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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการ “การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อม ใน
การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในเชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการแข่งขัน 
ที่มีต่อภาคการบริการด้านสิ่งแวดล้อม (environmental services) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรน้ า
การท่องเที่ยว (tourism)  และการจัดการน้ าเสียและขยะอันตราย ภายใต้การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศสหรัฐฯ  ศึกษาแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบภายใต้การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศสหรัฐฯ  รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกลไก การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
วธีิการศึกษา 

แนวทางการศึกษาวิจัยแบ่งตามหัวข้อการศึกษาได้ ดังนี ้
1.  การจัดการทรัพยากรน้ า  จะพิจารณาถึงระบบการจัดการทรัพยากรน้ าที่เป็นอยู่ในสังคมไทย เพื่อ

ประเมินถึงข้อจ ากัดและสภาพปัญหา และจะท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเกิดจากการท าข้อตกลงเขต
การค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา   ศึกษาผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐที่เป็นปัจจัย
เร่งต่อนโยบายภาครัฐที่มีผลในการบัญญัติกฎหมายเร่ืองการจัดสรรสิทธิในการใช้น้ าให้เร็วขึ้น   ซึ่งใน
เบื้องต้นมีประเด็นส าคัญในการศึกษา 3 ประเด็น คือ 1) ทรัพยากรน า้จะถกูพิจารณาเป็นต้นทนุการผลิต 
การจดัระบบชลประทานของภาครัฐอาจถกูประเมินเป็นการให้การอดุหนนุโดยอ้อมแก่ภาคการเกษตร อนั

น าไปสู่การผลกัดนัให้มีการปรับเปล่ียนวิธีคิดซึ่งผู้ ใช้น า้ต้องรับภาระในต้นทนุการผลิตท่ีแท้จริงมากขึ้น  2) 
ระบบการบริหารจัดการที่เดิมรัฐเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการจะแปรสภาพไปสู่การเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินการ  และ 3) การเข้าถึงทรัพยากรน้ าของประชาชนจะเปลี่ยนฐานะของการ
เป็นเจ้าของร่วมไปเป็นผู้ ใช้บริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในด้านความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรของ
ประชาชนบางกลุม่ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า  

2. ภาคบริการการท่องเที่ยว การศึกษาในส่วนนี้ค านึงถึงหลักการและแนวทางภายใต้กรอบ
แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นฐานของการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน จะศึกษาครอบคลุมถึงข้อตกลง
และมาตรฐานในการปฏิบัติที่มีการจัดท าขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนและประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Environmental Codes of Conduct for Tourism, Pro-Poor Tourism, 
Sustainability Certification of Tourism Activities, และ Responsible Travel เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาผลของ
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การเปิดเขตเสรีการค้าไทย-สหรัฐกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สามารถแบ่งปันความเป็นเจ้าของและความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในภาคการท่องเที่ยวของไทย  ความเป็นไปได้ในการแบ่งปันผลประโยชน์
นี้ระหว่างกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวข้ามชาติขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวของไทย 

3. การจัดการขยะอันตรายและการจัดการน้ าเสีย  การศึกษาในส่วนการจัดการขยะอันตรายและการ
จัดการน้ าเสียจะใช้การสร้างเส้นทางการเกิดและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งผลดี-ผลเสีย ใช้ mind mapping  การ
สร้างตาราง matrix  และการสร้างภาพฉาย โดยเน้นประเด็นการลงทุนและร่วมลงทุนในส่วนของการ
ให้บริการและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   ศึกษาความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เข้ามา
รองรับ  และศึกษาประเด็นด้านกฎหมายที่จะไปกระทบกับอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในระดับเทศบาล  และองค์การบริหารจัดการส่วนต าบล  
 
ผลการศึกษา  
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกากลาง (Central America Free Trade 
Agreement : CAFTA) ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯกับประเทศคอสตาริกา  เอลซัลวาดอร์  ฮอนดูรัส  และนิคา
รากัว กับ กรณีประเทศไทย  โดยสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ใน 2 หัวข้อหลัก คือ  
1. ผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบจากการเปิดเสรีภาคบริการและผลกระทบด้านกฎหมายต่อประเทศไทยใน 
4 ประเด็น คือ  
1.1 ความสามารถในการแข่งขัน 
1.2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
1.4 ความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ข้อเสนอแนะ/ข้อวิเคราะห์/มาตรการป้องกัน 
 
1. การเปิดเสรีภาคบริการน า้  
1.1 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกากลาง (Central America Free Trade Agreement : CAFTA)  
1.1.1 บทบัญญัติและผลจากข้อตกลง 

FTA ที่สหรัฐฯท ากับประเทศต่างๆ จะแยกการเปิดเสรีภาคบริการออกมาเป็นบทการลงทุน ซึ่ งเปิด
ให้ต่างชาติได้เข้ามาลงทุน  ทั้งนี้อาจมีการตกลงในลักษณะของ negative list คือให้ประเทศคู่สัญญาระบุว่า
จะไม่เปิดเสรีในสาขาใด  เพราะอุปสรรคอะไร  หากไม่มีการระบุไว้ใน negative list ก็หมายความว่าต้องอยู่
ในบังคับของ FTA 

CAFTA ซึ่งมีผลบังคับในเดือนมีนาคม 2006  ได้วางกรอบการแปรรูปกิจการสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะ  รวมถึงกิจการด้านน้ า  โดยประเทศนิคารากัว  กัวเตมาลา  และฮอนดูรัสได้ยกเว้นกิจการ
ด้านน้ าจากข้อตกลง CAFTA (สงวนไว้ในบทของการเปิดเสรีสาขาบริการ)  ขณะที่ประเทศเอลซัลวาดอร์  
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ไม่ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้ กิจการด้านน้ าจึงต้องให้บริษัทจากต่างชาติสามารถเข้ามาแข่งขันได้  ตาม
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และไม่มีข้อก าหนดว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องให้บริการน้ า
เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น  ซึ่งบริษัทสามารถขายให้กับประเทศอื่นได้ 
1.1.2 ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึง 

- ภายใต้ข้อบังคับของ CAFTA นักลงทุนจะต้องได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
ท าให้บริษัทเอกชนของต่างชาติได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับนักลงทุนภายใน  

- ห้ามไม่ให้มีการใช้ performance  requirement  เช่น  ห้ามมิให้รัฐบาลก าหนดเงื่อนไขการลงทุนใน
ลักษณะที่เป็นการจ ากัด การซื้อ การขาย  กรณีของน้ าคือ ห้ามตั้งเงื่อนไขจ ากัดปริมาณการขายน้ าของเอกชน   

- จ ากัดมาตรการที่เป็นการกีดกันโดยภาษี (NTB) รวมทั้งห้ามก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษีแต่มีผล
กีดกันนักลงทุนต่างชาติ  ท าให้รัฐบาลมีข้อจ ากัดในการใช้มาตรการการใช้น้ าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
เข้าถึงน้ าของชุมชน 

- ห้ามไม่ให้มีการยึดคืน (expropriation) โดยรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่มีการชดใช้ 
1.1.3 ประสิทธิภาพของ Regulator ระดับท้องถิ่น 
ศึกษาบทเรียนจากการเปิดเสรีกิจการด้านน้ าในประเทศอ่ืน  เนื่องจาก CAFTA เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
มีนาคม 2006 

- โบลิเวีย ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลก โดยมีเงื่อนไขให้มีการแปรรูปบริการสาธารณูปโภค  เช่น 
บริการด้านประปาในเมือง Cochabamba  บริษัทเอกชนต่างชาติได้เข้ามาด าเนินกิจการ ท าให้ค่าน้ าประปา
สูงขึ้น  ท าให้มีการประท้วงต่อต้าน  ในที่สุดบริษัทดังกล่าวต้องยุติการด าเนินกิจการและท าการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายต่อรัฐบาลโบลิเวีย  25 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยค านวณเท่ากับผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
หากด าเนินการต่อไปตามสัญญา 

- เอลซัลวาดอร์ มีประชากร 6 ล้านคน  มีเพียง 6 จาก 10 ครอบครัวที่มีน้ าประปาใช้  ถ้าซื้อน้ าจาก
เอกชนจะแพงกว่าที่รัฐด าเนินการ 6 เท่า   

จากตัวอย่างข้างต้นท าให้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นว่า  ความสามารถในการควบคุมของ Regulator ใน
ระดับท้องถิ่นจะมีข้อจ ากัดอย่างมาก  เนื่องจาก การเปิดเสรีกิจการด้านน้ าเป็นข้อตกลงที่เปิดโอกาสให้
เอกชนต่างชาติสามารถเข้ามาด าเนินกิจการได้ในลักษณะเดียวกันกับนักลงทุนชาติ 
1.2 กรณีประเทศไทย 
1.2.1 ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 

หากมีการเปิดเสรีการค้าบริการน้ าตามกรอบที่สหรัฐได้ท า FTA กับสิงคโปร์และกลุ่มประเทศใน
อเมริกากลาง (CAFTA) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  ดังนี้ 

- คาดการณ์ได้ว่าจะมีการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจบริการน้ าในสาขาต่างๆ มากขึ้น เนื่องจาก 
ข้อก าหนดในเร่ือง Market Access ในบทการเปิดเสรีการค้าบริการ (เช่น ห้ามก าหนดจ านวนผู้ให้บริการ 
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ห้ามจ ากัดมูลค่าการค้าบริการ ห้ามก าหนดรูปแบบทางกฎหมายขององค์กรธุรกิจ เป็นต้น) และข้อก าหนดให้
ประเทศไทยต้องยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างมาก  

- เมื่อมีการเข้ามาลงทุนด้านการบริการน้ ามากขึ้น จะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีมากขึ้นหรือไม่ 
นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น กลไกด้านสถาบัน (เช่น กฎหมายแข่งขันทางการค้า นโยบาย
ของรัฐ ) ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทธุรกิจไทย เป็นต้น ซึ่งจากสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มี
หลักประกันที่ท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีการแข่งขันเสรีมากขึ้น อันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น กรณีบริษัท Vivendi SA ของฝร่ังเศสซื้อกิจการบริษัท Filter U.S. ในสหรัฐ, กรณี
บริษัท Enron ของสหรัฐ ได้ซื้อกิจการของ Wessex Water PLC ของอังกฤษ เป็นต้น 

- จากข้อก าหนดต่างๆ ในบทว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุน มีผลให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิพิเศษ
หลายประการมากกว่านักลงทุนไทย ท าให้นักลงทุนไทยแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติได้ยาก เช่น การให้
สิทธินักลงทุนต่างชาติฟ้องรัฐบาลไทยได้โดยใช้กระบวนการยุติข้อพิพาทตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง FTA 
(Investor-State Dispute Settlement) หรือ เร่ือง Performance Requirements ได้มีข้อก าหนดห้ามไม่ให้บังคับ
ในเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ห้ามการก าหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ เป็นต้น 
1.2.2 ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในประเด็นนี้มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย 5 ประการ คือ 
- นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจบริการด้านน้ าในประเทศไทย แม้จะมีขีดความสามารถ มี

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สามารถปฏิบัติให้สอดรับกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันได้  แต่ด้วยประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นเร่ืองที่ยากในทางปฏิบัติหากจะเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติ
ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่ามาตรฐานปัจจุบันที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

- ประเด็นเร่ืองผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย เพื่อให้ฝ่ายไทย (ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน) สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นได้
นั้น เป็นเร่ืองยากในทางปฏิบัติ  เนื่องจากมีข้อก าหนดในบทการลงทุนเร่ือง Performance Requirement ห้าม
มิให้ก าหนดเงื่อนไขบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้   

- ในบทว่าด้วยสิ่งแวดล้อมระบุว่า สหรัฐมีข้อก าหนดการลดระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจ
การลงทุนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า  อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาในประเด็นนี้ว่า ในบทสิ่งแวดล้อมไม่ได้
มีข้อบัญญัติที่ชัดเจนในอีกทางหนึ่งว่า ประเทศคู่สัญญาสามารถเพิ่มระดับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น
ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการสร้างผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางการค้าของนักลงทุนต่างชาติ และไม่สามารถ
ยกเป็นเหตุผลฟ้องร้องต่อรัฐบาลได้ 

- การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลส าเร็จนั้น  แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จะเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงาน  แต่ผลส าเร็จของการด าเนินงานยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ อีก
หลายประการ เช่น การเข้าใจสาเหตุและสภาพของปัญหาอย่างแท้จริง  ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
ความร่วมมือของคนในสังคม  ความต่อเนื่องและความเอาจริงเอาจังในระดับนโยบายและการปฏิบัติของ
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ภาครัฐ ฯลฯ  ดังนั้น การมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจึงไม่ได้เป็นหลักประกันได้ว่า จะน าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสมอไป 

- ฝ่ายไทยมีการปรับปรุงกฎหมาย  มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือออกนโยบาย  มาตรการต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้สูงขึ้น ถ้าการ
ด าเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ “ผู้ประกอบการ” อาจเกิดการ
ฟ้องร้องต่อรัฐบาลภายใต้บทว่าด้วยการลงทุนได้ หรือ การก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น 
(เช่น การห้ามหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าใต้ดิน) อาจกลายเป็นปัญหาสร้างข้อจ ากัดในเร่ืองการเข้าถึงตลาด 
(Market Access)  
1.2.3 ผลกระทบต่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
 การเปิดเสรีการค้าและบริการด้านน้ าจะมีผลก่อให้เกิดการเข้ามาลงทุนของธุรกิจเอกชนต่างชาติขึ้น   
ซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินกิจการด้านน้ า ดังนี้ 
 - รูปแบบขององค์กรที่ท าหน้าที่ให้บริการด้านน้ า จะเปลี่ยนรูปจากเดิมที่เป็น 

เปลี่ยนการด าเนินงานในลักษณะของธุรกิจเอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐในการจัดหา
และบริการน้ า  ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของจ านวนทุนและความเชี่ยวชาญใน
ระดับสูง   ในขณะที่ ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจเอกชนอยู่ในระดับต่ า   
 - แม้ว่าในหลายแห่งรูปแบบของการให้บริการด้านน้ าจะอยู่ในรูปของการลงทุนร่วมระหว่างธุรกิจ
เอกชนต่างชาติกับธุรกิจเอกชนภายในหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจเป็นที่ คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้จากธุรกิจเอกชนต่างชาติสู่องค์กรที่ร่วมทุน  อย่างไรก็ตามในข้อตกลงส่วน
ที่ว่าด้วยการลงทุนได้ก าหนดห้ามมิให้มีการบังคับเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไว้  ความเป็นไปได้ของ
การเรียนรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชนต่างชาติจึงอาจมีอยู่น้อย  
1.2.4 ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 - การก าหนดลักษณะของความเป็นเจ้าของหรือระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ าที่ต้องมีความ
ชัดเจนขึ้น  แม้ว่าการก าหนดระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ าของกฎหมายไทยโดยหน่วยงานรัฐจะเป็น
องค์กรที่มีอ านาจดูแลในแหล่งน้ าสาธารณะ  แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนในแหล่งน้ าหลายประเภท  จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะมีบทบัญญัติเพื่อท าความชัดเจนของทรัพยากรน้ าในแต่ละประเภท  นอกจากนี้ การเข้าใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีการวางข้อจ ากัดที่ชัดเจนก็อาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การควบคุมและจัดการการใช้น้ าได้ 

- แม้จะมีความพยายามในการจัดระบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรน้ าให้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุม
ของหน่วยงานรัฐ  อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพื่อน าไปสู่การให้ธุรกิจเอกชน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  ท าให้ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ าที่เป็นของรัฐสามารถเปลี่ยนไปอยู่ใน
อ านาจของธุรกิจเอกชน  การเปลี่ยนแปลงนี้จะท าให้การจัดการน้ ามีลักษณะของการค านึงถึงผลตอบแทน
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ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  ก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญที่ติดตามมาก็คือ มีแนวโน้มที่ราคาของน้ าภายใต้การ
บริหารจัดการโดยธุรกิจเอกชนจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา  

- ความพยายามในการจัดระบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรน้ า อาจมีผลกระทบต่อระบบการจัดการ
น้ าโดยชุมชน เช่น ระบบเหมืองฝาย ฯลฯ 
2. ข้อเสนอแนะและข้อวิเคราะห์  
2.1 ข้อเสนอเชิงหลักการและแนวคิด  

(1) น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน และเป็นทรัพยากรที่มี
บทบาทความส าคัญในหลายด้าน ทั้งด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคม ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ฯลฯ จึงไม่ เหมาะสมและไม่สามารถที่จะจัดการน้ าทุกประเภทในฐานที่ เป็น “สินค้า” 
(Commodity) ได้  และควรมองทรัพยากรน้ าในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการธ ารงรักษา 
“ความมั่นคงของชาติ” (National Security) ต้องสงวนและรักษาอ านาจอธิปไตยของรัฐในการบริหารจัดการ
น้ าไว้  
2.2 ข้อเสนอต่อการเจรจา 
(1) การเจรจาในหัวข้อ General Exceptions บท Exceptions 

ตามข้อตกลง FTA ที่สหรัฐท ากับประเทศต่างๆ ไว้ จะก าหนดข้อยกเว้นไว้โดยอ้างอิงกับ  Article 
XIV (b) ของความตกลง GATS ซึ่งให้สิทธิประเทศสมาชิกใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อคุ้มครองชีวิตหรือ
สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดข้อจ ากัดที่แอบแฝงต่อ
การค้าบริการ  ดังนั้น ในการเจรจาในบท General Exceptions ที่เชื่อมโยงกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม ต้องสร้าง
ความชัดเจนในประเด็นต่างๆ  ไม่สามารถยอมรับต้นแบบ (Model) ข้อตกลง FTA ที่สหรัฐอเมริกาท ากับ
ประเทศอ่ืนๆ ได้ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข อุดช่องโหว่ในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน 
(2) การเจรจาในประเด็นความเชื่อมโยงกับบทสิ่งแวดล้อม ( Environment Chapter ) 

ประเด็นที่ควรเจรจาปรับปรุงแก้ไขในส่วนค านิยามของ “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งตามค านิยามใน 
Article 17.13 ของ CAFTA ระบุว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ทางสหรัฐเสนอมานั้น ครอบคลุมเฉพาะกฎหมาย
ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของ มนุษย์ 
สัตว์ หรือพืช แต่ไม่รวมถึง กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการการแสวงหา การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้น จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่า กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
น้ าของไทยซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ จะอยู่ในประเภท ”กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ที่สามารถน ามาใช้
ก ากับดูแลกิจกรรมด้านการค้า การบริการและการลงทุนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นจากข้อตกลง FTA ได้หรือไม่  

(3) การเจรจาก าหนด Non-Conforming Measures 
แนวทางการเจรจาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ เพื่อการสงวน รักษาอ านาจในการดูแลจัดการ

สิ่งแวดล้อม และเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือ การเจรจาก าหนดเนื้อหารายละเอียดในส่ วน “Non-
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Conforming Measures” ซึ่งเป็นส่วนที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ  ในเร่ือง 
National Treatment, Most-Favored-Nation Treatment, Market Access และ Local Presence  

มีข้อควรสังเกตว่า จากตัวอย่างของประเทศกลุ่มอเมริกากลางที่ก าหนด Non-Conforming Measures 
นั้น เนื้อหาหลักเป็นเร่ืองการยกเว้นจากข้อผูกพันจากเร่ือง  Market Access และ เร่ือง National Treatment 
เพื่อสงวนสิทธิในการจ ากัดจ านวนผู้รับสัมปทานการให้บริการน้ า ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสงวนสิทธิใน
การใช้กฎหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดเร่ืองสิ่งแวดล้อมไว้ใน Non-
Conforming Measures ไม่ใช่เร่ืองที่ส าเร็จได้ง่าย  ดังนั้น ควรใช้การเจรจาในเร่ืองนี้ควบคู่กับการก าหนดให้
ชัดเจนว่า การบริการน้ าในสาขาใดที่ไม่ควรเปิดเสรี ที่จะตกอยู่ภายใต้ข้อผูกพันใน FTA ด้วย  
(4) ต้องมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าการบริการน้ าส่วนใด สาขาใด ที่ไม่อยู่ในความผูกพันการเปิดเสรีภาค
บริการ 

ควรมีกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน (ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม) เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการน้ า และมีกระบวนปรึกษาและร่วมตัดสินใจกับผู้มีส่ วนได้เสียว่า 
จ าเป็นต้องมีการเปิดเสรีภาคบริการน้ าหรือไม่ ถ้ามีความจ าเป็น ควรเปิดในสาขาใด หรือไม่เปิดในสาขาใด 
คณะผู้วิจัยเห็นว่า สาขาที่ไม่ควรอยู่ในความผูกพันการเปิดเสรี เช่น  

- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า  
- การจัดการน้ าที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการน้ าโดยชุมชน เช่น ระบบเหมืองฝาย เป็นต้น 
                                

2. การเปิดเสรีภาคบริการการท่องเทีย่ว  
2.1ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ 
2.1.1 ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด
แต่ก าลังมีแนวโน้มที่ลดลง  ซึ่งน่าจะเป็นผลสะท้อนจากนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว
มากกว่าคุณภาพเช่นเดียวกับประเทศกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นมาเลเซียและอินโดนีเซีย)  ท าให้รายได้ต่อหัว
ลดลงโดยเปรียบเทียบกับรายได้ต่อหัวของโลก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ไทยมีวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ทางการเงิน  ในทางตรงกันข้าม สหรัฐฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นโดยตลอด และมีค่าสูงกว่าของประเทศในกลุ่มอาเซียนมาก  การเปลี่ยนแปลงรายได้การท่องเที่ยวของ
สหรัฐอเมริกามาจากผลทางด้านราคาที่สูงกว่าผลทางด้านปริมาณมาก  กล่าวโดยสรุป การเปิดเสรีภาค
บริการการท่องเที่ยวระหว่างไทยและสหรัฐฯ คงจะไม่ท าให้ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯเลวลง 
ในขณะเดียวกันน่าจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยได้ไม่มากนักเนื่องจากไทยมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเสรีมากอยู่แล้ว อีกทั้งมีความพยายามในการส่งเสริมการขายที่อาจจะสุ่ม
เสี่ยงต่อหลักการค้าที่ไม่เป็นธรรมดังเช่นกรณีของ Thailand Elite Card 
2.1.2 ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นวิเคราะห์ คือ กรณีประเทศไทย ผลประโยชน์สุทธิจากการเปิดเสรีที่มองจากมุมสิ่งแวดล้อม
อยู่ที่ความแตกต่างระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกับต้นทุนที่เป็นภาระการจัดการแก้ไขปัญหา
ขยะและน้ าเสียที่เพิ่มขึ้น  ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณความต้องการน้ าประปา  น้ าเสียและขยะที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ  โดยเฉพาะในจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เช่น พัทยา  
เชียงใหม่  ฯลฯ  การขยายตัวของท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผกผันในทิศทางเดียวกับ
ต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

หากมองในมุมบวก  FTA อาจจะเป็นเคร่ืองมือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม
ของไทยให้ดีขึ้นแต่ต้องพิจารณาเงื่อนไข ดังนี้  

 ปัจจัยภายในไม่เอ้ือให้ประเทศไทยไม่อาจจะยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่
เป็นอยู่ได้โดยล าพัง 

 ถ้ามีช่องทางที่ดีขึ้นในการส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้และการค้าเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
กว่าเดิม 

 ถ้ามีการผูกผลประโยชน์และความต้องการของประเทศที่ชัดเจนไว้ในบทความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) ในลักษณะที่เกิดผลทางการด าเนินงานได้จริง 

 มีผลเอ้ือให้นักลงทุนต่างชาติแสดงความเป็นผู้น าในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น 

 มีการสร้างเงื่อนไขไม่ให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับขยะ ของเสีย และ สินค้าไม่พึงประสงค์
ของต่างชาติ (เช่นกรณีของ Domestically Prohibited Goods หรือ DPGs) 

 การแข่งทางการค้าและการลงทุนน าไปสู่การแข่งขันทางการผลิตและการบริโภค “สีเขียว” 
 ถ้าหากมีระบบการกระจายผลประโยชน์ที่ดีคืนแก่สังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 ผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนการจัดการน้ าเสียชุมชนและ

แผนการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  และยังท าหน้าที่ให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการและอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
และขยะมูลฝอยชุมชนของอปท.ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  แต่จากการติดตามประเมินผล
โครงการต่างๆพบว่า ในภาพรวม อปท. ขาดความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคนิค(ที่อาจจะไม่จ าเป็นต้องซับซ้อนมาก) ด้านงบประมาณการด าเนินการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมที่จะจัดท าและบริหารโครงการให้อยู่รอดโดยตนเองและมีความยั่งยืนได้  ส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุผล
ที่โยงกับการเมืองท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งเกิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital investment)ที่
ค่อนข้างสูงและขาดการจัดการระบบการเงินให้มีความยั่งยืนแก่โครงการ  อนึ่ง ปัญหาบางส่วนเกิดมาจาก
รากฐานที่ว่าโครงการขาดการยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทั้งในขั้นการวางแผนและ
การด าเนินโครงการ  และแม้ว่าในทางนโยบายจะกล่าวถึงและมีการสนับสนุนให้มีการน าหลักการ “ผู้
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ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” มาใช้ในการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขน และค่าก าจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นในปัจจุบัน  แต่ในทางปฏิบัติ  กลับไม่เกิดขึ้นหรีอเกิดใน
ลักษณะที่การด าเนินงานประสบกับภาวะขาดทุน  ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขยะและน้ าเสียมากขึ้น อปท.ต้อง
สามารถใช้อ านาจทางกฏหมายได้  มิฉะนั้นการเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวอาจจะท าให้ “ได้ไม่คุ้มเสีย”  โดยมี
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้คือ 

 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ส่งเสริมนโยบายเชิงปริมาณที่เน้นการนับจ านวนนักท่องเที่ยว

และการแข่งขันด้านราคา 
 เพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่ของบริการการท่องเที่ยว 
 ท าการตลาดเชิงรุกที่เน้นตลาดคุณภาพ (Proactive marketing for valued markets)ไม่หวังผลระยะ

สั้นเท่านั้น 
       การที่จะท าเช่นนี้ได้ จ าเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูนโยบายใหม่ โดยท าให้การเปิดเสรีบูรณาการเป็น

ส่วนหน่ึงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดท าข้อสงวนเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่จ าเป็นแก่ฝ่ายไทย 
2.1.4 ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดท า FTA อาจจะมีผลอย่างส าคัญด้านการท่องเที่ยวในมิติที่ส าคัญสามด้านคือ (1) สินค้าการ
ท่องเที่ยว (2)  บริการการท่องเที่ยวและ (3) ปัจจัยที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว (Tourism facilitation) โดยการ
เปิดกว้างส าหรับต่างชาติให้เข้ามามีส่วนในการเป็นเจ้าของและ/ หรือเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ซึ่งมีหลากหลายมาก  หากศึกษาประเด็นการกระจายผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการท่องเที่ยวที่ให้โอกาส
แก่ต่างชาติเท่าๆกับคนไทยพบว่า ความสามารถในการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจะเป็นตัวสะท้อนผลกระทบที่มีต่อการแข่งขัน  ประสิทธิภาพ  และสิ่งแวดล้อมของไทยได้   

การเปิดกว้างด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีผลทางการแข่งขันและการกระจายรายได้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ที่บิดเบี้ยวน่าจะเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดสิทธิใน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่แน่ว่าท้ายที่สุดจะท าให้การอนุรักษ์ทรัพยากรดังกล่าวดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 
เหตุผลหลักก็คืออิทธิพลของธุรกิจต่างชาติที่มีต่อนโยบายนั่นเอง  ตัวอย่างเช่น การจัดโซนอนุรักษ์ประการัง
และเขตประมงชายฝั่งเพื่อประมงพื้นบ้านอาจจะกระท ามิได้เพราะอาจจะเป็นการขัดกับหลั กการของ 
National treatment ก็ได้เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังกระทบกับสิทธิดั้งเดิมของชุมชนและในระดับปัจเจกชนโดย
ผลของการเปิดเสรีภายใต้ FTA ซึ่งมีความสมบูรณ์(Comprehensive) มากกว่าการเปิดเสรีเฉพาะสาขา 
(Sectoral liberalization) ก็เป็นได้เน่ืองจาก บทว่าด้วยการลงทุน (Investment Chapter) เป็นส่วนปกป้องสิทธิ
ของนักลงทุนต่างชาติมิให้มีสิทธิด้อยกว่านักลงทุนไทย  ท าให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางสังคมที่อาจจะ
ยากแก่การเยียวยา  ปัญหามลพิษทางน้ าที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจะไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นกัน   

ผลของการเปลี่ยนสิทธิและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรเมื่อมองอย่างผิวเผินอาจจะไม่น่า
กังวลเพราะนักลงทุนต่างชาติเข้าพร้อมกับเม็ดเงินลงทุน แต่เมื่ออ านาจเศรษฐกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติ
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กับชาวบ้านที่ทรงสิทธิดั้งเดิมมีมหาศาล ท าให้เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้หยั่งรากลึกลงสู่เร่ืองของสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐให้สิทธิในการละเมิดนั้นแก่นักลงทุนต่างชาติเสียเอง  การ
ชดเชยสิทธิอาจจะเป็นการลดผลกระทบได้ในทางหนึ่งแต่ไม่ใช่มาตรการจนตรอกที่เลือกใช้โดยไม่ค านึง
ทางเลือกหรือมาตรการอ่ืนๆ(ซึ่งรวมถึงการยอมรับสิทธิในการพัฒนา(Development rights)เป็นต้น 
 
2.2 ผลกระทบด้านกฎหมาย 
2.2.1 ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 

ในภาพรวมแล้วอาจสรุปรวมได้ว่า ผู้ประกอบการไทยยังขาดเงินทุนและการบริหารจัดการรวมทั้ง
เทคโนโลยีและการตลาดที่ดีและเพียงพอ ในบางสาขายังขาดแรงงานมีฝีมือด้วย ดังนั้น การแข่งขันกับกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาติที่มีความพร้อมมากกว่าในทุกด้าน โดยเฉพาะเงินทุนและเทคโนโลยีย่อมตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ  
(1) ธุรกิจโรงแรมที่พัก  จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้เข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมนี้อยู่แล้ว โรงแรม
ส่วนใหญ่จะเป็นเครือโรงแรมต่างชาติ  แม้จะมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของคนไทยเองบ้าง แต่ไม่มาก 
ภายใต้กรอบความร่วมมือของสนธิสัญญาไมตรี  ดังนั้น การตกลงใน FTA ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการ
แข่งขันของคนไทยในธุรกิจดังกล่าว  เพราะหากมี FTA หรือไม่  ก็ไม่เปลี่ยนบรรยากาศการลงทุนที่เปิดเสรี
ให้นักลงทุนสหรัฐฯ เต็มที่เช่นเดียวกับคนไทยอยู่แล้ว 

การลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เช่น สวนสนุกและสถานพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ง เป็น
ธุรกิจที่แตกต่างจากการให้บริการโรงแรม  เนื่องด้วยธุรกิจนี้ยังไม่มีคู่แข่งมากนัก ธุรกิจนี้ยังเป็นของคนไทย 
เน่ืองจากสวนสนุกแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่าง  การเปิดเสรีการลงทุนใน
สาขานี้ (ซึ่งปัจจุบันนี้เปิดอยู่แล้ว) ใน FTA อาจเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจนี้ให้สามารถเพิ่ม
เม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง  
(2) ธุรกิจ MICE เป็นสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งมากในภูมิภาคนี้ ไทยมีกิจกรรม MICE เป็นอันดับ 2 รอง
จากสิงคโปร์เท่านั้น  ธุรกิจ MICE มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการอ่ืนๆ ภายในประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ท่องเที่ยว ภัตตาคารและร้านอาหาร การบิน การเดินทางและอ่ืนๆ  อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่มาในรูปธุรกิจ 
MICE จะเป็นนักท่องเที่ยวระดับบนที่ใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ดังนั้น ธุรกิจนี้ไทยน่าจะได้ส่งเสริมให้ไทย
สามารถแข่งขันกับนักลงทุนสหรัฐฯ ได้ และอาจขยายรูปแบบธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นด้วย  
(3) ธุรกิจการขายสินค้า/ของที่ระลึก เป็นอีกธุรกิจท่องเที่ยวที่ท ารายได้ให้ไทยมาก ซึ่งธุรกิจนี้น่าจะได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าไปหาส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ ได้  โดยอาจจัดตั้งส านักงานสาขาในสหรัฐฯ เพื่อรับ order 
หรือจะเป็นเพียงการจัด road show และรับ order  ส่งสินค้าให้ 
(4) ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  มีข้อจ ากัดในตัวเองที่ท าให้นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐฯ ไม่สนใจ
เข้ามาประกอบการ หรือ ถูกจ ากัดด้วยกฎหมายเฉพาะบางฉบับ เช่น พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ที่
ห้ามผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ (แต่ในทางความเป็นจริงนักลงทุนสหรัฐฯ ก็ได้รับสิทธิ
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เทียบเท่าคนชาติและสามารถประกอบการได้โดยอาศัยความตามมาตรา 16 พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวฯ) หรือ 
ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกที่มีลักษณะเป็นของพื้นเมืองและการซื้อจากคนพื้นเมือโดยตรง  อย่างไรก็ตาม 
การจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีฯ อาจเป็นการจุดประกายหรือชี้ช่องทางเพิ่มให้นักลงทุนต่างชาติเห็น
โอกาสธุรกิจในภาพรวม และมุ่งหน้ามาลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็น
เช่นน้ัน ก็ย่อมเป็นการยากที่กลุ่มผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันได้ เพราะข้อจ ากัดในเร่ืองทุน เทคโนโลยี การ
บริหารจัดการและการตลาดที่ด้อยกว่า  หรือ หากพิจารณาในแง่ของนักลงทุนไทยไปลงทุนในธุรกิจ
ท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ก็จะพบว่ายิ่งมีโอกาสน้อย  ด้วยข้อจ ากัดดังที่กล่าวแล้วเช่นกัน  ดังนั้น สาขาที่นักลงทุน
ไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีฯ น่าจะเป็นสาขาภัตตาคารและร้านอาหาร 
รวมทั้ง การที่คนไทยเข้าไปท างานเป็นพ่อครัวในสหรัฐฯ หรือเข้าไปท างานในธุรกิจสปาเป็นหลัก   แต่
ประเด็นที่รัฐบาลไทยต้องตระหนักในการเจรจา คือ ต้องมั่นใจได้ว่า การเปิดเสรีจะท าให้มาตรการต่างๆ 
ของสหรัฐ มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายทั้งในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐฯ และ
รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อไม่ให้กฎหมายระดับท้องถิ่น เช่น ระดับมลรัฐกลายเป็นข้อกีดกันการเข้าไปประกอบการ
ของผู้ประกอบการคนไทย 
2.2.2 ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

นอกจากจุดอ่อนเร่ืองทุนแล้ว จุดอ่อนที่ส าคัญของนักธุรกิจไทยในสาขาท่องเที่ยว คือ เทคโนโลยี 
และความรู้ในการบริหารจัดการและการตลาด  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจไทยจะต้องแสวงหาและจะได้จากการ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ  แต่หากสุดท้ายผลการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีฯ ไทย -
สหรัฐฯ ท าให้ไทยต้องรับข้อก าหนดเงื่อนไขการลงทุนที่มากไปกว่า TRIMs ตามข้อเสนอของสหรัฐฯ โดย
ยอมให้รวมการห้ามก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเงื่อนไขการลงทุนด้วยแล้ว ก็เป็นอันแน่ชัดว่า 
ผู้ประกอบการไทยจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีฯ ไทย-สหรัฐฯ เลย  

ปัจจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้การบริหารและการตลาด  รัฐบาลควรหาทางแก้ไขโดยควร
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ด้านการบริหารจัดการให้มากขึ้น  โดยผลักดันให้มีความ
ร่วมมือทางวิชาการในภาคบริการรายสาขาในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีฯ โดยเฉพาะในสาขา
บริการที่ไทยยังขาดความรู้และเชี่ยวชาญ เช่น การบริหารจัดการและการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว  หาก
พิจารณาจากมุมของการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจนี้   ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก เนื่องจาก ผู้ควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น คือ ภาคราชการของไทย 
ดังนั้น หากกฎหมายภายในของไทยมีความชัดเจนในเร่ืองการควบคุมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ไม่น่าเชื่อว่า การลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
สหรัฐฯ จะยังผลให้เกิดการลดต่ าลงของคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
2.2.3 ผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 

ปัญหาส าคัญของการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ปัญหาน้ าเสีย  และขยะมูลฝอย หาก
พิจารณาความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ าเสียและการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลหรืออ าเภอในปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่า ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญจะได้รับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเพื่อก าหนดให้เป็น เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึง การประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ได้รับการ
ปกป้องจากการท าประโยชน์ในพื้นที่ หรือจากกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ อีกทั้งก าหนดให้ การก่อสร้างโครงการหรือกิจการ ไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการหรือเอกชน 
จะต้องมีการเสนอผลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด้วย 

อีกมาตรการหนึ่งที่ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เปิดโอกาสให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทคือ การให้อ านาจในการประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะต้องอยู่ภายในการก ากับดูแลของรัฐผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ตาม
มาตรา 60 ของ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งหากการด าเนินการตามมาตรการ
ที่วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็น่าจะช่วยจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีแม้จะมีการขยายตัวของ
ภาคการท่องเที่ยวจากการเปิดเสรีก็ตาม แต่หากการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก็เป็นที่น่ากังวลได้ว่า การเปิดเสรีเต็มรูปแบบในสาขาการท่องเที่ยวอาจน ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตได ้
2.2.4 ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ธุรกิจท่องเที่ยวในบางสาขา (ยกเว้นธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์) เป็นสาขาที่นักลงทุนต่างชาติ
มองเห็นโอกาส และใช้ประโยชน์ของการเปิดเสรีเข้ามาประกอบการและผู้ประกอบการไทยก็แข่งขันได้ยาก 
เช่น การบริหารจัดการโรงแรม น าเที่ยวซึ่งเมื่อนักลงทุนต่างชาติขยายตัวมากขึ้น ก็เป็นไปได้สูงว่านักธุรกิจ
ไทยจะต้องล้มสลายไป (marginalize) และสูญเสียความเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุนต่างชาติ 

หากพิจารณาในประเด็นที่การเปิดเสรีการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมทักษะและความรู้ในการบริหาร
จัดการและการตลาดของผู้ประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่  ค าตอบคงคล้ายคลึงกับกรณีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ได้กล่าวแล้ว คือ เป็นไปได้ยาก หากการเจรจาไทยถูกผูกมัดให้ต้องยอมรับข้อเสนอของสหรัฐฯ 
ห้ามก าหนดเงื่อนไขการลงทุนอย่างเข้มงวดใดๆ เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน TRIMS  นอกจากนี้ การประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติโดยตรง และอาศัยประโยชน์จากความงดงาม
ตามธรรมชาติ  การเปิดเสรีการลงทุนตามความตกลงเขตการค้าเสรีจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ เข้ามา
แสวงหาพื้นที่ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์และมีความงดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเปิด
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของไทย และอาจควบคุมได้ยาก   การแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ อาจ
ต้องพิจารณาบทบาทของหน่วยงานภายในของไทยเองด้วยที่ย่อหย่อนต่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือการละ
เว้นการกระท าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อเอ้ืออ านวยให้นักลงทุนเหล่านั้นสามารถบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือเขต
อนุรักษ์ได้ 
2.6 ข้อเสนอแนะและมาตรการป้องกัน 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อการเปิดเสรกีารท่องเที่ยว 
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 การต้องลงทุนในการจัดสร้างสาธารณูปโภคในการจัดการน้ าเสียและขยะ 
 การต้องจัดให้มีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคและทางการเงินของโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 การมีหลักประกันให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก 
 การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและปัจเจกชนในชุมชนที่

อยู่ในแหล่งทรัพยากร 
 การจัดให้มีระบบการคลังท้องถิ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเอ้ืออ านวยและเชื่อมโยงต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีในระดับท้องถิ่นและระดับของการจัดท านโยบาย 
 การเจรจาFTA ต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายที่มีส่วนได้เสียมาก สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมและนักวิชาการเพื่อให้เกิดความรอบคอบและให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด อีกทั้ง
ต้องให้รัฐสภามีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบ 

 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนจากปริมาณไปสู่มิติของคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าตลอด
ห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวมิฉะนั้นจะเป็นการยากที่ไทยจะรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้
ได้เมื่อเทียบกับความสดใหม่ของประเทศอื่นๆในภูมิภาค 

  สิ่งที่ควรต้องพิจารณาด้านกฎหมาย คือ ผลกระทบที่อาจเกิดจากข้อบทที่ เกินขอบเขตของ
สนธิสัญญาไมตรีฯ อาทิ เช่น การยินยอมให้สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยจะต้องให้ความคุ้มครองใน
เร่ืองที่ไทยจะต้องไม่เวนคืนหรือยึดทรัพย์สินและการลงทุนของสหรัฐไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม (direct or indirect expropriation) เว้นแต่การกระท าดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ไม่เลือกประติบัติและมีการจ่ายค่าชดเชยเหมาะสม และเพียงพอ โดยค่าชดเชยดังกล่าว
จะต้องช าระอย่างไม่ชักช้า และตามราคาตลาดของทรัพย์สินก่อนวันที่จะมีการเวนคืนหรือยึด
ทรัพย์สินนั้น ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลคือ หลักการยึดทรัพย์สินโดยอ้อม (indirect expropriation) 
หมายถึงการกระท าใดบ้าง ซึ่งหากตีความอย่างกว้างอาจหมายรวมถึง การกระท าใดๆ ที่ท าให้การ
ประกอบธุรกิจของนักลงทุนสหรัฐฯ เป็นไปได้ด้วยความยากล าบากจากเดิมเมื่อเข้ามาลงทุนทั้งๆ ที่
ในความเป็นจริงยังไม่มีการเข้ายึดทรัพย์สินทางกายภาพ (physical expropriation) เลย หรือ กรณีที่
สหรัฐฯ เรียกร้อง ไทยจะไม่สร้างข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ (performance requirement) ที่สหรัฐ 
มองว่าเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางการลงทุน และอาจท าให้นักลงทุนสหรัฐฯ ไม่ได้รับประโยชน์
เต็มที่จากการลงทุน หรือไม่สามามารถบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไทยน่าจะต้อง
ก าหนดข้อสงวนบางประการ เช่น การมีบัญชีแนบท้ายไว้ส าหรับอาชีพหรือธุรกิจท่องเที่ยวบาง
ประเภทที่ไทยยังต้องการสงวนไว้ หรือการระบุสิทธิในการให้ priority กับการลงทุนบางประเภทที่
เป็นประโยชน์มากกับประเทศไทยไว้ในข้อบทเร่ือง non-confirming measures ไว้ด้วย เพื่อเปิด
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โอกาสให้ไทยสามารถหาเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนั้นๆ โดยไม่ถือว่าผิดพันธกรณี
ที่มีต่อสหรัฐฯ   ในขณะเดียวกัน ไทยก็ควรเร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวที่ไทยมีโอกาสเข้าท า
ตลาดในสหรัฐฯ เองด้วย เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า/ของที่ระลึก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีความถนัด 
อีกทั้ง ควรเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วย ซึ่งรวมถึงความสามารถในการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติ (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นสหรัฐฯ) 
ในการบ าบัดน้ าเสีย และขยะมูลฝอย  

 
3. การเปิดเสรีภาคบริการการจัดการขยะอนัตรายและน า้เสีย 
3.1 การให้บริการการบ าบัดของเสียอนัตราย 
3.1.1 ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ 
(1) ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 ศึกษารูปแบบของการบริหารการให้บริการ(รวมระบบขนส่ง และระบบก าจัด) ของ Mode การ
ให้บริการการค้าในการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การให้บริการการบ าบัดของเสียอันตรายส่วนใหญ่ในไทย
เปน็ของเอกชน บริหารจัดการในรูปของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน  โดยบางบริษัท รัฐเข้าไปมีส่วนถือ
หุ้นอยู่ด้วย แต่ยังไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการ  

Mode of supply 1 (Cross boundary supply หมายถึง การบริการเกิดขึ้นในอาณาเขตของเจ้าของ
ประเทศ ให้บริการโดย ประเทศอ่ืน)  :  การแข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในประเทศที่พร้อม
จะเป็นที่ปรึกษาด้านการให้บริการด้านนี้หรือไม่  คงต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีบุคลากรที่จะแข่งขันใน
ด้านนี้ไม่มากนัก  ดังนั้นหากคาดการเปิดการค้าเสรีท าให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น อาจมีความ
ต้องการใช้บริการใน Mode นี้มากขึ้น จึงควรมีการเตรียมพร้อมบุคลากร ในด้านนี้ไว้รองรับความต้องการใน
อนาคตด้วย  

Mode of supply 3 (Commercial presence หมายถึงการบริการเกิดขึ้นในอาณาเขตเจ้าของประเทศ  
ให้บริการโดยบริษัทร่วมลงทุนจากต่างชาติ) และ Mode of supply 4 (Presence of natural person หมายถึง
การให้บริการเกิดขึ้นในอาณาเขตเจ้าของประเทศ  ให้บริการโดยบริษัทต่างชาติ) : การแข่งขันขึ้นอยู่กับการ
ลงทุนเน่ืองจากกฎหมายในปัจจุบันเอ้ือให้กับการลงทุนในลักษณะดังกล่าว  รัฐอาจต้องสร้างกลไกทางด้าน
นี้ด้วย  เนื่องจากศักยภาพในการลงทุนของบริษัทในประเทศอาจมีจ ากัด  ท าให้เกิดการผูกขาดทางการ
บริการ  และไม่ให้มีการก าหนดราคาที่ไม่ชอบธรรม  
ประเด็นด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของมลพิษ ณ ที่
เกิดเหตุ ( remediation) ควรระบุความรับผิดชอบในการบ าบัดส่วนปนเปื้อนอย่างชัดเจน   หรือ กรณี
ปนเปื้อนมลพิษสู่สภาพแวดล้อมจากกิจกรรมของโรงงาน  ก็ควรมีกฎหมายบังคับอย่างจริงจัง  ซึ่งความรู้
ด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะอันตรายในประเทศอยู่ในระดับต่ ากว่าสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการใน
ประเทศไม่สามารถแข่งขันได้และเปิดโอกาสให้กับการบริการใน Mode 3 และ4  อย่างชัดเจน  ซึ่งส่งผลไป
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ถึงการลงทุนและแนวโน้มในการน าบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดบริการในประเทศมากขึ้น และหากต้องการให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ ต้องบังคับให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือ เกิดกระบวนการ reverse 
technology ขึ้น   
(2) ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมบางมาตรฐานของไทยต่ ากว่า หรือ ยังไม่มี  อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใช้เป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน  หากประเทศไทยยังคงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน  การลงทุนด้วย
เทคโนโลยีสูงอาจไม่จูงใจ  ยกเว้นเทคโนโลยีที่ใช้ได้กับปริมาณมูลฝอยปริมาณมาก 
 การขยายอุตสาหกรรมทั้งจ านวนโรงงานและประเภทของโรงงานท าให้เกิดของเสียทั้งประเภทเก่า
และใหม่ที่ต้องมีการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  การบ าบัดแบบเดิมอาจไม่สามารถรองรับ
ของเสียประเภทใหม่ ได้    การน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อาจมีการก าหนดราคาในการบ าบัดใหม่เนื่องจาก
ต้นทุนสูงอีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ในประเทศอาจไม่คุ้มค่าทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงการแข่งขัน 
เนื่องจากฐานความรู้และปัจจัยต่าง ๆ ยังคงห่างไกลจากประเทศสหรัฐอเมริกา   การลงทุนด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ในด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วจะช่วยให้การปล่อยมลพิษในประเทศน้อยลงซึ่งเป็น
โอกาสที่ประเทศจะได้พัฒนามาตรฐานการปล่อยให้ได้ตามสากลเพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าใน
อนาคต   อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเร่งรัดการปรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ไทยยังไม่พร้อม  การใช้
เทคโนโลยีใหม่ควรก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การ
พัฒนาแรงงาน และป้องกันการผูกขาดเทคโนโลยี   เทคโนโลยีบางประเภทอาจต้องมีการศึกษาผลกระทบ 
ผลดี ผลเสียให้รอบคอบ เช่นเทคโนโลยี injection well ซึ่งเป็นการอัดของเสียเข้าสู่ชั้นใต้ดินลึก   
 โดยสรุป การเปิดเสรีทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริการการก าจัดของ
เสียอันตราย  น่าจะท าให้มีบริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น เปิดช่องทางให้ของเสียอันตรายถูกบ าบัดได้มากขึ้น  แต่
ต้องระวังของเสียที่อาจเกิดนอกระบบ เช่นจากการน าเข้าสินค้าใช้แล้ว   มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอาจไม่
ส่งผลกระทบแต่คุณภาพสิ่งแวดล้อมอาจดีขึ้น 
(3) ผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
 การให้บริการในท้องถิ่นอยู่ในความดูแลขององค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ หน่วยงาน
สามารถด าเนินกิจการเอง หรือร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเข้าด าเนินการ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของท้องถิ่น   
  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการประกอบกิจการเอง  ดังนั้นโอกาสที่เป็นไปได้
คือสองประการหลัง ซึ่งอาจกระท าได้ทั้ง การรวบรวมขนส่ง  บ าบัด หรือ แยกส่วน โดยท้องถิ่นอาจ
ด าเนินการด้านรวบรวมขนส่งเองเน่ืองจากใช้เพียงแค่การบริหารจัดการ และสนับสนุนการจ้างงาน  ในขณะ
ที่การบ าบัดให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมลงทุนเพื่อให้สามารถมีส่วนในการก าหนดราคาค่าบริการได้   
(4) ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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 การให้บริการด้านการบ าบัดของเสียอันตราย หมายรวมถึงโรงงานบ าบัดของเสีย ซึ่งควรมีการเลือก
พื้นที่การจัดตั้งโรงงานที่ เหมาะสมตามหลักการทางวิชาการที่ไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะแหล่งน้ าท่าและน้ าใต้ดิน   เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน  
3.2 การให้บริการการบ าบัดน า้เสีย 
3.2.1 ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ 
(1) ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 การบ าบัดน้ าเสียชุมชนในปัจจุบันยังไม่สามารถบ าบัดได้ครบถ้วนแต่แผนการจัดการน้ าเสียชุมชน
ของกรมควบคุมมลพิษได้ครอบคลุมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาวรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของชุมชน
และท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  การเปิดเสรีทางการค้า จึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
ด้านบริการการบ าบัดน้ าเสียเพิ่มขึ้น   การแข่งขันในด้านนี้นอกเหนือจากการแข่งขันด้านบริการแล้วยังท าให้
เกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีด้วย 
 -การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี : เกิดได้ทั้งในกลุ่มชุมชนที่มีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
รองรับ (อาคารบางประเภท  ที่ดินจัดสรรและสถานีน้ ามัน) และในโรงบ าบัดน้ าเสียรวม  กลุ่มแรกเป็น
เทคโนโลยี on site เป็นเคร่ืองหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้สะดวก เช่น ถังบ าบัดน้ าเสีย ถังดัก
ไขมันเป็นต้น  เทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาในประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้  
หากเปิดการค้าเสรีแล้ว ต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถแข่งขันกับ
เทคโนโลยีน าเข้าได้  ส าหรับการสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียรวมซึ่ง ต้องการเทคโนโลยีในการบ าบัดที่แตกต่าง
ออกไปขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละชุมชน   การน าเข้าเทคโนโลยีอาจมีมากขึ้น เนื่องจากฐานความ
ต้องการขยายเพิ่มขึ้น 
 -การแข่งขันทางด้านบริการ : เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นให้เอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญในการบ ารุงรักษาระบบเข้ามาด าเนินการ  เอกชนและ
บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมลงทุนที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ หรือ มีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ  
การเข้ามาพร้อมการเปิดเสรีด้านการบริการจึงอาจเพิ่มขึ้น  ถึงแม้จะเป็นความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการ
ลดปัญหา แต่ท้องถิ่นต้องมีมาตรการและระเบียบรองรับในการก าหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้
เกิดการเอาเปรียบและผูกขาดค่าบริการ    
(2) ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในภาพรวมการเปิดการค้าเสรีกระตุ้นให้มีการบ าบัดน้ าเสียได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการมากขึ้น
แบบครบทุกส่วนในเวลาที่สั้นกว่า   การบริการด้านน้ าเสียชุมชน ควรได้ตามมาตรฐานของประเทศ ซึ่งหาก
ท าได้  ก็จะช่วยท าให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เงื่อนไขของการค้าเสรีมา
ก าหนดมาตรฐานใหม่โดยที่ประเทศยังไม่พร้อม   ทั้งนี้ควรหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล 
มาตรฐาน การติดตาม ตรวจสอบ ทั้งสถานภาพและสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
เป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งจากแหล่งปล่อยนั้น ๆ  



 บทสรุปผู้บรหิาร-17 

(3) ผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 
 แผนการจัดการน้ าเสียชุมชนได้มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม  ทั้งการเตรียมความพร้อม
ของชุมชนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการล าเลียงน้ า เสีย  ประสิทธิภาพการจัดการน่าจะขึ้นกับ
เทคโนโลยีที่เลือกใช้  อย่างไรก็ตามหากมีการน าเข้าบริการบ าบัดแบบเบ็ดเสร็จ ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพสู ง 
แต่ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี    การบ าบัดน้ าเสียรวมท้องถิ่นควรน าหลักการ Polluters Play 
Principal มาใช้ โดยศึกษาก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้ชัดเจน รวมค่าบ าบัดน้ าเสียกับการใช้
น้ าประปา  หรือรูปแบบอ่ืนที่มีมาตรฐานและหลักการที่ชัดเจน  เพื่อป้องกันการผูกขาดการเก็บค่าบริการบ าบัด
น้ าเสีย   
(4) ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 การให้บริการด้านการบ าบัดน้ าเสียควรมีการเลือกพื้นที่การจัดตั้งโรงบ าบัดที่เหมาะสมตามหลักการ
ทางวิชาการที่ไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะแหล่งน้ าท่าและน้ าใต้ดิน    
3.3 ผลกระทบด้านกฎหมาย 
3.3.1 ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 

การเข้ามาของบริษัทข้ามชาติย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น
ไทยเพราะชุมชนท้องถิ่นไทยมีความสามารถในด้านการก าจัดของเสียและน้ าเสียค่อนข้างจ ากั ดโดยเฉพาะ
ในด้านเทคโนโลยี   ดังนั้น หากเป็นนโยบายจากภาครัฐที่ต้องการจะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการก าจัดของเสียและน้ า เสียด้วยตนเอง  ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ใกล้ชิด  อีกทั้งในความเป็นจริงการจัดท าเขตการค้าเสรีฯ ไม่ได้เพิ่มภาระหรือขยายการคุ้มครองทางกฎหมาย
ให้มากเกินไปกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบันของไทย เพราะปัจจุบันนักลงทุนสหรัฐฯ ได้รับการ
เปิดเสรีในธุรกิจต่างๆ ตามสนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐฯ อยู่แล้ว  

มองในภาพรวมแล้ว การขยายตัวในการลงทุนในธุรกิจการจัดการของเสียจากสหรัฐฯ น่าจะส่งผลดี
ในแง่ของเป็นธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทย แต่การลงทุนในไทย (ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯ 
มักร่วมค้ากับบริษัทสัญชาติไทย) อาจต้องก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย (โปรดดูข้อ 2.2) ซึ่งไทย
น่าจะสามารถน ามาประยุกต์หรือต่อยอดกับเทคโนโลยีที่มีอยู่  ส่งผลให้การรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
ไทยโดยรวมสูงขึ้นได้  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า แม้สหรัฐฯ จะมีเทคโนโลยีในการก าจัดของเสีย
อันตรายดีกว่าไทยมากนัก แต่ธุรกิจการให้บริการจัดการของเสียอันตรายนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่สหรัฐฯ จะ
ผลักดันให้นักลงทุนของตนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากเท่ากับธุรกิจบริการอ่ืนๆ  ดังนั้น การแข่งขัน
ระหว่างนักลงทุนไทยกับสหรัฐฯ ในระยะสั้นยังไม่น่าก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงมากนัก  
3.3.2  ผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ขณะนี้ การก าจัดของเสียและวัตถุอันตรายของไทยยังคงมีข้อจ ากัดในเร่ือ งเทคโนโลยี และ
ผู้ประกอบการในประเทศยังไม่มีความช านาญในเร่ืองนี้ จึงไม่สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติอ่ืนๆ ได้ 
ซึ่งการเปิดเสรีจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติที่มีเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนัย
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หนึ่งไทยน่าจะได้รับประโยชน์จากการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ดังนั้น หากไทยต้องการพัฒนาความสามารถด้านการก าจัดของเสียและน้ าเสียให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือ
ผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ก็อาจจะต้องก าหนดให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเข้า
มาลงทุน  ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เป็นเงื่อนไขของ พรบ. ประกอบธุรกิจคนต่าง
ด้าวฯ และ พรบ. ส่งเสริมการลงทุนฯ อยู่แล้ว  แต่ประเด็นส าคัญคือ ไทยจะต้องพยายามเจรจาให้ความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ ไม่ขยายประเด็น Performance Requirement ไปไกลเกินกว่า TRIMs ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดเร่ืองการห้ามการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
3.3.3 ผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการท้องถิ่น 

การจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยอิงกับกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แก่ พรบ. ว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535  บังคับใช้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการด าเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย และ 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  กฎหมายหลักให้อ านาจในการพิจารณา “การ
ควบคุมการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่จะกลายเป็นกากสาร
หรือขยะมีพิษในอนาคต” หรือ การควบคุมวงจรชีวิตของวัตถุอันตรายไว้กับ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย”  
ซึ่งเห็นได้ว่า ตามกฎหมายการจัดการ การควบคุมของเสียอันตรายนั้นมิได้อยู่ในอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งที่กฎหมายให้อ านาจไว้มีเพียงการให้ความร่วมมือกับส่วนกลาง กล่าวคือ “คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย” เท่านั้น  แต่มิได้ให้อ านาจอ่ืนใดในการร่วมจัดการวัตถุของเสียอันตรายแต่อย่างใด  และหาก
จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายนั้น น่าจะกล่าวถึง
บทบาทของอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ซึ่งมีอ านาจในการดูแล รับผิดชอบ และมี
อ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิด เป็นที่น่าสังเกตว่า หากผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครอง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม และรัฐได้รับความเสียหายจาก
การที่รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือ ในกรณีความเสียหายต่อ
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน รัฐจะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายของรัฐได้ 
3.3.4 ผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความสามารถในการแข่งขันต่ า และยังขาดแคลนบุคคลากรรองรับ จึง
เป็นไปได้สูงว่า หากนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาในธุรกิจนี้อย่างจริงจังแล้ว ไทยคงยากที่จะรักษาความเป็น
เจ้าของธุรกิจ (ownership) เอาไว้ได้   ในขณะเดียวกัน หากไทยมีระบบก าจัดของเสียและน้ าเสียที่มี
ประสิทธิภาพก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจในด้านอ่ืนๆ ทางอ้อมเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจการบริหารจัดการน้ า  
และสิ่งที่ต้องค านึงอย่างมากคือ คุณภาพน้ า หากการบริหารจัดการของเสียและน้ าเสียไม่ดีเท่าที่ควร ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าได้  ซึ่งหากคุณภาพน้ าต่ าเกินกว่ามาตรฐานที่นักลงทุนต่างชาติจะใช้บริหาร
ประโยชน์ได้แล้ว  รัฐไทยก็อาจจะถูกฟ้องร้อง  ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการยึดทรัพย์ทางอ้อม (indirect 
expropriation) ได้   ในเชิงนโยบาย  ภาครัฐอาจต้องให้ความช่วยเหลือในด้านความช่วยเหลือทางวิชาการ
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เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยที่สนใจเข้ามาประกอบการในธุรกิจประเภทนี้พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อาจ
ทั้งสนับสนุนทุนและสรรหาเทคโนโลยีมาช่วย  ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เปิดเสรี
อยู่เดิมแล้ว การไปก าหนดมาตรการห้ามประกอบการย่อมกระท าไม่ได้เพราะเป็นการขัดกับพันธกรณีและ
เป็นการถอยหลัง (roll-back) แต่หากจะใช้กลไกทางกฎหมายก็อาจอาศัยมาตรา 73 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ที่ก าหนดว่า ผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เอ้ือกับการประกอบการ
ของคนไทยให้มากกว่าคนต่างด้าว  ก็น่าจะช่วยสนับสนุนการประกอบการของนักลงทุนไทยได้ทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ ในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีฯ รัฐบาลควรเจรจาพันธกรณีการเปิดเสรีตามตารางข้อ
ผูกพันในส่วนนี้ในส่วนข้อผูกพันทั่วไปโดยไม่ให้เกินกว่า พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ ก็น่าจะเป็น
การสนับสนุนอีกทางหนึ่ง 

ประเด็นเร่ืองการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินั้น การเปิดเสรีมีนัยเป็นการเปิดให้นักลงทุนต่างชาติมี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของไทยได้อย่างทัดเทียมกับคนไทยด้วยเพราะนักลงทุนสหรัฐฯ จะได้รับ
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-
Favoured-Nation Treatment) ดังนั้น ในส่วนของธุรกิจก าจัดของเสียและน้ าเสียนักธุรกิจสหรัฐฯ ย่อมอาจเข้า
มามีบทบาทในชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างโรงงานก าจัดของเสียและน้ าเสีย และกระทบกับวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่นได้  นอกจากนี้ การจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีฯ อาจท าให้การลงทุนและการบริการในธุรกิจนี้
เพิ่มขึ้น และอาจน าไปสู่การผูกขาดการบริการและรัฐสูญเสียอาจในการก าหนดราคา   ในขณะที่นักลงทุน
สหรัฐฯ กลับใช้ทรัพยากรในประเทศแต่ประชาชนกลับต้องซื้อบริการราคาแพง  รัฐบาลจึงควรพยายามปรับ
ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายของรัฐในการป้องกันการผูกขาดให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด 
3.4 ข้อเสนอแนะและข้อวิเคราะห์ 
3.4.1 ต่อการให้บริการการบ าบัดของเสียอันตราย 
(1) การแข่งขันด้านเทคโนโลยีมีช่องว่างอยู่   ควรให้ความส าคัญกับประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(2) การลงทุนในด้านการบริการจากสหรัฐอเมริกาอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้องระวังการผูกขาดการบริการและ
รัฐอาจสูญเสียอ านาจในการก าหนดราคาค่าบริการ 
(3) รัฐควรให้ความส าคัญ การน าเข้าสินค้าที่เพิ่มปริมาณขยะอันตราย สินค้ามือสองหรือสินค้าเพื่อการน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยอาจผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบขยะอันตรายที่เกิดขึ้น 
3.4.2 ต่อการให้บริการการบ าบัดน้ าเสียใน 3 ประเด็น คือ  
(1) เทคโนโลยี 
       (1.1) การน าเข้าเทคโนโลยีต้องไม่ปิดกั้นโอกาสให้มีการถ่ายทอดและพัฒนาแบบ reverse engineering 
ได้ เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีได้เองในประเทศโดยไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดเทคโนโลยี 
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       (1.2) สนับสนุนเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ในประเทศหรือมีแนวโน้มในการพัฒนาได้ในอนาคต  
โดยก าหนดให้มีมาตรการที่สามารถใช้ในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีน าเข้าได้   
        (1.3) สร้างมาตรการและกฎหมายในการจัดซื้อและน าเข้าเทคโนโลยีอุปกรณ์ประกอบให้ชัดเจนเพื่อ
ป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง   
(2) การบริหารจัดการ 

น าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียให้ชัดเจน  เพื่อป้องกันปัญหาด้านการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้น
ภายหลัง   โดยค านึงถึงก าลังการจ่ายและการได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
 (3) การเตรียมความพร้อมชุมชน 
        (3.1) เตรียมความพร้อมท้องถิ่น ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้ติดตามการ
ท างานของเอกชนหรือบริษัทปรึกษาได้  
         (3.2) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชนของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะโครงการฯ 
1 ข้อเสนอแนะตอ่กรณีการจดัการทรัพยากรน า้    

1) การเจรจาในหัวข้อ “ข้อยกเว้น” (General Exceptions) 
             ในกรณีที่การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯจะยึดถือตามข้อยกเว้นในความตกลงUS.-
CAFTA-DR (Article 21.1 ข้อ 2)  ประเทศไทยควรพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้   

(1)  ข้อยกเว้นดังกล่าวมีเนื้อหาค่อนข้างเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตที่จ ากัด และไม่รวมเร่ือง 
“สิ่งแวดล้อม” ไว้ในข้อยกเว้น 

(2)  ถ้าน าข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้ในกรณีเร่ืองทรัพยากรน้ า จะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่ใช้ กับการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช ด้วย  

(3) หลักการทั่วไปของ WTO การใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการค้าตามข้อยกเว้น
ทั่วไปใน Article XX ของความตกลง GATT นั้น ไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการและวิธีการผลิต 
(Production Process and Methods: PPMs)  และหากจะมีการเจรจาเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้รวมถึง Article XX 
(g) ของความตกลง GATT   ก็จะยังไม่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรน้ าเท่าใดนัก 

2) การเจรจาในประเด็นความเชื่อมโยงกับบทว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Environment Chapter) 
              ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าของไทยซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่หลาย
ฉบับ จะอยู่ในประเภท ”กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ตามค านิยามในบทว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่ทางสหรัฐฯเสนอมา
หรือไม่  และสามารถน ามาใช้ก ากับดูแลกิจกรรมด้านการค้า  การบริการและการลงทุนที่จะมีเพิ่มมากขึ้น
จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้หรือไม่   
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      3) การเจรจาก าหนดรายการมาตรการที่มีลักษณะขัดกับกติกาเปิดเสรีการค้า (Non-Conforming 
Measures) 
             ต้องมีกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน (ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม) เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการน้ าผ่านกระบวนปรึกษาและร่วมตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้เสีย   
2 ข้อเสนอแนะต่อกรณีการจัดการท่องเที่ยว   

1) ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญต่อการเปิดเสรีการบริการการท่องเที่ยว  
 การต้องลงทุนในการจัดสร้างสาธารณูปโภคในการจัดการน้ าเสียและขยะ 
 จัดให้มีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคและทางการเงินของ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
 การมีหลักประกันให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก 
 การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและ

ปัจเจกชนในชุมชนที่อยู่ในแหล่งทรัพยากร 
 การจัดให้มีระบบการคลังท้องถิ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเอ้ืออ านวยและ

เชื่อมโยงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การส่งเสริมให้มีระบบธรรมภิบาลที่ดีในระดับท้องถิ่นและระดับของการจัดท า

นโยบาย 
2) การเจรจาFTA ต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย  อีกทั้งต้องให้รัฐสภามี

ส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบ 
3) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนจากปริมาณไปสู่มิติของคุณภาพและการเพิ่มมูลค่า

ตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยว   
        4) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 

(1)  ไทยน่าจะต้องก าหนดข้อสงวนบางประการ เช่น การมีบัญชีแนบท้ายไว้ส าหรับอาชีพ
หรือธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภทที่ไทยยังต้องการสงวนไว้ หรือ การระบุสิทธิในการให้ priority กับการ
ลงทุนบางประเภทที่เป็นประโยชน์มากกับประเทศไทยไว้ในข้อบทเร่ือง non-confirming measures ไว้ด้วย   

(2) ควรเร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวที่ไทยมีโอกาสเข้าท าตลาดในสหรัฐฯ เช่น ธุรกิจ
ผลิตสินค้า/ของที่ระลึก ฯลฯ 

(3) ควรเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการดูแลจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ  
3. ข้อเสนอแนะต่อกรณีการจัดการจัดการขยะอันตรายและน้ าเสีย   
 3.1) การจัดการขยะและของเสียอันตราย  

(1)  การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีมีช่องว่างอยู่ ควรให้ความส าคัญกับประเด็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(2)  การลงทุนในด้านการบริการจากสหรัฐอเมริกาอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้องระวังการ
ผูกขาดการบริการ 

(3) รัฐควรให้ความส าคัญต่อการน าเข้าสินค้า ที่เพิ่มปริมาณขยะอันตราย สินค้ามือสองหรือ
สินค้าเพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยอาจผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบขยะอันตรายที่เกิดขึ้น 

(4) เข้มงวดเร่ืองการต้ังโรงงานก าจัดของเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและต้องได้รับการ
ยอมรับจากชุนชนที่เกี่ยวข้องหรือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   

3.2) การจัดการน้ าเสีย 
(1) การน าเข้าเทคโนโลยีต้องเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดและพัฒนาแบบ  reverse 

engineering ได้  
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ในประเทศหรือมีแนวโน้มในการพัฒนาได

โดยก าหนดมาตรการให้สามารถใช้ในท้องตลาด  
(3) สร้างมาตรการและกฎหมายในการจัดซื้อและน าเข้าเทคโนโลยีให้ชัดเจน 
(4) น าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้  และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บ

ค่าบรกิารให้ชัดเจน   
(5) เตรียมความพร้อมของท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการบ าบัดน้ าเสีย   
(6) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนของ

ตนเอง 
(7) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 
(7.1) ในพรบ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ควรก าหนดค านิยามที่ชัดเจนเร่ืองการมี

สัญชาติต่างด้าวนั้น ไม่ควรพิจารณาแต่เพียงสัดส่วนของการถือหุ้นเท่านั้น  แต่ควร
ต้องพิจารณาสัดส่วนของกรรมการด้วย 

(7.2) รัฐบาลควรคัดกรองการลงทุนด้วยความรอบคอบให้เป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์
จริงๆ และไม่ก่อภาระให้กับสิ่งแวดล้อม  

(7.3) การเพิ่มขึ้นของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว หรือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ าซึ่งเป็นผล
ทางอ้อมของการเปิดเสรีฯ  รัฐบาลจึงควรตระหนักและมีมาตรการรองรับที่เข้มงวด  
โดยอาจใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาบาเซล   

(7.4) เร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ไทยจะต้องพยายามเจรจาให้ความตกลงเขตการค้า
เสรีไทย-สหรัฐฯไม่ขยายประเด็น Performance Requirement ไปไกลเกินกว่า 
TRIMs ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองการห้ามการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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4. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1) สร้างความมั่นใจได้ว่า มาตรการต่างๆในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีของไทย -สหรัฐฯ

ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมาย  สามารถน าไปบังคับใช้ได้ทั้งในระดับรัฐบาล
กลาง  รัฐบาลมลรัฐ  และรัฐบาลท้องถิ่น 

2) ระบุเพิ่มใน “วัตถุประสงค์” ของตัวบทสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
“ Prevent the relocation and transfer to the other Party’s territory of any activities and substances 

that may cause severe environment degradation or may be found to be harmful to human health. ” 
3) ระบุเพิ่มใน “Preamble” ของความตกลงเขตการค้าเสรีของไทย-สหรัฐฯ ดังนี ้
“ Use sustainable trade and responsible investment to promote sustainable development.” 
4) ระบุประเด็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน (Rights 

for Livelihood) ใน Non-Conforming Measures (NCMs) 
5) มีมาตรการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ในประเทศหรือมี

แนวโน้มในการพัฒนาได้ในอนาคต  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีน าเข้า 
6) มีกลไกและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล   เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่

จากต่างประเทศ 
 

 
  


