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โดย คุณอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
จากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่ผานมา อาจมีผลกระทบตอการติดตอหรือสรางความสัมพันธกับสหรัฐฯ ซึ่งหากมีการบริหารจาก
โดนัลด ทรัมปเชนเดิม ที่มีนโยบาย American First ดวยแลวนั้น จะสามารถคาดการณมุมมองในทางการคาไดยาก แตหากมีการบริหารจากโจ ไบ
เดนซึ่งเปนผูที่ใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธมิตรทางการคามากกวาโดนัลด ทรัมป อาจจะสงผลที่ดีขึ้นตอประเทศไทย
แตทั้งนี้มองวาประเทศไทยยังไมพรอมกับการเขาสูการคาเสรี FTA ใหมๆ ยกตัวอยางเชน CPTPP เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ไทยยังตอง
มีการเตรียมความพรอม และหากสหรัฐฯเปลี่ยนเปนพรรค Democrat ก็มองวาสหรัฐฯไมนา หวนกลับมาทําขอตกลงเดิม เนื่องจากเคยเปนผู
เริ่มตนการเจรจา CPTPP อีกทั้งสหรัฐฯชอบที่จะเปนผูควบคุม ในขณะที่ CPTPP ไดทําการถอดเรื่องที่เปนความตองการของสหรัฐฯออกไปแลว ซึ่ง
คาดวาทางสหรัฐฯนาจะเจรจา FTA ในขอตกลงใหมของเขาเอง
ปจจุบันไทยมีการทําการคาเสรี (FTA) ทั้งหมด 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งความสําคัญของ FTA คือ หากมีการสงสินคาออกนอก
ประเทศและมี FTA ดวย สินคานั้นจะไมถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากร ทําใหมีความไดเปรียบตอการแขงขันในตลาด ซึ่ง FTA ที่ไทยทําการตกลงนั้น จะ
ประกอบดวยขอบทพื้นฐานในเรื่องของการคาสินคา ซึ่งประเทศไทยกับประเทศในกลุม FTA จะไมถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรระหวางกัน, การคา
บริการ, มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช, มาตรฐานอุปสรรคทางการคาดานเทคนิค ฯลฯ แตใน FTA ขอบทใหมจะเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม
แรงงานมากขึ้น เชน ทรัพยสินทางปญญา, แรงงาน, การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ฯลฯ
ทั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ปรากฏใน FTA ใหม
1. Patent Linkage เปนประเด็นสําคัญสําหรับทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับยา เนื่องจากโดยปกติประเทศไทย เมื่อใดก็ตามที่มีผู
คิดคนยาหรือสิ่งประดิษฐใหมๆคนแรกของโลกและตองการที่จะขายสินคานั้นดวยจะตองมีการจดสิทธิบัตรและตองมี อย. ซึ่งสิทธิบัตรจะ
ไดรับการคุมครองระยะเวลา 20 ป ทั้งนี้ขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญากับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอมูลจะไมไดเชื่อมโยง
กัน แต FTA ใหมของประเทศที่พฒ
ั นาแลวจะมีระบบขอมูลที่เชื่อมโยงกัน
2. CL (Compulsory Licensing) คือ การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร โดยปกติสิทธิบัตรจะไมสามารถใหคนที่ไมใชเจาของสิทธิบัตรทํา
การผลิตและการขายได แต CL จะทําใหในกรณีถามีเหตุผลเพื่อประโยชนสาธารณะที่เหมาะสม กฎหมายอนุญาตใหเอกชน หรือ
หนวยงานของรัฐ สามารถใชสิทธิของเจาของสิทธิบัตรได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิ
3. Patent Term Extension คือ การขอขยายระยะเวลาความคุมครองสิทธิบตั ร เนื่องจากความลาชาของกระบวนการจดสิทธิบัตร จึง
ตองชดเชยความลาชาใหบริษัทที่มาขึ้นทะเบียนยาอีก 5 ป
4. Data Exclusivity โดยทั่วไปการขึ้นทะเบียนยาตองมีผลทดสอบวายามีความปลอดภัย ซึ่งที่ผานมา อย. ยอมใหบริษัทที่มาขึ้นทะเบียน
ไมตองทําการทดสอบเอง สามารถอางอิงการทดสอบได แตถาทํา FTA หนวยงานอาจจะตองทําการตรวจสอบเอง จึงยังเปนเรื่องที่
พิจารณาอยู
5. UPOV 1991 การคุมครองพันธุพ
 ืช ไทยตองมีการแกไข พรบ. คุมครองพันธพืช และสรางความเขาใจกับเกษตรกร
6. การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
7. รัฐวิสาหกิจ ใน FTA ใหมนั้นจะเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อกําไร ไมใชเพื่อสังคม และมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม
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8. แรงงาน ตองปฏิบัตติ ามหลัก International Labour Organization (ILO) ซึ่งมี 4 หลักการ ไดแก 1. ไมบังคับใชแรงงานเด็ก 2. การ
สงเสริมและนโยบายการจางงานใหเปนขั้นพื้นฐาน 3. อนุญาตใหแรงงานตางดาวเปนผูรวมการกอตัง้ สหภาพแรงงาน 4. โอกาสและการ
ปฏิบัติใหมีสิทธิเทากับแรงงานไทย
การที่ประเทศไดมีการเปดเสรีภาคบริการนั้นหมายความวา ประเทศไทยพรอมใหชาวตางชาติเขามาถือหุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย ดังนั้น จึงมีกฎหมายมาคุมครองธุรกิจที่ไมอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาทําการแขงขันในตลาด คือ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. 2542 มีดังนี้
บัญชี 1 ไมอนุญาตใหตา งดาวประกอบกิจการ เชน การทําไร ทํานา ทําสวน เปนตน
บัญชี 2 ธุรกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ปลอดภัย จารีตประเพณี หรือทรัพยากรธรรมชาติ หากจะเขามาประกอบธุรกิจในไทยตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย
บัญชี 3 ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับคนตางดาว หากจะเขามาประกอบธุรกิจในไทยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ซึ่งในการเจรจา FTA ที่ผานมา มีการเปด AFAS ในประเทศกลุมอาเซียน และ การเปด RCEP ถือเปนความตกลง FTA ที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก โดยในอนาคตจะมีสินคา ที่เรียกวา Made in RCEP หมายความวาสามารถนําวัตถุดิบจากประเทศใดก็ไดในกลุม RCEP
มาผลิตในประเทศไทย แลวสงออกสินคาโดยใชใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาโดยใชฟอรมของ RCEP
ดังนั้น ความทาทายในปจจุบัน คือ
1. การแขงขัน เกิดการแขงขันในเรื่องของสภาพแวดลอม การดึงดูดการลงทุน และกฎระเบียบ
2. เทคโนโลยี เชน ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)
3. ความตองการของตลาดและผูบริโภค
4. อื่นๆ เชน covid-19, สังคมผูสูงอายุ, มาตรฐานสิ่งแวดลอมสุขภาพ
อยางไรก็ตาม ทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน FTA ภายใต พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งโดย
ปกติผูที่ไดรับผลกระทบจาก FTA สามารถแจงเรื่องไปที่กรมการคาตางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือและการสนับสนุน แตการชวยเหลือนั้นเปน
การของบประมาณรายปเพื่อเยียวยาผูไดรับผลกระทบและเปนการชวยเหลือแบบ In-kind ที่ไมสามารถใหเงินกับคนที่ตองการได แตจะเปนการให
คําแนะนํา คําปรึกษาหรือจัดสัมมนา ซึ่งการชวยเหลือแบบนี้ไมตอบโจทยผูที่ไดรับผลกระทบจาก FTA จึงนํามาสูแนวคิดการจัดตั้งกองทุน FTA
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หัวขอ Opportunities or Threats : Thailand’s Trade and Investment in International Market
(Global design, local produce, Rethinking supply chain)
โดย คุณกลินท สารสิน ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ปจจุบันแผนงานของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันใหภาครัฐดําเนินการเรื่อง Ease of Doing
Business คือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคาขายและผลักดัน E-Government รวมถึงสิ่งที่หอการคาไทยรวมทํากับภาครัฐ
คือ การแกปญหาหมอกควัน เชน การใชระบบของ Kubota จากโครงการเกษตรปลอดการเผา
ในอนาคตเรื่องการคาระหวางประเทศ มองวาอาจเกิดการกีดกันทางการคาสูงขึ้น มีนโยบายการคาระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
ยกตัวอยางเชน ตอนที่โดนัลด ทรัมปแบนสินคาจากประเทศจีนนั้นสงผลดีกับประเทศไทย ทําใหประเทศไทยมีการสงออกสินคามากขึ้น แตหากโจ ไบ
เดนมาบริหาร มองวาอาจกลับสูการเปน Fair Game กับสินคาของประเทศตางๆ ซึ่งทําใหสหรัฐฯ มีตวั เลือกในการทําการคาจากประเทศอื่นมากขึ้น
อยางไรก็ตามแมจะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีเปนโจ ไบเดน การเปน American First ก็ไมไดลดลงเลย เนื่องจากเปนนโยบายที่ครองใจประชาชนใน
สหรัฐฯมากพอสมควร เพียงแตจะมีบทบาทในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเขามาเกีย่ วของดวย ดังนั้น Free Trade อาจจะยังไมไดเกิดขึ้นไดโดยงาย
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ Value Chain (Regional) มากขึ้น เรื่องของโลจิสติกส เชน ขณะนี้มีประเด็นเรื่องการไมมีเรือ/ตูคอนเทนเนอรในการ
สงออกสินคา และมีเรื่องของ Omni Channels ซึ่งยิ่งมีชองทางในการใหขอมูลของตัวสินคามากเทาไหร โอกาสในการขายก็มีมากขึ้นเทานั้น รวมถึง
เรื่องของ Sustainable Development Goals (SDG) เปนกติกาโลกและเงื่อนไขเพื่อกีดกันทางการคา
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการคา โดยอาจมีการปรับผลิตภัณฑที่เนนกลุมผูสูงอายุมากขึ้น มี
กระบวนการตอบสนองตอผูบริโภคเร็ว ทําการ Diversify Risk โดยกระจายทัง้ supply sourceและตลาด มีการปรับตัวใหทันเทคโนโลยี เชน การ
ซื้อขายผานออนไลน หรือการสรางแอพลิเคชั่นชวยเหลือตางๆ มีการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบและกฎหมาย และการให
ความสําคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินในการผลักดันการคาใหเปน Local Currency
ทั้งนี้ จากการประกาศ พรก. สถานการณฉุกเฉิน สําหรับการเกิด covid-19 สงผลใหตั้งแต ณ วันประกาศจนถึงปจจุบันไมมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไดแกไขปญหาโดยการสรางรายไดจากการทองเที่ยวในประเทศไทยผานมาตรการ
กระตุนการทองเที่ยวตางๆ และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว ในดานความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA และการเกิดของ New
Normal จะเห็นวามีธุรกิจเกิดใหมหลัง covid-19 มากมาย ยกตัวอยางเชน ธุรกิจบริการถึงบาน เชน Food Delivery สปา ทําผม เปนตน
ขณะนี้ทางหอการคาไทยพยายามเพิ่มมูลคาสินคาและบริการใหแกชาวบาน เชน การปลูกโกโก/กาแฟ แทนการปลูกขาว เนื่องจากได
ราคาที่ดีกวา และหอการคาไทยยังสนับสนุนเทคโนโลยี Biofloc การเลี้ยงปลาโดยไมตองเปลี่ยนนํ้า นอกจากนี้ทางหอการคาไทยยังมีการผลักดัน
เรื่อง Circular Economy (CE) ซึง่ จะเนนเรื่องการจัดการขยะอาหารและขยะพลาสติก
ธุรกิจใหมดานการคาและบริการในอนาคต มีดังนี้
1. Creative & Cultural Economy เปนการสรางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม ในการผลักดันดานวัฒนธรรมไทยผสานกับความคิด
สรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้นยัยังไมไดมีการสนับสนุนในดานนี้มากนัก
2. Wellness Hub ในเรือ่ งของ Medical & Wellness Tourism สรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาและดูแลสุขภาพ โดยการใช
Happy Model ซึ่งประกอบดวย กินดี อยูดี ออกกําลังกายดี และแบงปนสิ่งดีๆ
3. Regional Headquarters ซึ่งประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เอื้อตอการคาและบริการ
ทั้งในและตางประเทศ เตรียมความพรอมของ Infrastructure และพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของคน
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