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บทที่ 2
ประเด็นทางกฎหมายของความตกลงทีพีพี

บทนี้กลาวถึงหลักกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการทําความตกลงการคาเสรี (Free trade
agreement) โดยศึกษาวาการทําความตกลงระหวางประเทศแบบทวิภาคี และแบบภูมิภาคนิยม ท่ีมีการ
จัดทํากันอยางกวางขวางในปจจุบัน รวมท้ังความตกลงทีพีพีท่ีกําลังเจรจากันอยูนี้ มีความชอบธรรม
สอดคลองกับกฎระเบียบการคาระหวางประเทศเพียงใด โดยเฉพาะตอระบบการคาพหุภาคีขององคการ
การคาโลก

2.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความตกลงทีพีพี

ทฤษฎีการคาแบบเสรีนิยมเปนแนวคิดมุงขจัดและยกเลิกการเขาแทรกแซงตลาดโดยรัฐ ความตกลง
ท่ัวไปวาดวยพิกัดภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือแกตต
(GATT) ฉบับป ค.ศ. 1947 ซึ่งตอมาไดกลายเปนสวนหนึ่งขององคการการคาโลก เรียกวาแกตต 1994
(GATT 1994) กําหนดหลักการสําคัญสําหรับกฎระเบียบการคาระหวางประเทศไว 3 ประการ ดังนี้1

(1) หลักการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหย่ิง (Most-Favoured-Nation Treatment)
หรือท่ีเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา “หลักการไมเลือกปฏิบัติ” (Non-Discrimination principle) ถูกบัญญัติไวใน
ขอ 1 ของความตกลงแกตต หลักการนี้เปนเครื่องรับประกันวา ประเทศผูคาขายจะไดรับการปฏิบัติในการ
ดําเนินธุรกิจการคาอยางเสมอภาคกัน สินคาสงออกไมวาจากประเทศใดจะตองไมถูกกีดกันจากประเทศ
นําเขา

การนําหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งมาใช มีความจําเปนตอการสรางระบบ
การคาพหุภาคีนิยม เพราะหลักการนี้จะใหหลักประกันวา บรรดาขอไดเปรียบ สิทธิประโยชน และเอกสิทธิ์
ใดๆ ท่ีประเทศหนึ่งใหแกประเทศอีกประเทศหนึ่ง จะมีผลขยายตอไปถึงประเทศท่ีสามซึ่งเปนภาคีของ
องคการการคาโลกทุกประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศ A ซึ่งเปนภาคีขององคการการคาโลกยินยอมใหสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศ B โดยเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราต่ําเปนพิเศษแกสินคานําเขาจาก
ประเทศ B เชนนี้ประเทศภาคีอ่ืนๆ จะตองไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศ A เชนเดียวกัน

(2) หลักการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติถูกบัญญัติไว
ในขอ 3 ของความตกลงแกตต โดยมีสาระสําคัญวาประเทศภาคีจะตองปฏิบัติตอสินคานําเขาโดยเทาเทียม
กันกับสินคาท่ีผลิตข้ึนในประเทศ การกําหนดอัตราภาษีหรือมาตรการอ่ืนใดในลักษณะท่ีเปนการกีดกันสินคา
นําเขา หรือมีลักษณะใหความชวยเหลือแกสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดภายในประเทศ จะกระทํามิได ตัวอยางของ
การกระทําท่ีฝาฝนหลักการนี้ก็เชน กรณีท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของประเทศหนึ่ง กําหนดเงื่อนไข

1 โปรดดู John H. Jackson, The World Trading System: Law and Policy of International Economic
Relations, MIT Press, Massachusetts, 1997.
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การผลิตสินคาประเภทเนยเทียมวา ผูผลิตตองใชวัตถุดิบจําพวกนมหรือไขมันท่ีไดจากแหลงผลิตในประเทศ
เปนอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของวัตถุดิบท่ีใชเพ่ือการผลิตสินคานั้นท้ังหมด การกําหนดเงื่อนไขใน
ลักษณะนี้เปนการกีดกันสินคานําเขา ขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ

การใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งเพียงประการเดียว ไมเพียงพอตอการ
สรางระบบการคาเสรี เนื่องจากหลักการดังกลาวเพียงแตกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคีใหการปฏิบัติตอสินคา
ของทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอสินคานําเขาและสินคาท่ีมีแหลงผลิตใน
ประเทศโดยเทาเทียมกันดวย ทําใหมีการใชมาตรการกีดกันสินคานําเขาจากตางประเทศได

(3) หลักตางตอบแทน (Reciprocity) ในความเปนจริงหลักตางตอบแทนมิไดถูกบัญญัติไวอยางชัด
แจงในความตกลงแกตต แตเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา ในการท่ีจะบรรลุเปาหมายของการจัดตั้งระบบ
การคาเสรี หลักตางตอบแทนจะตองถูกนํามาใชควบคูกับหลักการอ่ืนดวย เชน ในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ A และประเทศ B ท้ังสองประเทศจะตองเจรจาการคากันโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักตางตอบ
แทน หากประเทศ A ยินยอมลดภาษีศุลกากรใหแกสินคานําเขาจากประเทศ B ประเทศ B ก็ตองยินยอมลด
ภาษีนําเขาใหแกสินคาของประเทศ A เชนเดียวกัน และเม่ือมีการใหสิทธิพิเศษกันอยางตางตอบแทนเชนนี้
แลว สิทธิพิเศษท่ีไดใหแกกันนั้นจะตองมีผลขยายไปถึงประเทศภาคีท้ังหมดโดยท่ัวถึง ตามหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง

โดยสรุป แนวทางขององคการการคาโลกคือการทําใหอุปสรรคทางการคาหมดไป กฎเกณฑการคา
ตางๆ ตองถูกนํามาใชกับทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน2 ดังนั้น การจัดตั้งเขตการคาเสรี หรือเอฟทีเอ ท่ีมี
ลักษณะเปนการใหสิทธิพิเศษทางการคาแกกันเปนการเฉพาะ แตกีดกันสินคาท่ีมาจากประเทศอ่ืน จึงขัดแยง
กับหลักการพ้ืนฐานขององคการการคาโลก อยางไรก็ดี ขอ 24 ของความตกลงแกตตไดกําหนดเปนขอยกเวน
สําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรี หรือเอฟทีเอ โดยไมถือเปนการละเมิดตอพันธกรณีขององคการการคาโลก
ภายใตเงื่อนไขวา ความตกลงเอฟทีเอท่ีทํากันจะตองไมเพ่ิมอุปสรรคทางการคาตอประเทศสมาชิกองคการ
การคาโลกท่ีไมไดรวม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศท่ีทําเอฟทีเอสามารถตกลงลดอุปสรรคทางการคา
ระหวางกันได แตการตกลงนั้นจะตองไมไปเพ่ิมอุปสรรคทางการคาสําหรับประเทศอ่ืน ตัวอยางของกลุม
เศรษฐกิจท่ีไดรับการยกเวนจากหลักการพ้ืนฐานขององคการการคาโลกก็เชน สหภาพยุโรป อาเซียน นาฟตา ฯลฯ

2.2 กระบวนการเขารวมความตกลงทีพีพี

2.2.1 ข้ันตอนทางกฎหมาย

สนธิสัญญาระหวางประเทศตามหลักกฎหมายระหวางประเทศจะตองมีองคประกอบสําคัญไดแก (1)
เปนเอกสารท่ีกระทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรระหวางคูภาคีสองฝายหรือมากกวาสองฝายข้ึนไป (2) กระทํา
โดยคูภาคีท่ีเปนบุคคลระหวางประเทศ (3) ความตกลงท่ีทําข้ึนตองอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ
และ (4) เจตนาใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งหลักดังกลาวเกิดจากแนวปฏิบัติท่ีใชกันแพรหลายจนกลายเปน

2 John H. Jackson, World Trade and the Law of GATT, The Bobbs-Merril Inc, Indianapolis, 1969.
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จารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary international law) และถูกรับรองโดยสนธิสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)

โดยท่ัวไปการจัดทําสนธิสัญญา (treaty formation) ผูลงนามตองเปนผูมีอํานาจเต็ม (full power)
รัฐตองใหการยินยอมท่ีจะใหมีผลผูกพันโดยการแจงเปนลายลักษณอักษร (deposit of instrument of
ratification, acceptance  or approval) โดยผานข้ันตอนการทําสนธิสัญญา กลาวคือ การเจรจา การ
ยอมรับชั่วคราวผานการลงนาม และการยอมรับข้ันสุดทาย อาทิเชน การลงนาม การแลกเปลี่ยนหนังสือ การ
ใหสัตยาบัน รวมถึงการยินยอมท่ีจะใหมีผลผูกพันโดยการภาคยานุวัติ (accession)

การเขารวมเปนภาคีของรัฐท่ีสามในความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศตองผานกระบวนการ
ดังกลาวเชนกัน ท้ังนี้ ขอแตกตางระหวางการยินยอมท่ีจะใหมีผลผูกพันดวยการใหสัตยาบัน และการ
ภาคยานุวัติคือ การใหสัตยาบันเปนกระบวนการยอมรับข้ันสุดทายของรัฐท่ีเขารวมการเจรจา ในขณะท่ีการ
ภาคยานุวัติเปนการยอมรับของรัฐท่ีมิไดรวมการเจรจา

สําหรับกระบวนการภายใตความตกลงทีพีพี ไดเปดโอกาสใหรัฐท่ีสามสามารถเขารวมเปนภาคีไดท้ัง
การใหสัตยาบันและภาคยานุวัติโดยกําหนดการเขารวมเปนภาคีตามขอบทวาดวยเรื่องการลงนาม(Signature
- Article 20.3) การมีผลใชบังคับ (Entry into Force - Article 20.4) และการภาคยานุวัติ (Accession -
Article 20.6 ) โดยขอบท 20.6 ไดระบุวา ความตกลงเปดใหกลุมเศรษฐกิจเอเปค (APEC) และประเทศ
อ่ืนๆ เขารวม ลักษณะดังกลาวถือเปนความเฉพาะของความตกลงทีพีพีซึ่งแตกตางจากความตกลงการคาเสรี
ท่ัวไป ท่ีมักไมนิยมใหมีการภาคยานุวัติ เนื่องจากประเทศภาคีสวนใหญตองการท่ีจะเขารวมการเจรจาเพ่ือ
สะทอนนโยบายของตน ท่ีผานมาหลายประเทศไดเขารวมการเจรจา ในขณะท่ีการเจรจาความตกลงทีพีพี
ยังคงดําเนินอยู เชน มาเลเซีย และเวียดนาม ไดเขารวมเปนผูสังเกตการณ และหารือกับประเทศอ่ืนท่ีไดเขา
รวมเจรจาไปแลว อยางไรก็ดี กระบวนการภาคยานุวัติถือวามีประโยชนตอการขยายเครือขายประเทศ
สมาชิก ภายหลังจากท่ีการเจรจาความตกลงไดสิ้นสุดลงแลว ซึ่งไทยอาจตองอาศัยกระบวนการดังกลาวใน
การเขารวมเปนภาคี เนื่องจากปจจุบันการเจรจาความตกลงทีพีพีนั้นใกลจะเสร็จสิ้นแลว

ข้ันตอนหลักสําหรับประเทศหรือเขตเศรษฐกิจท่ีสนใจจะเขารวมในความตกลงทีพีพี ไดแก
 หารือในระดับทวิภาคี (bilateral meeting) กับประเทศท่ีไดเขารวมไปแลว โดยมีวัตถุประสงค

หลักเพ่ือเปนการกําหนดระดับการเปดตลาด (trade liberalization) ซึ่งคลายคลึงกับ
กระบวนการเขารวมองคการการคาโลก (WTO) กระบวนการดังกลาวจะสามารถเปดโอกาสให
ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจท่ีสนใจแสดงเจตจํานงและศักยภาพท่ีจะสามารถรับเงื่อนไขท่ีมี
มาตรฐานสูงของความตกลงทีพีพีได

 สมาชิกทีพีพีท้ังหมดตองตกลงเห็นชอบท่ีจะยอมรับการเขารวมของสมาชิกใหม

สําหรับกระบวนการภาคยานุวัติหลังจากการเจรจาไดสิ้นสุดลงแลว จะเปนไปตามขอบทวาดวยการ
ภาคยานุวัติ ซึ่งระบุวาจะมีการกําหนดเงื่อนไขท่ีตองมีการตกลงรวมกันระหวางภาคี (“This Agreement is
open to accession on terms to be agreed among the Parties,…”) โดยเงื่อนไขการตกลงรวมกัน
ดังกลาวยังคงตองมีการกําหนดกันตอไป ซึ่งมีความเปนไปไดวา เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งท่ีประเทศไทย
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จะตองยอมรับหากประสงคจะเขารวมในความตกลงทีพีพีก็คือ ไทยจะตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดโดยประเทศสมาชิกเดิมของความตกลงทีพีพี ซึ่งประเทศสมาชิกทีพีพีอาจกําหนดใหประเทศไทย
ปฏิบัติตามพันธกรณีทุกประการของความตกลงกอนท่ีจะเขารวม ซึ่งเปนเงื่อนไขท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มักจะใชกับการใหความเห็นชอบในการท่ีประเทศอ่ืนจะเขารวมเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก3

2.2.2 สถานะการเจรจา

ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement – TPP) ไดเกิดจากการรวมตัวของ 4 ประเทศสมาชิกไดแก บรูไน
ชิลี นิวซีแลนด และสิงคโปร หรือท่ีเรียกวา The Pacific 4 (P4) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในดานการเปดตลาดการคาสินคา บริการและการลงทุนและไดมีการลงนามเม่ือวันท่ี 3
มิถุนายน ค.ศ. 2005 โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2006

และเนื่องจากความตกลงทีพีพีเปนความตกลงเปด เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายยุทธศาสตร
(strategic alliance) ทางเศรษฐกิจสําหรับการคาเสรี ทําใหมีประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึนโดยตอมาสหรัฐอเมริกา
เปรู ออสเตรเลีย และเวียดนามไดประกาศเขารวมการเจรจาในป ค.ศ. 2008 การเขารวมของสหรัฐอเมริกา
ถือเปนจุดสําคัญของการผลักดันใหความตกลงทีพีพีเปนความตกลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันความตกลง
ทีพีพี ประกอบดวยสมาชิก 12 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย เปรู แคนาดา ชิลี ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก
นิวซีแลนด เปรู สิงคโปร สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม

ความตกลงทีพีพีมีการเจรจามาแลวท้ังสิ้น 19 รอบ โดยรอบลาสุดมีข้ึนระหวางวันท่ี 22-30 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ท่ีประเทศบรูไน โดยหลังจากนั้นไดมีการประชุมระดับรัฐมนตรีอีก 4 รอบ เพ่ือเรงรัดความ
คืบหนาในการเจรจา ลาสุด หัวหนาคณะเจรจาไดมีการประชุมกันในระหวางวันท่ี 3-12 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 ท่ีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา แมประเทศสมาชิกมีเปาหมายท่ีจะสรุปการเจรจาภายในป พ.ศ.
2555 ประเด็นสําคัญดานเกษตร (agriculture) ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property) บริการและ
การลงทุน (services and investment) ทําใหการเจรจาลวงเลยมาจนปจจุบัน นอกจากนี้เม่ือตนปท่ีผานมา
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนไดมีการหารือระดับสูงเพ่ือหาขอยุติในประเด็นสําคัญภายใตการคาสินคา (trade in
goods) ซึ่งญี่ปุนมีสินคาออนไหวในภาคเกษตร อาทิ เนื้อ ขาว หมู น้ําตาล ขาวสาลี และผลิตภัณฑนม
ในขณะท่ีสหรัฐฯ คํานึงถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศ ซึ่งเปนอีกอุปสรรคสําคัญ
ในการสรุปการเจรจา

3 Kuanpoth, J., Patents and Access to Antiretroviral Medicines in Vietnam after World Trade Organization
Accession, Journal of World Intellectual Property, 2007, Vol.10 (3/4), pp.201-224.
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2.3 ความตกลงเอฟทีเอกับผลกระทบตอระบบการคาพหุภาคี

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลกครั้งท่ีสี่ท่ีกรุงโดฮาเม่ือป ค.ศ. 2001 ประเทศกําลัง
พัฒนาไดเรียกรองใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบขององคการการคาโลกหลายประการ รวมท้ังใหมีการ
ปรับปรุงวิธีการเจรจา และความโปรงใสขององคกร แกไขกฎระเบียบท่ีกอผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา
ไมวาจะเปนปญหาสิทธิบัตรยา การคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน การยกเลิกการอุดหนุนการสงออก และการ
เปดตลาดสินคาเกษตร ฯลฯ การเจรจารอบโดฮาถูกกําหนดหัวขอเจรจา โดยมีเปาหมายเพ่ือทําใหการคามี
ความเปนธรรมและเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก ถึงแมไมมีท่ีใดในปฏิญญาโดฮากลาวไวอยางชัดเจนถึง
ความเก่ียวพันระหวางการคาและการพัฒนา แตดวยเนื้อหาสาระและหัวขอการเจรจาท่ีตอบสนองตอ
ผลประโยชนของประเทศกําลั งพัฒนา การเจรจารอบนี้ จึ ง ถูกเรียกวา “รอบแหงการพัฒนา”
(Development Round)

เนื่องจากประเด็นการเจรจารอบโดฮา เปนประเด็นท่ีตอบสนองตอประโยชนของประเทศกําลัง
พัฒนาเปนหลัก ประเทศท่ีพัฒนาแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา จึงใหความสําคัญตอการเจรจารอบ
ดังกลาวไมมากนัก

ดวยความขัดแยงและความไมโปรงใสในการกําหนดประเด็นการเจรจา อีกท้ังการขาดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดการการเจรจา องคการการคาโลกจึงถูกมองวามีจุดออนและขอบกพรองดังนี้

(1) สรางมาตรฐานเชิงเดี่ยว (standards harmonisation) องคการการคาโลกถูกมองวากําลัง
พัฒนาไปเปนองคกรนิติบัญญัติดานการคาของโลก ท่ีสรางมาตรฐานการคารวม (unified standards) เพ่ือ
ประโยชนของประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนสําคัญ มาตรฐานการคาขององคการการคาโลก ใหประโยชนตอ
ผูผลิตในประเทศอุตสาหกรรมในการเปดตลาดการคาของประเทศอ่ืน และปกปองผูผลิตในประเทศเหลานั้น
ใหปลอดจากการแขงขันของสินคาราคาถูกท่ีมาจากประเทศกําลังพัฒนา

(2) เปนองคกรระงับขอพิพาท องคการการคาโลกไดกลายเปนองคกรระงับขอพิพาททางการคาท่ีมี
การฟองรองคดีเพ่ือระงับขอพิพาทระหวางประเทศตางๆ อยางมากมาย จนกลายเปนวานโยบายของประเทศ
ตางๆ ถูกกําหนดข้ึนโดยผานคําวินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ขาดขอพิพาทขององคการการคาโลก มากกวา
โดยการเจรจาของประเทศสมาชิก

(3) เปนองคกรท่ีเต็มไปดวยคําม่ันแตขาดการปฏิบัติ มีผูกลาววา องคการการคาโลกเปนองคกรท่ี
ไรน้ํายาเชนเดียวกับองคการสหประชาชาติ และโดยความชักชาของการเจรจาท่ีตองผานระบบความเห็นชอบ
ท่ีเปนเอกฉันท (consensus) ประเทศท่ีตองการเรงเปดเสรีทางการคา ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา หรือ
สหภาพยุโรป จึงไดเปลี่ยนยุทธศาสตรการเปดตลาด จากการเจรจาในกรอบพหุภาคีขององคการการคาโลก
มาเปนการเปดตลาดการคาในเวทีภูมิภาคและกรอบทวิภาคีแทน ซึ่งในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ประเทศเหลานั้น
ไดทําความตกลงเอฟทีเอกับประเทศตางๆ จํานวนมาก
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การละท้ิงการเจรจาแบบพหุภาคี มาสูแนวทางภูมิภาคนิยมและทวิภาคี จะมีผลกระทบตอ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนอยางมาก กฎเกณฑและนโยบายการคาระหวางประเทศจะ
ถูกใชอยางเลือกปฏิบัติ และเกิดการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะตอสินคาของประเทศท่ีมาจากนอกกลุม
การคา นอกจากนี้ การเกิดข้ึนของลัทธิการคาแบบภูมิภาคนิยม จะทําใหองคการการคาโลกกลายเปนองคกร
ท่ีไรประสิทธิภาพปราศจากความหมาย ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเขามาผูกขาดครอบงําการคาในระดับ
ภูมิภาคและทวิภาคี สวนประเทศกําลังพัฒนา จะตกเปนฝายเสียเปรียบ และประเทศดอยพัฒนา (least
developed countries) จะถูกทอดท้ิงจากเวทีการคาระหวางประเทศในท่ีสุด

2.4 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับเอฟทีเอ

ความตองการท่ีจะขยายการคาและธุรกิจขามชาติ ทําใหประเทศตางๆ หันมาจับมือเปนพันธมิตร
ทางการคากัน การจัดตั้งเขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอนั้นหาไดเปนปรากฏการณใหมท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม หากแตมี
การทํากันมาเปนเวลานานเกือบสองรอยปแลว ศาสตราจารยครูกแมน (Paul Krugman) อธิบายเหตุผลของ
การจัดตั้งเขตการคาเสรีหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภาควาเปนเพราะ “ปจจัยธรรมชาติ” ของการมีเขตแดนแหงรัฐ
ท่ีใกลชิดกัน4 แตนักเศรษฐศาสตรทานอ่ืนเชน แฟรงเคิล (Frankel) และเว (Wei) บอกวา “ปจจัยเทียม” ท่ี
เกิดจากความตองการในการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการคาระหวางรัฐ เปนเหตุผลสําคัญของการเกิดเขต
เสรีทางการคา5 ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ เชน สหภาพยุโรป นาฟตา หรืออาฟตา อาจจะเกิดข้ึนตามทฤษฎี
ของครูกแมน แตปรากฏการณของการทําความตกลงเอฟทีเอท่ีแพรหลายไปท่ัวโลกในขณะนี้ ก็ดูเหมือนจะ
ยืนยันความคิดของแฟรงเคิลไดเปนอยางดี

การคาแบบภูมิภาคนิยม และการทําความตกลงเขตการคาเสรี มีความแตกตางกัน ข้ึนอยู กับ
ลักษณะของการคาระหวางประเทศและสภาพเศรษฐกิจของประเทศคูสัญญา ภายใตความตกลงแกตต คําวา
“เอฟทีเอ” (free trade area) หมายถึง การรวมกันของชาติตางๆ เพ่ือยกเลิกภาษีนําเขาสินคาระหวางกัน
สวน “สหภาพศุลกากร” (customs union) ไดแก การรวมกันของชาติตางๆ เพ่ือยกเลิกภาษีนําเขาระหวาง
สมาชิก และการใชภาษีศุลกากรอัตราเดียวกันสําหรับสินคาท่ีมาจากภายนอก ความแตกตางระหวางเขต
เศรษฐกิจสองแบบนี้ จึงอยูท่ีการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรรวมกันสําหรับสินคาท่ีนําเขาจากนอกกลุม

ประโยชนของเอฟทีเอจะตกไดแกใครนั้น เปนประเด็นท่ีซับซอนยิ่ง ความตกลงเอฟทีเอจะสงเสริมให
เกิดการเคลื่อนยายสินคาโดยเสรี และชวยลดอุปสรรคการคาระหวางประเทศคูสัญญา แตประเทศท่ีอยูนอก
กลุมจะเสียประโยชน เนื่องจากจะถูกปฏิบัติโดยแตกตาง หรือแมแตระหวางประเทศคูสัญญาเอง ประโยชนท่ี
จะไดจากการทําความตกลง ก็อาจแตกตางกัน เนื่องจากความไมเทากันของขนาดเศรษฐกิจ อํานาจตอรอง
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การทําเอฟทีเอระหวางไทยกับสหรัฐหรือไทยกับสหภาพ

4 Paul Krugman "The Move Toward Free Trade Zones",  in Policy Implications of Trade and Currency
Zones, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming,
August 1991.
5 Jeffrey A. Frankel and Shang-Jin Wei "Regionalization of World Trade and Currencies: Economics and
Politics" in J Frankel (ed.), The Regionalization of the World Economy, Chicago University Press, 1997.
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ยุโรป นับเปนตัวอยางท่ีดีของการทําความตกลงระหวางประเทศท่ีมีความความไมเทาเทียมกันในทุกดาน

การจัดตั้งระบบการคาพหุภาคีภายใตแกตต วาไปแลวก็เปนสวนหนึ่งของความพยายามท่ีจะขจัด
การคาแบบภูมิภาคนิยมใหหมดสิ้นไป ความตกลงแกตตป ค.ศ. 1947 (ปจจุบันไดกลายเปนแกตต 1994)
อนุญาตใหมีการทําเขตการคาระหวางภาคีสมาชิกได ภายใตเงื่อนไขหลายประการ เม่ือแกตตถูกจัดทําข้ึน
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศแกนนําท่ีตองการสรางความตกลงดังกลาวใหเปนกฎระเบียบการคา
ระหวางประเทศ ไดเรียกรองใหใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง โดยใหมีการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันระหวางชาติสมาชิก ดวยหวังวาการหามเลือกปฏิบัติ จะชวยขจัดสิทธิพิเศษทางการคาให
หมดสิ้นไป แตประเทศแกนนําก็มองเห็นถึงความจําเปนของการคงไวของการใหสิทธิพิเศษทางการคาแกกัน
จึงไดกําหนดขอยกเวนหลักดังกลาวไว ขอยกเวนประการหนึ่งถูกบัญญัติไวในขอ 24 ของแกตต ซึ่งกําหนด
ไมใหใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง กับเขตการคาแบบภูมิภาคนิยมและเขตการคา
เสรี ซึ่งวาไปแลว ขอ 24 มิไดถูกบัญญัติข้ึนโดยมีปรัชญากฎหมายใดรองรับ หากแตเกิดจากเหตุผลทาง
การเมืองระหวางประเทศในขณะนั้น ท่ีประเทศผูนําการเจรจาอยางสหรัฐ ตองการแยกประเทศพันธมิตรใน
ยุโรปตะวันตก ออกจากกลุมคอมมิวนิสตในตะวันออก โดยผลของขอ 24 ภาคีท่ีจัดทําเขตเศรษฐกิจ ไม
จําตองขยายสิทธิพิเศษท่ีใหแกกันไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนของแกตต อันเปนการยกเวนหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง แตการใชขอยกเวนนี้ก็ตองกระทําอยางจํากัดมากท่ีสุด เพ่ือมิใหมีการทําเขต
เศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพ่ือกีดกันการคา

ในทางปฏิบัติขอ 24 กลับมีขอบกพรองหลายประการ โดยเฉพาะการขาดแนวทางการใชบังคับ แม
บทบัญญัติดังกลาวจะกําหนดหลักการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาค (formation) แตขอ 24 ก็ไมไดกําหนด
วิธีการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจดังกลาว (operation) เชน ไมไดเชื่อมโยงเขตการคาแบบภูมิภาคนิยมกับ
แกตต/องคการการคาโลก และไมไดกําหนดความสัมพันธระหวางเขตการคาตางกลุมกัน ซึ่งหากไทยเขารวม
ในความตกลงทีพีพี ก็จะกอใหเกิดปญหาในนิติสัมพันธระหวางความตกลงดังกลาวกับความตกลงเอฟทีเอท่ี
ประเทศไทยทํากับประเทศอ่ืนๆ และในทางกลับกันก็จะกอใหเกิดปญหาความเก่ียวพันระหวางความตกลง
ทีพีพี กับความตกลงเอฟทีเอท่ีสมาชิกอ่ืนทํากับประเทศอ่ืนดวย เชน ความตกลงนาฟตาท่ีสหรัฐทํากับ
แคนาดาและเม็กซิโก เปนตน

ขอ 24 วรรคสี่ของความตกลงแกตต เปนบทบัญญัติท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากสะทอนถึงเจตนารมณ
ของระบบเขตเศรษฐกิจภูมิภาคนิยม สาระสําคัญคือ การทําเอฟทีเอหรือการจัดตั้งสหภาพศุลกากรจะตองไม
สรางอุปสรรคทางการคาสําหรับภาคีสมาชิกอ่ืนของแกตต คณะกรรมาธิการการคาภูมิภาค (Regional
Trade Committee) ไดเคยใหความเห็นเก่ียวกับการเขารวมของสเปนและโปรตุเกสในประชาคมยุโรปวา
การท่ีสเปนและโปรตุเกสตองปรับเปลี่ยนโควตาและภาษีศุลกากรของตนเอง ใหสอดคลองกับระบบของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ไมถือวาขัดกับขอ 24 แมวาโควตาและพิกัดอัตราภาษีของท้ังสองประเทศจะ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม อุปสรรคการคาท่ีเขตเศรษฐกิจตางๆ มีอยู สามารถขยายไปยังสมาชิกใหมได แมวาจะทําให
อุปสรรคทางการคาในภาคีใหมนั้นเพ่ิมข้ึนจากเดิมก็ตาม หากอุปสรรคทางการคาโดยรวมของเขตการคานั้น
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(กรณีนี้หมายถึงประชาคมยุโรป) ไมเพ่ิมข้ึนจากเดิมกอนท่ีมีการรับสมาชิกใหม6

คดีพิพาทระหวางประเทศตุรกีกับอินเดียเปนขอพิพาทท่ีถือเปนคดีประวัติศาสตร เพราะเปนคดีเดียว
ของแกตต/องคการการคาโลกท่ีเก่ียวของกับขอ 24 เม่ือตุรกีเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป ตุรกีไดปรับ
อัตราโควตาสิ่งทอและเสื้อผาของตนใหมใหสอดคลองกับกฎเกณฑของสหภาพยุโรป อินเดียฟองรองตุรกีตอ
คณะกรรมการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกวา โควตาระบบใหมของตุรกีไมสอดคลองกับแกตต
คณะกรรมการระงับขอพิพาทตัดสินวา กฎเกณฑใหมวาดวยโควตาของตุรกีฝาฝนมาตรา 11 และ 13 ของ
แกตต ซึ่งใหมีการขจัดขอจํากัดทางการคาในดานปริมาณ (quantitative restrictions) และหามการใช
ขอจํากัดทางการคาดานปริมาณแบบเลือกปฏิบัติ (non-discriminatory administration of quantitative
restrictions) และตัดสินดวยวา ขอ 24 ไมอนุญาตใหภาคีสมาชิกกําหนดโควตานําเขาโดยฝาฝนบทบัญญัติ
อ่ืนขององคการการคาโลก7

ขอ 24 ของแกตตไดถูกตีความไปในทํานองวา การจัดตั้งเขตการคาแบบภูมิภาคนิยม จะตองไม
ขัดแยงตอหลักการและเจตนารมณการคาเสรีขององคการการคาโลก และเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอระบบ
การคาพหุภาคี ขอยกเวนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งจะตองถูกตีความอยางเครงครัด
เพราะมิเชนนั้น การคาแบบภูมิภาคนิยมและทวิภาคีนิยมก็จะถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันการคาจากประเทศ
นอกกลุม โดยเฉพาะการกีดกันสินคาท่ีมีความออนไหวตอประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา
ดังเชนสินคาเกษตร และสิ่งทอ

การเก่ียวพันระหวางหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งกับขอ 24 นับวายังขาด
ความชัดเจนเปนอยางมาก แตกอนนี้ ในยุคกอนการกอตั้งองคการการคาโลก (กอนป ค.ศ. 1995) ปญหานี้
ไมไดถูกกลาวถึงเทาใดนัก และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจก็มักไดรับการตอบรับเชิงบวกจากภาคีของแกตต แต
หลังการเกิดขององคการการคาโลก การจัดตั้งเขตการคาแบบภูมิภาคนิยมและทวิภาคีนิยมไดถูกมองดวย
ความเคลือบแคลงสงสัย และทําใหกระบวนการนิติวิธีเก่ียวกับหลักกฎหมายท้ังสองนี้มีความยุงยากซับซอน
ไปดวย

ปญหากฎหมายเก่ียวกับขอ 24 เปนผลจากการผนวกประเด็นใหมๆ เขามาในแกตต/องคการการคา
โลกเม่ือครั้งรอบอุรุกวัย ประเด็นใหมเหลานี้กอปญหาการปรับใชหลักกฎหมายของแกตตกับประเด็นการคาท่ี
เพ่ิมเขามา เชน การปรับใชหลักการของแกตตกับการลงทุน การคาบริการ และการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ขอ 24 ของแกตตนั้นเปนบทบัญญัติเก่ียวกับการคาสินคา (trade in goods) แตการคาระหวาง
ประเทศภายใตองคการการคาโลกในปจจุบัน ครอบคลุมท้ังการคาสิ่งท่ีมีรูปราง (สินคา) และไมมีรูปราง
(การคาบริการและทรัพยสินทางปญญา) จึงทําใหเกิดปญหาวา ขอยกเวนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่งตามขอ 24 จะสามารถใชกับการคาสิ่งท่ีมิใชสินคาไดเพียงใด

6 Youri Devuyst and Asja Serdarevic “The World Trade Organization and Regional Trade Agreements:
Bridging the Constitutional Credibility Gap”, Duke Journal of Comparative & International Law Vol. 18,
2007, p.1.
7 Ibid.
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ความตกลงแกตส (GATS) วาดวยการคาบริการ ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับขอยกเวนเรื่องการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจภูมิภาคดังเชนบทบัญญัติขอ 24 ของแกตต และเม่ือพิจารณาถึงความแตกตางเชิงโครงสรางของ
การคาสินคาและการคาบริการ เชน หลักวาดวยพิกัดภาษีศุลกากรในแกตต มีเจตจํานงท่ีจะใชกับสินคา
เทานั้น โดยไมใชกับการคาบริการดวย ก็ยิ่งเปนการยากท่ีจะสรุปวา การใหสิทธิพิเศษดานการคาบริการ
ภายใตความตกลงเอฟทีเอ จะไดรับการยกเวนจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งของ
องคการการคาโลก

ความตกลงทริปส (TRIPS) วาดวยทรัพยสินทางปญญา มีบทบัญญัติยกเวนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ขอ 4 (ดี) กําหนดวา การท่ีบางประเทศทําความตกลงใหสิทธิพิเศษดานทรัพยสิน
ทางปญญาแกกัน สิทธิประโยชนนั้นจะไมขยายไปยังประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนขององคการการคาโลก ก็ตอเม่ือ
มีการทําความตกลงนั้นกอนท่ีความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลใชบังคับ ซึ่งไดแกวันท่ี 1 มกราคม
ค.ศ. 1995 และมีการแจงใหคณะมนตรีทริปสทราบถึงความมีอยูของความตกลงดังกลาว ความตกลงเอฟทีเอ
ท่ีเขาเกณฑไดรับยกเวนจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งตามความตกลงทริปสก็เชน
ความตกลงนาฟตา เพราะเปนความตกลงท่ีทําอยูกอนท่ีจะมีองคการการคาโลก สวนความตกลงเอฟทีเอท่ีทํา
หลังจากนั้น ไมวาจะเปนเอฟทีเอระหวางสหรัฐ-ชิลี สหรัฐ-สิงคโปร หรือสหรัฐ-ไทย จะตองเปนไปตาม
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งทุกประการ

มีความเปนไปไดวา การใหสิทธิพิเศษในความตกลงเอฟทีเอท่ีไทยไดทํากับประเทศตางๆ ในชวงหลังนี้
เชน ความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน ไทย-ออสเตรเลีย ฯลฯ ตลอดจนความตกลงท่ีจะทําตอไปในอนาคต เชน
ความตกลงทีพีพี และความตกลงเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน จะไดรับการยกเวนจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง เฉพาะในเรื่องการคาสินคาเทานั้น (เปนไปตามขอ 24 ของแกตต) สวนสิทธิพิเศษในดาน
อ่ืนๆ ไมวาจะเปนเรื่องการคาบริการ การลงทุนขามชาติ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ ฯลฯ จะไมไดรับการยกเวนดวย ผลก็คือ สิทธิพิเศษในเรื่องท่ีกลาวมานี้ ท่ีไทยจะใหแกประเทศ
คูสัญญาตามความตกลงเอฟทีเอท่ีทํากันในชวงหลัง จะตองขยายไปสูประเทศสมาชิกองคการการคาโลกท่ี
เหลือท้ังหมด


