่านั้น (banned products) กจ็ะ

ถกูส่งไปยงัประเทศท่ีไม่ถกูปฏิเสธแทน เช่น ในอาเซียนมีการปฏิเสธสินคา้จากแร่ใยหิน ในประเทศ

สิงคโปร์และมาเลยเ์ชีย แต่ประเทศไทยถกูรัสเซียกดดนัไม่ใหมี้การกีดกนั หรือปฏิเสธสินคา้ดงักล่าว 

เพ่ือไม่ใหห้ยดุการนาํเขา้ ในขณะท่ีประเทศอ่ืนท่ีมีการพฒันาระดบัเดียวกบัเราไดมี้การกีดกนัสินเคา้

เหล่านั้น จึงมีขอ้เรียกร้องในคาํประกาศกรุงเทพท่ีมีหลกัวา่เม่ือประเทศใดประกาศการปฏิเสธสินคา้

แลว้ ประเทศอ่ืนในกลุ่มกค็วรทาํการปฏิเสธดว้ย  



 

ประเดน็การจัดการของเสีย 

• เรามีประสบการณ์ท่ีไม่ดีในการเจรจาการเปิดการคา้เสรีท่ีผา่นมา เช่น การเจรจาการคา้เสรีกบัประเทศ

ญ่ีปุ่น ใน JTEPA ซ่ึงญ่ีปุ่นเป็นประเทศเขา้มามีส่วนในการเกิดข้ึนของอาเซียน ซ่ึงญ่ีปุ่นคาดหวงัในเร่ือง

ของการเขา้มาทาํการคา้ การลงทุน การผลิตในแต่ละประเทศท่ีมีถนดัในแต่ละดา้น แต่วา่เม่ือมีการกา้ว

เขา้มาอีกช่วงหน่ึง ญ่ีปุ่นคาดหวงัใหป้ระเทศในกลุ่มน้ีช่วยญ่ีปุ่นจดัการขยะ โดยมีงานวจิยัท่ีเรียก

ประเทศแถบน้ีวา่ recycling zone และพยายามท่ีจะใหมี้การเจรจาการคา้ใหไ้ด ้เพ่ือท่ีจะสามารถลด

กฎระเบียบ และภาษีศุลกากรต่างๆ และนบัขยะต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกากของเสียต่างๆ รวมเป็นสินคา้ 

รวมถึงของใชใ้นโรงพยาบาล กากปรมาณู และเถา้เผาขยะ เน่ืองจากในประเทศมีขยะลน้เป็นจาํนวน

มาก จึงตอ้งมีการท้ิงภายนอกประเทศ แมมี้การวิจยัวา่ JTEPA ไม่ไดส่้งผลใหเ้รามีของเสียสารเคมี ของ

เสียอนัตรายเพ่ิมมากข้ึน แต่กลบัพบวา่มีของเสียจาํนวนหน่ึงไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ JTEPA และเม่ือผนวกรวม

แลว้หลงัจากการมีผลของ JTEPA ของเสียจากประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมสูงข้ึนชดัเจน และมีของเสียทุก

รูปแบบ  

 

ประเดน็ Medical Hub 

• ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถดึงดูดนกัเดินทาง medical tourism เขา้มา โดย JTEPA ทาํใหผู้ถื้อ

บตัรประกนัสุขภาพญ่ีปุ่น (บตัรโฮเกน้) สามารถนาํมาใชใ้นเมืองไทยได ้โดยชาํระเพียง 30% 

เหมือนกบัท่ีใชใ้นประเทศของตน ทาํใหต้อนน้ีคนญ่ีปุ่นเป็นคนไขท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด แต่

ปัญหาน้ีในแง่มุมหน่ึงอาจจะทาํใหเ้รามีช่ือเสียง แต่ medical hub ตรงน้ีทาํเกิดปัญหาสมองไหล 

กล่าวคือทาํใหเ้กิดการดึงแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ อาจารยแ์พทยจ์ากโรงเรียนแพทย ์ต่อมาหาทางออกโดยตั้ง 

excellent centre สาํหรับผูท่ี้มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงทาํใหเ้กิดการชิงบุคคลากร

ต่อกนัเป็นพว่งในโรงเรียนแพทยข์นาดใหญ่ ดึงแพทยจ์ากโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเลก็ต่อๆกนั

ไปจนไปถึงภาครัฐ โดยตอนน้ีแพทยช์นบทมีความขาดแคลนสูงมาก ส่วนในโรงพยาบาลเอกชนกมี็

ราคาสูงข้ึนเน่ืองจากมีการฉุดราคาข้ึนไป เกิดการรักษาหลายมาตรฐาน ทาํใหก้ารกระจายแพทยไ์ม่เท่า

เทียม 

 

• อาเซียนท่ีผา่นมามกัจะใหค้วามสนใจในเร่ืองเศรษฐกิจ แต่หลายๆเร่ือง การออกแบบอาเซียนนั้น

ไม่ไดเ้กิดจากส่ิงท่ีคนอาเซียนอยากจะได ้แต่เกิดจากการใหค้วามสนบัสนุน technical support ท่ีในบาง



 

ประเดน็การคุ้มครองการลงทุน 

• ในแง่มุมของความปลอดภยัทางอาหารเรามีประสบการณ์ท่ีไม่ดี ในการเจรจาการคา้เสรีไทย-จีน ท่ีมี

แนวโนม้วา่จะเป็นเช่นนั้นอีกในกรณีของอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย เช่นกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ด้

ตรวจสอบอาหารท่ีนาํเขา้จากจีนกพ็บสารตกคา้ง สารฟอกขาวอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่เม่ือแถลงข่าว

ออกไป จีนกไ็ดร้ะงบัการนาํเขา้ขา้วจากไทยไม่ใหส่้งออก ณ ท่าเรือโดยทนัที และรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขในขณะนั้นไดอ้อกมาแถลงวา่เราคงไม่สามารถจะนาํเสนอข่าวในลกัษณะน้ีไดอี้กต่อไป 

กรณีคลา้ยๆกนั เม่ือมีความสัมพนัธ์ในดา้นอ่ืน ในดา้นผูบ้ริโภคกจ็ะถกูตดัทอนออกไป 

แรงงาน 

(รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์) 

•  ฐานกาํลงัคนท่ีเป็นฐานทรัพยากรถึงปี 58 ประเทศท่ีมีกาํลงัแรงงานมาก คือ ประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศท่ีมีอตัราการเกิดสูงประชากรแรงงานช่วงวยัเดก็สูง ไดแ้ก่ฟิลิปปินส์  

 

•  ในแง่ของค่าจา้งของประเทศไทย ถือวา่แรงงานไดรั้บค่าจา้งอยูใ่นเกณฑสู์งเทียบกบัประเทศเพ่ือน

บา้นของเรา น่าสนใจวา่การเคล่ือนยา้ยแรงงานแมไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอาเซียนเลย การเขา้มาของแรงงาน

เป็นเพราะอตัราค่าจา้งท่ีสูงเป็นตวัดึงดูดแรงงานใหเ้ขา้มาเสียมากกวา่ 

 

•  ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่ง คือ ฐานแรงงานในอาเซียนเติบโตเร็วมากในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ถึง 5.6%  ถา้

ดูประเทศไทย 2.6 % ส่วนในประเทศกลุ่ม CLMV มีอตัราท่ีโตเร็วกวา่ไทยเน่ืองจากการท่ีมีทรัพยากร

อยูม่าก ตอ้งการกาํลงัแรงงานสูง ตวัท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ อตัราเปล่ียนแปลงของรายไดเ้พ่ิมข้ึนสูงกวา่ 50 %  

หมายความวา่อาํนาจซ้ือของคนในอาเซียนเปล่ียนไป มีความสามารถในการต่อรองกบันอกกลุ่มได ้แต่

ขา้งในเองกมี็การแข่งขนักนัโดยปริยาย 

 



ผลกระทบจากอาเซียน:  

•  มีแนวโนม้วา่ตอ้งการแรงงานฝีมือมากกวา่แรงงานกรรมกรแน่นอน ในช่วงระยะต่อไป เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยข้ึีนมาอีกหลายอยา่งเพ่ือเป็นการลดตน้ทุน และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในกลุ่มอาเซียน 

 

ผลดี:  

• การท่ีเรามีสาขาการผลิต 12 สาขานาํร่อง เพ่ือเป็นฐานการผลิตร่วมกนั สร้างขีดความสามารถ เช่น 

Cluster ส่ิงทอ ท่ีจะเป็นการสร้างงานตามความสามารถ เช่น เส้ือ 1 ตวั อาจะทาํกระดุมท่ีประเทศหน่ึง 

อีกประเทศทาํปกเส้ือ และมารวมเส้ือท่ีไทย เป็นตน้ เป็นกรอบท่ีอาเซียนจะใชฐ้านทรัพยากรร่วมกนั

เพ่ือไปสู่กบัประเทศขา้งนอก หลายอยา่งท่ีเราลดเลิกกติกาไป จาก AEC Blueprint กจ็ะเป็นประโยชน์

แก่อาเซียนดว้ยกนั โดยเฉพาะ priority sectors ต่างๆ หรือในเร่ืองหุน้ส่วนการถือหุน้  

 

• การเคล่ือนยา้ยของแรงงานท่ีเป็น natural persons ตวัอยา่งเช่นในเวยีดนามวิชาชีพแพทยเ์ป็นวิชาชีพ

เสรีมานานตั้งแต่สมยัสงครามไม่ไดห้า้มใหมี้แพทยต่์างชาติมาตั้งโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลศาสนา

เป็นตน้ ส่วนของประเทศไทยกมี็ขอ้จาํกดัมาตั้งแต่สมยัก่อนแลว้ เช่น การสอบใบประกอบโรคเป็น

ภาษาไทย ซ่ึงกมี็ชาวต่างชาติสอบเป็นภาษาไทยผา่น 

 

• ขอ้ดีท่ีในมุมมองของนกัธุรกิจ อาเซียนเป็นสวรรคข์องนกัลงทุน ทั้งจาํนวนคน และทรัพยากรท่ีอุดม

สมบูรณ์ ท่ีนกัลงทุนไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนไทยหรือต่างชาติกอ็ยากท่ีจะเขา้มาลงทุน และขยายตวัอยา่ง

รวดเร็ว ในดา้นค่าจา้งเม่ือเทียบกบัภมิูภาคอ่ืน ค่าจา้งภมิูภาคเราถือวา่ตํ่า กเ็ป็นอีกจุดท่ีถือเป็นสวรรค์

ของนกัลงทุน 

 

• การรวมกลุ่มของเรามีศกัยภาพในดา้นอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการท่ีมีกาํลงัการผลิตสูงข้ึน

มาก เป้าหมายของการเจรจาจาก MRA 7 สาขา และ 7+1 ซ่ึงมีสาขาอาชีพยอ่ย โดยประเทศไทยติดใน

ส่วนของภาคบริการท่ีเราตอ้งใหผ้า่นรัฐสภาก่อนตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว และ 

มาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญ ถึงจะลงนามได ้เพราะฉะนั้น MRA7+1 จึงไม่ไดมี้การลงนาม 



 

• ส่วนท่ีน่ากงัวล คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเรามีจุดอ่อนในส่วนของการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะ

สินคา้เกษตรท่ีมีการ flow สูง เรามีสถานีท่ีตรวจสอบมาตรฐานสินคา้เกษตรนอ้ย ไม่เพียงพอ เพรา

ฉะนั้นจึงเป็นเร่ืองน่าห่วง และเราควรกระตุน้ใหเ้กิดการตรวจสอบมาตรฐานน้ีใหเ้พ่ิมมากข้ึน  

 

• ผลดีต่อนายจา้ง นายจา้งกาํลงัเห็นผลดีของตลาดท่ีจะขยายธุรกิจ สร้างหุน้ส่วนร่วมมือเพ่ือออกไปสู้

กบัประเทศนอกกลุ่มได ้สามรถเคล่ือนยา้ยสถานประกอบการไปหาประเทศท่ีตน้ทุนถกูกวา่ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 8 ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้ จึงมีแนวโนม้วา่ธุรกิจเหล่านั้นจะยา้ย

ฐานออกไปต่างประเทศมากข้ึน มีทางเลือกมากข้ึน  

 

• แรงงานไทยมีทกัษะสามารถ มีช่องทางการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมมากข้ึนภายใตก้ติกาของหมู่อาเซียน

ดว้ยกนั และไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การปรับตวัภายใตอ้าเซียน ช่างฝีมือท่ีมีมาตรฐานมีโอกาสท่ีจะ

แข่งขนัในตลาดงานไดม้ากข้ึน สามารถหางานไดก้วา้งขวางมากข้ึนในหมู่อาเซียน 

 

ผลกระทบด้านแรงงาน 

• ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัมากข้ึน เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน ทั้งในดา้นตน้ทุน และคุณภาพ 

และพึงมีหุน้ส่วนทางธุรกิจ (รวมตวัเป็น Cluster มากข้ึน) 

 

ประเดน็ลูกจ้าง 

 เผชิญการแข่งขนัในระดบัวิชาชีพมากข้ึน ซ่ึงในตาํแหน่งของระดบัล่างอาจมีไม่มาก แต่อาจไดรั้บ

ผลกระทบทางออ้ม 

แรงงานท่ีไม่มีทกัษะภาษาจะเสียเปรียบ แรงงานตอ้งปรับตวัและเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ มีความ

เป็นนานาชาติมากข้ึน มีความพหุวฒันธรรมมากข้ึน  

 

•  ในดา้นวิชาชีพเง่ือนไขการออกใบวชิาชีพในประเทศเรากมี็กฎระเบียบเฉพาะ ซ่ึงไม่ง่ายท่ีจะเขา้มา



 

ประเดน็แรงงานนอกจากกรอบ 7 วชิาชีพอาเซียน 

• คนงานทะลกัเขา้มา ตามมาซ่ึงปัญหาสังคมไม่ใช่ประเดน็ท่ีน่ากงัวล 

• กลไกของ MRA ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎของประเทศนั้น ปัญหาอยูท่ี่กฎหมายของประเทศไทยแกไ้ดช้า้

มาก เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอาเซียน ไม่วา่กฎหมายใดกต็ามกย็งัไม่ไดมี้การขยบัอยา่งต่อเน่ือง เป็นไปชา้

มาก 

• ในส่วนของสมองไหล ประเดน็น้ีไม่น่าเป็นห่วง เช่น บุคลากรแพทย ์เพราะจากการศึกษาพบวา่ทั้ง

ระดบัมาตรฐานค่าจา้ง ระบบสาธารณูปโภคในประเทศ และอ่ืนๆถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นอนัดบัรอง

จากสิงคโปร์ และมาเลเซียเท่านั้น หากจะมีการเสียบุคลากรกน่็าจะเป็นเฉพาะกรณีท่ีมีความเช่ียวชาญ

สูงมากๆเท่านั้น ซ่ึงกเ็ป็นจาํนวนนอ้ย ท่ีน่าเป็นห่วง คือ เร่ืองของ medical hub มากกวา่ซ่ึงการแกไ้ขการ

ขาดแคลนบุคคลากร เช่น แพทยช์นบทกจ็ะเป็นมิติของนโยบายภายในประเทศมากกวา่ ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง

กบัอาเซียน  

 

• พรบ.วชิาชีพ จะเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องวิชาชีพตราบเท่าท่ีไม่มีการแกไ้ข ไม่วา่จะมีการเปิดเสรี

แบบใดกต็าม  

 

 

สิทธิในทีด่ิน 

Dr.Wilfried A. Herrmann 

• ประเทศไทยถือไดว้า่อยูร่ะหวา่งกลางของอาเซียน ระหวา่งประเทศท่ีรํ่ ารวยและประเทศท่ียากจน 

และเป็นประเทศท่ีมีท่ีดินเป็นจาํนวนมากจากการศึกษาประเดน็สาํคญั คือ การอนุวติัการตามกรอบการ

รวมกลุ่มการคา้ บทเรียนท่ีไดรั้บโดยนาํเอาตวัอยา่งจากสหภาพยโุรป (EU) และ เขตการคา้เสรีอาเซียน 

(AFTA) 

 

• EU ถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีรํ่ ารวย แต่กมี็การพ่ึงพาจากภาคเกษตรกรรม ท่ีดินเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการ

คุม้ครอง ซ่ึงแต่ละประเทศกพ็ยายามท่ีจะใหค้วามคุม้ครอง ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีการทาํใหเ้ป็นเสรี

ดว้ยเช่นกนั  



 

• กลุ่มคนจนมีความตอ้งการในการถือครองท่ีดินเป็นอยา่งยิง่ และมีเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ี EU ใน

ฐานะท่ีเป็นการรวมกลุ่มทางภมูติภาคกมี็การพฒันาระบบ “กองทุนเพ่ือการพฒันา” (development 

fund) เพ่ือชดเชยประชาชนท่ีมีการสูญเสียท่ีดิน 

 

• กลุ่มสหภาพยโุรปมีกองทุนเพ่ือการพฒันาจะทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนเชิงโครงสร้างเพ่ือลดช่องวา่ง

ระหวา่งประเทศท่ีรํ่ ารวยและยากจน (EU Structural Fund) เช่น การชาํระระบบกฎหมาย การชดเชย

ความเสียหายแก่ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการรวมกลุ่ม (ตวัอยา่งกรณีราคาสินคา้ตกตํ่าจากการ

รวมกลุ่มในโปแลนด ์และสโลวเีนีย)  

 

• สาํหรับการก่อตวัของ EU เองกใ็ชเ้วลานานนบัทศวรรษ ในดา้นหน่ึง EU จะไดรั้บประโยชน์อยา่งยิง่

จากการรวมกลุ่มของ ASEAN ซ่ึงจะมีก่อตั้งสถาบนัต่างๆ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้ง

อาเซียนยอ่มมีบทบาทในอาเซียน  

 

• ในกรณีของการรวมกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)  จะพบความแตกต่างอยา่ง

ชดัเจน เน่ืองจากไม่มีกรอบการทาํงานเชิงสถาบนั ทั้งในดา้นแรงงาน หรือท่ีดิน มีทั้งแรงงานราคาถกู

ในเมก็ซิโก หรือแรงงานราคาสูงในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา แต่ในดา้นของท่ีดินเมก็ซิโกไดมี้การ

ก่อตั้งสถาบนัเพ่ือปฏิรูปท่ีดินเสร็จส้ินก่อนการเขา้สู่ NAFTA ซ่ึงมีส่วนช่วยเลก็นอ้ย แต่เม่ือ NAFTA 

เกิดข้ึนจริงกลบัเห็นผลกระทบดา้นลบอยา่งชดัเจน ดงักรณีการผลิตขา้วโพดจากการเป็นผูผ้ลิตกลายมา

เป็นผูน้าํเขา้ เป็นเหตุเน่ืองมาจากการสูญเสียท่ีดินทาํกินเพ่ือการผลิตเป็นจาํนวนมาก 

 

• ส่วนสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีระบบการถือครองท่ีดินโดยเอกชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศ 

ส่วนในอาเซียนนั้นต่างออกไป เช่น ท่ีดินในพม่าไม่สามารถซ้ือขายได ้ท่ีดินในฟิลิปปินส์กมี็ความ

ซบัซอ้น เน่ืองจากชาวต่างไม่สามารถถือครองไดโ้ดยตรงและมีระเบียบท่ีขดักนัเพ่ือป้องกนัการลงทุน

โดยตรงจากต่างชาติ 

 



• การถือครองท่ีดินของ EU จะสงวนเฉพาะแต่ประชาชนแห่ง EU ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแนะนาํใหอ้าเซียน

อาจใชเ้ป็นแบบอยา่ง โดยอาจมีการจดัสรรท่ีดินบางส่วนเฉพาะสมาชิกอาเซียน หรือลดการถือครอง

จาํนวนท่ีดินสาํหรับกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีรํ่ ารวยเป็นตน้ แมแ้ต่มาตรการคุม้ครองชัว่คราวกอ็าจมีการ

ใชไ้ด ้เช่น กรณีประเทศโปแลนดใ์หก้ารถือครองท่ีดินเป็นเวลา 15 ปีต่อเน่ืองกนั ภายหลงัจาก

ระยะเวลาดงักล่าวจึงจะเปิดโอกาสให ้ประชาชนชาว EU อ่ืนๆซ้ือท่ีดินดงักล่าวไดภ้ายหลงัระยะเวลา

ดงักล่าว 

 

• ในกรอบของการระงบัขอ้พิพาท ของ EU มีระบบ EU courts ในขณะท่ีอาเซียนยงัห่างไกลมาก

สาํหรับระบบกฎหมายร่วม ซ่ึงเม่ือกลายมาเป็นเร่ืองระดบัภมิูภาคจึงยงัไม่มีระบบมารองรับ ในส่วน

ของ NAFTA เอง แมไ้ม่มีระบบกฎหมายของภูมิภาค (regional legal system) แต่กมี็ความตกลงทวิภาคี 

(bilateral agreements) ซ่ึงอยา่งนอ้ยกเ็ป็นจุดก่ึงกลางระหวา่งระบบศาลของทั้งสองประเทศท่ีมี

ขอ้กาํหนดเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหส้รุปไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ EU มีการวางกลไกภมิูภาค ส่วน NAFTA มี

มากกวา่ในขณะท่ีกรอบของ AFTA เองยงัไม่มีการลงนามใดๆ 

 

• ส่วนท่ีจะเป็นปัญหาท่ีพบในอาเซียน คือ การขยายตวัของเขตการคา้เสรี ( FTA) ท่ีไม่ใช่เพียงแค่

ขอ้ตกลงทวิภาคี ซ่ึงแมว้า่ในขณะเดียวกนัจะไม่ใช่ปัญหา แต่ท่ีสาํคญั คือ ไม่มีการกล่าวถึงสิทธิในท่ีดิน

ในความตกลงใดๆเลย ในเร่ืองของการลงทุนโดยตรงของคนต่างชาติ (FDI) ท่ีทุกคนดูจะมีความสุข 

และเป็นส่วนท่ีมีการอนุวติัการเพ่ือการเป็นเป็นประชาคม ซ่ึงเป็นไปในทางความหวงัวา่จะเป็นการเปิด

ตลาดและมีสินคา้ท่ีมีราคาถูกลง แต่ทั้งน้ี FTA ไม่ไดพิ้จารณาถึงกรอบการทาํงานดา้นสังคมแต่อยา่งใด  

 

• การผลกัดนัใหรั้ฐบาลเอาใจใส่ในดา้นสังคมเป็นส่ิงท่ีดี และการมีกลไกรองรับเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 

เพ่ือเป็นช่องทางในการร้องเรียนสิทธิ ตวัอยา่งของโปแลนดเ์ป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แทบจะไม่มี

ผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึน ในกรณีน้ีเป็นผลมาจากกรอบงานซ่ึงเป็นระบบของ EU ท่ีสามารถบรรเทา

จุดอ่อนทางสังคม อยา่งไรกต็ามในระยะยาวกลไกการบรรเทาความเสียหายกไ็ม่ใช่ทางออก เพราะ

ความสามารถในการจ่ายเพ่ือเยยีวยาไม่สามารถทาํไดต้ลอดไป ส่ิงท่ีตอ้งการคือการผสมผสาน ASEAN 

Social Framework เขา้ดว้ยกนั เพ่ือท่ีจะลดการฝึกอบรม และช่วยการกระจายรายได ้ 

 

• บทเรียนท่ีเกิดข้ึนใน NAFTA ท่ีประเทศเมก็ซิโกในช่วงแรกนั้นเกิดผลกระทบเชิงลบอยา่งรุนแรง 



 

• ทั้ง AFTA และ FTA ทั้งหลายต่างกล็ะเลยบริบททางสังคม การตอบคาํถามวา่ประเทศไทยพร้อมแลว้

หรือไม่ กต็อ้งตอบวา่พร้อม แต่เฉพาะสาํหรับนกัลงทุนต่างชาติ และปัญหาใหญ่ท่ียงัไม่ถกูจดัการ คือ 

ปัญหาการปรองดองของชาติ ต่างชาติกาํลงัมองหาเสถียรภาพมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ รวมทั้งมาตรการทาง

ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆท่ียงัไม่สอดคลอ้งกนักบั ASEAN จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนในอนาคต  

 

• ส่ิงท่ีตอ้งทาํเป็นอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ การจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่กลุ่มคนยากจนขาดท่ีดินทาํกินซ่ึงตอ้งหาวธีิท่ี

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเห็นพอ้งตอ้งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิทธิในท่ีดินของคนต่างชาติท่ีจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีการวางระเบียบกาํกบัอยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ีหากเป็นไปไดค้วรจะเป็นการกาํกบัไม่ใช่การหวงกั้น 

และพึงมีการชดเชยในกรณีการสูญเสียท่ีดินดว้ย 

 

• นอกจากน้ีการเช่ือมโยงและความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีตอ้งมีการ

อภิปรายทั้งในเชิงของลทัธิเสรีนิยมและลทัธิคุม้ครอง (liberalization and protectionism) และส่ิงท่ีได้

ขาดหายไป คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีควรเขา้มาแต่แรกเร่ิม อีกทั้งยงัขาดในส่วนของการปฏิบติั

ตามแผนแม่บทการเช่ือมโยงอาเซียน (ASEAN Master Plan of Connectivity) 

 

 


