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ตารางกลุมที่ 1 : กลุมที่ไดประโยชนจากการเจรจา
สินคาที่ไดประโยชน

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย

1. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง -AFTA ทุกประเทศลดเหลือ 0-5% ยกเวนฟลิปปนส 30%
-TAFTA, TNZFTA 0 ตั้งแตป 2548
-อาเซียน-จีน มันสําปะหลังเม็ด/เสน 0 ตั้งแตป 2549
แปงมันสําปะหลัง ลดจาก 10, 20% เปน 0 ป 2553

ปจจัยสนับสนุน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. เพิ่มผลผลิตและรักษาระดับพื้นที่เพาะปลูกโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่
กษ.
เหมาะสม และใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
นโยบายสนับสนุน

ไทยเปนผูผลิตรายใหญของโลก สงออกปละประมาณ
4-5 หมื่นลานบาท เพราะเปนวัตถุดิบในการผลิต
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2. การจัดระบบปลูก โดยกําหนดพื้นที่รอบโรงงานและสนับสนุนการ
ทั้งอาหารคนและสัตว อุตสาหกรรมสิ่งทอ กาว กระดาษ จัดทําสัญญาลวงหนา
ไมอัด ตลาดสงออกสําคัญ คือ จีน สหภาพยุโรป เอเชีย 3. การสนับสนุนการผลิตเอทานอล
เปนตน

-ไทย-ญี่ปุน มันสําปะหลังเม็ด/เสน ลดจาก 30% เปน 0 ป
2555 แปงมันสําปะหลัง ลดจาก 36.36% เปน 0 ในป 2560
เด็กตรินส/โมดิไฟดสตารช ลดจาก 4.17% เปน 0 ป 2555
ในโควตาปลอดภาษี ปริมาณ 200,000 ตัน
2. ยางพารา

เปนสินคาสําคัญที่ทํารายไดเขาประเทศเปนมูลคา
มหาศาลถึงปละประมาณ 8,500 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
-TAFTA, TNZFTA เปน 0 ตั้งแตป 2548
-อาเซียน-จีน ยางแผนรมควัน เปนสินคาออนไหว ยางแผน/ ประมาณ 322,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.5 ของ
แทง ลดจาก 20% เปน 0 ป 2553 ผลิตภัณฑยาง ลดเปน 0 รายไดจากการสงออกสินคาทั้งหมดของไทย ทั้งนี้
เนื่องจากความตองการยางธรรมชาติในตลาดโลกยังคงมี
ในป 2553
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยางรถยนตทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
สหภาพยุโรป และจีน
-AFTA

1. ผลิตเพื่อสนองความตองการใชในประเทศและการสงออก
2. ขยายการสงออกเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และเพิ่มการใชยางในประเทศ
3. ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมตนน้ํา/กลางน้ํา และปลายน้ําของ
ผลิตภัณฑยาง

กษ.
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สินคาที่ไดประโยชน

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย

ปจจัยสนับสนุน

นโยบายสนับสนุน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.
พณ.

3. กุง

ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากสําหรับ
-AFTA 0-5%
เปนแหลงวัตถุดิบ ทําใหไทยเปนประเทศผูผลิตเพื่อการ
-TAFTA, TNZFTA เปน 0 ทันที
สงออกสินคาอาหารแปรรูปที่สําคัญของโลก เชน
-อาเซียน-จีน 0 ป 2549
-ไทย-ญี่ปุน กุงสดแชเย็นแชแข็ง ลดเปน 0 ตั้งแตป 2550 กุง ไกแปรรูป กุงสดแชเย็นแชแข็ง ทูนากระปอง และผัก
และผลไมแปรรูป เปนตน
แปรรูป 0% ป 2550 ยกเวนที่มีขาวผสมไมนํามาเจรจา

1. เพิ่มศักยภาพพื้นที่เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ 2. เพิ่มศักยภาพการเลี้ยง
3. ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเปนอาหารปลอดภัย 4. เพิ่มมูลคาสินคา
และสราง Brand 5. เพิ่มศักยภาพการตลาด 6. ผลักดันใหเกิดการ
จําหนายสินคาที่มีการแปรรูปมากขึ้น จนมีสัดสวนกุงปรุงแตง : กุงแชเย็น
แชแข็ง = 65 : 35 7.การพิจารณาประโยชนควรจะมีการพิจารณาควบคู
กับมาตรการแกปญหาในระดับทวิภาคีของคูเจรจาดวย 8.ในกรอบ AFTA
เนื่องจากประเทศสวนใหญในกลุม AFTA เปนผูผลิตที่มมี าตรฐานดอย
กวาประเทศไทย การลดภาษีระหวางกันอาจสงผลใหมีการนําเขาสินคาที่
ดอยคุณภาพและสงผลกระทบตอราคาและคุณภาพกุงไทยได 9.ลาสุด
กรมประมงไดมีการรางแผนยุทธศาสตรกุงไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2554
ซึ่งหากรวบรวมแผนทั้งหมดและดําเนินการแบบบูรณาการรวมกันของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางจริงจังและสัมฤทธิ์
ผลไดในที่สุด

4. ไกแปรรูป

-AFTA 0-5%
-TAFTA, TNZFTA 0 อยูแลว
-อาเซียน-จีน ลดเปน 0 ป 2553
-ไทย-ญี่ปุน ลดเปน 0 ป 2559 (ปที่ 9)

1. R&D เพิ่มความหลากหลายของสินคา 2. สรางตราสัญลักษณและ
กษ.
พัฒนาบรรจุภัณฑ 3. ควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวปก 4. พัฒนาระบบ ก.คมนาคม
Logistics 5 เจรจาเปดตลาดสินคาไกในออสเตรเลีย 6. จัดทําระบบ
Compartment ) หมายถึง ระบบฟารมซึ่งมีระบบแยกสวนการเลี้ยงชัดเจน
และรับทราบสถานะของสุขภาพสัตวตลอดเวลาการเลี้ยงภายใตหลัก
ปฏิบัติการจัดการที่ดีภายในฟารม
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สินคาที่ไดประโยชน
5. อาหารทะเลกระปอง
(ทูนากระปอง)

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย
-AFTA อินโดนีเซีย 0% มาเลเซีย 5% ฟลิปปนส 5%
สิงคโปร 0%
-TAFTA เปน 0 ป 2550
-TNZFTA เปน 0 ทันที
-อาเซียน-จีน เปน 0 ป 2552
-ไทย-ญี่ปุน ลดเปน 0 ในปที่ 6

ปจจัยสนับสนุน
ปจจัยสนับสนุน สินคาปลาทูนาและอาหารทะเลแปรรูป
ของไทยไดเปรียบจาก ผูประกอบการมีประสบการณใน
การผลิตยาวนานกวา 30 ปแรงงานมีฝมือ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการและการตลาด ระบบ
สาธารณูปโภคพรอม
ปญหาอุปสรรค สินคาปลาทูนาไทยตองพึ่งพาการ
นําเขาวัตถุดิบปลาทูนาจากตางประเทศ 85 % หรือ 7-8
แสนตันตอป ทําใหเกิดอุปสรรคในการเจรจากฏ
แหลงกําเนิดสินคา ซึ่งประเทศที่ตองการปกปอง
อุตสาหกรรมของตนจะกําหนดใหใชวัตถุดิบที่จับได
ภายในนานน้ําของไทย หรือ จับในนานน้ําลึกโดยเรือ
สัญชาติไทย/คูเจรจา หรืออาจยืดหยุน ใหใชกฏ
แหลงกําเนิดสะสมในภูมิภาคอาเซียนได การที่ประเทศ
ไทยตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบปลาทูนา หรือ ชนิด
อื่นๆจากตางประเทศเปนหลัก ทําใหมีความเสียเปรียบ
ประเทศคูแขง โดยเฉพาะอยางยิ่งฟลิปปนส อินโดนีเซีย
และเอกวาดอร ที่มีแหลงจับและกองเรือของตนเอง

นโยบายสนับสนุน
1.การจัดตั้งและพัฒนากองเรืออวนลอมทูนาของไทย โดยขอใหภาครัฐ
ชวยดานการจัดหาแหลงเงินกู BOI การเจรจาขอ LICENSE 2.การ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชยเพื่อเปนวัตถุดิบปอนใหกบั
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทย เชน การเพาะเลี้ยงปูมา 3.การ
ลดหยอนภาษีนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําที่นํามาผลิตเพื่อการสงออก รวมทั้ง
บรรจุภัณฑ เชน ขอใหมีการลดหยอนภาษีนําเขาปลาแมคเคอเรลจาก 5%
เปน 0%
4.การจัดหาแรงงานใหเพียงพอ และกําหนดนโยบาย
แรงงานตางดาวที่ชัดเจน เนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางานใน
อุตสาหกรรมประมง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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สินคาที่ไดประโยชน
6. ผลไมเมืองรอน (เงาะ
มังคุด ทุเรียน ลําไย

7. สิ่งปรุงรสอาหาร เชน
ซอสหอยนางรม เตาเจี้ยว
ซอสพริก กะทิสําเร็จรูป
เปนตน

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย

ปจจัยสนับสนุน

สินคาในกลุมนี้ เปนสินคาที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มได
มาก สินคามีความหลากหลาย ปจจุบันผูบริโภคหันมา
สนใจสินคาประเภทนี้มากขึ้น เนื่องจากขอจํากัดเรื่อง
-TAFTA, TNZFTA 0 ตั้งแตป 2548
เวลาในการเตรียมอาหาร มีการปรับปลี่ยนพฤติ
-อาเซียน-จีน 0 ในป 2549
กรรมการบริโภคจากเดิมที่เคยใชเฉพาะน้ําปลาในการ
-ไทย-ญี่ปุน ลดเปน 0 ป 2555 สับปะรด 0 ป 2564 กลวย ปรุงอาหารเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนสิ่งปรุงรสอาหารแทน
ใหโควตาปลอดภาษี 4,000 ตัน และเพิ่มเปน 8,000 ตัน ในป ทําใหสินคานี้มีโอกาสในการขยายตลาดอีกมาก
-AFTA 0% ตั้งแตป 2546 ยกเวนมาเลเซีย อัตราภาษีสูง
สับปะรด 120% มะมวง 10% มังคุด 60%

นโยบายสนับสนุน
1. สรางมูลคาเพิ่มดานการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป 2. ปรับโครงสราง
การผลิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน GAP, GMP, HACCP เพื่อผลิตใหได
มาตรฐานตามที่ประเทศคูคาตองการ 3. ขยายการสงออก และสงเสริม
การตลาดภายใน 4. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อกระจายผลผลิตสู
ผูบริโภคปลายทางอยางรวดเร็ว 5. เจรจาเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค

ปจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และ 1. การดูแลลดหยอนเรื่องภาษีนําเขาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑชนิดตางๆ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมที่เคยใชนํา้ ปลาใน 2. การจัดหาแรงงานใหเพียงพอ และกําหนดนโยบายแรงงานตางดาวที่
การปรุงอาหารเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนสิ่งปรุงรสอาหาร ชัดเจน เนือ่ งจากแรงงานไทยไมนิยมทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร
แทน เนื่องจากสิ่งปรุงรสมีการใชวัตถุดิบที่สด มีการนํา
-TNZFTA เปน 0 ป 2548
-อาเซียน-จีน เปน 0 ป 2553 ยกเวน ซอสถั่วเหลือง 0 ป 2555 ธัญพืชมาใชเปนสวนประกอบมากขึ้น ซึ่งในการ
จัดเตรียมอาหารจะเนนความกลมกลืนของรสชาติและ
-ไทย-ญี่ปุน ลดเปน 0 ในปที่ 6 และ ปที่ 8 ยกเวนซอส
มะเขือเทศ ปแรกมีอัตราภาษี 20.6% ทยอยลดเหลือ 17% กลิ่นหอมชวนรับประทาน จึงทําใหสินคานี้มีโอกาสใน
การขยายตลาด สินคาในกลุมนี้ เปนสินคาที่
ในปที่ 6 และคงไวที่ 17%
สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมาก สินคามีความหลากหลาย
ปจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจสินคาประเภทนี้มากขึ้น
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องเวลาในการเตรียมอาหาร มีการ
ปรับปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมที่เคยใชเฉพาะ
น้ําปลาในการปรุงอาหารเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนสิ่งปรุง
รสอาหารแทน ทําใหสินคานี้มีโอกาสในการขยายตลาด
อีกมาก

-AFTA อินโดนีเซีย 0, 5% มาเลเซีย 0, 5%
ฟลิปปนส 0, 5% สิงคโปร 0%
-TAFTA เปน 0 อยูแลว

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.
พณ.
ก.คมนาคม
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สินคาที่ไดประโยชน
8. เครื่องดื่มชูกําลัง

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย
-AFTA อินโดนีเซีย 0% มาเลเซีย 5% ฟลิปปนส 0%
สิงคโปร 0%
-TAFTA, TNZFTA 0 ทันที ป 2548
-อาเซียน-จีน คงไวที่ 35%
-ไทย-ญี่ปุน 0 ปที่ 4

ปจจัยสนับสนุน
เครื่องดื่มชูกําลัง สงออกปละ 4 พันลานบาท ตลาด
สงออกสําคัญคืออาเซียน มากกวา 83 % สหรัฐ ไนจีเรีย
และจีน

นโยบายสนับสนุน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1

ตารางกลุมที่ 2 : กลุมที่มีความสามารถในการแขงขันแตไมไดประโยชนจากการเจรจา
สินคาที่ไดประโยชน
1. ขาว

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย
- AFTA อินโดนีเซีย เปนHSL ภาษี 30% ในป 2551-2558
ลาว เปน 5% ในป 2550-2557 และเปน 0% ในป 2558

- TAFTA, TNZFTA 0% ตั้งแตป 2549

- อาเซียน-จีน ยังไมลดภาษี

-ไทย-ญี่ปุน ไมลดภาษี

ปจจัยสนับสนุน
ประเทศไทยสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก ถึงแมวา
ไทยจะสงออกขาวเพียงรอยละ 47 และบริโภค
ภายในประเทศรอยละ 53 ก็ตาม ดังจะเห็นไดจากตั้งแต
ป 2522, 2524 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลานานกวา 20
ป และในป 2550 ไทยสงออกขาวปริมาณ 9.20 ลาน
ตันขาวสาร มูลคา 119,304 ลานบาท โดยมีสวนแบง
การตลาดรอยละ 32 ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย
ออสเตรเลีย ตัวเลขการสงออกขาวของไทยในป 2550
ขยายตัวรอยละ 17.5 เกินกวาเปาหมาย สาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากประเทศคูแขง เชน เวียดนาม และอินเดีย ได
ประสบปญหา ไมมีผลผลิตขาวเพียงพอตอการสงออก
และยังคาดวาในป 2551 ไทยยังคงสงออกไดสูง
เนื่องจากผลผลิตขาวโลกมีนอยกวาความตองการ
ขณะเดียวกันขาวในสต็อกโลกก็มีปริมาณลดลง ซึ่งจะ
สงผลใหราคาขาวในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น

นโยบายสนับสนุน
1. การพัฒนาการผลิต โดยกําหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมตามกลุม
พันธ ตามวัตถุประสงตการใชประโยชน และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามหลัก GAP ปลอดจาก GMOs รวมทั้งพัฒนาวิจัยพันธุขาว
2.สงเสริมและสนับสนุนชาวนาใหสรางความเขมแข็งโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และสรางชาวนาใหเปนชาวนาชั้นนํา เปนผูผลิตและ
ประกอบการที่มีคุณภาพ
3. สรางมูลคาเพิ่ม โดยสรางตราสินคาขาวและผลิตภัณฑขาวไทย ใช
สัญลักษณความปลอดภัยดานอาหาร (Q) และตราสินคา GI รวมทั้ง
สนับสนุนจัดหาเทคโนโลยีการผลิตดานผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว
4. ดานการตลาด โดยสนับสนุนชาวนารวมกลุมทําวิสาหกิจชุมชน สราง
พันธมิตรทางการคา ใชการคาแบบแลกเปลี่ยนกับประเทศที่ตองการขาว
และพัฒนาระบบ Logistics
5.ควรมีมาตรการรองรับที่จะสะกัดการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน
เขามาอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.

พณ.

2

สินคาที่ไดประโยชน
2. น้ําตาล

พันธกรณี FTA ที่คูเจรจาลดใหไทย

ปจจัยสนับสนุน

- AFTA อินโดนีเซีย เปน HSL ภาษี 40% ในป 2551-2553
ภาษีคอยๆลดเปน 35% ในป 2554 และเปน 10% ในป 2558
- TAFTA, TNZFTA 0% ตั้งแตป 2549
- อาเซียน-จีน ยังไมลดภาษี

ไทยเปนผูสงออกน้ําตาลเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก
บราซิล ผลผลิตน้ําตาลรอยละ 70 สงออกตางประเทศ
ไทยสงออกน้ําตาลทรายดิบในป 2550 เปนปริมาณ 2
ลานตัน คิดเปนมูลคา 18,129 ลานบาท และน้ําตาล
ทรายขาวปริมาณ 2 ลาน 3 แสนตัน คิดเปนมูลคา 25,560
ลานบาท ในทวีปเอเชียมีปริมาณการบริโภคผลิต
น้ําตาลสูงกวาปริมาณการผลิต ทําใหภาพรวมตองมีการ
นําเขาน้ําตาลเปนจํานวนมาก และการที่ไทยอยูใกล
ผูบริโภคน้ําตาลรายใหญ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย ที่มีการนําเขา
รวมกันตอปประมาณ 8 ลานตัน ทําใหไทยมีความ
ไดเปรียบ อยางไรก็ตามหากไทยแกปญหาเรื่องคุณภาพ
น้ําตาลได ก็จะเปนโอกาสในการสงออกในระยะยาว
เนื่องจากมีการคาดการณวาอีก 10 ปนับจากนี้ไป สถิติ
การบริโภคน้ําตาลในทวีปเอเซียจะพุงสูงขึ้นคอนขางเร็ว
โดยคาดการณวาจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 63.9 ลาน
ตันในป2549 เพิ่มเปน 80 ลานตันในป 2559
- ปญหาคุณภาพน้ําตาลทรายไดรับการแกไขแลว

-ไทย-ญี่ปุน เปน renegotiate และ exclusion

3. ลําไยแหง

- AFTA อินโดนีเซีย ภาษีเปน 0%
- TAFTA, TNZFTA 0% ตั้งแตป 2549
- อาเซียน-จีน เปน 0% ตั้งแตป 2549
-ไทย-ญี่ปุน เปน 0% ในป 2554 (เฉพาะในโควตา)

ไทยเปนประเทศสงออกรายใหญของโลก ผลผลิตลําไย
ของไทยสวนใหญจะใชเพื่อการสงออกเปนสําคัญ ในป
2550 มีมูลคาสงออกลําไยแหง 2,018 ลานบาท ตลาด
สงออกสําคัญ ไดแกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พมา ลาว

นโยบายสนับสนุน
1. สงเสริมการผลิตในเขตที่เหมาะสมกับการปลูกออย 6 ลานไร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตอไร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาล
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดาน Logistics
4. การแปรรูปผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้งแปรรูปเปนเอทานอลเพื่อ
ใชเปนพลังงานทดแทน
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและการแปรรูป
6. ภาครัฐควรเรงผลักดันใหประเทศคูเจรจารีบเปดตลาดน้ําตาลตาม
พันธกรณีที่มี
7. กรณี JTEPA ควรผลักดันใหประเทศคูเจรจานําน้ําตาลขึ้นมาเจรจาลด
ภาษีโดยเร็ว
8. ปรับปรุงกฏระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอัตสาหกรรมออย
น้ําตาลทราย และชีวพลังงาน
9.จัดระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.

ตารางที่ 3 กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการเจรจา
สินคาที่จะไดรับ
ผลกระทบ
1.โคเนื้อ

พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
เจรจา
AFTA
- สัตวมีชีวิต 0, 5%
- เนื้อสัตว 5%
TAFTA, TNZFTA
- เนื้อสัตว เปนสินคา
SSG เหลือ 0 % ป 2563
ACFTA
- 0% ป 2549
JTEPA
- 0% ป 2557

ปญหา/ผลกระทบ

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ ลดตนทุน/ สงเสริมผูบริโภคภายใน กษ./กค.
ปญหา
1. เกษตรกรผูเลี้ยงเปนเกษตรกรรายยอย ขาดการรวมกลุม ทําใหยากตอ เชน
- พัฒนาพันธุสัตว เพื่อลดตนทุน
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ
- เชื่อมโยงการผลิต วิจัย และ พัฒนาคุณภาพเนื้อโค
2. การจัดการฟารมโคเนื้อสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน
3. ความออนแอในระบบการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโคและโรงชําแหละ - กระตุนการบริโภคเนื้อภายในประเทศ
- สรางความเขมแข็งของเครือขายผูผลิตสําคัญ คือ กรมปศุ-สัตว กรป.
สัตวที่เปนมาตรฐานสากล
กลาง และ สมาคมโคเนื้อ และ ม.เกษตรศาสตร
4. ปญหาเรื่องโรคตางๆ ทําใหขาดศักยภาพสงออก
- สนับสนุนการลดตนทุนดานปจจัยการผลิต เชน ใหรวมกลุมกัน
ผลกระทบ
ผลิตอาหารสัตว
1. โคพันธุ: ไมมีผลกระทบ เนื่องจากไมไดเก็บภาษีตั้งแตกอน FTA
2. เนื้อโค: คาดวาราคานําเขาเนื้อโคที่ขุนดวยหญาจากออสเตรเลีย จะมีราคา - ทบทวนการกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานฟารม เพื่อใหเกษตรกรราย
ยอยสามารถปฏิบัติได
ใกลเคียงกับราคาเนื้อโคที่ขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบของไทย
- ขจัดการนําเขาเนื้อเถื่อนและโคเถื่อน

สินคาที่จะไดรับ
ผลกระทบ
2. นมและ
ผลิตภัณฑ

พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
เจรจา

ปญหา/ผลกระทบ

AFTA
- น้ํานมดิบ 5%
- นมผงขาดมันเนย 0%
- อื่นๆ 0, 5%
TAFTA, TNZFTA
- เปนสินคา SSG ลดเปน 0 ป
2563
ยกเว น น้ํ านมดิ บ นมพร อม
ดื่ม และนมผงขาดมันเนย เปน
สินคา TRQ และลดเปน 0 ป
2568 ACFTA
- นมดิบ และนมผง
0 % ในโควตา ป 2549 นอก
โควตาเหลือ 50 % ป 2558
- นมพรอมดื่ม
เหลือ 50 %ทั้ งในและนอก
โควตาป 2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- นมสดและนมพรอมดื่ม 0%
ป 2560
- นมผง 0% ป 2555

ปญหา
1. ตลาดนมและผลิตภัณฑเปนตลาดที่มีผูผลิตตนน้ํา (เกษตรกร สหกรณโค
นม) เป น รายย อ ยจํ า นวนมาก ทํ า ให ก ารควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ต ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดเปนไปไดยาก ทําใหบางครั้งผลผลิต
ลนตลาดและราคาตกต่ํา
2. ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบสูง ทําใหอุตสาหกรรมตอเนื่องมีความสามารถ
ในการแขงขันลดลง เชน อุตสาหกรรมเนยที่ปจจุบันมี 8 โรงงาน ตองใช
น้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ 100% ไมสามารถแขงขันกับเนยนําเขาที่อัตราภาษี
0% ได
3. ศักยภาพในการผลิตนมผงของไทยมีนอย เนื่องจากตนทุนในการผลิต
ในประเทศสูง ไมคุมคาในการลงทุนตั้งโรงงานนมผงในประเทศ
ผลกระทบ
1. การนําเขานมผงจากตางประเทศมาใชทดแทนน้ํานมดิบในการแปรรูป
เปนนมพรอมดื่มและผลิตภัณฑ เนื่องจากนมผงนําเขามีตนทุนในการผลิต
ต่ํา เมื่อนํามาแปรรูปเปนน้ํานมคืนรูปจะมีราคาต่ํากวาน้ํานมดิบที่เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนมไทยผลิตได

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน/ สงเสริมผูบริโภคภายใน เชน กษ.
- สร า งสภาวะแวดล อ มที่ ทํ า ให เ กษตรกรสามารถผลิ ต นมที่ มี
คุณภาพและตนทุนต่ํา
- สนับสนุนการปรับปรุงสายพันธุและสถานที่เลี้ยง
- มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของอาหารจากโรงงาน
- เกษตรกรตองพิจารณาโครงสรางตนทุน โดยคํานึงถึงความสมดุล
ระหวางพื้นที่ จํานวนโค แล ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม เนื่องจาก
มีผลตอผลผลิตและตนทุนของนม
- สงเสริมผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมสดแท
- ออกมาตรการใหระบุชนิดของนมที่ใชบนฉลากผลิตภัณฑ
- รณรงคใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑจากนมสดแท
- ตั้งโรงงานนมผงในประเทศ?
- สงเสริมการดําเนินการของสหกรณใหมีความเขมแข็ง

สินคาที่จะไดรับ พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ผลกระทบ
เจรจา
3.สุกร
AFTA
- สัตวมีชีวิต 0, 5%
- เนื้อสุกร 5%
TAFTA, TNZFTA
- เปนสินคา SSG เหลือ 0 %
ป 2563
ACFTA
- 0 % ป 2549
JTEPA
- 0 % ป 2553

ปญหา/ผลกระทบ
ปญหา
1. ตนทุนสูง โดยเฉพาะราคาอาหารสัตวปรับตัวสูงขึ้น
2. เกษตรกรไมรวมตัวกัน ทําใหวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดไมได ทําใหราคาขาดเสถียรภาพ
3. การลักลอบฆาสุกรเถื่อน
4. การควบคุมโรคระบาด
5. นโยบายพั ฒ นาการเลี้ ย งสุ ก รให ส ามารถส ง ออกไปจํ า หน า ยยั ง
ตางประเทศไดไมชัดเจน
ผลกระทบ
1. เครื่ องในสุ กรนํ าเข าราคาถู ก ทํ าให ความต องการซื้ อเครื่ องในสุ กรใน
ประเทศลดลง สงผลใหพอคาซื้อสุกรในประเทศลดลงดวย
2. มีการใชเครื่องในสุกรที่นําเขาในการปรุงอาหารทดแทนเนื้อสุกรมากขึ้น
สงผลใหความตองการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ราคาสุกรมีชีวิตต่ําลง

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน/ สงเสริมผูบริโภคภายใน เชน กษ./พณ./อย.
- มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และจูงใจใหผู
เลี้ยงสุกรสามารถพัฒนาไปสูระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
ได
- มีตลาดประมูล เพื่อทําใหพอคาคนกลางไมสามารถกดราคาสุกร
ได
- มีโรงฆาสุกรที่ทันสมัย เพื่อฆาสุกรไดอ ยางถูกหลักและถูก
สุขลักษณะ
- เปลี่ ย นแปลงระบบการจํ า หน า ยสุ ก ร เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณ
- สรางความแข็งแกรงใหแกสหกรณ
- พิจารณาจัดเก็บ AD (สินคาเครื่องในสัตว)
-เพิ่มความเขมงวดดานมาตรการสุขอนามัย
- จัดทําเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย
- เพิ่มการตรวจสอบเครื่องในสุกรนําเขาใหเขมงวดเหมือนกับการ
ตรวจสอบสินคาสงออก

สินคาที่จะไดรับ พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ผลกระทบ
เจรจา
4.เสนไหมดิบ
AFTA
- เสนไหมดิบ เสนไหม
สําเร็จรูป และผาไหม 5%
ยกเวน เสนไหมจากเศษไหม
0%
TAFTA, TNZFTA
- 0 % ป 2548
ACFTA (TRQ)
- เหลื อ 50 %ทั้ ง ในและ
นอกโควตาป 2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- 0 % ป 2553

ปญหา/ผลกระทบ
ปญหา
1. ผูประกอบการที่ผลิตผาทอไหมและผลิตภัณฑไหมที่นําเขาเสนไหมดิบ
จากตางประเทศจะตองรับซื้อเสนไหมดิบในประเทศดวย ซึ่งเสนไหมดิบ
ในประเทศมีราคาสูง เนื่องตนทุนการผลิตในประเทศสูง
2. จากการที่เสนไหมดิบในประเทศผลิตไดไมเพียงพอ จึงมีการลักลอบนําเขา
เสนไหมดิบจากประเทศ จีน และเวียดนาม เขามามาก
3. เนื่องจากไมมีความมั่นใจเรื่องราคาและความเสียหายจากการเพาะเลี้ยงที่
มีขั้น ตอนที่คอ นขา งยุงยากและอาศั ย เทคนิค ความรูท างวิชาการเพื่อ ให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ทําใหการผลิตเสนไหมในประเทศมีตนทุนสูงและ
ไมเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ
ผลกระทบ
1. กลุมผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมตองการขายไหมใหไดราคาสูง ในขณะที่
ผูผลิตสินคาจากไหมตองการลดตนทุนการผลิต จึงตองการซื้อวัตถุดิบ
ไหมในราคาที่ต่ํา การคาเสรีจึงสงผลกระทบทางบวกตอผูผลิตสินคาจาก
ไหม แตจะสงผลกระทบทางลบตอเกษตรกรที่เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ซึ่ง
รายไดหลักมาจากการเลี้ยงไหม และโรงสาวไหม

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน/ สงเสริมผูบริโภคภายใน เชน กษ.
- กํ า หนดนโยบายส ง เสริ ม การผลิ ต ที่ ชั ด เจน อาทิ นโยบายไหม
อุตสาหกรรมและไหมพื้นบาน
- การปรับปรุงพันธุที่มีการฟกออกตลอดปโดยธรรมชาติ และการ
วิจัยตองกระทําอยางตอเนื่อง เชน การทําใหไหมปลอดเชื้อโรค การ
เลี้ยงไหมวัยออนใหแข็งแรง พัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณให
ทันสมัย
- การคัดเลือกพันธุหมอนที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ไดดี และแพรกระจายจนเปนที่ยอมรับของเกษตรกร
- สรางกลุมเครือขายเขมแข็งและหลากหลาย และจัดใหมีหนวยงาน
กลางในการติดตอประสานงาน
- สนับสนุนการจัดทําระบบการซื้อขายลวงหนา
- มุงเนนการพัฒนาการผลิตหมอนไหมและผลิตภัณฑ โดยการจัดทํา
มาตรฐานผลิตภัณฑหมอนไหมไทย และตราสินคา (Brand) ตลอดจน
สนับสนุนการจดสิทธิบัตร เพื่อคุมครองผลิตภัณฑหมอนไหม
- สนับสนุนการคาเสนไหมใหเปนไปตามกติกาการคาเสรี เชน ยกเลิก
การบังคับซื้อ
- พิจารณาหาทางลดตนทุนใหราคาเสนไหมสามารถแขงขันกับเสน
ไหมที่ผลิตในประเทศจีนได
- ชวยเหลือผูผลิตสินคาปลายน้ําจากวัตถุดิบเสนไหมใหสามารถมี
ตนทุนที่ต่ําลง เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงจากประเทศจีนและ
อินเดียไดหรือหากไมสามารถทําไดก็ควรพิจารณาใหผูผลิตสินคา
ปลายน้ําเหลานี้สามารถซื้อวัตถุดิบเสนไหมจากตางประเทศไดโดย
เสรีและใหภาษีนําเขาเสนไหมอันเปนวัตถุดิบตนน้ํามีภาษีเปนศูนย

สินคาที่จะไดรับ พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ผลกระทบ
เจรจา
5. ปาลมน้ํามัน
AFTA
- เปนสินคา TRQ
TAFTA, TNZFTA
- 0 % ป 2553
ACFTA (TRQ)
- ลดเหลื อ 50 %ทั้ ง ในและ
นอกโควตาป 2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- 0 % ป 2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน/สงเสริมใชพลังงานทดแทน กระทรวง
ปญหา
เกษตรฯ /
1. ไม มี ก ารกํ า หนดนโยบายน้ํ า มั น ปาล ม ที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะความ เชน
สอดคลองของนโยบายระหวางการผลิตเพื่อบริโภคและการผลิตเพื่อใช - รัฐตองดูแลดานผลผลิตจากตางประเทศที่เขามา ไมควรใหมีการ กระทรวง
รั่วไหลเขามาของนายทุนดานการคามาปนราคา
พลังงาน
เปนพลังงานทดแทน
- ขยายการผลิต สรางสรรคการแปรรูปอยางงายใหเปนผลิตภัณฑ
2. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
มูลคาสูง และสรางเสถียรภาพอุตสาหกรรมทั้งระบบ
3. ผลผลิตและความตองการไมสอดคลองกันทั้งปริมาณและชวงเวลา
4. องคกรดูแลไมครบวงจร สงผลใหนโยบายและมาตรการแตละดานไม - กําหนดนโยบายที่ชัดเจนดานการใชทั้งดานอาหารและพลังงาน
ทดแทน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
5. ขาดแคลนพันธุปาลมที่มีคุณภาพ
ผลกระทบ แขงขันกับมาเลเซียไมได ทั้งในเรื่องตนทุนการผลิตที่สูง
(โดยเฉพาะปุย) ประสิทธิภาพการผลิต (ผลผลิตตอไรยังต่ํากวามาเลเซีย)

6. วั ต ถุ ดิ บ อาหาร
สั ต ว (ข า วโพด ถั่ ว
เ ห ลื อ ง ก า ก ถั่ ว
เหลือง)

ปญหา
1. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูงขึ้นตอเนื่องทั้งวัตถุดิบในประเทศและที่นําเขา
จากตางประเทศ สงผลใหตนทุนอาหารสัตวสูงขึ้นดวย
2. เกษตรกรผูป ลู กพื ชวั ตถุดิ บ อาหารสั ตว ไดรับ ผลกระทบจากปญ หา
ผลผลิตมีราคาตกต่ํา เนื่องจากราคานําเขาจากตางประเทศมีราคาถูกกวา

AFTA
- 5%
TAFTA, TNZFTA
- 0 % ป 2548
ACFTA
- เปนสินคา TRQ
JTEPA (เฉพาะในFควตา)
- 0 % ป 2550

ปญหา/ผลกระทบ

มาตรการรองรับ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน เชน
กษ. / พณ.
ขาวโพด
1. ผลิตขาวโพดที่มีคุณภาพดีสอดคลองกับความตองการของตลาด
และความตองการใชภายในประเทศ 2. รักษาเสถียรภาพราคา
3. สรางรายไดเพิ่มใหเกาตรกรจากเศษวัสดุเหลือใช
ถั่วเหลือง
1. เปนผูนําการผลิตถั่วเหลืองสายพันธุธรรมชาติ (Non-GMOs) และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2.เพิ่มผลผลิตตอไร เนนปลูกกั่วเหลืองฤดู
แลงมากกวาฤดูฝนเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว โดยสนับสนุนใหโรงงาน
อาหารสัตวปรับปรุงการผลิตใหได GMP (Good Manufacturing
Practice)

สินคาที่จะไดรับ
ผลกระทบ
7. ปลาปน

8. ปลาน้ําจืด

พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
เจรจา
AFTA
- 5%
TAFTA, TNZFTA
- 0 % ป 2552, ป 2553
ACFTA
- 0 % ป 2555
JTEPA
- 0 % ป 2555
AFTA
- 5%
TAFTA, TNZFTA
- ปลาแมคเคอเรล
0 % ป 2558
- ปลาอื่นๆ
0 % ป 2552, ป 2558
- เนื้อปลาฟลเล
0 % ป 2558, ป 2558
ACFTA
- 0 % ป 2549
JTEPA
- ภาษีเทาเดิม (5%)

ปญหา/ผลกระทบ

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลกระทบ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพให สู งขึ้ น เช น - เพิ่ มคุ ณภาพ โดยสนั บสนุ นให กษ./ กอ.
1. ไมไดรับผลกระทบจากการเจรจา TAFTA TNZFTA ACFTA และ โรงงานอาหารสั ตว ปรั บปรุ งการผลิ ตให ได GMP ทั้ งนี้ ได มี การ
อนุ มั ติ โ ครงการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพ GMP
JTEPA แตไดผลกระทบจากประเทศเปรู
โรงงานผลิตปลาปน เพื่อความปลอดภัยของอาหารสัตวและเพิ่มขีด
2. ผูผลิตปลาปนอาจไดรับผลกระทบจากการนําเขาปลาปนจากเปรู
ความปลอดภัยของอาหารสัตว ภายใตการดูแลของกระทรวงพาณิชย
อยางไรก็ตาม ความตกลง FTA ไทย – เปรู ยังไมมีผลใชบังคับ
แลว - จัดทํามาตรการในการตรวจสอบสินคาปลาปนนําเขาใหมี
3.ในกรอบ AFTA ไดรับผลกระทบมาก
มาตรฐานเชนเดียวกับสินคาภายในประเทศ (เนื่องจากสินคาที่นําเขา
มาจะมีคุณภาพที่ต่ํากวาไทยมาก )
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุน เชน
กษ. / กอ./อย.
ปญหา
1. เกษตรกรขาดความรูที่ถูกตองในการเลี้ยง และราคาอาหารสําเร็จรูปที่ - ขอผูกพัน PIS มิไดหามใหประเทศสมาชิกใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบสินคาที่นําเขาจากประเทศสมาชิก
สงผลใหตนทุนการเลี้ยงของเกษตรกรสูงขึ้น
2. เกษตรกรไมสามารถใหผลผลิตอยางตอเนื่องได ทําใหเปนอุปสรรคตอ ดั งนั้น หากไทยกั งวลวา อาจเสี่ ยงตอการควบคุ มโรคสัตวน้ํ าและ
ระบบนิเวศน ไทยสามารถใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่
การขยายการสงออก
เขมงวดได
ผลกระทบ
1. การนําเขาจากตางประเทศจะกระทบตอเสถียรภาพดานราคา การผลิต - เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตองทําใหคุณภาพฟารมเพาะเลี้ยง
และความมั่นคงตอความอยูรอดของอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศ ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
- พัฒนาผลิตภัณฑปลาน้ําจืดไทยตลอดสายการผลิต ตั้งแต
ไทยได
2. สินคาปลาบางรายการเปนกลุมสินคาที่สามารถทดแทนปลาที่เกษตรกร กระบวนการเลี้ยง หลังการจับ การแปรรูป และกระบวนการเขาถึง
ผูบริโภค ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน เพื่อให
เพาะเลี้ยงภายในประเทศได
3. การทําเขตการคาเสรีไทย-จีน เขตการคาเสรีอาเซียน ทําใหสินคาปลา ที่ สามารถแขงขันได
มีตนทุนการผลิตต่ําทะลักเขาไทยจํานวนมาก สงผลกระทบโดยตรงกับชาว - ประชาสัมพันธคุณคาทางโภชนาการของปลาน้ําจืดและรูปแบบ
ประมงไทย และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดที่สวนใหญเปนฟารมขนาด การทําอาหารจากปลาน้ําจืด
- กําหนดมาตรฐานอาหารปลาน้ําจืด เพื่อควบคุมคุณภาพให
เล็ก

สินคาที่จะไดรับ
ผลกระทบ

9. กระเทียม

พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
เจรจา

ปญหา/ผลกระทบ

4. ไทยได ผู ก พั น สิ น ค า ประมงไว ใ นบั ญ ชี สิ น ค า ที่ อ ยู ภ ายใต ก รอบการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน (Priority Integration Sector: PIS) ซึ่งจะ
ลดภาษีเ หลื อ รอ ยละ 0 ในป 2550 ตามพันธกรณีภายใต เ ขตการค าเสรี
อาเซียน
ปญหา
AFTA
- 5%
1. สินคานําเขาจากตางประเทศ (จีน พมา และลาว) ราคาถูกกวาสินคา
ภายในประเทศ
TAFTA, TNZFTA
2. มีการลักลอบนําเขาจากตางประเทศ
- 0 % ป 2548
ผลกระทบ
ACFTA (TRQ)
- 0 % เฉพาะในโควตา 1. การทํา FTA ไมไดสงผลใหไทยนําเขากระเทียมจากจีนเพิ่มขึ้น แตเปน
นอกโควตาลดเหลือ 50 % ป เพราะมีการลักลอบนําเขา และตนทุนการผลิตที่ไมสามารถแขงขันได
2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- สด 0% ป 2550
- ผง 0% ป 2555

มาตรการรองรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เหมาะสมกับราคา
- ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตวรวมกัน
เพื่อลดตนทุนในการเลี้ยง และเปนการเพิ่มศักยภาพในการสงออก
ปรับโครงสรางการผลิต/ลดตนทุนการผลิต เชน
กษ. / กค. /ก.
ปรับโครงสรางการผลิต/ลดตนทุนการผลิต เชน
มหาดไทย
- สรางมูลคาเพิ่ม เชน สงเสริมการแปรรูปกระเทียม
- สงเสริมความเขมแข็งของสหกรณ เพื่อสรางอํานาจตอรองกับกลุม
ผลประโยชนตางๆ
- ใหรัฐเปนตัวกลางระหวางเกษตรกรกับโรงงาน เพื่อใหโรงงาน
ไดรับผลผลิตในปริมาณและคุณภาพตามที่ตองการ และเกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
- สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกกระเทียมไวทําพันธุเอง
- สนับสนุนใหผูประกอบการขายอาหาร ซึ่งรวมทั้ง โรงแรม
ภัตตาคาร รานอาหาร หาบเรแผงลอย ใชกระเทียมไทยในการปรุง
อาหาร
- เขมงวดการลักลอบนําเขาจากชายแดน

สินคาที่จะไดรับ พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ผลกระทบ
เจรจา
10. หอมใหญ
AFTA
- 5%
TAFTA, TNZFTA
- สด 0% ป 2548
- ผง 0% ป 2553
ACFTA (TRQ)
- 0 % เฉพาะในโควตา
นอกโควตาลดเหลือ 50 % ป
2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- สด 0% ป 2550
- ผง 0% ป 2555

ปญหา/ผลกระทบ

มาตรการรองรับ

ปญหา
1. สินคานําเขาจากตางประเทศราคาถูกกวาสินคาภายในประเทศ
2. มีการลักลอบนําเขาจากตางประเทศ
3. หอมหัวใหญที่ปลูกนอกระบบการจัดสรรของรัฐ และที่ปลูกจากเมล็ด
พันธุเถื่อนที่นําเขามาทางประเทศพมาและลาว
4. มาตรการของรัฐในดานจํากัดการผลิตดวยการจํากัดเมล็ดพันธุก็ไมได
เปนไปตามกลไกที่ควรจะเปน
ผลกระทบ
1. หอมหัวใหญของจีนเก็บไวไดนาน แตหอมหัวใหญของไทยเก็บไดไม
นานเทา การคาเสรีทําใหเกษตรกรไมกลาเก็บผลผลิตไวนาน ตองรีบขาย
ผลผลิต สวนหองเย็นก็ไมกลารับซื้อ ซึ่งยังสงผลทางลบตอการจางงานใน
ชุมชนดวย

ปรับโครงสรางการผลิต/ลดตนทุนการผลิต เชน
- จัดสรรเมล็ดพันธุที่ดีในราคาที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร
- รัฐควรดําเนินการเด็ดขาดกับหอมนอกระบบ ทั้งกรณีเมล็ดพันธุ
เถื่อน และหอมที่ปลูกนอกระบบสหกรณ
- รัฐควรมีบทบาทลดตนทุนการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง
- สงเสริมการปลูกหอมนอกฤดูกาล เพื่อใหไดผลผลิตในชวงเวลาที่
เหลื่อมกับผลผลิตจากจีน
- เขมงวดการลักลอบนําเขาทั้งเมล็ดพันธุและหอมหัวใหญ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.

ตารางที่ 4 กลุมที่ไดรับผลกระทบหากมีการเจรจา FTA กับคูเจรจาใหม
สินคาที่จะไดรับ
ผลกระทบ
1. มันฝรั่ง

พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ปญหา/ผลกระทบ
เจรจา
1. ไทยเปนผูนําเขาสุทธิ เนื่องจากมีความตองการบริโภคสูงกวากําลัง
AFTA
การผลิตในประเทศ การเปดเสรีทําใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น
- ยกเลิกโควตา และเหลือ
2. ขาดหัวพันธที่มีคุณภาพ ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ
5% ป 2553
TAFTA, TNZFTA
- สําหรับทําพันธุ
0 % ป 2553
- สําหรับบริโภค
0% ป 2553, 0% ป 2548
ACFTA
- 0 % ในโควตา ป 2549 นอก
โควตาเหลือ 50 % ป 2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- 0 % ป 2555

มาตรการรองรับ
1. สนับสนุนใหมีการผลิตหัวพันธุทดแทนการนําเขา
2. สงเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุโรงงงานในชวงฤดูฝนเพื่อ
ทดแทนการนําเขา
3. ทดสอบสายพันธุที่เหมาะสม
4. ใหมีการนําเขาหัวมันฝรั่งสอ เพื่อใชในการแปรรูปชวงฤดูฝน
(ก.ค. – ธ.ค.)
5. จัดทํามาตรฐานมันฝรั่ง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.

สินคาที่จะไดรับ พันธกรณี FTAที่ไทยลดใหคู
ปญหา/ผลกระทบ
ผลกระทบ
เจรจา
1. ผลผลิตภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการบริโภค ตองนําเขา
2. ถั่วเหลือง
AFTA
จากตางประเทศเปนจํานวนมาก
- 0 – 5 % และยกเลิก
2. ตนทุนการผลิตของไทยคอนขางสูง ทําใหสูดานราคากับสินคาใน
โควตาป 2546
ตางประเทศไมได
- เหลือ 0% ป 2553
TAFTA, TNZFTA
- 0 % ป 2548
ACFTA
- เหลือ 50 %ทั้งในและนอก
โควตาป 2558
JTEPA (เฉพาะในโควตา)
- 0 % ป 2550

มาตรการรองรับ
1. สงเสริมแปรรูปอาหารถั่วเหลืองเชิงวิสาหกิจชุมชนเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
2. สงเสริมการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแลง และเพิ่มผลผลิตตอไรใน
ฤดูฝน
3. เปนผูนําการผลิตถั่วเหลืองสายพันธุธรรมชาติ (Non- GMOs)
และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กษ.

