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อาเซียนอยู่ตรงไหนของภมูศิาสตร์ทางเศรษฐกจิโลก

จีน-4,402

อนิเดีย-1,210

อาเซียน-1,507

อียู27-18,142
สหรัฐ-14,265เกาหลี-4,402

ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด์-1,139

ญี�ปุ่น-4,924

ทีม่า : ASEAN Secretariat



การเตบิโตของเอเชีย

ทีม่า : IMF



สถานะของประเทศไทยในอาเซียน
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1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade 
in Goods Agreement: ATIGA)

ความตกลงสาํคัญที�นําไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

in Goods Agreement: ATIGA)
2. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน  
3. ความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
4. ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน  4. ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน  



สนิค้าในรายการลดภาษี ปี 2558

อาเซียนเดมิ ภาษี 0%

ปี 2553

การเปิดเสรีสินค้า

CLMV-เวียดนาม ลาว พมา่ กมัพชูา ภาษ ี0%

อาเซียนเดมิ ภาษี 0%

รายการยกเว้น
• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL) ภาษีไมต่้องเป็น 0% แตต่้อง < 5%
• รายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) สนิค้าในรายการออ่นไหวสงู 

(Highly Sensitive List) ลดภาษีลงในระดบัที<ต้องตกลงกนั (10-40%)
• รายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) สนิค้าในรายการออ่นไหวสงู 

(Highly Sensitive List) ลดภาษีลงในระดบัที<ต้องตกลงกนั (10-40%)
• รายการยกเว้นทั�วไป (General Exclusion List)



บรไูน (2) กาแฟ / ชา

กมัพชูา  
(6)

สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื�อสตัวป์ีก / เนื�อปลา / กลว้ยไมแ้ละไมต้ดัดอกบางชนดิ / พชืผัก / 
ผลไม ้

ลาว สตัวม์ชีวีติและสตัวเ์ลี�ยงสําหรับใชง้านและทําพันธุ ์/ สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อ สว่นอื-นที-

สินค้าอ่อนไหว

ลาว
(12)

สตัวม์ชีวีติและสตัวเ์ลี�ยงสําหรับใชง้านและทําพันธุ ์/ สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อ สว่นอื-นที-
บรโิภคไดข้องโค กระบอื สกุร / เนื�อ สว่นอื-นที-บรโิภคไดข้องสตัวป์ีก / ปลามชีวีติ / ไข่
สตัวป์ีกทั �งเปลอืก / เครื-องในสตัว ์/ พชืผักสด / พชืผักแชเ่ย็นแชแ่ข็ง / มนัสําปะหลงั มัน
เทศ มันอื-นๆ / ลกูนัต สดหรอืแหง้ และผสมผลไมแ้หง้ / ผลไม ้

มาเลเซยี
(13)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื�อสกุร / เนื�อไกแ่ชเ่ย็นแชแ่ข็ง ไมไ่ดต้ดัเป็นชิ�น / นมและ
ครมีมไีขมันเกนิรอ้ยละ 6 / ไขไ่ก ่ไขเ่ป็ด / ตน้ยางตดิตา / กะหลํ-า / ผลไม ้/ กาแฟไมไ่ด ้
คั-ว ไมไ่ดส้กัดคาเฟอนีออก / เมล็ดยาง / ไผ ่หวาย พชืใชถ้ักสาน / ยาสบู ซกิาร ์บหุรี-

พมา่ 
(7)

ถั-วลนัเตา ถั-วบนี / กาแฟยังไมไ่ดค้ั-ว / ชาเขยีว / ขา้ว / นํ�าตาลดบิ / รังไหม ไหมดบิ เศษ
ไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย(7) ไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย

ฟิลปิปินส์
(6)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อสกุร / เนื�อสตัวป์ีกและเครื-องใน / มันสําปะหลัง มัน
เทศ / ขา้วโพด ขา้วซอรก์มั

เวยีดนาม
(9)

สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อและเครื-องในไก ่ไกง่วง เป็ด / เนื�อและสว่นอื-นที-บรโิภคไดข้อง
กบ กระตา่ย / ไข ่/ พชื กหุลาบ ตน้โรโดเดนดรอน ตน้ชวนชม / สม้ มะนาว เกรปฟรตุ / 
ขา้ว / ไสก้รอก / นํ�าตาลจากออ้ยหรอืหวับที

ไทย (4) ไมต้ดัดอก / มันฝรั-ง / กาแฟ / เนื�อมะพรา้ว



ประเทศ สนิค้า อตัราภาษี

ลดภาษีเป็น

สินค้าอ่อนไหวสูง

อินโดนีเซีย
ข้าว ลดภาษีเป็น

25% ในปี 2015 (2558)

นํ Eาตาล ลดจาก 30-40% เป็น
5-10% ในปี 2015 (2558) 

ลดภาษีเป็นมาเลเซีย ข้าว ลดภาษีเป็น
20% ในปี 2010 (2553)

ฟิลปิปินส์ ข้าว คงภาษีไว้ที< 40% ถงึปี 2015 และ
หลงัจากนั Eน จะลดเหลือ 35%

8



การเปิดเสรสีินค้าผลผลิตข้าวและต้นทุนเปรียบเทยีบ
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การเปิดเสรสีินค้าผลผลิตมันสาํปะหลังและต้นทุนเปรียบเทยีบ
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* ตวัเลขรัฐบาลปี 2552
ทีม่า : สมาคมการค้ามนัสําปะหลงัไทย 

2550



ข้อสังเกตบางประการ

ประเทศไทยไมก่ําหนดสินค้าออ่นไหวสงูเลย และกําหนดสินค้าออ่นไหวไม่กี<
รายการ เนื<องจากเหตผุล 2 ประการคือ

1.การกําหนดนโยบายเปิดเสรีสินค้าการเกษตรบางรายการ เชน่ กรณี1.การกําหนดนโยบายเปิดเสรีสินค้าการเกษตรบางรายการ เชน่ กรณี
ข้าวโพด และถั<วเหลอืง โน้มเอียงไปเพื<อผลประโยชน์ของบริษัท
อาหารสตัว์ มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ย

2. เป็นความบกพร่องในการวิเคราะห์ เช่น ประเมินวา่ประเทศไทย
ได้เปรียบประเทศอื<นๆในสินค้าข้าว



กรณีการเปิดเสรีการลงทุน-ACIA

• ให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากับคนในประเทศ
• เปิดเสรีให้กับนักลงทุนนอกอาเซียนที�ได้เข้ามาลงทุนใน

อาเซียน (Foreign owned Asian Investor)อาเซียน (Foreign owned Asian Investor)

กาํหนดประเภทการลงทุนเป็น

• รายการยกเว้นเป็นการชั�วคราว 
(Temporary Exclusion List-TEL)(Temporary Exclusion List-TEL)

• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL)
• รายการยกเว้นทั�วไป(General Exclusion

List)



รายการข้อสงวนชั�วคราวที�จะต้องเปิดการลงทุนในปี 2553

เขตการลงทุนอาเซียน AIA เดมิได้กาํหนดรายการสงวน
ชั�วคราวซึ�งประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีภายในปี 2553 
ได้แก่ได้แก่

1. การทาํประมง เฉพาะการเพาะเลี Aยงสัตว์นํ Aา
2. การทาํป่าไม้จากป่าปลูก 
3. การทาํกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พชื 

3 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่าง3 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ(กนศ.) จัดประชุมครัAงที� 2/2522 มีมตเิหน็ชอบให้ถอน
สาขาที�เคยสงวนไว้ในรายการสงวนชั�วคราวเพื�อให้นักลงทุน
อาเซียนเข้ามาลงทุนได้ในปี 2553 ทั Aงสามสาขา



ข้อสังเกตบางประการ

• ผู้เจรจาประเมนิว่าประเทศไทยได้เปรียบจากการเปิดเสรี
การลงทุนเช่นเดียวกับสิงคโปร์ จงึไม่พยายามสงวนการ
ลงทุนในสาขาเกี�ยวกับการเพาะขยายพนัธุ์พชื การปลูกลงทุนในสาขาเกี�ยวกับการเพาะขยายพนัธุ์พชื การปลูก
ป่า และการเพาะเลี Aยงสัตว์นํ Aา

• ไม่ได้คาํนึงถงึนักลงทุนนอกอาเซียนที�ได้ลงทุนในอาเซียน
จะได้รับสิทธิดังกล่าว

• ไม่ได้คาํนึงถงึปัญหาและข้อจาํกัดของเกษตรรายย่อยเมื�อ
เปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่เปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่

• มีการผลักดันของบริษัทยักษ์ใหญ่ และบรรษัทข้ามขาติ
เพื�อให้มีการเปิดเสรีการลงทุนอย่างกว้างขวาง



การคัดค้าน

8 ตุลาคม 2552  ศ.ระพ ีสาคริก
และ 103 องค์กรภาคประชาชน
เคลื�อนไหวคัดค้าน



ความคืบหน้า

• 30 ตุลาคม 2552 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื�อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัด
เวทรีับฟังความคดิเหน็

• 30 ตุลาคม 2552 คุณหญิงสุพัตรา มาศดษิฐ์ ทาํจดหมายถงึ• 30 ตุลาคม 2552 คุณหญิงสุพัตรา มาศดษิฐ์ ทาํจดหมายถงึ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ยกเลิกการเปิดเสรีใน 3 สาขาดงักล่าว

• 12 พฤศจกิายน 2552 กนศ.มีมตใิห้ชะลอการเปิดเสรีการลงทุนใน 3 
สาขา

• 12 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบให้ชะลอการเปิดเสรีการ
ลงทุน 3 สาขา

• พฤศจกิายน 2554 รัฐบาลใหม่เสนอต่อให้สภาเพื�อเหน็ชอบให้มีการเปิด• พฤศจกิายน 2554 รัฐบาลใหม่เสนอต่อให้สภาเพื�อเหน็ชอบให้มีการเปิด
เสรีการเลี Aยงกุ้งมังกรสายพันธุ์ไทย การเลี Aยงปลาทนู่าในกระชังนํ Aาลึก 
และ เมล็ดพนัธุ์หอมหวัใหญ่

• ขณะนี Aมีการตั Aงคณะนักวจิัยซึ�งเป็นอดตีผู้บริหารบรรษัทเมล็ดพนัธุ์ข้าม
ชาตเิพื�อศึกษาว่าจะมีการเปิดเสรีเพิ�มเตมิในสามสาขาดงักล่าวหรือไม่


