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โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่นสนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย เป็นชุดโครงการประสานงานที่ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ว่าในบริบทโลก
สมัยใหม่ ประเทศต่างๆ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกี่ยวพันและส่งอิทธิพลต่อกันลึกซึ้ง
กว้างขวาง ดังนั้น การท�ำความรู้จักและเข้าใจประเทศอื่นๆ จึงมีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศส�ำคัญๆ
เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีบทบาทและอิทธิพลต่อโลก ภูมิภาค และต่อประเทศไทยทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรม การปรับเปลีย่ นโครงสร้างภายในประเทศ
หรือบทบาทพฤติกรรมแสดงออกของญี่ปุ่นส่งผลต่อไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งรวดเร็ว รุนแรง และเป็นไปอย่างช้าๆ การท�ำความรู้จักและเข้าใจประเทศญี่ปุ่น
จึงเป็นประโยชน์ทั้งในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ประเทศ หรือก�ำหนดจุดยืนของประเทศต่อญี่ปุ่นและต่อประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และในแง่มุมของการมองมุมกลับเปรียบเทียบทบทวนเพื่อเห็นภาพและเข้าใจ
ประเทศไทยที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นกัน
เอกสารชุด “ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น” เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตตามเป้าหมาย
ของโครงการฯ เพื่อประมวลข้อมูลความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นเผยแพร่ในสังคมไทย
โครงการฯ มี ค วามคาดหวั ง ว่ า สั ง คมไทยจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเอกสารชุ ด นี้
ตามสมควร
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ตามทฤษฎีทางการค้า การท�ำการค้าย่อมมีผไู้ ด้และเสียประโยชน์
and
loss) และไม่มีทฤษฎีใดที่อธิบายว่าการค้าจะช่วยสร้างประโยชน์อย่างเท่าเทียม
หลักการของการค้าเสรี (trade liberalization) ซึง่ ท�ำงานอยูบ่ นหลักความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) และความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างประเทศในการขจัดอุปสรรคทางการค้า ถูกอ้างว่าจะช่วยให้ประเทศ
มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยเสริมสร้างการค้า (trade
creation) อันจะมีผลท�ำให้สวัสดิการ (welfare) ของประเทศเพิม่ ขึน้ (Smith, 2014)
ดั ง นั้ น จึ ง มี ข ้ อ ถกเถี ย งมาโดยตลอดว่ า การค้ า ระหว่ า งประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
ซึง่ ส่วนใหญ่สง่ ออกสินค้าเกษตร กับประเทศพัฒนาแล้วซึง่ ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่ไม่เท่าเทียม และยังคงเกิดค�ำถามว่าการเปิดเสรี
ทางการค้าจะช่วยให้ประเทศก�ำลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตร มีโอกาส
เข้าถึงตลาดและได้รบั ประโยชน์ทางการค้าเพิม่ ขึน้ จริงหรือไม่ (Bureau et al., 2006;
Koning and Andersen, 2007; Wise, 2008)

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic
Partnership Agreement หรือ JTEPA) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศก�ำลังพัฒนา คือ ประเทศไทย และประเทศพัฒนาแล้ว คือ ญีป่ นุ่ มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดเสรีทางการค้าและการ
ลงทุน รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยก่อนการจัดท�ำความตกลงนัน้
ภาครัฐและนักวิชาการไทย ได้มีการท�ำวิจัยเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสและผลกระทบ
ของความตกลงดังกล่าว และได้อธิบายว่า JTEPA จะก่อให้เกิดการขยายตัว
แก่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปของไทย เนื่องจาก สินค้าเกษตร
ของไทยมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า และมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าสินค้า
เกษตรของญีป่ นุ่ ซึง่ จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังญีป่ นุ่ ได้เพิม่ ขึน้
ในขณะที่สินค้าเกษตรของญี่ปุ่นที่จะถูกน�ำเข้ามาในไทยนั้นมีราคาสูง และสามารถ
ท� ำ ตลาดได้ เ ฉพาะกลุ ่ ม เท่ า นั้ น (niche market) อี ก ทั้ ง เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันสินค้าเกษตรจากประเทศในภูมภิ าคเอเชียด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนและเวียดนาม ดังนั้น JTEPA อาจเป็นประโยชน์ใน
การช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่น และ
การแข่งขันกับคู่ค้าอื่นของญี่ปุ่นด้วย (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2547; หงษ์ฟ้า
ทรัพย์บุญเรือง, 2547; Phongpaichit, 2007) อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน
ก็มีงานศึกษาจ�ำนวนหนึ่งที่อธิบายด้วยว่า ข้อตกลงในเรื่องสินค้าเกษตรภายใต้
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JTEPA ยังคงมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ญี่ปุ่นยังคงปกป้องตลาดสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี และไม่ มี ท ่ า ที ที่ จ ะเปิ ด ตลาดสิ น ค้ า เกษตรตามที่ ไ ทยคาดหวั ง
(กิตติ ประเสริฐสุข, 2547, กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน, 2550)
นอกจากนี้ JTEPA ยังเป็นทีว่ พิ ากษ์วา่ เป็นความตกลงทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้กบั กลุม่ ทุน
ในธุ ร กิ จ เกษตรของไทย มากกว่ า การเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ เกษตรกรส่ ว นใหญ่
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยของประเทศ (จักรชัย โฉมทองดี, 2547; กลุ่มศึกษา
ข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี ภ าคประชาชน, 2550; อรพรรณ กุ ล พรพั น ธ์ และ
พิษณุ เสงี่ยมพงษ์, 2555)
ปัจจุบัน JTEPA ถูกบังคับใช้มาแล้ว 10 ปี จากการส�ำรวจข้อมูลการค้า
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยในปี
พ.ศ. 2560 ไทยมีมูลค่าการค้ากับญี่ปุ่นอยู่ที่ 1,852,235.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2550 ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 1,612,928 ล้านบาท ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า JTEPA อาจมีผลช่วยให้ไทยและญีป่ นุ่ มีการท�ำการค้าระหว่างกันเพิม่ มากขึน้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดุลการค้า กลับพบว่า ประเทศไทยก็ยังคง
ขาดดุลการค้ากับญีป่ นุ่ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2550 ไทยขาดดุลการค้ากับญีป่ นุ่
อยู่ที่ -362,854 ล้านบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560 ก็ยังคงขาดดุลอยู่ที่ -342,525
ล้านบาท โดยการขาดดุลทางการค้าของไทยกับญี่ปุ่นเป็นผลมาจาก สินค้าส่งออก
ของไทยไปญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นสินค้าชิ้นส่วนประกอบและสินค้าเกษตรที่มีราคาถูก
ในขณะที่ สินค้าทีไ่ ทยน�ำเข้ามาจากญีป่ นุ่ เป็นสินค้าเครือ่ งจักรขนาดใหญ่ทมี่ รี าคาสูง
กว่า สถานการณ์ดังกล่าวนี้ จึงน�ำไปสู่ค�ำถามว่า มูลค่าทางการค้าระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นตามที่
คาดคะเนไว้ ใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราการพึง่ พาตนเองทางอาหารและ
อั ต ราแรงงานภาคเกษตรที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเกิ ด ขึ้ น ของนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า อาเบะโนมิกส์ (Abenomics) ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งต้องการ
ปฏิรูปโครงสร้างทางการเกษตรและการเปิดเสรีภาคเกษตร ข้อถกเถียงเรื่องปัญหา
และอุปสรรคของ JTEPA ต่อตลาดสินค้าเกษตรนัน้ จึงถูกตัง้ ค�ำถามด้วยว่า ยังคงเป็น
ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู ่ ห รื อ ไม่ และความตกลง JTEPA ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นไป
หรือไม่ อย่างไร
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จากข้อถกเถียงและค�ำถามที่เกิดขึ้น บทความนี้ จึงต้องการศึกษาทบทวน
ความตกลงและการใช้ประโยชน์ของ JTEPA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปั
ทั้งนี้
ปฏิวจัตจุิเบมจิัน 1868
เพื่อตอบค�ำถามว่า JTEPA ช่วยสร้างประโยชน์ทางการค้าสินค้าเกษตรให้กับ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยเนือ้ หาของบทความนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่
บทที่ 1 สาระส�ำคัญของ JTEPA บทที่ 2 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น
ภายหลัง JTEPA: ข้อจ�ำกัดของข้อตกลง บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จาก JTEPA ของ
ประเทศไทย บทที่ 4 การปรับโครงสร้างภาคเกษตรของญี่ปุ่นกับผลต่อทิศทาง
การค้าเสรีสินค้าเกษตร และ บทที่ 5 ข้อเสนอในการทบทวน JTEPA
วิธีการศึกษาของบทความนี้ จะใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก
การทบทวนเอกสารแบ่งออกเป็น การศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือและ
เอกสารทางราชการที่เ กี่ย วข้ องกั บ JTEPA นโยบายการค้ าและนโยบายทาง
การเกษตรของญี่ปุ่น และข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น และการศึกษา
เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ การทบทวนงานศึกษาที่วิเคราะห์ถึงผลกระทบ โอกาส
ปัญหาและอุปสรรคของ JTEPA ภายหลังที่มีการบังคับใช้
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บทที่ 1 สาระส�ำคัญของ JTEPA
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ (JTEPA) ลงนามเมือ่ วันที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2550 ในสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีของไทย และ
นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวม
ถึงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เนื้อหาของความตกลง ประกอบไปด้วย 15
บท จ�ำนวน 173 มาตรา สามารถแบ่งออกเป็นความร่วมมือใน 21 สาขา ได้แก่
1) การค้าสินค้า 2) กฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า 3) ระบบศุลกากร 4) การค้าไร้กระดาษ
5) มาตรฐานเพื่อการยอมรับร่วมกัน 6) การค้าบริการ 7) การลงทุน 8) การเคลื่อน
ย้ายบุคคลธรรมดา 9) ทรัพย์สินทางปัญญา) 10) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 11) การ
แข่งขันทางการค้า 12) ความร่วมมือด้านเกษตร ป่าไม้และประมง 13) ความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 14) ความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 15) การบริการการเงิน 16) ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17) ความร่วมมือด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
18) ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว 19) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 20) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และ 21) กระบวนการ
หลีกเลีย่ งข้อพิพาทและระงับข้อพิพาท (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, 2552) (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
ตารางที่ 1 สาระส�ำคัญของ JTEPA
รายละเอียดของความตกลง
บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป (General Provision)
บทที่ 2 การค้าสินค้า (Trade in Goods)
บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO)
บทที่ 4 พิธีการศุลกากร (Custom Procedures)
บทที่ 5 การค้าไร้กระดาษ (Paperless Trading)
บทที่ 6 การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition)
บทที่ 7 การค้าบริการ (Trade in Services)
บทที่ 8 การลงทุน (Investment)
บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)
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ตารางที่ 1 สาระส�ำคัญของ JTEPA (ต่อ)
รายละเอียดของความตกลง

ปฏิวัติเมจิ 1868

บทที่ 10 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
บทที่ 11 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement)
บทที่ 12 การแข่งขันทางการค้า (Competition)
บทที่ 13 ความร่วมมือ (Cooperation) มีดังนี้
a) เกษตร ป่าไม้ และประมง b) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
c) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ d) การบริการทางการเงิน
e) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร f) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม g) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
h) การท่องเที่ยว i) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน j) อื่นๆ
บทที่ 14 การระงับข้อพิพาท (Dispute
บทที่ 15 บทบัญญัติสุดท้าย (Final Provision)

ที่มา: Ministry of Foreign Affairs of Japan และ กระทรวงต่างประเทศ
ประเทศไทย
ส�ำหรับความร่วมมือในการค้าสินค้า (Trade in Goods) ในบทที่ 2
ของความตกลง JTEPA ญี่ปุ่นและไทยได้ตกลงกันให้มีการน�ำสินค้ามายกเลิกหรือ
ลดภาษีแก่กัน มากกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมดที่มีการค้าระหว่างกัน หรือ
มากกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าการน�ำเข้าจากอีกประเทศหนึ่งตามสถิติปี พ.ศ. 2548
โดยรายการสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษแก่กันได้ถูกระบุไว้ในภาคผนวก 1 (Annex 1)
ของความตกลง มี ร ายการสิ น ค้ า ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ กั น แบ่ ง เป็ น 21 หมวด
จ�ำนวน 97 บท โดยรายการสินค้าเกษตรและอาหาร ได้ถูกระบุไว้ในหมวดที่ 1-4
ในบทที่ 1-24 (ดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 รายการสินค้าเกษตรและอาหารที่ญี่ปุ่นและไทยให้สิทธิพิเศษแก่กัน
เอกสิทธิ์ หนุนภายใต้
ภักดี JTEPA
SECTION I LIVE ANIMALS; ANIMAL
PRODUCTS
Chapter 1 Live animal
Chapter 2 Meat and edible meat offal
Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs
and other aquatic invertebrates
Chapter 4 Dairy produce; birds' eggs;
natural honey; edible products of
animal origin, not elsewhere specified
or included
Chapter 5 Products of animal origin,
not elsewhere specified or included
SECTION II VEGETABLE PRODUCTS
Chapter 6 Live trees and other plants;
bulbs, roots and the like; cut flowers
and ornamental foliage
Chapter 7 Edible vegetables and certain
roots and tubers
Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of
citrus fruit or melons
Chapter 9 Coffee, tea, mate and spices
Chapter 10 Cereals
Chapter 11 Products of the milling
industry; malt; starches; inulin; wheat
gluten
Chapter 12 Oil seeds and oleaginous
fruits; miscellaneous grains, seeds and
fruit; industrial or medicinal plants; straw
and fodder
Chapter 13 Lac; gums, resins and other
vegetable saps and extracts
Chapter 14 Vegetable plaiting materials;
vegetable products not elsewhere
specified or included.

SECTION III ANIMAL OR VEGETABLE FATS
AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS;
PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR
VEGETABLE WAXES
Chapter 15 Animal or vegetable fats
and oils and their cleavage products;
prepared edible fats; animal or vegetable
waxes
SECTION IV PREPARED FOODSTUFFS;
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR;
TOBACCO AND MANUFACTURED
TOBACCO SUBSTITUTES
Chapter 16 Preparations of meat, of fish
or of crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates
Chapter 17 Sugars and sugar confectionery
Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations
Chapter 19 Preparations of cereals, flour,
starch or milk; pastrycooks' products
Chapter 20 Preparations of vegetables,
fruit, nuts or other parts of plants
Chapter 21 Miscellaneous edible
preparations.
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar
Chapter 23 Residues and waste from the
food industries; prepared animal fodder
Chapter 24 Tobacco and manufactured
tobacco substitutes.

ทีม่ า: กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ 2558 และ Japan Customs, 2007
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ตามข้ อ ตกลงด้ า นการค้ า สิ น ค้ า ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ข องกรมการค้ า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลว่า ญี่ปุ่นได้ให้สิทธิพิเศษแก่
ินค้1868
าไทย
ปฏิวัตสิเมจิ
จ�ำนวน 8,612 รายการ โดยก�ำหนดให้ 1) ลดภาษีเป็น 0 ทันที จ�ำนวน 7,473 รายการ
2) ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3-5 ปี (พ.ศ. 2553-2555) จ�ำนวน 91 รายการ 3) ลดภาษี
เป็น 0 ภายใน 7-15 ปี (พ.ศ. 2557-2565) จ�ำนวน 634 รายการ และ 4) ลดภาษี
ไม่เหลือ 0 และสินค้าโควต้า รวมถึงสินค้าเจรจาใหม่ จ�ำนวน 414 รายการ ในขณะที่
ไทยให้สทิ ธิพเิ ศษแก่สนิ ค้าญีป่ นุ่ จ�ำนวน 5,495 โดยก�ำหนดให้ 1) ลดภาษีเป็น 0 ทันที
จ�ำนวน 2,470 รายการ 2) ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 2-5 ปี (พ.ศ. 2552-2555)
จ�ำนวน 2,040 รายการ 3) ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
จ�ำนวน 877 รายการ และ 4) ลดภาษีไม่เหลือ 0 และสินค้าโควต้ารวมถึงสินค้าเจรจาใหม่
จ�ำนวน 108 รายการ (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า รายการสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิในการ
ลดภาษีจากญี่ปุ่น มีจ�ำนวนมากกว่ารายการสินค้าญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิในการลดภาษี
จากไทย ซึ่งดูเหมือนว่า ญี่ปุ่นน่าจะเปิดตลาดให้แก่ไทยมากกว่าที่ไทยเปิดตลาด
ให้แก่ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ในปีแรกที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ สินค้าไทยทีไ่ ด้รบั สิทธิลดภาษี
เป็น 0 จะมีประมาณร้อยละ 86.14 ของรายการสินค้าทั้งหมด และในปีที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 สินค้าไทยได้รับสิทธิลดภาษีเป็น 0 จะมีประมาณ
ร้อยละ 91.21 ของรายการสินค้าทัง้ หมด ในขณะที่ ในปีแรกตัง้ แต่ JTEPA มีผลบังคับ
ใช้ สินค้าญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิลดภาษีเป็น 0 จะมีประมาณร้อยละ 31.07 ของรายการ
สินค้าทั้งหมด และในปีที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 สินค้าญี่ปุ่นที่ได้รับ
สิท ธิลดภาษีเป็น 0 จะมี ประมาณร้ อยละ 97.59 ของรายการสิ นค้ า ทั้ งหมด
(กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557ก) ข้อมูลในส่วนนี้ ชี้ให้เห็นว่า
แม้วา่ ในภาพรวมของข้อตกลง JTEPA จะดูเหมือนว่า ญีป่ นุ่ น่าจะเปิดตลาดให้แก่ไทย
มากกว่าที่ไทยเปิดตลาดให้แก่ญี่ปุ่น เนื่องจาก จ�ำนวนรายการสินค้าที่ญี่ปุ่นให้สิทธิ
ในการลดภาษีแก่ไทยมีมากกว่า อีกทั้ง ในช่วงระยะแรกที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้
สัดส่วนของสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิในการลดภาษีเป็น 0 ก็มีมากกว่าญี่ปุ่นด้วย
แต่ภายหลัง 10 ปีที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ หรือในระยะยาวของความตกลงนั้น
พบว่า สัดส่วนของสินค้าญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิในการลดภาษีเป็น 0 กลับมีมากกว่าไทย
ข้อมูลในส่วนนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า อันที่จริงแล้ว ภายใต้ความตกลง JTEPA นั้น
ญี่ปุ่นไม่ได้เปิดตลาดให้แก่ไทยมากกว่า แต่เป็นประเทศไทยที่เปิดตลาดให้แก่
ญี่ปุ่นช้ากว่าเท่านั้นเอง
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นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังได้ก�ำหนดกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules
of Origin-ROO)
เอกสิ
ทธิ์ หนุนภักดี ไว้ ใ นบทที่ 3 ของความตกลง JTEPA เพื่ อ ใช้ ป ระกอบกั บ
การค้าสินค้าด้วย (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557ก; กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558) โดยกฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557ก;
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558)
1) กฎการผลิต หรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly
Obtained Goods) โดยสินค้าที่ใช้กฎนี้ จะเป็นสินค้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวได้ในประเทศ และสินค้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
2) กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎทีใ่ ช้กบั สินค้าเฉพาะรายการ โดยสินค้าทีใ่ ช้กฎนี้
จะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบน�ำเข้าจากนอกประเทศไทยและญี่ปุ่น ได้แก่
สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป และสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมบางประเภท กฎเฉพาะสิ น ค้ า
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กฎย่อย คือ
2.1) การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification)
2.2) กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทย และญี่ปุ่น (Qualify
Value Content-RVC) ซึง่ ส่วนใหญ่กำ� หนดไว้ทไี่ ม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า
F.O.B.
ตามหลั ก การกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก� ำ เนิ ด สิ น ค้ า ในการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางการค้า โดยการสนับสนุน
การสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) และการสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า (specialization) ผ่านการสร้างความแตกต่าง
ของของสินค้า และการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นสินค้าบนพืน้ ฐานของประเทศ
รวมถึง กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้ายังถูกใช้เป็นเงื่อนไขของการได้รับสิทธิในการ
ลดภาษีในอัตราทีต่ ำ�่ กว่าอัตราภาษีปกติดว้ ย (Kommerskollegium, 2012; พีรดนย์,
2559) อย่างไรก็ตาม มีข้อถกเถียงว่า กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า เป็นข้อจ�ำกัด
ซึง่ สร้างอุปสรรคต่อการค้าสินค้าระหว่างกัน ท�ำให้ไม่สามารถใช้สทิ ธิทางการค้าสินค้า
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก การผลิตสินค้าบางชนิด จ�ำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการผลิต
ทีห่ ลากหลายประเภท แต่ไม่ใช่วา่ ทุกประเทศจะมีความเชีย่ วชาญในการผลิตวัตถุดบิ
ทุกประเภทส�ำหรับการผลิตสินค้า เพราะฉะนัน้ การผลิตสินค้าโดยใช้วตั ถุดบิ ภายใน
ประเทศทัง้ หมด บางครัง้ จึงอาจก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตทีส่ งู กว่าการน�ำเข้าวัตถุดบิ
จากภายนอก การผลิตสินค้าตามกฎถิน่ ก�ำเนิดสินค้าเพือ่ การได้รบั สิทธิในการลดภาษี
จึงถูกถกเถียงว่า ไม่ใช่การผลิตที่มีประสิทธิภาพเสมอไป อีกทั้ง กฎถิ่นก�ำเนิดสินค้า
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อาจถูกใช้เป็นมาตรการส�ำหรับการกีดกันทางการค้า (Harilal and Beena, 2005)
นอกจากนี้ กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าซึ่งถูกใช้เป็นเงื่อนไขของการได้ปฏิรับวัตสิิเทมจิธิในการ
1868
ลดภาษีในอัตราที่ต�่ำกว่าอัตราปกติยังถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางภาษีด้วย
(Gretton and Gali, 2005; Davani, 2013)
ในกรณีของ JTEPA นั้น พบข้อมูลว่า กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าไม่ได้
ช่วยสนับสนุนทางการค้า แต่กลายเป็นข้อจ�ำกัดและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย
ไปญี่ปุ่น เนื่องจาก มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ผู้ผลิตไทยต้องน�ำเข้า
วัตถุดบิ จากประเทศทีส่ าม เช่น น�ำ้ ผลไม้ ผลไม้กวน แยม สิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม อัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ และอาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง (สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2554) ยิ่งไปกว่านั้น งานศึกษาของดวงกมล ปี พ.ศ. 2556
ยังให้ข้อมูลว่า ดัชนีความเข้มงวดของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า ซึ่งพิจารณาจาก
เกณฑ์ความส�ำคัญของการได้ถนิ่ ก�ำเนิด ได้แก่ 1) กฎการใช้วตั ถุดบิ ในประเทศทัง้ หมด
(Wholly Obtained Goods-WO) และ 2) กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
(Substantial Transformation -ST) มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราภาษีที่เรียกเก็บของไทยและญี่ปุ่น กล่าวคือ สินค้าที่มีอัตราภาษีสูงจะมี
ความเข้มงวดของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าสูง ในขณะที่ สินค้าที่มีอัตราภาษีต�่ำ
จะมีความเข้มงวดของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าที่ต�่ำหรือมีความยืดหยุ่นมากกว่า
ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้ากับระดับ
การปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ งานศึ ก ษายั ง อธิ บ ายว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มงวดของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าและอัตราภาษี
ของสินค้าในญี่ปุ่นมีความชัดเจนมากกว่าในกรณีของไทย ดังนั้น ระดับการปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศของญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มมากกว่าประเทศไทยด้วย
(ดวงกมล, 2556)
แม้ว่าจากสาระส�ำคัญของความตกลง JTEPA จะแสดงให้เห็นว่า ข้อตกลง
มีข้อจ�ำกัด แต่ภายใต้ความตกลง JTEPA นี้ ไทยและญี่ปุ่นได้ก�ำหนดไว้ด้วยว่า
หากผลของการลด หรือยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้ JTEPA สร้างความเสียหาย
ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ทัง้ สองฝ่ายตกลงว่า ฝ่ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสามารถใช้
มาตรการปกป้องเพื่อป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายได้ โดยในมาตรา 22 บทที่ 2
ของความตกลง ได้ระบุถงึ มาตรการปกป้องไว้วา่ ฝ่ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสามารถระงับ
การลดภาษีสนิ ค้า และ/หรือสามารถขึน้ อัตราภาษีในระดับไม่เกินจากอัตราเรียกเก็บ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (most favored nation-MFN) ซึ่งใช้อยู่ใน
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วันทีเ่ ริม่ ใช้มาตรการปกป้อง หรือใช้อตั รา MFN ก่อนที่ JTEPA มีผลใช้บงั คับอย่างใด
อย่
างหนึ
่ง โดยมาตรการปกป้
องจะใช้ได้ต่อเมื่อหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายได้
เอกสิ
ทธิ์ หนุ
นภักดี
ด�ำเนินการไต่สวนตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ของมาตรา 22
ของความตกลง นอกจากนี้ ในมาตรา 26 ยังได้ระบุว่า ให้ไทยกับญี่ปุ่นทบทวน
การด�ำเนินงานเรือ่ งการค้าสินค้าในปีที่ 10 หรือเร็วกว่านัน้ หากเห็นชอบทัง้ สองฝ่าย
และในบทที่ 15 บทบัญญัตสิ ดุ ท้าย ในมาตรา 169 ได้ระบุวา่ ให้ไทยกับญีป่ นุ่ ทบทวน
การด�ำเนินงานของความตกลง JTEPA ทั้งฉบับ ในปีที่ 10 และทุก 10 ปี และ
มาตรา 173 ได้ระบุว่า ไทยและญี่ปุ่นสามารถยกเลิก JTEPA ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้า 1 ปี
จากการส�ำรวจการประชุมระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ เกีย่ วกับ JTEPA แม้จะพบว่า
ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ไทยและญี่ปุ่นได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วม
(Meeting of the Joint Committee) เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานของ JTEPA
มาโดยตลอด โดยมีการประชุมคณะกรรมการร่วมจ�ำนวน 4 ครัง้ 1 แต่ทว่า สาระส�ำคัญ
ของความตกลง JTEPA ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ก็ไม่เคย
ถูกปรับเปลี่ยนไปแต่อย่างใด รวมถึงประเทศไทยเองก็ไม่เคยขอใช้มาตรการปกป้อง
ที่ถูกระบุไว้ในมาตราที่ 22 ด้วย

1

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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บทที่ 2 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นภายหลัง JTEPA:
ข้อจ�ำกัดของข้อตกลง

ปฏิวัติเมจิ 1868

จากการส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA
เปรียบเทียบกับอัตราภาษีศุลกากรทั่วไปของสินค้าเกษตรตามกรอบขององค์การ
การค้าโลก (WTO) และสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of
Preferences-GSP) ซึง่ เป็นกรอบอัตราภาษีทญ
ี่ ปี่ นุ่ กับไทยใช้ในการท�ำการค้าสินค้า
ระหว่างกันก่อนที่จะมี JTEPA พบว่า สินค้าเกษตรภายใต้กรอบ JTEPA ถูกน�ำมา
ลดภาษีเพิ่มขึ้นจากกรอบอัตราภาษีเดิม ซึ่งดูเหมือนว่า ญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะ
เปิดตลาดสินค้าเกษตรแก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตรไทยน่าจะมีโอกาส
ที่จะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
อย่างไรก็ตาม เมื่อส�ำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าเกษตรที่ถูก
ให้สิทธิพิเศษในการลดภาษีระหว่างญี่ปุ่นกับไทยตามที่ถูกระบุไว้ในภาคผนวก 1
(Annex 1) กลับพบว่า ข้อตกลงการค้าสินค้าเกษตรของ JTEPA ยังคงมีข้อจ�ำกัด
เนื่องจาก พบว่ามีข้อน่าสังเกตหลายประการ คือ เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนรายการ
สิ น ค้ า เกษตรที่ ถู ก ให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการลดภาษี เ ป็ น 0 ทั้ ง สิ น ค้ า ที่ ถู ก ลดภาษี
เป็น 0 ทันที และสินค้าที่ทยอยลดภาษี พบว่า สินค้าเกษตรที่ไทยให้สิทธิในการ
ลดภาษีแก่ญี่ปุ่น มีจ�ำนวนมากกว่าสินค้าเกษตรที่ญี่ปนุ่ ให้สทิ ธิในการลดภาษีแก่ไทย
(ดูตารางที่ 5 และ 6) (กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ 2558 และ Japan
Customs, 2007)
นอกจากนี้ แม้ว่าภายใต้ JTEPA ญี่ปุ่นจะให้สิทธิในการลดภาษีแก่สินค้า
เกษตรไทยเพิ่มขึ้น แต่รายการสินค้าเกษตรที่ถูกน�ำมาลดภาษีเป็นรายการสินค้า
ที่ไทยกับญี่ปุ่นท�ำการค้ากันอยู่แล้ว ในขณะที่ สินค้าเกษตรอ่อนไหวของญี่ปุ่น
ที่ถูกปิดตลาดมาโดยตลอด ได้แก่ ข้าว เนื้อวัว เนื้อหมู แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์นม
และน�้ำตาล (Honma and Mulgan, 2018) ก็ยังคงเป็นสินค้าที่ถูกปิดตลาดอยู่
เช่นเดิม โดยญี่ปุ่นได้ยกรายการสินค้าเกษตรอ่อนไหวออกจากการเจรจา และ
บางส่ ว นอยู ่ ใ นระหว่ า งการเจรจาใหม่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า ความร่ ว มมื อ
ทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่ างไทยและญี่ ปุ ่ น ภายใต้ JTEPA จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า
มีความร่วมมือทางการค้าเฉพาะในแนวตั้ง (vertical) ที่มุ่งเน้นการลดภาษีแก่สินค้า
ที่ท�ำการค้ากันอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีความร่วมมือทางการค้าในแนวนอน (horizontal)
ทีม่ งุ่ เน้นการขยายความหลากหลายของประเภทสินค้าทีจ่ ะถูกน�ำมาลดภาษีเพิม่ ขึน้
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สินค้าเกษตรและอาหารทีญ
่ ปี่ นุ่ ให้สทิ ธิในการลดภาษีเป็น 0 แก่ไทย มีดงั นี้
(ดูตารางที
เอกสิ
ทธิ์ หนุ่ 5)
นภักดี
1) สินค้าประเภทเนือ้ สัตว์ ได้แก่ เนือ้ หมูปา่ สดแช่เย็น หรือแช่แข็ง เนือ้ แกะ
หรือเนื้อแพะสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือ
แช่เย็นแข็ง ไก่งวงทั้งตัวสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ตับไก่แช่แข็ง และชิ้นเนื้อ และ
ส่วนอื่นของเป็ดแช่แข็ง
2) สินค้าประมง ได้แก่ ปลาบาราคูด้า ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ
ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง กุ้งและลอบสเตอร์แช่แข็ง
3) สินค้าประเภทผัก ได้แก่ มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น หอมแดง ต้นชีคอริ
หญ้าเจ้าชู้ อาติโช๊ค หน่อไม้ฝรั่ง คื่นช่ายฝรั่ง เห็ด ทรัฟเฟิล มะกอก ถั่วชิกพี ถั่วแดง
ถั่วเลนทิล มันส�ำปะหลัง
4) สินค้าประเภทผลไม้ ได้แก่ อินทผลัม อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วงและ
มังคุด ทัง้ สดและแห้ง กล้วยอบแห้ง องุน่ อบแห้ง มะละกอสด ราสเบอรรี่ แคนเบอรรี่
กูสเบอรรี่ ทุเรียน ลูกพรุน
5) สินค้าประเภทธัญพืช ได้แก่ ข้าวไรย์ ข้าวโอ้ต ข้าวโพด (เมล็ดส�ำหรับ
เพาะปลูก อาหารสัตว์และอื่นๆ) ข้าวซอร์กัม บักก์ววีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก
รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่นๆ
6) อาหารปรุงแต่ง ได้แก่ ไส้กรอก แฮมทีท่ ำ� จากเนือ้ และส่วนอืน่ ของไก่งวง
กุ้งแห้ง น�้ำเชื่อมฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี เมล็ดโกโก้
ในขณะที่ สินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยให้สิทธิในการลดภาษีเป็น 0
แก่ญี่ปุ่น มีดังนี้ (ดูตารางที่ 6)
1) สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและ
ชนิดพอร์พสั (สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แช่แข็ง และขากบแช่แข็ง
2) สินค้าประมง ได้แก่ ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว ปลาทูนาบิก๊ อาย
ปลาเซาต์ เทิร์นบลูฟินทูนา ปลาเฮอร์ริงแห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น�้ำเกลือ หรือรมควัน
กุ้ง ปู และลอบสเตอร์ หอยแมลงภู่
3) สินค้าประเภทผัก ได้แก่ กะหล�ำ่ ปลี กะหล�ำ่ ดอก บล็อกโคลี่ ผักกาดหอม
ต้นชีคอริ คื่นช่ายฝรั่ง เห็ดทรัฟเฟิล มะกอก อาติโช๊ค ถั่วชิกพี ถั่วแดง ถั่วเลนทิล
4) สิ น ค้ า ประเภทผลไม้ ได้ แ ก่ องุ ่ น อบแห้ ง มะละกอ ราสเบอรรี่
แคนเบอรรี่ กูสเบอรรี่ ลูกพรุน พีช
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5) สิ น ค้ า ประเภทธั ญ พื ช ได้ แ ก่ ข้ า วโพด (เมล็ ด ส� ำ หรั บ เพาะปลู ก
อาหารสัตว์และอื่นๆ )
ปฏิวัติเมจิ 1868
6) อาหารปรุงแต่ง ได้แก่ กุ้งแห้ง น�้ำเชื่อมแลคโตส น�้ำเชื่อมเมเปิล
น�ำ้ เชือ่ มกลูโคส น�ำ้ เชือ่ มฟรักโทสทีบ่ ริสทุ ธิใ์ นทางเคมี เมล็ดโกโก้ ผงโกโก้ ช็อกโกแล็ต
และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้
7) ผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ หางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) ที่ท�ำให้เข้มข้น
หรือเติมน�้ำตาล หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ
อีกทั้ง ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ สินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตจ�ำนวนหลายรายการ (โดยเฉพาะ สินค้าทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากรายการสินค้า
เกษตรอ่อนไหวของญีป่ นุ่ ) เช่น เนือ้ ไก่ กล้วย สับปะรด และแป้งมันส�ำปะหลังแปรรูป
ก็ยังเป็นสินค้าที่ไม่ถูกลดภาษีให้เป็น 0 และถูกจ�ำกัดโควต้า

- เนื้อไก่สดแช่แข็งถูกก�ำหนดอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 8.5 และไก่แปรรูป
ถูกก�ำหนดอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 3

- กล้วยสดถูกก�ำหนดโควต้าปลอดภาษี 4,000 ตันในปีแรก และทยอยเพิม่
จนเป็น 8,000 ตันในปีที่ 5 หากไทยส่งออกนอกโควต้าทีก่ ำ� หนด จะต้องเสียภาษีนำ� เข้า
ให้แก่ญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ 10 ส�ำหรับกล้วยสดที่น�ำเข้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน
ถึง 30 กันยายน และจะต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 20 ส�ำหรับกล้วยสดที่น�ำเข้า
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม

- สับปะรดถูกก�ำหนดโควต้าปลอดภาษี 100 ตันในปีแรก และทยอยเพิ่ม
จนเป็น 300 ตันในปีที่ 5 หากไทยส่งออกนอกโควต้าทีก่ ำ� หนดจะต้องเสียภาษีนำ� เข้า
อัตราร้อยละ 17 นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังก�ำหนดเงื่อนไขว่า สับปะรดที่น�ำเข้าต้องเป็น
สับปะรดขนาดเล็ก มีน�้ำหนักไม่ต�่ำกว่า 900 กรัม ในขณะที่ สับปะรดของไทย
มีขนาดน�้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม

- แป้งมันส�ำปะหลังแปรรูปถูกก�ำหนดโควต้าปลอดภาษี 200,000 ตัน
หากไทยส่งออกนอกโควต้าที่ก�ำหนด จะต้องเสียภาษีน�ำเข้าให้แก่ญี่ปุ่นในอัตรา
ร้อยละ 9.6 เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านั้น ส�ำหรับกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า ซึ่งก�ำหนดให้สินค้าเกษตร
จ�ำนวนทั้งหมดใช้กฎการได้มาจากภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained
Goods-WO) ซึ่งข้อกฎเกณฑ์ดังกล่าว แม้จะดูเหมือนว่าน่าจะช่วยสนับสนุน
การค้าสินค้าเกษตรของไทย และไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคและข้อจ�ำกัด
ตามที่เป็นข้อถกเถียง เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าวัตถุดิบ แต่ข้อมูลจาก
13

การศึกษากลับพบว่า กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าได้กลายเป็นอุปสรรคทางการค้า
สิเอกสิ
นค้ทาเกษตรไทยด้
ธิ์ หนุนภักดี วย ทั้งนี้ เนื่องจาก กฎการได้มาจากภายในประเทศทั้งหมด
(WO) ไม่ได้ถูกปรับใช้กับตัวสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเท่านั้น แต่มีการน�ำกฎไปปรับใช้
กับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผลิต และกระบวนการของการได้มาของวัตถุดบิ ด้วย โดยกรณี
การส่งออกปลาทูนา่ ของไทย พบว่า ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎถิน่ ก�ำเนิดสินค้าทีญ
่ ปี่ นุ่
ก�ำหนดได้ เนื่องจาก ญี่ปุ่นได้ก�ำหนดให้ปลาทูน่าที่ส่งออกจากไทยต้องใช้เรือประมง
ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean
Tuna Commission–IOTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ออกกฎระเบียบและ
ตรวจสอบการลักลอบการท�ำประมงที่ผิดกฎหมายเท่านั้น
ตามหลั ก การของการเปิ ด เสรี ท างการค้ า ความร่ ว มมื อ ทางการค้ า
ระหว่างประเทศในการลดภาษีและการขจัดอุปสรรคทางการค้า มีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างการค้า (trade
creation) ของประเทศ อันจะมีผลท�ำให้สวัสดิการ (welfare) ของประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การมีโอกาสเข้าถึงตลาดเพิ่มขึ้น ไม่ได้ประกันว่า ประเทศจะสามารถ
ส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้นเสมอไป หรือประกันว่าประเทศจะมีสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น
จากการค้าเสมอไป จากข้อสังเกตหลายประการเกีย่ วกับข้อตกลงการค้าสินค้าเกษตร
ของ JTEPA ข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความพยายามที่จะเปิดตลาด
สินค้าเกษตรแก่ประเทศไทย โดยการลดอัตราภาษีสนิ ค้าเกษตรและอาหารให้แก่ไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรของไทย แต่การลดอัตราภาษี
อาจไม่ได้ประกันว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังญี่ปุ่น
ได้เพิม่ ขึน้ ตราบทีส่ นิ ค้าเกษตรทีญ
่ ปี่ นุ่ เปิดตลาดไม่ใช่สนิ ค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพการผลิต
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราภาษีศุลกากรของตัวอย่างสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ
WTO, GSP และ JTEPA
ปฏิวัติเมจิ 1868
ประเภท
สินค้า
1. สินค้า
ประเภท
เนื้อสัตว์

สินค้า

ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง
ไก่แปรรูป
เป็ดสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
หมูสดแช่เย็น แช่แข็ง
วัวสดแช่เย็น แช่แข็ง
2. สินค้า
กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง
ประมง
ปูสดแช่เย็น
หมึกกระดองแช่แข็ง
หมึกสายแช่แข็ง
ปลาทูน่าครีบเหลือง
แช่เย็น แช่แข็ง
ปลาสคิปแจ็กหรือ
ปลาโอท้องแถบแช่เย็น แช่แข็ง
ปลาซาร์ดีนสดแช่เย็น แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรลแช่เย็น แช่แข็ง
3. สินค้า
หัวหอม (ราคามากกว่า 73.70
ประเภทผัก yen/kg)

4. สินค้า
ประเภท
ผลไม้

อัตราภาษีของญี่ปุ่น (%)
ทั่วไป
WTO
GSP
JTEPA
14
11.9
8.5 ใน 5 ปี
8
6
5.5-3 ใน 5 ปี
10
0 ใน 7 ปี
5
361 yen/kg เจรจาใหม่
50
50
- ยกออกจากการเจรจา
4
1
0 ทันที
4
2
0 ทันที
3.5
0 ใน 5 ปี
10
7
5
0 ใน 5 ปี
5
3.5
เจรจาใหม่
5

3.5

-

เจรจาใหม่

10
10
-

-

-

ยกออกจากการเจรจา
ยกออกจากการเจรจา
0 ทันที

หอมแดง

5

3

-

0 ทันที

กระเทียม

5

3

-

0 ใน 5 ปี

มันส�ำปะหลังแช่แข็ง

20

-

-

0 ทันที

กะหล�่ำปลี

5

3

-

0 ใน 5 ปี

หน่อไม้ฝรั่ง

5

3

-

0 ทันที

สับปะรด (น�้ำหนัก
ต�่ำกว่า 900 กรัม)
กล้วย (น�ำเข้าในช่วง
1 เม.ย-30 ก.ย)
กล้วย (น�ำเข้าในช่วง 1ต.ค-31 มี.ค)
ส้ม (น�ำเข้าในช่วง
1 มิ.ย-30 พ.ย)
ส้ม (น�ำเข้าในช่วง
1 ธ.ค-31 พ.ค)
มะม่วง
มังคุด

20

17

-

0 แต่ก�ำหนด Quota

40

20

10

0 แต่ก�ำหนด Quota

50
20

25
16

20
-

0 แต่ก�ำหนด Quota
0 ใน 16 ปี

40

32

-

0 ใน 16 ปี

6
6

3
3

0
0

0 ทันที
0 ทันที
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราภาษีศุลกากรของตัวอย่างสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ
เอกสิทธิ์ หนุนWTO,
ภักดี GSP และ JTEPA (ต่อ)
ประเภทสินค้า
5. สินค้า
ประเภท
ธัญพืช

6. อาหาร
ปรุงแต่ง

7. ผลิตภัณฑ์
นม

สินค้า

ทั่วไป

ข้าวเปลือกเจ้า
402 yen/kg
ข้าวโพด (ส�ำหรับอาหารสัตว์)
0
ข้าวสาลีและเมสลิน
65 yen/kg
ข้าวบาร์เลย์
46 yen/kg
ข้าวโอ๊ต
0
น�้ำตาลทราย
41.50 yen/kg
กากน�้ำตาล
ผงโกโก้
แป้งมันส�ำปะหลังแปรรูป
นมสดสเตอร์ริไรส์
ไม่เติมน�้ำตาล
โยเกิร์ต

ที่มา: Japan Customs, 2007
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อัตราภาษีของญี่ปุ่น (%)

18 yen/kg
21.5
16
25
35% + 1,076
yen/kg

WTO GSP

JTEPA

0
0
35.30
yen/kg
12.9
9.6
-

0
0
-

ยกออกจากการเจรจา
0 ทันที
ยกออกจากการเจรจา
ยกออกจากการเจรจา
0 ทันที
เจรจาใหม่

-

0 ใน 5 ปี
0 ใน 10 ปี
0 แต่ก�ำหนดโควต้า
ยกออกจากการเจรจา

-

-

ยกออกจากการเจรจา

2. สินค้าประมง

1. สินค้าประเภท
เนื้อสัตว์

ประเภทสินค้า

ประเภทการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2258 2559 2560 2561
ลดภาษี
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง
P
11.3 10.8 10.2 9.6 9.1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ไก่แปรรูป
P
5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
เป็ดทั้งตัวสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
B
8.4 7.2 6.0 4.8 3.6 2.4 1.2
0
0
0
0
หมูสดแช่เย็น แช่แข็ง
R
วัวสดแช่เย็น แช่แข็ง
X
กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ปูสดแช่เย็น
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
หมึกกระดองแช่แข็ง
B
2.9 2.3 1.8 1.2 0.6
0
0
0
0
0
0
หมึกสายแช่แข็ง
B
3.8 2.5 1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่เย็น แช่แข็ง
R
ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ
R
แช่เย็น แช่แข็ง
ปลาซาร์ดีนสด
X
แช่เย็น แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
X
แช่เย็น แช่แข็ง

รายการ

ตารางที่ 4 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2561 (%)
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4. สินค้าประเภท
ผลไม้

3. สินค้า
ประเภทผัก

ประเภทสินค้า

หัวหอม (ราคามากกว่า 73.70 yen/
kg)
หอมแดง
กระเทียม
มันส�ำปะหลังแช่แข็ง
กะหล�่ำปลี
หน่อไม้ฝรั่ง
สับปะรด (น�้ำหนักต�่ำกว่า 900 กรัม)
กล้วย (น�ำเข้าในช่วง
1 เม.ย-30 ก.ย)
กล้วย (น�ำเข้าในช่วง
1 ต.ค-31 มี.ค)
ส้ม (น�ำเข้าในช่วง 1มิ.ย-30 พ.ย)
ส้ม (น�ำเข้าในช่วง 1 ธ.ค -31 พ.ค)
มะม่วง
มังคุด

รายการ
0
0
2.6
0
2.6
0
10
20
15
30
0
0

A
A
B
A
B
A
Q
Q
Q
B
B
A
A

14
28
0
0

20

10

0
2.3
0
2.3
0
-

0

13
26
0
0

20

10

0
1.9
0
1.9
0
-

0

12
24
0
0

20

10

0
1.5
0
1.5
0
-

0

11
22
0
0

20

10

0
1.1
0
1.1
0
-

0

10
20
0
0

20

10

0
0.8
0
0.8
0
-

0

9
18
0
0

20

10

0
0.4
0
0.4
0
-

0

8
16
0
0

20

10

0
0
0
0
0
-

0

7
14
0
0

20

10

0
0
0
0
0
-

0

6
12
0
0

20

10

0
0
0
0
0
-

0

5
10
0
0

20

10

0
0
0
0
0
-

0

ประเภทการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ลดภาษี

ตารางที่ 4 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2561 (%) (ต่อ)

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวโพด (ส�ำหรับอาหารสัตว์)
ข้าวสาลีและเมสลิน
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโอ๊ต
น�้ำตาลทราย
กากน�้ำตาล
ผงโกโก้
แป้งมันส�ำปะหลัง
นมสดสเตอร์ริไรส์ ไม่เติมน�้ำตาล
โยเกิร์ต

5. สินค้าประเภท
ธัญพืช

ประเภทการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ลดภาษี
X
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
B
2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 0.8 0.4
0
0
0
0
B
9.5 8.6 7.6 6.7 5.7 4.8 3.8 2.9 1.9 1.0
0
Q
X
X
-

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558
หมายเหตุ: A = ลดภาษี เ ป็ น 0 ทั น ที , B = ลดภาษี ภ ายใน 1-10 ปี , R = สิ น ค้ า ที่ เจรจาใหม่ ภ ายใน 1-5 ปี , P = สิ น ค้ า อ่ อ นไหว
ที่ทยอยลดภาษี, X = สินค้าที่ยกออกจากการเจรจา

7. ผลิต
ภัณฑ์นม

6. อาหาร
ปรุงแต่ง

รายการ

ประเภทสินค้า

ตารางที่ 4 อัตราภาษีศุลกากรของสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2561 (%) (ต่อ)
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ปลาทูนาครีบเหลือง ปลาสคิปแจ็กหรือ
ปลาโอท้ อ งแถบ ปลาทู น าบิ๊ ก อาย
ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง หมึกกล้วย
แช่เย็น

ปลาบาราคูด้า ปลาฉลามหนูและ ปลาลิน้ หมาจ�ำพวกจักรผาน ปลาเพลซ
ปลาฉลามอืน่ ๆ ทัง้ สด แช่เย็น หรือ ปลาโซล ปลาแฮดด็อก ปลาโคล ปลาไหล
แช่แข็ง กุ้งและลอบสเตอร์แช่แข็ง (ชนิดแองกูลลา) ปลาเฮอร์ ริ ง ทั้ ง สด
แช่เย็น หรือแช่แข็ง ปูยักษ์แช่แข็ง และ
แมงกะพรุ น แช่ แข็ ง หมึ ก กระดอง
และหมึกกล้วยแช่แข็ง

2. ประมง

เนื้อส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก
เลี้ยงตามประเภทที่ 01.05 จ�ำพวก
ทั้งตัวแช่แข็ง ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นสด
หรือแช่เย็น เนื้อหมูสดแช่เย็น หรือ
แช่แข็ง

เป็ดทั้งตัวสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง และ
เนื้อของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและ
ชนิ ด พอร์ พั ส (สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม
ในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน
(สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)

เนื้อหมูป่าสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
เนื้อแกะหรือเนื้อแพะสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง เนือ้ ม้า เนือ้ ลาหรือเนือ้
ล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นแข็ง ไก่
งวงทั้งตัวสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ตับไก่แช่แข็ง และชิน้ เนือ้ และส่วน
อืน่ ของเป็ดแช่แข็ง

1. เนื้อสัตว์

สินค้าที่ลดภาษีไม่เหลือ 0% และ
สินค้าโควต้ารวมถึงสินค้าเจรจา
ใหม่

สินค้าที่ลดภาษีเป็น 0% ภายใน
1-10 ปี

สินค้าที่ถูกยกเลิกภาษี
เป็น 0% ทันที

ประเภท
สินค้า

ตารางที่ 5 สินค้าเกษตรที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษแก่ไทย

ปลาเทราต์ ปลาแซลมอนแปซิ ฟ ิ ก
ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว
ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา ปลาเฮอร์รงิ
และปลาค็อด ปลาซาร์ดนี ปลาแมคเคอเรล
ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง หอยเชลล์
แช่แข็ง หอยลายสด แช่เย็น และแช่แข็ง
หมึกกระดองแช่เย็น

เนือ้ ส่วนอืน่ ทีบ่ ริโภคได้ของสัตว์ปกี เลีย้ ง
ตามประเภทที่ 01.05 จ� ำ พวก
ทั้งตัวสดและแช่เย็น เนื้อสัตว์จ�ำพวกโค
กระบือสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง

สินค้าที่ถูกยกออก
จากการเจรจา

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

ข้าวไรย์ ข้าวโอ้ต ข้าวโพด (เมล็ด ไม่มี
ส�ำหรับเพาะปลูก อาหารสัตว์และ
อื่ น ๆ) ข้ า วซอร์ กั ม บั ก ก์ ว วี ต
ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทัง้
เมล็ดธัญพืชอืน่ ๆ

5. ธัญพืช

ไม่มี

ข้าว ข้าวสาลีและเมสลิน
ข้าวบาร์เลย์

ไม่มี

ส้ม เสาวรส เลมอน มะนาว มะเดื่อ กล้วยสด สับปะรดสด
แอปเปิล้ ลูกแพร แอปริคอต เชอรรี่ พีช
พลัม สับปะรดอบแห้ง ลูกพลับอบแห้ง
แตงโม สตอเบอรี่ กีวี่

อินทผลัม อโวกาโด ฝรัง่ มะม่วงและ
มังคุด ทัง้ สดและแห้ง กล้วยอบแห้ง
องุ่นอบแห้ง มะละกอสด
ราสเบอรรี่ แคนเบอรรี่ กูสเบอรรี่
ทุเรียน ลูกพรุน

4. ผลไม้

สินค้าที่ถูกยกออก
จากการเจรจา
เห็ดชิตาเกะ

สินค้าที่ลดภาษีไม่เหลือ 0% และ
สินค้าโควต้ารวมถึงสินค้าเจรจา
ใหม่

มะเขือเทศ หัวหอม กระเทียม กะหล�ำ่ ปลี ถั่วแดงเล็ก (Adzuki)
ผักกาดหอม แครอท แตงกวา มะเขือยาว
พริ ก หวาน ผั ก โขมสดและแช่ แข็ ง
ข้าวโพดหวาน มันฝรัง่ แช่แข็ง ถัว่ ลันเตา
ถั่วเหลือง บล็อกโคลี่ เผือก

สินค้าที่ลดภาษีเป็น 0% % ภายใน
1-10 ปี

มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น หอมแดง
ต้นชีคอริ หญ้าเจ้าชู้ อาติโช๊ค
หน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง คื่ น ช่ า ยฝรั่ ง เห็ ด
ทรัฟเฟิล มะกอก ถั่วชิกพี ถั่วแดง
ถั่วเลนทิล มันส�ำปะหลัง

สินค้าที่ถูกยกเลิกภาษี
เป็น 0% ทันที

3. ผัก

ประเภท
สินค้า

ตารางที่ 5 สินค้าเกษตรที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษแก่ไทย (ต่อ)
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สินค้าที่ถูกยกเลิกภาษี
เป็น 0% ทันที

สินค้าที่ลดภาษีเป็น 0% % ภายใน
1-10 ปี

สินค้าที่ถูกยกออก
จากการเจรจา

เนยแข็งและเคิร์ต นมและครีมที่หมัก นมและครี ม ทั้ ง ที่ ไ ม่ ท� ำ ให้ เข้ ม ข้ น
หรือท�ำให้เปรี้ยว
และเข้มข้น ทั้งที่เติมและไม่เติมน�ำ้ ตาล
หรือสารท�ำให้หวานอืน่ ๆ บัตเตอร์มิลค์
โยเกิรต์ หางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์)
จะท�ำให้เข้มข้นหรือเติมน�้ำตาลหรือ
สารท�ำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม

ไส้กรอก แฮมที่ท�ำจากเนื้อและส่วน ข้าวกระป๋อง ปลาหมึกอบแห้ง ของปรุง
อื่นของหมูและวัว ปลาแมคเคอเรล แต่งจากธัญพืชและแป้งอื่นๆ น�้ำเชื่อม
กระป๋อง แองโชวี่กระป๋อง น�้ำตาล เมเปิล
ทราย น�้ำเชื่อมกลูโคส ขนมที่ท�ำจาก
น�ำ้ ตาล ช็อกโกแล็ตและอาหารปรุงแต่ง
อืน่ ๆ ทีม่ โี กโก้ แป้งมันส�ำปะหลัง

สินค้าที่ลดภาษีไม่เหลือ 0% และ
สินค้าโควต้ารวมถึงสินค้าเจรจา
ใหม่

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ 2558 และ Japan Customs, 2007

ไม่มี

ไส้กรอก แฮมทีท่ ำ� จากเนือ้ และส่วน ปลาทูน่ากระป๋อง คาร์เวียร์กระป๋อง
อื่ น ของไก่ ง วง กุ ้ ง แห้ ง น�้ ำ เชื่ อ ม กากน�้ำตาล ผงโกโก้
ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี เมล็ด
โกโก้

7. ผลิตภัณฑ์นม ไม่มี

6. อาหาร
   ปรุงแต่ง

ประเภท
สินค้า

ตารางที่ 5 สินค้าเกษตรที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษแก่ไทย (ต่อ)

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

ไม่มี

องุ่นอบแห้ง มะละกอ ราสเบอรรี่
แคนเบอรรี่ กูสเบอรรี่ ลูกพรุน พีช

4. ผลไม้

อินทผลัม กล้วย สับปะรด อโวกาโด ฝรัง่ มะม่วงและมังคุด ส้ม เสาวรส เลมอน มะพร้าว
มะนาว มะเดื่อ องุ่นสด แอปเปิ้ล ลูกแพร แอปริคอต เชอรรี่ พลัม ลูกพลับ
อบแห้ง แตงโมสด สตอเบอรี่ กีวี่ ทุเรียน

กะหล�ำ่ ปลี กะหล�ำ่ ดอก บล็อกโคลี่ ผักกาดหอม มะเขือเทศ แครอท แตงกวา หน่อไม้ฝรัง่ มะเขือยาว พริกหวาน ผักโขมสดและ มันฝรัง่ สด หัวหอม หอมแดง ไม่มี
ต้นชีคอริ คืน่ ช่ายฝรัง่ เห็ดทรัฟเฟิล มะกอก แช่แข็ง ข้าวโพดหวาน มันฝรัง่ แช่แข็ง ถัว่ ลันเตา ถัว่ เหลือง เผือก มันส�ำปะหลัง กระเทียม
อาติโช๊ค ถั่วชิกพี ถั่วแดง ถั่วเลนทิล

3. ผัก

ไม่มี

ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูน่าครีบยาว
ปลาทูนาบิก๊ อาย ปลาเซาต์เทิรน์ บลูฟนิ ทูนา
ปลาเฮอร์ริงแห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น�้ำเกลือ
หรือรมควันกุ้ง ปู และลอบสเตอร์
หอยแมลงภู่

2. ประมง

ปลาเทราต์ ปลาแซลมอนแปซิฟกิ ปลาตาเดียว ปลาเพลซ ปลาโซล ปลาลิน้ หมา ปลาแมคเคอเรล
จ�ำพวกจักรผาน ปลาทูนา่ พันธุค์ รีบน�ำ้ เงิน ปลาทูนาครีบเหลือง ปลาสคิปแจ็กหรือ
ปลาโอท้องแถบ ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ปลาซาร์ดีน ปลาโคล ปลาไหล
(ชนิดแองกูลลา) ปลาเฮอร์ริง ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ปลาค็อด
ปลาแฮดด็อก ปลากะพง หอยนางลม หอยแครงหมึกแช่แข็ง

สินค้าทีถ่ กู ยกออก
จากการเจรจา
ไม่มี

สินค้าที่ลดภาษีไม่เหลือ
0% และสินค้าโควต้ารวม
ถึงสินค้าเจรจาใหม่

เนื้อสัตว์จ�ำพวกโคกระบือทั้งตัวและส่วนตัดอื่นๆ ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ไม่มี
เนือ้ สุกรสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ไก่งวงทั้งตัวสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง เนื้อแกะ
หรือเนื้อแพะสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อสด แช่เย็น
หรือแช่เย็นแข็ง เป็ดทัง้ ตัวสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง เนือ้ ส่วนอืน่ ที่บริโภคได้ของ
สัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภทที่ 01.05 จ�ำพวกทั้งตัวแช่แข็ง ชิ้น เนื้อ และส่วนอื่น
สดหรือแช่เย็น เนื้อและส่วนอื่นของสุกรที่บริโภคได้ ใส่เกลือ แช่น�้ำเกลือ แห้ง
หรือรมควัน รวมทัง้ เนือ้ หรือส่วนอืน่ ของสุกรทีป่ น่ ซึง่ บริโภคได้

สินค้าที่ลดภาษีเป็น 0% ภายใน 1-10 ปี

เนื้ อ ของวาฬ โลมาชนิ ด ดอลฟิ น และ
ชนิ ด พอร์ พั ส (สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม
ในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน
(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)
แช่แข็ง และขากบแช่แข็ง

สินค้าที่ถูกยกเลิกภาษี
เป็น 0% ทันที

1. เนื้อสัตว์

ประเภทสินค้า

ตารางที่ 6 สินค้าเกษตรที่ไทยให้สิทธิพิเศษแก่ญี่ปุ่น
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สินค้าที่ลดภาษีเป็น 0% ภายใน 1-10 ปี

สินค้าที่ลดภาษีไม่เหลือ
0% และสินค้าโควต้ารวม
ถึงสินค้าเจรจาใหม่

ข้าวโพด (เมล็ดส�ำหรับเพาะปลูก อาหารสัตว์ ข้าวสาลีและเมสลิน ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ้ต ข้าวซอร์กัม บักก์ววีต ข้าว
ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่นๆ
และอื่นๆ)

สินค้าที่ถูกยกเลิกภาษี
เป็น 0% ทันที

ไม่มี

ไม่มี

สินค้าทีถ่ กู ยกออก
จากการเจรจา

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ 2558 และ Japan Customs, 2007

7. ผลิตภัณฑ์นม หางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะท�ำให้ นมและครีม ที่ท�ำให้เข้มข้น และเติมน�้ำตาล หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ
นมและครี ม ที่ ไ ม่ ท� ำ ให้ ไม่มี
เข้มข้นหรือเติมน�้ำตาลหรือสารท�ำให้
บัตเตอร์มิลค์ โยเกิร์ต เนยแข็งและเคิร์ต นมและครีมที่หมักหรือท�ำให้เปรี้ยว เข้มข้น และไม่เติมน�้ำตาล
หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ

6. อาหารปรุงแต่ง กุ้งแห้ง น�้ำเชื่อมแลคโตส น�้ำเชื่อมเมเปิล ไส้กรอก แฮมทีท่ ำ� จากเนือ้ และส่วนอืน่ ของหมู วัว และไก่งวง ปลาแมคเคอเรล น�้ำตาลทราย
น�ำ้ เชือ่ มกลูโคส น�ำ้ เชือ่ มฟรักโทสทีบ่ ริสทุ ธิ์ กระป๋อง ปลาทูนา่ กระป๋อง คาร์เวียร์กระป๋อง แองโชวีก่ ระป๋อง ขนมทีท่ ำ� จาก
ในทางเคมี เมล็ดโกโก้ ผงโกโก้ ช็อกโกแล็ต น�้ำตาล กากน�้ำตาล
และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้

5. ธัญพืช

ประเภทสินค้า

ตารางที่ 6 สินค้าเกษตรที่ไทยให้สิทธิพิเศษแก่ญี่ปุ่น (ต่อ)

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จาก JTEPA ของประเทศไทย
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จากข้อมูลในบทที่ 2 ที่แสดงให้เห็นว่า แม้สินค้าเกษตรของไทยจะได้รับ
ประโยชน์จากข้อตกลง JTEPA ในแง่โอกาสของการท�ำการค้ากับญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจาก ญี่ปุ่นให้สิทธิในการลดอัตราภาษีแก่สินค้าเกษตรจ�ำนวนหลายรายการ
แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของข้อตกลง JTEPA อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์
ทางการค้าตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังญี่ปุ่น
อันน�ำมาซึ่งสวัสดิการทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในส่วนนี้ จะเป็นการศึกษาและ
ส�ำรวจว่าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก JTEPA ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของ
สวัสดิการทางการค้าได้จริงหรือไม่
ก่อนที่จะมี JTEPA ในปี พ.ศ. 2549 ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ
อันดับที่ 2 ของไทย (รองจากสหรัฐอเมริกา) มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน (การน�ำเข้า
และการส่งออก) อยู่ที่ 1,609,686 ล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4
(รองจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
623,931 ล้านบาท และเป็นแหล่งน�ำเข้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการน�ำเข้า
อยู่ที่ 985,755 ล้านบาท (ดูตารางที่ 7) ในขณะที่ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 6
และเป็ น แหล่ ง น� ำ เข้ า อั น ดั บ ที่ 10 ของญี่ ปุ ่ น (สถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ ่ น
ประจ�ำประเทศไทย, ม.ป.ป.) ภายหลังจากที่ JTEPA มีผลบังคับใช้มา 10 ปี แม้ว่า
ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญอันดับที่ 2 ของไทย (รองจากจีน) แต่พบว่า
มูลค่าทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,852,235.8 ล้านบาท
โดยญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 ของไทย (รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา
ตามล�ำดับ) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 754,855.18 ล้านบาท และเป็นแหล่งน�ำเข้า
อันดับ 2 ของไทย (รองจากจีน) มีมูลค่าการน�ำเข้าอยู่ที่ 1,097,380.60 ล้านบาท
(ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์, 2560)
นอกจากนี้ ข้อมูลจากฝ่ายญี่ปุ่น ยังพบว่า ประเทศไทยถูกขยับขึ้นเป็นแหล่งน�ำเข้า
อันดับที่ 7 ของญี่ปุ่นด้วย (รองจากจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน
และเยอรมณี ตามล�ำดับ) (ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว,
2560)
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ส�ำรวจสินค้าส่วนใหญ่ทไี่ ทยและญีป่ นุ่ ท�ำการค้าระหว่างกัน
ทั้งในช่วงก่อนและหลัง JTEPA พบว่า ประเภทสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น
ยังคงเป็นสินค้าประเภทเดิม ซึง่ เป็นสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าทีจ่ ะเป็นสินค้าเกษตร
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โดยในปัจจุบนั สินค้าส่วนใหญ่ทไี่ ทยส่งออกไปญีป่ นุ่ 15 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์
อุปกรณ์
ละส่
2) ไก่แปรรูป 3) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ
เอกสิ
ทธิ์ แหนุ
นภัวกนประกอบ
ดี
ส่วนประกอบ 4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 5) ผลิตภัณฑ์
พลาสติก 6) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7) เม็ดพลาสติก
8) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอืน่ ๆ 9) แผงวงจรไฟฟ้า 10) อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรู ป 11) เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ 12) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
13) ยางพารา 14) เครื่องส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 15) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (ดูตารางที่ 7) ในขณะที่ สินค้าส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นส่งออกมาไทย
15 อันดับแรก ได้แก่ 1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 2) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ 5) เคมีภัณฑ์ 6) แผงวงจรไฟฟ้า 7) สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์ 8) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 9) ผลิตภัณฑ์
ท�ำจากพลาสติก 10) ผลิตภัณฑ์โลหะ 11) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและ
ทองค�ำ  12) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน�ำ  13) พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืช 14) กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 15) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ (ดูตารางที่ 8)
นอกจากนี้ จากการส� ำ รวจรายการสิ น ค้ า เกษตรที่ ไ ทยส่ ง ออกไปยั ง
ประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนและหลัง JTEPA ก็พบว่า ประเภทสินค้าเกษตรที่ไทย
ส่งออกไปญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นสินค้าประเภทเดิมที่ไทยกับญี่ปุ่นท�ำการค้ากันอยู่แล้ว
เช่นกัน โดยสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น 15 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไก่แปรรูป
2) ยางพารา 3) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง 4) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง 5) เนื้อปลาสด
แช่เย็น แช่แข็ง 6) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 7) ข้าว 8) ปลาหมึกมีชีวิต สด แช่เย็น
แช่แข็ง 9) ผักสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 10) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 11) ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 12) เครื่องเทศและสมุนไพร 13) กล้วยไม้ 14) เป็ดสด
แช่เย็น แช่แข็ง 15) สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ (ดูตารางที่ 9) อย่างไรก็ตาม ข้อน่าสังเกต
คือว่า สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นดังกล่าว ไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในรายการ
ถู ก ยกเลิ ก ภาษี เ ป็ น 0 อี ก ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางเอกสารของกรมการค้ า ต่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น
ของไทยมีมลู ค่าอยูท่ ี่ 21,900.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออก
ของรายการสินค้าทีไ่ ด้รบั สิทธิ FTA จากญีป่ นุ่ มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 7,644.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมูลค่าการส่งออกภายใต้สทิ ธิ FTA จากญีป่ นุ่ มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 6,040.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA อยู่ที่ร้อยละ 79 โดยสินค้าส่งออกส�ำคัญที่มี
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การใช้สิทธิ JTEPA ได้แก่ เนื้อไก่และเครื่องในไก่ที่ปรุงแต่งหรือท�ำไว้ไม่ให้เสีย
กุง้ ทีป่ รุงแต่งหรือท�ำไว้ไม่ให้เสีย โพลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต เดกซ์ทรินและโมดิ
ตาร์ช
ปฏิวัตไฟด์
ิเมจิส1868
เป็นต้น (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557ข) ข้อมูลในส่วนนี้
แสดงให้เห็นว่า ไทยยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง JTEPA เท่าทีค่ วร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การค้าสินค้าเกษตร
ส�ำหรับการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ JTEPA กับการเปิดเสรีสนิ ค้าเกษตร
ภายหลังที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ส�ำหรับงานศึกษาของไทย พบว่า มีงานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ งานศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 และงานศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554 โดยงานศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ได้ศกึ ษาการใช้สทิ ธิประโยชน์จาก JTEPA โดยใช้ขอ้ มูลในช่วง 5 เดือนแรก หลัง JTEPA
มีผลบังคับใช้ (พ.ย. 2550-มี.ค. 2551) ซึ่งให้ข้อมูลว่า อุตสาหกรรมอาหาร
ได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก JTEPA พบว่า ภาคส่งออกของไทยใช้สิทธิประโยชน์
ของ JTEPA เฉลีย่ ร้อยละ 55.9 โดยอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราการใช้สทิ ธิประโยชน์สงู สุด
3 ล�ำดับแรก คือ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ใช้สิทธิร้อยละ 96)
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ใช้สิทธิร้อยละ 71) และอุตสาหกรรมอาหาร
(ใช้สิทธิร้อยละ 66) โดยอุปสรรคของการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกอาหาร
ของไทยไปญีป่ นุ่ มี 2 ประการ คือ 1) สินค้าบางรายการไม่ผา่ นกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิด
สินค้าของญี่ปุ่น และ 2) มาตรการความปลอดภัยทางอาหารของญี่ปุ่นเข้มงวดมาก
ในขณะที่ภาคส่งออกของญี่ปุ่นนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับประโยชน์จากการ
ประหยัดภาษีศลุ กากรมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอัตราการใช้สทิ ธิประโยชน์
จาก JTEPA พบว่า ภาคส่งออกของญี่ปุ่นมีการใช้สิทธิประโยชน์ต�่ำเพียงร้อยละ 6.5
โดยอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราการใช้สทิ ธิประโยชน์สงู สุด 3 ล�ำดับแรก คือ อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ใช้สิทธิร้อยละ 20) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
(ใช้สิทธิร้อยละ 14) และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (ใช้สิทธิร้อยละ 12)
โดยอุปสรรคปัญหาของการใช้สทิ ธิประโยชน์ของภาคส่งออกของญีป่ นุ่ เป็นผลมาจาก
สินค้าบางรายการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า ความยุ่งยาก
ของขั้นตอนการขอใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า และการที่สินค้าไม่ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีศุลกากร หรือได้รับการลดหย่อนน้อยเกินไป (มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551)
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ในขณะที่ งานศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อธิบายว่า
แม้
ว่าทธิ4์ หนุ
ปี นภายหลั
เอกสิ
ภักดี งจากที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ สินค้าเกษตรของไทยจะสามารถ
ส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่นก็ยังคงมีปัญหา
และอุปสรรค เนือ่ งจาก สินค้าทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพการผลิตยังคงถูกยกออกจาก
การเจรจา ถูกจ�ำกัดโควต้า และลดภาษีไม่ถึง 0 นอกจากนี้ JTEPA ยังได้ก�ำหนด
เงือ่ นไขทางการค้าอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังญีป่ นุ่
ส่งผลให้ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก JTEPA ได้อย่างเต็มที่ โดยปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย มีดงั นี้ 1) ญีป่ นุ่ จ�ำกัดชนิดของผลไม้ไทย
ให้น�ำเข้าได้เพียง 8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน สับปะรด มะพร้าว กล้วย สละ
และมะขามหวาน 2) ญี่ปุ่นจ�ำกัดชนิดของมะม่วงให้น�ำเข้าได้เพียงพันธุ์หนังกลางวัน
พิมเสน น�้ำดอกไม้ มหาชนก และแรด 3) ญี่ปุ่นจ�ำกัดโควต้าการน�ำเข้าเนื้อหมู กล้วย
และสับปะรดของไทย 4) ญี่ปุ่นจ�ำกัดขนาดของสับปะรดที่จะน�ำเข้าส่งผลให้ไทย
ไม่สามารถใช้สิทธิในการส่งออกได้เต็มโควต้า และ 5) ปลาทูน่า น�้ำผลไม้ และแยม
ยังคงไม่สามารถผลิตและส่งออกได้ตามกฎถิ่นก�ำเนิดสินค้า นอกจากนี้ งานศึกษา
ยังได้อธิบายว่า การใช้ประโยชน์จาก JTEPA ยังกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัดขนาดใหญ่ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยมีผู้ส่งออกบางส่วนเป็นกิจการที่ญี่ปุ่นลงทุนผลิตสินค้าในไทยและส่งออกกลับ
ไปยังญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่ง ขณะที่ SME ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลกติกาเปิดตลาด
พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร การค� ำ นวณกฎถิ่ น ก� ำ เนิ ด สิ น ค้ า และวิ ธี ก ารส่ ง ออกโดย
ใช้ประโยชน์ จาก JTEPA (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554)
ส�ำหรับงานศึกษาของญี่ปุ่น (เฉพาะงานศึกษาในภาษาอังกฤษ) ไม่พบ
งานศึกษาในประเด็นดังกล่าวโดยตรง แต่พบงานศึกษาที่อธิบายถึงการจัดท�ำเขต
การค้าเสรี และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น กับการเปิดเสรีสินค้า
เกษตร จ�ำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ งานศึกษาของ Mulgan ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
และงานศึกษาของ Oizumi ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) โดยงานทัง้ 2 ชิน้ ได้อธิบายว่า
ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นท�ำความร่วมมือทางการค้าในระดับทวิภาคี โดยการเปิดเขต
การค้าเสรี พบว่า ญี่ปุ่นมีอัตราการเปิดเสรีทางการค้า (trade openness ratio)
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่อัตราการเปิดเสรีทางการค้าของญี่ปุ่นมีการเติบโตน้อยกว่า
ประเทศคู่ค้า เนื่องจาก มีอัตราน�ำเข้าสินค้าน้อยกว่าประเทศคู่ค้าโดยเปรียบเทียบ
นอกจากนี้ ประเทศคูค่ า้ ทีญ
่ ปี่ นุ่ ท�ำการค้าด้วยก็มกั จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากข้อตกลง
ทางการค้าตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศคู่ค้าในภูมิภาคเอเชีย28

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก การเปิดเสรีสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต�่ำ 
โดยสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่นมักถูกยกออกจากการเจรจา ถูปฏิกวจ�ัตำิเกัมจิดโควต้
1868า
ในการน�ำเข้า และอยู่ในระหว่างกระบวนการเจรจาใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ญี่ปุ่น
ยังคงปกป้องตลาดสินค้าเกษตร (Mulgan, 2008; Oizumi, 2008) โดยปัญหา
ของการเปิดเสรีสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น Mulgan อธิบายว่า เป็นผลมาจากปัญหา
เชิงโครงสร้างทางการเมืองและการบริหารภายในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการเปิดเสรี
ทางการค้า และการด�ำรงอยูข่ องผลประโยชน์ทางการเมืองในภาคเกษตร (Mulgan,
2008, p. 164) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ท�ำการค้ากับญี่ปุ่นจะไม่ได้รับประโยชน์จาก
ข้อตกลงทางการค้าตามที่คาดหวัง แต่ประเทศคู่ค้าก็ยังคงเลือกที่จะเปิดเสรีการค้า
กั บ ญี่ ปุ ่ น เนื่ อ งจาก คาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากญี่ ปุ ่ น ทางด้ า นอื่ น
เป็นการทดแทน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ทั้งในรูปแบบ
การให้เปล่า การกู้ยืม หรือการให้ความช่วยทางวิชาการ (Mulgan, 2008, p. 165)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับประเด็นของ Mulgan เกี่ยวกับความคาดหวังของประเทศ
คูค่ า้ ในการได้รบั ผลประโยชน์ดา้ นอืน่ เป็นการทดแทนนัน้ ไม่พบงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรง แต่พบงานศึกษาที่ประเมินการให้ ODA กับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
แก่กลุ่มประเทศผู้รับในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ไทย และเวียดนาม โดยในงานศึกษาของ Kawasaki ได้อธิบายว่า การให้เงินกู้ยืม
เพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่น (Japan’s ODA loan) ช่วยให้การเปิดเสรีทางการค้าของ
ประเทศผู้รับมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผูร้ บั โดยพบว่าระดับคะแนนผลประโยชน์ของ
รายได้ประชาชาติ (real GDP gain range) เพิ่มจากร้อยละ 0.1 เป็น ร้อยละ 1.6
ต่อปี และระดับคะแนนอรรถประโยชน์ (utility gains range) เพิ่มจากร้อยละ 0.2
เป็น ร้อยละ 1.9 ต่อปี ส�ำหรับในกรณีของประเทศไทย ไม่พบว่ามีงานศึกษาที่
กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน แต่พบข้อมูลว่าในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยได้รับเงินกู้ยืม (loan)
จากญี่ปุ่น จ�ำนวน 62.4 พันล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005) ที่ได้รับอยู่ที่จ�ำนวน 35.5 พันล้านเยน
จากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก JTEPA ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอย่างเต็มที่ จึงเป็นผลให้ประเทศไทย
ไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของการค้าและ
การส่งออกสินค้าเกษตร โดยสาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
JTEPA อย่างเต็มที่ อาจอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจาก
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1) ข้อจ�ำกัดของข้อตกลง JTEPA ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 2 ได้แก่
เอกสิทธิ์ หนุน1.1)
ภักดี ข้อตกลง JTEPA ให้สทิ ธิในการลดภาษีแก่สนิ ค้าเกษตรไทยเฉพาะ
รายการสินค้าทีท่ ำ� การค้ากันอยูแ่ ล้ว ไม่ได้ขยายความหลากหลายของประเภทสินค้า
เพิ่มเติม
1.2) ข้อตกลง JTEPA ไม่ได้ให้สทิ ธิในการลดภาษีแก่สนิ ค้าเกษตรทีไ่ ทย
มีศักยภาพการผลิต
1.3) ข้อตกลง JTEPA ยังคงมีกฎเกณฑ์และเงือ่ นไข ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อ
การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
2) ผู้ประกอบการไทยยังคงขาดข้อมูลเกี่ยวกับกติกาและวิธีการส่งออก
เพื่อจะใช้ประโยชน์จาก JTEPA

30

ตารางที่ 7 สินค้า 15 อันดับแรก ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น ในช่วงก่อน JTEPA
(ปี พ.ศ. 2546-2548) และหลัง JTEPA (ปี พ.ศ. 2558-2560)
ปฏิวัติเมจิ 1868
ก่อน JTEPA
หลัง JTEPA
มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่า : ล้านบาท
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
2546 2547 2548 2549
2558 2559 2560
1. แผงวงจรไฟฟ้า 16,933.0 30,281.2 42,381.8 42,973.8 1. รถยนต์ อุปกรณ์ 43,455.0 45,463.2 43,157.0
และส่วนประกอบ
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 22,910.8 29,847.2 35,647.1 38,842.9 2. ไก่แปรรูป
33,213.8 38,408.3 42,677.0
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
3. ยางพารา
22,568.5 26,889.2 30,469.6 37,977.8 3. เครื่องโทรสาร 6,103.0 9,665.7 36,366.5
โทรศัพท์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
4. รถยนต์ อุปกรณ์ 21,299.4 20,375.8 21,272.6 25,369.6 4. เครือ่ งจักรกลและ 25,090.1 28,888.5 32,804.7
และส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล
5. อาหารทะเล
16,842.4 18,219.1 18,334.3 17,077.1 5. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 21,122.4 24,139.2 30,087.7
กระป๋องและแปรรูป
6. เครือ่ งจักรกล
11,864.1 15,232.5 13,739.2 16,549.5 6. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 27,658.4 28,307.2 28,060.5
และส่วนประกอบ
อุปกรณ์และ
ของเครือ่ งจักรกล
ส่วนประกอบ
7. เลนซ์
7,475.9 12,591.9 14,054.6 16,317.6 7. เม็ดพลาสติก
20,071.0 20,866.5 25,950.1
8. เครื่องรับวิทยุ 14,054.4 21,328.5 18,722.8 16,129.0 8. เครื่องใช้ไฟฟ้า 18,612.7 25,204.3 23,380.0
โทรทัศน์ และ
และส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
อื่นๆ
9. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4,293.5 9,209.4 11,743.7 14,784.6 9. แผงวงจรไฟฟ้า 19,455.8 20,072.2 22,165.3
และส่วนประกอบ
อืน่ ๆ
10. ผลิตภัณฑ์
7,291.6 10,219.0 11,397.3 11,397.3 10. อาหารทะเล 20,106.8 21,499.2 21,859.5
อลูมิเนียม
กระป๋องและ
แปรรูป
11. ผลิตภัณฑ์
8,270.5 10,257.0 12,125.4 13,375.4 11. เหล็ก เหล็กกล้า 15,781.3 18,576.8 19,522.2
พลาสติก
และผลิตภัณฑ์
12. ไก่แปรรูป
6,312.5 10,302.2 13,232.5 12,675.7 12. ผลิตภัณฑ์ยาง 15,128.5 14,178.5 16,713.7
13. เหล็ก เหล็กกล้า 7,858.7 9,596.3 11,565.7 12,519.7 13. ยางพารา
12,716.8 10,930.7 15,259.3
และผลิตภัณฑ์
14. เครื่องโทรสาร 11,526.5 11,084.0 14,955.0 11,306.0 14. เครื่องส�ำอาง 14,921.6 15,411.3 14,873.5
โทรศัพท์ อุปกรณ์
สบู่ และผลิตภัณฑ์
และส่วนประกอบ
รักษาผิว
15. อุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำ  27,351.9 19,365.8 13,546.9 11,118.5 15. อัญมณีและ
13,322.5 16,607.8 14,164.1
ทรานซิสเตอร์
เครื่องประดับ
และไดโอด

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ตารางที่ 8 สินค้า 15 อันดับ แรก ที่ญี่ปุ่ นส่งออกไปไทย ในช่วงก่อน JTEPA
เอกสิทธิ์ หนุน(ปีภักพ.ศ.
ดี 2546-2548) และหลัง JTEPA (ปี พ.ศ. 2558-2560)
ก่อน JTEPA

ชื่อสินค้า

หลัง JTEPA

มูลค่า : ล้านบาท
2546

2547

2548

2549

ชื่อสินค้า

มูลค่า : ล้านบาท
2558

2559

2559

1. เครื่องจักรกล
153,692.1 173,812.8 197,999.1 189,661.7 1. เครื่องจักรกล
212,375.0 207,770.1 207,770.1
และส่วนประกอบ
และส่วนประกอบ
2. เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

76,449.5 101,372.2 143,484.9 124,669.0 2. เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

147,642.5 140,246.5 140,246.5

3. เครือ่ งจักรไฟฟ้า 74,101.5 87,608.0 115,018.2 97,373.7 3. เครือ่ งจักรไฟฟ้า 106,012.9 116,089.6 116,089.6
และส่วนประกอบ
และส่วนประกอบ
4. แผงวงจรไฟฟ้า

88,341.9 103,442.8 103,806.2 92,955.3 4. ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์
ยานยนต์

72,093.1 83,411.9 87,115.4
5. ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์

78,696.0 5. เคมีภัณฑ์

6. เคมีภัณฑ์

119,290.6 131,070.6 131,070.6

69,748.9 73,754.1 73,754.1

51,395.3 65,151.1 75,492.9

76,846.4 6. แผงวงจรไฟฟ้า

47,010.5 49,842.7 49,842.7

7. สินแร่โลหะอื่นๆ 20,812.9 24,745.9 26,733.5
เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์

34,075.1 7. สินแร่โลหะอืน่ ๆ
เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์

43,280.8 42,242.9 42,242.9

8. เครื่องมือ
24,277.4 30,831.0 32,615.8
เครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

32,893.3 8. เครื่องมือ
39,344.1 41,321.5 41,321.5
เครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

9. ผลิตภัณฑ์
26,903.9 30,192.1 32,517.7
ท�ำจากพลาสติก

31,424.0 9. ผลิตภัณฑ์ท�ำ
จากพลาสติก

10. ผลิตภัณฑ์โลหะ 18,093.1 24,915.1 32,409.2

30,716.0 10. ผลิตภัณฑ์โลหะ 33,261.4 27,962.3 27,962.3

11. เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด 19,028.6 20,854.5 22,444.8

22,024.2 11. เครือ่ งเพชร พลอย 37,075.3 14,924.5 14,924.5
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

12. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 10,627.8 10,302.2 13,232.5
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

14,871.3 15,267.2 15,267.2
12,675.7 12. ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
และอุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำ

18,221.5 9,596.3
13. ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
และอุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำ

11,565.7

12,519.7 13. พืชและ
10,216.5 10,739.4 10,739.4
ผลิตภัณฑ์จากพืช

14. เครือ่ งเพชร พลอย 3,290.0
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

5,065.5

5,977.9

11,604.7 14. กระดาษ และ 6,950.8
  ผลิตภัณฑ์กระดาษ

8,129.9

8,129.9

15. เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน

9,965.7

10,709.6

9,541.0

6,406.9

6,406.9

8,409.7

32,046.8 34,554.3 34,554.3

15. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 6,831.5
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ชื่อสินค้า

ก่อน JTEPA
หลัง JTEPA
ชื่อสินค้า
2548
2549
2550
2558
2559
2560
1. ยางพารา
30,469.6 37,977.8 29,766.7 1. ไก่แปรรูป
33,213.8 38,408.3 42,681.4
2. ไก่แปรรูป
13,232.5 12,675.7 11,936.0 2. ยางพารา
12,716.8 10,930.7 15,259.1
3. กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง
7,371.5 7,312.9 7,417.6 3. ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง
8,533.2 10,326.0 12,451.2
4. ปลาหมึกมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง
7,173.1 6,431.6 6,310.6 4. ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
8,837.7 8,8319.5 8,010.6
5. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
7,715.7 6,079.7 5,989.9 5. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
6,527.0 6,832.8 6,229.9
6. ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
4,819.1 4,803.4 5,599.5 6. กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง
4,392.8 4,990.5 5,318.4
7. ผักสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง
3,377.3 3,111.4 2,514.6 7. ข้าว
3,909.3 4,553.3 4,440.5
8. ข้าว
2,269.6 1,358.9 1,627.4 8. ปลาหมึกมีชวี ติ สด แช่เย็น แช่แข็ง 2,606.7 2,788.3 4,052.4
9. กล้วยไม้
1,128.1
968.7
940.2 9. ผักสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง
3,124.8 3,474.4 3,396.7
10. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง
604.0
659.2
672.4 10. ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
823
959.6
966
11. ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
690.4
732.8
599.1 11. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 628.6
652.5
730.2
12. เครื่องเทศและสมุนไพร
432.0
416.0
555.6 12. เครื่องเทศและสมุนไพร
672.0
753.0
688.7
13. ธัญพืช
223.0
279.0
370.7 13. กล้วยไม้
702.4
756.3
610.8
14. สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ อื่นๆ
480.7
407.4
319.5 14. เป็ดสด แช่เย็น แช่แข็ง
270.3
340.8
478.1
15. ปลาหมึก แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น�้ำเกลือ รมควัน
57.2
57.9
248.2 15. สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ
410.5
443.0
423.7

ตารางที่ 9 สินค้าเกษตร 15 อันดับแรก ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น ในช่วงก่อนและหลัง JTEPA (มูลค่า : ล้านบาท)

ปฏิวัติเมจิ 1868
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บทที่ 4 การปรับโครงสร้างภาคเกษตรของญีป่ นุ่ กับผลต่อทิศทาง

เอกสิทธิ์ หนุนการค้
ภักดี าเสรีสินค้าเกษตร และ JTEPA
		

อันที่จริง ญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันให้เปิดเสรีทางการค้ามาเป็นเวลานานแล้ว
อันเป็นผลมาจาก ข้อเสนอทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาที่พยายามผลักดันให้ญี่ปุ่น
เปิดประเทศ และแรงกดดันของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น ข้อตกลงทางการค้าในระดับพหุภาคีขององค์การการค้าโลก ซึ่งญี่ปุ่น
ได้เข้าเป็นสมาชิกปี พ.ศ. 2538 และข้อตกลงทางการค้าในระดับทวิภาคี ซึ่งเป็น
ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Areas-FTAs) ที่ประเทศญี่ปุ่นท�ำกับประเทศคู่ค้า
ต่างๆ ตัง้ แต่ในทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา จากแรงกดดันดังกล่าว แม้จะส่งผลให้ญปี่ นุ่
ต้องด�ำเนินนโยบายสนับสนุนการส่งออก สินค้าเกษตร (agricultural export
promotion policy) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (Sasada, 2008) แต่ในเวลาเดียวกัน
การที่ภาคเกษตรของญี่ปุ่นยังคงได้รับการปกป้องและถูกแทรกแซงจากภาครัฐ
ก็ เ ป็ น ที่ ถ กเถี ย งว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเปิ ด เสรี สิ น ค้ า เกษตรของญี่ ปุ ่ น เช่ น กั น
โดยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ภาครัฐยังคงด�ำเนินนโยบายปกป้อง
ภาคเกษตรผ่านการให้เงินอุดหนุนเกษตรกรที่ผลิตสินค้าอาหารหลัก การรักษา
ระดั บ รายได้ ข องเกษตรกรโดยการเพิ่ ม ภาษี ก ารบริ โ ภค การจ� ำ กั ด การน� ำ เข้ า
สินค้าเกษตร และการใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
จ�ำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็แทรกแซงภาคเกษตรผ่านการด�ำเนินนโยบาย
ก� ำ หนดราคา และการควบคุ ม พื้ น ที่ แ ละปริ ม าณการผลิ ต (Mulgan, 2006;
Sasada, 2008) โดยการปกป้องและการแทรกแซงภาคเกษตรของภาครัฐญี่ปุ่นนี้
อาจอธิบายได้ว่า เป็นเพราะภาคเกษตรของญี่ปุ่นมีผลประโยชน์ในทางการเมือง
มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเกษตรถูกอธิบายว่ามีผลต่อ
ความสัมพันธ์ของ 3 ขั้วอ�ำนาจที่เรียกว่า สามเหลี่ยมเหล็ก (iron triangle) ได้แก่
1) พรรคการเมือง LDP (Liberal Democratic Party) 2) กระทรวงเกษตร
ประมง และป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries-MAFF) และ 3) สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น (Japan Agricultural
Cooperatives-JA) (Mulgan, 2006; Mulgan, 2008)
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ภายใต้ รั ฐ บาลของ
นายชิ น โซะ อาเบะ ได้ เ สนอนโยบายทางเศรษฐกิ จ ที่ เรี ย กว่ า อาเบะโนมิ ก ส์
ซึ่งประกอบด้วย นโยบายที่ถูกเรียกอย่างล�ำลองว่า ลูกศร 3 ดอก ได้แก่ 1) นโยบาย
การเงินเชิงรุก (aggressive monetary policy) 2) นโยบายการคลังอย่างผ่อนคลาย
34

(flexible fiscal policy) และ 3) ยุทธศาสตร์การเติบโตและการปฏิรูปโครงสร้าง
เพื่อเสริมสร้างการลงทุนภาคเอกชน (growth strategy including
ปฏิวัตstructural
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reform) ภายใต้ น โยบายเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ า ว แม้ ว ่ า นโยบายการค้ า ของญี่ ปุ ่ น
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ญีป่ นุ่ ยังคงสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร
และสนับสนุนการเปิดเสรีสินค้าเกษตร แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ในนโยบาย
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเติบโตและการปฏิรูปโครงสร้างนั้น ญี่ปุ่นได้เสนอนโยบาย
การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรอย่างจริงจัง โดยการมุ่งเน้นการลดการก�ำกับดูแล
โดยรัฐ (deregulation) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขัน และการเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การเปิดตลาดสินค้าเกษตร (The Government of Japan, n.d.) ซึ่งถือว่า
เป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในญี่ปุ่น และอาจ
ถือได้วา่ จุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญต่อการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของญีป่ นุ่ (Mulgan, 2016)
โดยสาเหตุของการปฏิรูปภาคเกษตรอย่างจริงจังของญี่ปุ่น อาจอธิบายได้ว่า
เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ไม่วา่ จะเป็น ปัจจัยภายนอกอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วม
ในข้ อ ตกลงหุ ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟ ิ ก (Trans-Pacific
Partnership-TPP) ท�ำให้ญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันในการเปิดเสรีสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
และปัจจัยภายในอันเป็นผลมาจากความเสื่อมถอยของภาคเกษตรภายในประเทศ
อาทิ 1) ประชากรในภาคเกษตรของญี่ ปุ ่ น ในปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนลดลงเหลื อ
เพียงประมาณ 2 ล้านคน จากทศวรรษ 1980 ที่มีประชากรในภาคเกษตรประมาณ
5.42 ล้านคน และประชากรในภาคเกษตรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 65 ปี หรือ
มีอายุมากกว่า ส่งผลให้ที่ดินที่ใช้ส�ำหรับการท�ำการเกษตรถูกละทิ้ง และผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ญีป่ นุ่ จึงเผชิญกับปัญหาการไม่สามารถพึง่ พาตนเองทางอาหาร
เพิ่มขึ้น (Nippon Communications Foundation, 2018; Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, n.d.) 2) ในปัจจุบัน ญี่ปุ่น
มี ค รั ว เรื อ นที่ ท� ำ เกษตรในเชิ ง พาณิ ช ย์ (commercial farm household)
เพียงประมาณ2 1.3 ล้านครัวเรือน จากครัวเรือนเกษตรกรญีป่ นุ่ ทัง้ หมด 2.1 ล้านครัวเรือน
เนื่ อ งจากเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ข องญี่ ปุ ่ น ถื อ ครองที่ ดิ น การผลิ ต เฉลี่ ย ประมาณ
2 เฮกตาร์ตอ่ ครัวเรือน ส่งผลท�ำให้การผลิตทางการเกษตรของญีป่ นุ่ ไม่สามารถสร้าง
การประหยัดจากขนาด (economic of scale) และไม่มีประสิทธิภาพ และ
ครัวเรือนทีท่ ำ� เกษตรในเชิงพาณิชย์ (commercial farm household) ของญีป่ นุ่ หมายถึง ครัวเรือน
ที่ ท� ำ การเกษตร หรื อ มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ภายใต้ ก ารจั ด การของตั ว เองมากกว่ า 30 เอเคอร์
ขึน้ ไป หรือประมาณ 12 เฮกตาร์ หรือมียอดจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรมากกว่า 500,000 เยนต่อปีการผลิต
2
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3) ในปัจจุบนั ความต้องการบริโภคข้าวของคนญีป่ นุ่ ลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวภายใน
ประเทศตกต�
เอกสิ
ทธิ์ หนุน่ำภัลง
กดี ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้น (Honna and Mulgan,
2008; Whittaker, Scolly and Gilbert, 2013; Mulgan, 2016) นอกจากนี้
ความเสื่ อ มถอยของภาคเกษตรญี่ ปุ ่ น ยั ง ส่ ง ผลให้ ฐ านเสี ย งทางการเมื อ งจาก
ภาคเกษตรลดลง ภาคเกษตรจึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ เ อื้ อ ผลประโยชน์ ต ่ อ
ฝ่ายพรรคการเมือง และฐานเสียงทางการเมืองเริ่มเปลี่ยนไปสู่ประชาชนที่เป็น
กลุ่มผู้บริโภค และบริษัทที่ท�ำธุรกิจ เป็นผลให้การปฏิรูปทางการเกษตรเพื่อการ
เปิดเสรีทางการค้ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากขึ้น
นโยบายปฏิ รู ป โครงสร้ า งภาคเกษตรภายใต้ น โยบายอาเบะโนมิ ก ส์
ประกอบด้ ว ย 3 นโยบายหลั ก คื อ 1) การปฏิ รู ป ระบบสหกรณ์ ก ารเกษตร
เพื่ อ เพิ่ ม อ� ำ นาจในการก� ำ หนดและตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ ส หกรณ์ ก ารเกษตรท้ อ งถิ่ น
และเกษตรกร และการพัฒนาให้เกษตรกรกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ
(entrepreneurial farmers) 2) การลดต้นทุนการผลิตและการปรับโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ และการจัดจ�ำหน่าย และ 3) การเพิม่ การส่งออกให้ถงึ หนึง่ ล้านล้านเยน
ภายในปี พ. ศ. 2562 (The Government of Japan. (n.d.) โดยนโยบายดังกล่าว
มีปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (Mulgan, 2016; Honma and
Mulgan, 2018)
1) การปฏิรูปสหกรณ์การเกษตร
			 การปรับแก้กฎหมายสหกรณ์การเกษตร (Agricultural Cooperatives
Law) โดยการโยกอ�ำนาจการตรวจสอบบัญชีของสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร
(Central Union of Agricultural Cooperatives) หรือที่เรียกว่า JA Zenchu
ไปอยู่ที่บริษัทตรวจสอบบัญชีของเอกชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน
ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ทั้งนี้ เพื่อลดอ�ำนาจการท�ำงานของ JA Zenchu และ
การสร้างอิสรภาพทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่สหกรณ์การเกษตร
ท้องถิ่น
ข้อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโดยสมัครใจของสหกรณ์เกษตรจังหวัด
หรือ JA Zennoh ไปสู่รูปแบบของบริษัทร่วมทุนกับสหกรณ์ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
JA Zennoh อยู่ภายใต้อัตราภาษีนิติบุคคลที่สูงขึ้น ลดการผูกขาดสหกรณ์ท้องถิ่น
และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางการค้า นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ JA Zennoh ท�ำหน้าที่ในการประสานงานกับบริษัท
ผูผ้ ลิตต่างๆ เพือ่ จัดหาปัจจัยการผลิตทีร่ าคาไม่สงู แก่เกษตรกร รวมถึงการประสานงาน
กับบริษัทผู้ค้าต่างๆ ในการท�ำค้าทางตรงกับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ

•

			•
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การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงคนกลาง
ทางการค้า
ปฏิวัติเมจิ 1868
2) การปฏิรูปที่ดิน
			 การปรับเปลีย่ นกระบวนการคัดสรรสมาชิกของคณะกรรมการเกษตร
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและอนุ ญ าตให้ ข าย และเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรตามกฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land Law) จากที่มา
จากการแต่ ง ตั้ ง โดยผู ้ น� ำ เทศบาล (municipal leader) ส่ ว นหนึ่ ง และจาก
การเลือกตั้งโดยสมาชิกเกษตรกรส่วนหนึ่ง เป็นการแต่งตั้งโดยผู้น�ำเทศบาลทั้งหมด
เนื่องจาก ที่ผ่านมาคณะกรรมการที่ มาจากการเลื อกตั้ ง โดยสมาชิ ก เกษตรกร
มีแนวโน้มที่จะผ่อนผันให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การท�ำ
เกษตรกรรม ส่งผลให้การใช้ที่ดินในการท�ำเกษตรของญี่ปุ่นไม่มีประสิทธิภาพ
การก�ำหนดเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ (national strategic
special zone) เพื่อให้บริษัทธุรกิจการเกษตรได้รับที่ดินในการท�ำการเกษตร
3) การจัดการการผลิต
การยกเลิกนโยบายการควบคุมปริมาณการผลิตข้าวโดยการให้เงิน
อุ ด หนุ น แก่ เ กษตรกร เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลผลิ ต ส่ ว นเกิ น และราคาข้ า วตกต�่ ำ  และ
เปลีย่ นเป็นการสนับสนุนการผลิตเพือ่ การส่งออก และการก�ำหนดราคาข้าวตามกลไก
ตลาด นอกจากนี้ ยังให้เงินสนับสนุนการผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
แทนที่การผลิตเพื่อการบริโภคเท่านั้น

•

			•
			•

นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
รัฐบาลอาเบะยังได้ปรับเปลี่ยนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกอาวุโส (senior member)
ภายในพรรคการเมือง LDP และโยกย้ายข้าราชการประจ�ำของกระทรวงเกษตร ประมง
และป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesMAFF) จากผู้ที่สนับสนุนปกป้องภาคเกษตร เป็นผู้ที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูป
ภาคเกษตร ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการเอื้อผลประโยชน์ในทางการเมืองระหว่าง
กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ พรรคการเมือง LDP และสหกรณ์การเกษตร
และสร้างสมดุลทางอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายเกษตรเพื่อกระตุ้นให้สหกรณ์
การเกษตรเกิดการปฏิรปู (Honma and Mulgan, 2018)
แม้วา่ การปฏิรปู ภาคเกษตรและการเปลีย่ นแปลงนโยบายเกษตรของญีป่ นุ่
ภายใต้รัฐบาลอาเบะ มีแนวโน้มว่าจะช่วยลดอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของการเปิดเสรี
สินค้าเกษตรของญีป่ นุ่ แต่การปฏิรปู ภาคเกษตรดังกล่าวก็ยงั เป็นทีถ่ กเถียงในประเด็น
ของความเป็นไปได้ของการปฏิรูป และผลกระทบต่อเกษตรกร โดยงานศึกษาของ
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Honma และ Mulgan ได้อธิบายว่า แม้ว่าจะมีความพยายามที่ปฏิรูปสหกรณ์
การเกษตรของญี
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี่ปุ่น โดยการลดอ�ำนาจการตรวจสอบของ JA Zenchu แต่ในทาง
ปฏิบัติ JA Zenchu ยังคงได้รับอนุญาตให้ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประสานงาน
ให้แก่สหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก นอกจากนี้ เนื่องจาก สหกรณ์
การเกษตรของญี่ ปุ ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ก ารท� ำ หน้ า ที่ ใ นหลายวั ต ถุ ป ระสงค์
(multi-purpose cooperative) ไม่ว่าจะเป็น การท�ำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน
ธุรกิจธนาคาร การให้สินเชื่อและการกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตร บริษัทประกันภัย
รวมถึงการให้เงินสวัสดิการต่างๆ เพราะฉะนั้น การที่เกษตรกรเลิกพึ่งพาสหกรณ์
เกษตร ก็เท่ากับว่าพวกเขาจะสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านการเงินด้วย ดังนั้น
การปฏิรปู ดังกล่าว จึงยังมีขอ้ สงสัยว่าจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอ�ำนาจ
ในภาคเกษตรได้จริงหรือไม่ อีกทั้ง ยังเกิดค�ำถามด้วยว่า เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตรท้องถิน่ ของญีป่ นุ่ จ�ำนวนทัง้ หมด ซึง่ พึง่ พา JA Zenchu มาอย่างยาวนาน
พวกเขาจะมีความสามารถที่เพียงพอในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรของตัวเอง
ได้จริงหรือ (Mulgan, 2016; Honma and Mulgan, 2018)
จากข้อมูลการปรับโครงสร้างภาคเกษตรของญี่ปุ่นข้างต้น แม้จะแสดง
ให้เห็นว่า น่าจะมีสว่ นช่วยในการลดอุปสรรคของการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร
ของญี่ปุ่น แต่การลดอุปสรรคของการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น
อาจไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าญีป่ นุ่ จะเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก การปฏิรปู
ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งเรื่ อ งความเป็ น ไปได้ และผลส� ำ เร็ จ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในขณะเดียวกัน มีข้อสังเกตที่ว่า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังนโยบายปฏิรูปโครงสร้าง
ภาคเกษตร นโยบายการค้าของญีป่ นุ่ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม โดยญีป่ นุ่ มีนโยบาย
ทางการค้าที่สนับสนุนการเปิดเสรีและสนับสุนนการส่งออกสินค้าเกษตรอยู่แล้ว
ดังนั้น การปรับโครงสร้างภาคเกษตรจึงอาจมีเป้าหมายเพียงเพื่อการสนับสนุน
การส่งออกเท่านั้น
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จากการทบทวนสาระส�ำคัญของความตกลง JTEPA ในประเด็นการค้าสินค้า
เกษตร และการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่า
สาระส�ำคัญของความตกลง JTEPA ไม่ได้เอื้อต่อการค้าสินค้าเกษตร เนื่องจาก
สินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิตจ�ำนวนหลายรายการยังคงถูกยกออกจาก
การเจรจา ถูกจ�ำกัดโควต้า และยังไม่ถูกลดภาษีเป็น 0 รวมถึงเนื้อหาสาระของ
ความตกลงยังคงมีข้อจ�ำกัดและอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่น
ยังคงปกป้องตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าสินค้าเกษตรด้วย ดังนั้น แม้ว่า
ข้อมูลในส่วนของการใช้ประโยชน์ทางการค้า จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศญีป่ นุ่ ได้เพิม่ ขึน้ แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวนัน้ ไม่ได้เป็นผล
มาจากการค้าสินค้าเกษตรตามที่คาดคะเนไว้ ยิ่งไปกว่านั้น จากการทบทวนข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปิดเสรีสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นภายหลัง JTEPA แม้จะ
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้นโยบายอาเบะโนมิกส์ ญี่ปุ่นเริ่มด�ำเนินการปฏิรูป
โครงสร้างภาคเกษตรของประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอุปสรรคของการเปิดเสรี
ทางการค้า และอาจมีผลท�ำให้การด�ำเนินนโยบายการเปิดเสรีสนิ ค้าเกษตรของญีป่ นุ่
เป็นไปอย่างราบรืน่ แต่กพ็ บว่า การปฏิรปู ดังกล่าวยังเป็นทีถ่ กเถียงเรือ่ งความเป็นไป
ได้ และผลส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจุบัน JTEPA ถูกบังคับใช้ผ่านมา 10 ปีแล้ว แม้ว่า
การปรับโครงสร้างภาคเกษตรของญี่ปุ่นจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่การปรับ
โครงสร้างดังกล่าว ย่อมมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงการค้าเสรีของญี่ปุ่น ไม่ว่า
จะในด้านการได้ประโยชน์ของประเทศคูค่ า้ หรือผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากการส่งออก
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยควรจะต้องทบทวน
JTEPA เพื่อเตรียมการหารือและเจรจากับทางญี่ปุ่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สินค้า
เกษตรไทย บทความนี้ จึงเสนอว่า การทบทวน JTEPA ณ ปีที่ 10 นั้น ประเทศไทย
ควรจะพิจารณาความร่วมมือในการค้าสินค้าเกษตร ดังนี้
1) ส�ำหรับรายการสินค้าเกษตรอ่อนไหวของญี่ปุ่น ซึ่งถูกยกออกจาก
การเจรจา และอยู่ในระหว่างการเจรจาใหม่ เช่น ข้าว เนื้อหมู น�้ำตาล แป้งสาลีและ
แป้งท�ำขนมต่างๆ ประเทศไทยควรจะผลักดันให้รายการสินค้าดังกล่าวถูกน�ำกลับ
มาพิจารณาใหม่ และควรผลักดันให้สนิ ค้าดังกล่าวอยูใ่ นรายการลดภาษีเป็น 0 ให้ได้
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2) ส�ำหรับรายการสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวของญี่ปุ่น
แต่
เอกสิยัทง คงเป็
ธิ์ หนุนนภัสิกนดีค้ า ที่ ถู ก จ� ำ กั ด โควต้ า และมี เ งื่ อ นไขซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ทางการค้ า
อันส่งผลให้ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังคงไม่สามารถใช้สทิ ธิในการส่งออกได้เต็มโควต้า
เช่น กล้วย และสับปะรด ประเทศไทยควรน�ำเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ดังกล่าว
กลับมาหารือกับญี่ปุ่นเพื่อขยายขอบเขตการเปิดตลาดเพิ่มขึ้น
3) ประเทศไทยควรผลักดันให้สินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิต
เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ข้อควรพิจารณาอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ประเทศไทยควรจะต้อง
พิจารณาเพื่อช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปญี่ปุ่น และเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย มีดังนี้
1) ประเทศไทยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มประเภทสินค้าเกษตร
และอาหารที่เป็นอุปสงค์ของญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อใช้ส�ำหรับเป็นข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการผลิตและส่งออกสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของญี่ปุ่น
และการพิจารณาหารือกับญีป่ นุ่ ให้เปิดตลาด อันจะช่วยให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์
จากการท�ำความร่วมมือทางการค้าได้อย่างแท้จริง
2) ประเทศไทยควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเงือ่ นไขและมาตรฐานการค้าสินค้า
ของญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ผลิตและบริษัทส่งออกสินค้า และ
เพื่อการเจรจาต่อรองส�ำหรับการผ่อนปรนเงื่อนไข ไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคและ
ข้อจ�ำกัดในการส่งออกสินค้า
3) ประเทศไทยควรศึกษาเปรียบเทียบความตกลง JTEPA กับความตกลง
การเปิ ด เสรี ท างการค้ า ของญี่ ปุ ่ น กั บ ประเทศคู ่ ค ้ า อื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กลุม่ ประเทศคูค่ า้ ทีม่ คี วามสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเดียวกับไทย
เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
และใช้เป็นข้อต่อรองหารือกับญี่ปุ่น
4) ประเทศไทยควรศึกษาข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหารทีญ
่ ปี่ นุ่ มีแนวโน้ม
ที่ จ ะส่ ง ออกมาประเทศไทย เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเตรียมรองรับกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
กับตลาดสินค้าเกษตรของไทย
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