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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

การเปิดเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเร่ิมเจรจาในคร้ังแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547                
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ก าหนดให้มีการเจรจาคร้ังต่อๆ ไปอีกนั้น ประเด็นส าคัญประเด็น
หนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯเสนอให้เป็นหัวข้อของการเจรจา คือ หัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการเจรจาข้อตกลงดังกล่าว ทางฝ่ายสหรัฐฯยังได้แสดงเจตจ านงให้น าบทบัญญัติด้าน
สิ่งแวดล้อมและแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างไทยและสหรัฐฯที่จะจัดท าขึ้น โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญดังนี้  

 ทั้งสองประเทศจะต้องแสดงให้เห็นความส าคัญต่อการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศจะต้องให้ความคุ้มครองต่อสภาวะแวดล้อมใน
ระดับสูง และยังต้องด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้ให้ดีขึ้นอยู่เสมออีกด้วย 

 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ไม่ให้มีการผ่อนปรนความคุ้มครองต่างๆที่ก าหนดไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 ให้มีขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐ ในกรณีที่การบังคับใช้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อการค้าวิภาคี 
 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญส าหรับประเทศไทย ที่ควรต้องมี

ความรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษในการเจรจาภายใต้กรอบของเขตการค้าเสรี เพราะเป็นเร่ือง
ที่จะส่งผลกระทบทั้งในเชิงการได้และเสียผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ วิถีชีวิต ฯลฯ  

จากการตั้งข้อสังเกตของ โครงการ “การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ ของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สกว.  พบว่า การเปิดการค้าเสรี ประเด็น
สิ่งแวดล้อมตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อตกลงด้านอ่ืนๆ เช่น การลงทุน โดยประสบการณ์ของ 
NAFTA ที่ผ่านมา เมื่อเกิดกรณีพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องร้องของนักลงทุนสหรัฐฯต่อมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐภาคีขึ้น ภายใต้กลไก State-Investor Dispute Settlement ของบทการ
ลงทุน NAFTA Tribunal จะไม่น าบทสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา และให้ความส าคัญกับบทการลงทุน
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เหนือกว่าบทสิ่งแวดล้อม จนท าให้รัฐภาคีถูกฟ้องร้องจากเอกชนสหรัฐฯ และหลายคดีต้องแพ้ไปใน
ที่สุด 

นอกจากนี ้ผลการศึกษาวิจัยของโครงการฯในระยะท่ี 1  ยังพบผลกระทบโดยตรงต่อ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศจากการท า
การค้าเสรี  เช่น การร่อยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความต้องการพลังงานที่
เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของปริมาณมลพิษและกากของเสีย เป็นต้น  กล่าวโดยสรุป ดูเหมือนว่าบท
สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปรัชญาการค้าเสรีซึ่งต้องการเน้นการ
เพิ่มปริมาณการค้า  พยายามลดอุปสรรคทางการค้าต่างๆลงให้มากที่สุด โดยไม่ได้ให้ความสนใจ
ประเด็นเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด   และการบัญญัติหัวข้อสิ่งแวดล้อมไว้ใน
ข้อตกลงการค้าเสรีเอง ก็มีที่มาจากการเรียกร้องจากภาคประชาสังคมในสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้  และ
ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเจรจาการค้าเสรี   

ภายใต้การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่สหรัฐฯ ต้องการท าให้เกิดการขยายตลาดใหม่ไปสู่
ประเทศก าลังพัฒนา เช่น ไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรน้ า,  การจัดการน้ าเสีย, การจัดการขยะอันตราย และเร่ืองการ
ท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบจากข้อตกลงดังกล่าว  ซึ่งภาคบริการต่างๆเหล่านี้ มีความส าคัญเพราะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง
กับภาคการลงทุน ซึ่งเป็นภาคที่มีความอ่อนไหวมาก จะเห็นได้ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เร่ืองเป็นส าคัญและมีความซับซ้อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น
การในการเจรจาของฝ่ายไทยให้มีความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะการ
เตรียมการด้านข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการประเมินเบื้องต้น (Rapid assessment) และการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางและมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิง
รับส าหรับการเจรจา จึงควรมีการศึกษาทบทวนและวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงผลกระทบถึงข้อดีและ
ข้อเสียต่อผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิชาการเป็นแรงสนับสนุน
และสร้างกระบวนการในการก าหนดท่าทีในการเจรจาที่เปิดส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ใน
สังคม สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เพื่อเตรียมพร้อมในการเจรจาเขต
การค้าเสรี เพื่อสร้างเงื่อนไขและหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง  
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาผลกระทบในเชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการแข่งขัน ที่มีต่อภาคการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
(environmental services) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรน้ า, การจัดการน้ าเสีย, การจัดการ
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ขยะอันตราย และเร่ืองการท่องเที่ยว (tourism) ภายใต้การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศ
สหรัฐฯ 

2)   เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบในข้อ 2.1 ภายใต้การท าข้อตกลงเขต
การค้าเสรีกับประเทศสหรัฐฯ 

3) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกลไก การบังคับใช้ก ฎหมายสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
1.3 กรอบแนวทางในการด าเนินการศึกษา 

1.3.1 ผลกระทบที่จะพิจารณามี 4 ประเด็น 
1) การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาคการบริการด้าน

สิ่งแวดล้อม (environmental services) และเร่ืองการท่องเที่ยว (tourism) ซึ่งด้านสิ่งแวดล้อม ไทย
น่าจะฉกฉวยโอกาสจากการที่ไทยต้องปฎิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศสหรัฐฯ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ
สหรัฐฯ ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่า  

2) การศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสหรัฐฯ มีความได้เปรียบด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยี จึงคาดว่าน่าจะมีการน าเข้าเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  นอกจากนี้
ในปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น fair trade in tourism หรือ 
responsible tourism เป็นต้น  ก าลังได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักธุรกิจ/ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  

3) การศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ให้บริการท้องถิ่น ที่ผ่านมาเป็นการผูกขาดการให้บริการจากกลุ่มผู้ มีอิทธิพลท้องถิ่นซึ่งไม่มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งภายใต้การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศสหรัฐฯ จะ
สามารถลดการผูกขาดได้หรือไม่  

4) ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาจส่งผลดีในการท าลายกลไกการผูกขาดของผู้ให้บริการ
ภายในประเทศได้  แต่อาจเกิดปัญหาความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ (ownership and equity) ของประเทศเปลี่ยนมือจากคนไทยไปเป็นของคน
สหรัฐฯได้ 

 
1.3.2 มาตรการในการป้องกันและการลดผลกระทบดังกล่าว 
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1.4 วธีิการด าเนินการศึกษา  
1.4.1 ความเป็นมาและปัญหา 
1) ภาคบริการด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสีย 
ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่มากได้แก่ด้านการ

จัดการขยะอันตรายและการจัดการด้านน้ าเสีย การจัดการทั้งสองด้านนี้จะประสบความส าเร็จได้
ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   การเปิดการค้าเสรี เปิด
โอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับทั้งสองด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ต่อประเทศได้  ดังนั้นควรมีการศึกษาให้รอบคอบเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถท า
ให้การลงทุนด้านการบริการสิ่งแวดล้อมน าไปสู่ความต้องการทั้ งสองฝ่ายโดยไม่มีผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนเอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย   

การจัดการขยะอันตราย   ปริมาณขยะอันตรายในปี  2547 จากการประเมินของกรมควบคุม
มลพิษ มีประมาณ 1.81 ล้านตัน เป็นขยะอุตสากรรม 1.4 ล้านตัน ( ร้อยละ 77) เป็นขยะติดเชื้อ
ประมาณ 0.02 ล้านตัน ขยะอันตรายเหล่านี้ ร้อยละ 59 แหล่งก าเนิดอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   ซึ่งความสามารถในการก าจัดอยู่ที่ ร้อยละ 50 เท่านั้น  การก าจัดขยะอันตราย
อุตสาหกรรมใช้โรงบ าบัดของเสียอันตรายด าเนินการโดยเอกชน และมีอยู่ไม่กี่แห่ง  เนื่องจากการ
บ าบัดขยะอันตรายใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง การแยกรวบรวม ขนส่ง และบ าบัด ขึ้นอยู่กับชนิดของ
ขยะอันตรายแต่ละประเภท   จึงท าให้อัตราค่าขนส่งและค่าบ าบัดค่อนข้างสูง   ความส าเร็จในการ
จัดการด้านนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารจัดการ
ด้านการก าจัดขยะอันตรายปัจจุบันในประเทศยังคงเป็นจุดอ่อนทั้งด้านการลงทุน การก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่เป็นธรรม  กฏระเบียบ ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้านของเทคโนโลยี
นั้น การบ าบัดในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันกับ
เทคโนโลยี ใหม่หรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการลดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐาน    

การจัดการน้ าเสีย   อัตราการเกิดน้ าเสียต่อหัวของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยรวม การ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนในพื้นที่จัดการน้ าเสีย 17 แห่ง ขึ้นกับองค์การก าจัดน้ าเสีย  น้ าเสียชุมชนในเขต
เทศบาลด าเนินการโดยระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล ซึ่งปัจจุบัน ได้รับการฟื้นฟูระบบ 14 เทศบาล 
และ อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมอีก 35 เทศบาล   ในอาคารและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ ซึ่งสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ในระดับหนึ่งก่อนรวบรวมไปยังระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือล ารางสาธารณะ  เช่นเดียวกันกับขยะอันตราย การจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้นกับ
การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การบริหารจัดการและการก าหนดค่า
บ าบัด ในปัจจุบันส่วนใหญ่ด าเนินการโดยเทศบาลแต่บางแห่งมีเทศบัญญัติที่เอ้ือให้มีการร่วมลงทุน
กับเอกชน  ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้บางพื้นที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ในประเทศ โดยอาจ
ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีที่น าเข้าจากต่างประเทศ    
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2) ภาคบริการด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการทรัพยากรน้ า 
 จากการที่ระบบการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมาย
ก าหนดสิทธิและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรน้ าอย่างชัดเจน ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ขึ้นอยู่กับความสามารถของเอกชน ส าหรับในเขตชลประทานแม้จะอยู่ภายใต้อ านาจ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ แต่การตัดสินใจเพื่อจัดสรรน้ าแก่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
ครัวเรือน ก็ยังไม่มีความขั้นตอนและกระบวนการที่ เป็นระบบ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการให้
ความส าคัญในแต่ละช่วงเวลา ความไม่ชัดเจนนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าต่างๆ ที่
นับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสถานการณ์ขาดแคลนน้ าและภัย
พิบัติตามธรรมชาติ 
 นอกจากนี้ก็ได้มีการโอนระบบการจัดการน้ าจากทางภาครัฐไปให้ภาคเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการในพื้นที่บางแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยน
ระบบการจัดการทรัพยากรน้ าเช่นนี้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ ากลุ่มอ่ืนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่ไม่มีความสามรถด้านเศรษฐกิจเพียงพอ    
 

3) ภาคบริการการท่องเที่ยว 
ในภาคบริการการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปิดการค้าเสรีกับประเทศคู่

เจรจาอ่ืนๆ รวม  5 กรอบ ดังนี้ 
กรอบที่ 1 GATTS  (ตั้งแต่  1  มกราคม  2538) ได้มีการก าหนดพันธกรณีของการ

ด าเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและ จ านวน
หุ้นของต่างชาติต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นในกิจกรรม  3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) โรงแรมและภัตตาคาร 
-  บริการโรงแรม 
-  บริการภัตตาคาร 
-  บริการจัดเลี้ยงและขายอาหาร 

2) ธุรกิจน าเที่ยว  (มีข้อสงวนให้  “ธุรกิจน าเที่ยวต้องมีคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ) 

3) การจัดการโรงแรม 
กรอบที่ 2 ASEAN  (ต้ังแต่  1  เมษายน  2542) มีการก าหนดพันธกรณีภายใต้กรอบนี้

มีลักษณะของข้อผูกพันเป็น  GATTS+ (คือมีการผูกพันที่ลึกกว่าที่ท าไว้ภายใต้ GATTS) โดยเร่ิมที่
สาขาที่สมาชิก ASEAN ตั้งแต่ 4 ประเทศขึ้นไปได้ท าไว้แล้วภายใต้   GATTS ในระยะยาว (2545 – 
2563) จะยกเลิกข้อจ ากัดทั้งหมดที่สงวนไว้ต่อกัน (คือ fully  liberalized) 
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กรอบที่ 3 APEC โดยการผูกพันมี  2 แผนคือ  (1) แผนระยะสั้น เร่ิมปี 2540 และ (2) 
แผนระยะยาวสิ้นสุดปี 2563  ทั้งนี้เป็นการผูกพันโดยสมัครใจว่ารัฐบาลจะพิจารณาทบทวนถือความ
เป็นไปได้ในการแก้ไข  ปรับปรุงลดหรือเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
การเปิดเสรี และอ านวยความสะดวกด้านการค้า  ประกอบด้วย 3 ประเภทของข้อผูกพันคือ 

1) แผนด าเนินงานของประเทศไทย  (Individual Action Plan -  IAP) 
2) แผนด าเนินงานร่วมของชาติสมาชิก  (Collective Action Plan –CAP)  และ 
3) ความตกลงเปิดเสรีรายสาขาให้เร็วขึ้นโดยสมัครใจ  (Early Voluntary Sectoral 
Liberalization – EVSL)  ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีการด าเนินงานเลย 

กรอบที่ 4  FTA  (ซึ่งมีขนาดของการผูกพันไม่เสมอกันอย่างเช่นกรณีของ GATTS แล้วแต่
กรณีของการเจรจา) 

กรอบที่ 5 GMS  
ทั้งนี้ จากการศึกษาและหารือระหว่างคณะผู้วิจัยฯ กับฝ่ายรับผิดชอบในการเจรจา และ

นักวิชาการ เชื่อว่าการเปิดเสรีตามปรกติที่ไทยให้กับต่างชาตินั้นกว้างขวางกว่าที่ผูกพันตนเองไว้ใน
กรอบข้อตกลงเหล่านี้ จึงไม่คิดว่าการผูกพันภายใต้กรอบเหล่านี้จะมีผลเสียกว่าระดับปัจจุบัน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวของไทยกลับจะมีผลดีมากกว่าการตั้งรับดังที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้วางแผนไว้ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2547 – 2551) ของไทยต้องการให้ประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเซีย ภายในปี 2551 โดยให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
สาขาหลักที่เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเซีย ที่สามารถกระจายรายได้และ
โอกาสการพัฒนาแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง หวังให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 17 – 20 
ล้านคน หรือ มีรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 700,000 ล้านบาท 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตลาดเชิงรุกทั้งตลาดในและตลาด

ต่างประเทศ 
 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Gateway สู่อินโดจีนและจีนตอนใต ้
 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ส่งเสริม World Event Marketing 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 สร้าง  พัฒนา ฟื้นฟู และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 เพิ่มมาตรฐานการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
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 พัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 เพิ่มขีดความสามารถของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ เป็นแกน

หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในทุก

ระดับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในประเทศและต่างประเทศ 
 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

สรุปได้ว่านโยบายปัจจุบันเปิดกว้างแก่การแข่งขันเสรีทางด้านบริการ ซึ่งถ้าจะน ามา
ประยุกต์กับกรณีของการท่องเที่ยวแล้วอาจจะกล่าวได้ว่า กรอบกติกาการเปิดเสรีที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้ไม่น่าจะมีผลอย่างส าคัญเป็นพิเศษในทางลบต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี 
ประเทศไทยต้องมีความชัดเจนว่าจะมีการด าเนินการอย่างรัดกุมอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ทางการพัฒนาโดยไม่เป็นภาระต่อภาคส่วนในสาขาการท่องเที่ยว ในทางกลับกันภาคส่วนในสาขา
การท่องเที่ยวเอง ต้องเข้าใจว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการแข่งขันหาได้มีเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน
ไม่ หากมีการก าหนดแนวทางส่งเสริมและจัดการที่ดี   
 

1.4.2 แนวทางการศึกษา 
แนวทางการศึกษาของโครงการ จะด าเนินการวิเคราะห์ในกรณีศึกษาภาคบริการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การจัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสีย, 
การจัดการทรัพยากรน้ า และภาคบริการการท่องเที่ยว เพื่อใช้ส าหรับการตอบโจทย์วิจัย ดังนี้ คือ 
 1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 4 ประเด็น ได้แก่ 
   (1)  ความสามารถในการแข่งขัน 

(2)  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ให้ทัดเทียมกับสหรัฐฯ 

   (3)  ประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
   (4)   ความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 

2) มาตรการในการป้องกันและการลดผลกระทบดังกล่าว  
การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในข้อตกลงสหรัฐที่ได้ท าไว้กับประเทศต่างๆเพื่อใช้

เปรียบเทียบกรณีการเจรจาการเปิดเขตเสรีการค้าของไทยกับสหรัฐในภาคบริการทั้ง 3 ด้าน คือ การ
จัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสีย, การจัดการทรัพยากรน้ า และภาคบริการการท่องเที่ยว 
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ทั้งนี้ในแต่ละกรณีศึกษามีรายละเอียดของแนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
I ภาคบริการด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสีย 

 วิธีการศึกษาในส่วนการจัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสียจะใช้การสร้างเส้นทาง
การเกิดและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งผลดี-ผลเสีย  โดยใช้ mind mapping  การสร้างตาราง matrix  
และการสร้างภาพฉาย โดยเน้นประเด็นการลงทุนและร่วมลงทุนในส่วนของการให้บริการและ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   ศึกษาความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เข้ามารองรับ  และ
ศึกษาประเด็นด้านกฎหมายที่จะไปกระทบกับอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในระดับเทศบาล  และองค์การบริหารจัดการส่วนต าบล  
 

II ภาคบริการด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการทรัพยากรน้ า 
 ในการศึกษานี้จะพิจารณาถึงระบบการจัดการทรัพยากรน้ าที่เป็นอยู่ในสังคมไทย เพื่อ
ประเมินถึงข้อจ ากัดและสภาพปัญหา และจะท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเกิดจากการท า
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา   ศึกษาผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี
ไทย-สหรัฐที่เป็นปัจจัยเร่งต่อนโยบายภาครัฐที่มีผลในการบัญญัติกฎหมายเร่ืองการจัดสรรสิทธิใน
การใช้น้ าให้เร็วขึ้น  ซึ่งในเบื้องต้นมีประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
  -  ทรัพยากรน้ าจะถูกพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิต การจัดระบบชลประทานของ
ภาครัฐอาจถูกประเมินเป็นการให้การอุดหนุนโดยอ้อมแก่ภาคการเกษตร อันน าไปสู่การผลักดันให้
มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งผู้ใช้น้ าต้องรับภาระในต้นทุนการผลิตที่แท้จริงมากขึ้น 
  -  ระบบการบริหารจัดการที่เดิมรัฐเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการจะแปรสภาพ
ไปสู่การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินการ 
  -  การเข้าถึงทรัพยากรน้ าของประชาชนจะเปลี่ยนฐานะของการเป็นเจ้าของร่วมไป
เป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในด้านความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนบาง
กลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า 
 

III ภาคบริการการท่องเที่ยว 
การศึกษาในส่วนของภาคบริการการท่องเที่ยวนี้ จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีด้านการค้าและการท่องเที่ยวจากการท าข้อตกลงเขตการค้า
เสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา   
 นอกจากนี้ การศึกษายังค านึงถึงหลักการและแนวทางภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัน
เป็นฐานของการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน จะศึกษาครอบคลุมถึงข้อตกลงและ
มาตรฐานในการปฏิบัติที่มีการจัดท าขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนและประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Environmental Codes of Conduct for Tourism, Pro-Poor Tourism, 
Sustainability Certification of Tourism Activities, และ Responsible Travel เป็นต้น และศึกษาผล
ของการเปิดเขตเสรีการค้าไทย-สหรัฐกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สามารถแบ่งปันความเป็น
เจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในภาคการท่องเที่ยวของไทย  ความเป็นไปได้ใน
การแบ่งปันผลประโยชน์นี้ระหว่างกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวข้ามชาติขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
ของไทย 
 
1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1) ท าให้ทราบถึงผลกระทบต่อภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศสหรัฐฯ 
 2)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบด้านความเป็นเจ้าของ
และความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การท าข้อตกลงเขต
การค้าเสรีกับประเทศสหรัฐฯ 

3)  ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลไก การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
1.6 โครงสร้างของรายงาน 

รายงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท  ได้แก่  บทที่ 1 บทน า   บทที่ 2 อ านาจอธิปไตยและ
ระบบเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน  ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาวิจัยในแง่ของกฎหมายภายใต้ความตกลง 
FTA ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Legal Aspects of FTA and its Impacts on Environment)  และ
ต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐภาคีในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   บทที่ 3 กฎหมายภายในประเทศกับการ
รับรองพันธกรณีความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา  บทที่ 4 กรณีศึกษา : การจัดการน้ า   
บทที่ 5 กรณีศึกษา : การจัดการท่องเที่ยว   บทที่ 6 กรณีศึกษา : ขยะอันตรายและน้ าเสีย  และบท
สุดท้าย คือ บทที่ 7  บทสรุปและข้อเสนอแนะ จะสรุปภาพรวมของผลกระทบทั้งหมดที่ได้ศึกษาไว้  
และเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบและมาตรการเบื้องต้นในการปรับปรุงกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการเจรจา FTA กับ
สหรัฐฯ  และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 


