เหลียวหลัง-แลหนา FTAs
ปุจฉา
นับตั้งแตป 2546 ถึงปจจุบัน มีการกลาวถึงและวิพากษวิจารณถึงผลดี-ผลเสียของการจัดทํา
FTAs อยางกวางขวาง จวบจนกระทั่ง ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2550 ซึ่ง
ในมาตรา 190 ไดระบุเรื่องการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการคาการ
ลงทุนของประเทศอยางมีนยั สําคัญ ตองมีการศึกษาผลกระทบ และมีมาตรการแกไขเยียวยาเพื่อ
รองรับผลกระทบดานลบที่อาจเกิดจากการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศนั้น ทําใหประเด็น
เรื่อง FTAs เปนที่สนใจ และมุงไปที่การศึกษาผลกระทบจาก FTAs วาจะเกิดขึ้นกับกลุมสินคาใด
และเมื่อไดรับผลกระทบแลว รัฐมีมาตรการเยียวยาอยางไร โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไมไดให
น้ําหนักเทาที่ควรถึงผลดีที่เกิดกับประเทศไทย จนทําใหคนไทยบางกลุมไขวเขวและมอง FTAs ใน
แงราย ทั้งๆทีแ่ งดีก็มีอยูไมนอย ในขณะเดียวกัน ผูไดรบั ผลกระทบดานบวก/ไดประโยชนจากการ
ทํา FTAs ก็มักจะเก็บเนื้อเก็บตัว แตผูที่ไดรบั ผลกระทบดานลบ/เสียประโยชนก็จําเปนตอง
ปรับตัวชึ่งเปนสิ่งที่หลีกหนีไมพนในโลกของการแขงขันทางการคา
ทั้งนี้ หากวิเคราะหถึงเบื้องลึกของการจัดทํา FTAs แลวจะพบวา เราใช FTAs เปนกลไกใน
การสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูป ระกอบการไทย ดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ เพิ่มโอกาสในการสงออก/ขยายตลาด ปรับโครงสรางการผลิตและ
โครงสรางทางสถาบันในทุกภาคสวนของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใตเงื่อนไขของ
สภาพการณการคา-การลงทุนของโลกที่แปรเปลี่ยนไป กรณีของ FTAs ในทีน่ ี้ จะหยิบยกประเด็น
การสงออกมาพินิจพิจารณาวาในชวงที่เริม่ มีสัญญาณการสงออกถดถอยนั้น FTAs เปนกลไกหนึง่ ที่
ชวยขับเคลื่อนการสงออกไดมากนอยแคไหน และอยางไร
เปาหมายการสงออก ป 2551 กับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในป 2551 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดเปาหมายการขยายตัวของ
มูลคาการสงออกไวที่รอยละ 12.5 คิดเปนมูลคา 171,537 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีขอสมมติที่
สําคัญ 2 ประการ คือ คาเงินบาทมีเสถียรภาพ และมีคาเฉลี่ยประมาณ 33.50 บาท/เหรียญสหรัฐฯ และ
ราคาน้ํามันดิบดูไบถัวเฉลี่ย ในป 2551 อยูที่ 85.00 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล สําหรับสินคาเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตรไดมกี ารกําหนดเปาหมายการขยายตัวไวที่รอยละ 4.1 (สัดสวนคิดเปนรอยละ
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13.7 ของมูลคาสงออกรวม) และสินคาอุตสาหกรรมสําคัญ 1 ไดมกี ารกําหนดเปาหมายใหขยายตัวรอย
ละ 12.8 (สัดสวนคิดเปนรอยละ 66.6 ของมูลคาสงออกรวม) สวนตลาดสงออก ไดกําหนด
เปาหมายตลาดหลักใหขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 (สัดสวนคิดเปนรอยละ 51.2 ของมูลคาสงออก
รวม) ไดแก สหรัฐฯรอยละ 2.0 ญี่ปุนรอยละ 10.0 สหภาพยุโรป (15) รอยละ 7.0 และ อาเซียน (5)
รอยละ 8.8 และตลาดใหมกาํ หนดเปาหมายใหขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.7 (สัดสวนคิดเปนรอยละ
48.8 ของมูลคาสงออกรวม) เปาหมายที่เพิม่ ขึ้นในอัตราสูง ไดแก ลาตินอเมริกา (รอยละ 25.0) ยุโรป
ตะวันออก (รอยละ 25.0) อินโดจีนและพมา (รอยละ 20.0) ตะวันออกกลาง (รอยละ 20.0) แอฟริกา
(รอยละ 20.0) และตลาดที่มีการจัดทํา FTA ไดแก อินเดีย (รอยละ 40.0) ออสเตรเลีย (รอยละ 20.0)
และจีน (รอยละ 20.0)
วิสัชนา
จากเปาหมายการสงออกของกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน
จะเห็นไดวา
นอกเหนือจากตลาดใหมที่กระทรวงพาณิชยมุงสงเสริมแลว ตลาดทีม่ ีการจัดทํา FTAs และมีผล
ในทางปฏิบัตแิ ลว เชน อินเดีย ออสเตรเลีย จีน ไดมีการตั้งเปาหมายไวคอนขางสูง และสําหรับตลาด
เดิมก็มีการตั้งเปาหมายสูงทีญ
่ ี่ปุนซึ่งไดมีการจัดทํา FTA กับไทย และมีผลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2550 ทั้งนี้ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของการสงออกที่เกิดขึ้นจริงในป 2551 ที่ผาน
มากับเปาหมายที่ตั้งไว พบวา มูลคาการสงออกในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ ยังคงอยูในระดับสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไว โดยมีมูลคาที่ 177,841.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 แตหากพิจารณา
ในรูปเงินบาทอยูที่ 5,853,628.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 10.4 ต่ํากวาเปาหมายทีว่ าง
ไว และขอสมมติคาเงินบาทออนกวาคาที่เกิดขึ้นจริงที่อยูที่ 33.38 บาท/ดอลลารสหรัฐ ขณะที่ราคา
น้ํามันดิบดูไบในชวงปลายปลดลงอยางตอเนื่อง แตยังคงทําใหคาเฉลี่ยทั้งปสูงกวาคาที่ไดสมมติไว
เมื่อพิจารณาตลาดสงออกโดยเฉพาะในตลาดที่มีการจัดทํา FTAs พบวา ตลาดที่มี
อัตราขยายตัวของการสงออกเกินเปาหมาย คือ ญี่ปุน และออสเตรเลีย ขณะที่ตลาดอินเดีย และจีนต่ํา
กวาเปาหมายคอนขางมาก ดังนั้น การจะกลาววา FTAs เปนกลไกขับเคลื่อนการสงออก นับถึง
ขณะนีย้ ังไมมหี ลักฐานชี้ไดชัดเจนนัก เนือ่ งจากยังคงมีปจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน ประเทศ
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ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส ยานยนต สิ่งทอ เม็ดพลาสติก วัสดุกอสราง อัญมณี ผลิตภัณฑยาง สิ่งพิมพ กระดาษและบรรจุภัณฑ
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเภสัช/เครือ่ งมือแพทย
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เหลานี้ (ญี่ปนุ ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ) ตางก็มีการจัดทํา FTAs กับประเทศอื่นๆที่เปนคูแขงของ
ไทยในทํานองเดียวกัน2 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาเหลานั้น สินคาที่ไทยสงออกไปยังประเทศ

รายการ
ขอสมมติ
คาเงินบาท
ราคาน้ํามันดิบดูไบ
การสงออก
อัตราการขยายตัว
มูลคาการสงออก
อัตราขยายตัวในตลาด FTA
ญี่ปุน
อินเดีย
ออสเตรเลีย
จีน
อัตราการขยายตัวในตลาด
ใหมอื่นๆ
ลาตินอเมริกา
ยุโรปตะวันออก
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา

เปรียบเทียบเปาหมายการสงออกกับขอเท็จจริง ในป 2551
เปาหมาย
ขอเท็จจริง
33.50 บาท/เหรียญสหรัฐ
85 เหรียญสหรัฐ/บารเรล

33.38 บาท/เหรียญสหรัฐ
93.5 เหรียญสหรัฐ/บารเรล

รอยละ 12.5 (เหรียญสหรัฐ)
171.5 แสนลานเหรียญสหรัฐ

รอยละ 15.6 (เหรียญสหรัฐ)
177.8 แสนลานเหรียญสหรัฐ

รอยละ 10
รอยละ 40
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 10.9
รอยละ 27.7
รอยละ 34.4
รอยละ 9.1

รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 27.1
รอยละ 27.5
รอยละ 25.2
รอยละ 44.5

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวบรวมโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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หากไทยไมดําเนินการจัดทํา FTAs กับประเทศที่กลาวถึงขางตน ไทยก็จะเปนฝายเสียเปรียบประเทศคูแขงของไทยในตลาดสงออก
ดังกลาว ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตร FTAs ในกรณีที่กลาวถึงนี้ เปนแคเพียง “ยัน” คูแขงไวเทานั้น สวนภาระที่เหลือเปนหนาที่ของ
ผูประกอบการไทยที่จักตองปรับตัวใหไดในทามกลางวิกฤตและโอกาส ดังนั้น สรุปไดวา ทํา FTAs ดีกวา ไมทาํ FTAs ประเด็นจึงอยูท ี่
(จะ) ทํา FTAs อยางไร?
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เหลานั้นเปนสินคาที่ไทยมีขดี ความสามารถในการแขงขันจริงหรือไม ความพรอม
ของผูประกอบการไทยในการใชประโยชนจาก FTAs และ กฎเกณฑในทางปฏิบัติอื่นๆ ทั้งที่เขาขาย
เปนและไมเปน Non-Tariff Barriers เปนตน
การวิเคราะหผลกระทบจากการทํา FTAs ในเชิงแยกสวน แบบ หนึ่ง บวก หนึ่ง เปน
สอง คงไมไดอรรถรสเทาที่ควรจะเปน เพราะผลกระทบมีการสงผานหลายชั้น หลายขั้นตอน ซึ่งกิน
ระยะเวลาทีย่ าวนานแตกตางกันไป
ตัวการสงออกขางตนเปนเพียงแคตัวเลขเร็วในเบื้องตน
(Explicit) แตไมไดใหภาพเบื้องหลังการถายทํา (Behind the Scene) และอาจกลาวไดวา เหมือน
มอง/คิดแบบ สมการชั้นเดียว อันที่จริงแลว จําเปนตองคิด/มองในแงมุมที่เปน สมการเชิงซอน/
หลายชั้น ถึงผลกระทบที่มีตอประเทศไทยโดยรวม แมวิธีการใหไดมาที่เปนตัวเลขในดานอื่นๆซึ่ง
เปนผลจากการทํา FTAs ไมถึงกับชัดเจนมากนัก (Implicit) 3
FTAs เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มุงลดอุปสรรคทางการคาและใหสิทธิประโยชนพิเศษ
ทางการคาระหวางสองฝายภายใตขอตกลง/ผูกพันที่กําหนดไว แนนอนวา ประเทศ/กลุมประเทศทัง้
สองฝายที่เจรจากันจะมีสินคา/บริการบางกลุมที่ไดประโยชนและเสียประโยชนทแี่ ตละฝายจักตอง
รับไปดําเนิน (สงเสริม/ปรับปรุง/แกไข/เยียวยา) ตอไป ตามกลไก/กติกาที่สากลยอมรับ อันที่จริง
แลวการจัดทําการเปดเสรีการคาแบบทวิภาคี (FTAs) แตกตาง กับจากการจัดทําการเปดเสรีการคา
แบบพหุภาคี (Multilaterl Trade Agreerment: MTA) อยูตรงที่เงื่อนไขของความเร็ว (Speed) ที่เร็ว
ขึ้น และ ขนาด (Magnitude) ที่แตละฝายจักตองปรับตัวใหสอดรับกับความเร็ว สวนทิศทาง
(Direction) นัน้ เหมือนกัน/ไปในทางเดียวกันทั้ง FTAs และ MTA

บทความ โดย

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
เสนอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
โครงการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะและการสราง Public Awareness
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อันที่จริงแลว การผลิตสินคา/บริการที่มีการสงออกจํานวนมากในปจจุบันมีลักษณะเปน Regional/Global Value Chain
(Production Network) ซึ่งมีการ Outsourcing ใหกับผูประกอบการไทยและ/หรือมีการลงทุนจากตางชาติในสัดสวนที่สูง และ
บางรายการก็มี Import Content สูงดวย ซึ่งมีผลการสรางงาน การสรางรายได และการถายทอดเทคโนโลยี ประเด็นเหลานี้ ไปเกี่ยว
โยงกับ กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา (Rule of Origins) การสราง Local Suppliers ในประเทศ การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และเงือ่ นไข
การเปดเสรี 4 Modes ในภาคบริการ และกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 2542 เปนตน
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