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โครงการ “การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Review) เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมอันเปนผลจากการผลิตสินคาและบริการ และการลงทุนตางๆท้ังที่ประเทศไทย
ไดเปรียบและเสียเปรียบจากการทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ  เสนอแนะแนวทางกําหนดทาทีการ
เจรจาการแกไขปญหาและการเตรียมตัวรับสถานการณตางๆที่อาจเกิดจากผลการเจรจาฯในประเด็น
ที่เก่ียวของกับปญหาสิ่งแวดลอม  รวมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทางการปรับปรุงการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่รัฐควรดําเนินการในอนาคต  เพ่ือความยั่งยืนของการพัฒนาและคงสภาพความสามารถ
ในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆในตลาดสหรัฐฯ 

คณะนักวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร Environmental review ที่ประเทศสหรัฐฯทําไวกับ
ประเทศชิลี ออสเตรเลีย สิงคโปร โมร็อคโค และประเทศในกลุม CAFTA  เพ่ือวิเคราะหและรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดานส่ิงแวดลอม
ไทย-สหรัฐฯ  ทําการวิเคราะหเน้ือหาบริบท(context)และประเด็น(issues) การเจรจาที่มีความเก่ียว
โยงกับเรื่องสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดานสิ่งแวดลอมไทย-สหรัฐฯ  รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบทางสังคม-สิ่งแวดลอมทั้งในดานดีและดานเสียตลอดจนความเปนไปไดในการพัฒนา
ความรวมมือ (Cooperation) กับสหรัฐฯในเรื่องสิ่งแวดลอม  โดยจัดใหมีเวทีสาธารณะเพื่อระดมสมอง
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผูเชี่ยวชาญ / นักวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือรวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ รวมกัน  นอกจากนี้ คณะ
นักวิจัยยังไดรวมใหขอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลในการประชุมของคณะเจรจาภายในประเทศ
ตอการกําหนดแนวทางทาทีของประเทศไทยในเวทีการเจรจาตอรองกับขอเสนอของสหรัฐฯ   

ในการศึกษาครั้งน้ี นอกจากจะไดวิเคราะหเน้ือหาบริบท (Context) ของ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ที่วาดวยเรื่องสิ่งแวดลอม (Environment Chapter) แลว ยังไดศึกษาครอบคลุมเนื้อหาบริบท 
(Context) ที่มีความเกี่ยวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอมในอีก 5 บท ไดแก ดานการลงทุนและขอเสนอแนะ
ทางกฎหมายขอบทวาดวยการลงทุน  ดานการเกษตร  ดานการบริการ  ดานทรัพยสินทางปญญา  
และดานการระงับขอพิพาท   นอกจากน้ี ยังศึกษาประเด็น (Issues)สิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯและไทยให
ความสนใจในการเจรจา ไดแก ประเด็นเรื่องกุงทะเล  แนวปะการัง การคาขายสัตวปา  ปาไมและการ
คาขายไมอยางผิดกฎหมาย  สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของเสียอันตราย ( Hazardous Waste )  และ
ประเด็นเรื่องสินคาใชแลว (Used Goods)  โดยไดสรุปผลการศึกษาวิเคราะหใน 3 หัวขอ คือ  

1. ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
2. ผลกระทบด านสิ่ ง แวดล อม -สั งคมและด าน เศรษฐกิ จ ในส วนที่ เ ก่ี ยว โยงกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบใน
สวนที่เก่ียวกับการกํากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

3. ขอเสนอแนะในการเตรียมการรับผลกระทบ 
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จากการศึกษาผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ัน เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญในการศึกษาขอตกลง “บทส่ิงแวดลอม” (Environment 
Chapter) คือ การท่ีรัฐภาคีตองมีหลักประกันวาการคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของตนมี 
“ระดับสูง” (high level of environmental protection) และตองบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของตน
อยางมีประสิทธิภาพ” (to effectively enforce its environmental laws) ซึ่งหากพิจารณาอยางผิวเผิน
ตามมุมมองดานสิ่งแวดลอม อาจถือวานาจะสงผลดีตอการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในประเทศในชองทางใดทางหนึ่ง  แตหากพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากบทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากบทส่ิงแวดลอมโดยตรง  จะพบความซับซอนและขัดแยงกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในบทสิ่งแวดลอมเอง และมีประเด็นที่นาหวงใยที่สามารถสรุปไดเปน 
1. ผลกระทบตอระดับสิ่งแวดลอม 
  1.1 ผลกระทบทางตรง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการคาและการ
ลงทุนจากตางประเทศจากการทําการคาเสรี ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอส่ิงแวดลอม ซึ่งไมไดอยูใน 
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้โดยตรง 

1.2 ผลกระทบทางออม หมายถึง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ตองอาศัยการปรับตัวผานกลไก
ทางสถาบันตางๆ ซึ่งผลกระทบจากตัวบทสิ่งแวดลอม  ผลกระทบที่เกิดขึ้นผานทางกลไกการระงับขอ
พิพาทท่ีเอ้ือใหเอกชนสามารถฟองรัฐได (Investor-State Dispute Settlement) ซึ่งจะสงผลใหรัฐภาคี
มีโอกาสถูกฟองและไมสามารถออกมาตรการบางประการเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมได และยังมี
ประเด็นดานส่ิงแวดลอม (Environmental Issues) อีกหลายประเด็นที่สหรัฐฯสามารถหยิบยกมาเปน
ขออางเพ่ือฟองรองรัฐไทย หรือ ใชเปนขอเรียกรองทางการคาไดเชนกัน ซึ่งผลกระทบทางออมเปน
ผลกระทบสวนใหญที่ไดทําการศึกษาไวในรายงานฉบับนี้  
2. ผลกระทบท่ีจะมีตอ “ศักยภาพในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม” (Environmental            
Capacity)  
 ซึ่งสวนใหญอาจเปนผลกระทบในทางบวก เชน การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ           
ระหวางทั้ง 2 ประเทศทางดานสิ่งแวดลอม การแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ การสนับสนุน           
การถายทอด  เทคโนโลยีที่สงผลดีตอสิ่งแวดลอม เปนตน ผลการศึกษาเบื้องตนพบประเด็นที่นาเปน
หวงและควรใหความสําคัญมากที่สุดคือประเด็นเกี่ยวกับปญหาความขัดกันของการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบทส่ิงแวดลอมกับบทอ่ืนๆ ในการเจรจา (Inconsistency) ไมวาจะในตัวเน้ือความ 
(Context) หรือ ในการตีความหมายและนําไปใช (Implementation) ซึ่งขอบทเจรจาที่มีแนวโนมวาจะ
กอใหเกิดปญหามาก ประกอบดวย บทการลงทุน (Investment Chapter) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือให
นักลงทุนสหรัฐฯไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนจากประเทศ
อ่ืนๆ (Non-discrimination Treatment)  นอกจากน้ียังใหความคุมครองวานักลงทุนไมตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ประเทศคูคาอาจตองการ (Performance Requirement) และยังตองมีหลักประกันไมใหเกิด
การยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการโดยรัฐฯ (Expropriation) อีกดวย ซึ่งมาตรการคุมครองนักลงทุน
เหลาน้ีเองที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอมาได เน่ืองจากหากไทยตองการจะออก 
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กฎหมายคุมครองดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด  ในอนาคตไทยอาจมีสิทธิถูกนักลงทุนสหรัฐฯฟองรอง
ผานทางกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor – State Dispute Settlement) ซึ่ง
อาจถือวาเขาขาย ปรากฏการณที่เรียกวา “Roll–back Hypothesis” ทั้งน้ี จะเห็นวาผลที่เกิดขึ้นขัดแยง
กับเปาหมายในบทส่ิงแวดลอมซ่ึงตองการใหรัฐคูเจรจามีการคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง   อีกบท
หน่ึงที่มีความขัดแยงก็คือ  บททรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Right Chapter) ซึ่ง
สหรัฐฯตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมส่ิงมีชีวิตทุกประเภท (Life 
Patent) โดยไมมีขอกําหนดที่พิจารณาถึงแหลงที่มาของพันธุกรรมที่ใชเปนฐานในการประดิษฐ อันจะ
สงผลใหรัฐไมสามารถกํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางเปนธรรมได ซึ่งขัดกับหลักการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในบท
สิ่งแวดลอมเอง หรือ ความเขมงวดในบททรัพยสินทางปญญา อาจเปนอุปสรรคตอการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งขัดกับหลักการรักษาระดับการคุมครองสิ่งแวดลอมที่สูงในบท
สิ่งแวดลอมเชนกัน  นอกจากน้ี ยังพบอีกดวยวาขอตกลงการคาเสรียังอาจเปนอุปสรรคใหไทยไม
สามารถปฏิบัติตามขอตกลงพหุภาคีตางๆทางดานส่ิงแวดลอม (Multinational Environmental 
Agreement: MEAs) ไดอยางเต็มที่  โดยเฉพาะ MEAs ที่สหรัฐฯไมไดเขารวมเปนภาคีดวยปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นมีแนวโนมที่รัฐไทยอาจถูกฟองโดยเอกชนสหรัฐฯ ผานกลไก Investor-State Dispute 
Settement ได 

จากการศึกษาเรื่องจุดออนของการเจรจาทํา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา  คณะนักวิจัยโครงการฯ
มีขอสังเกต คือ ประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพรอมเพ่ือเปดรับการเปดเสรีอยางแทจริง  ขาด
การกําหนดทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจในการเจรจา FTA อยางเปนระบบ
โปรงใส และยั่งยืน  การเจรจาทําโดยเรงรีบและไมมีการศึกษาวิจัยผลกระทบตอภาคสวนที่เก่ียวของ
อยางรอบดาน  การเจรจาแบบ “negative approach” นั้นไมเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศและไทยไม
อยูในฐานะที่แขงขันได  โดยเฉพาะหากปราศจากกรอบระเบียบและกลไกที่ดีเพียงพอทางการคาและ
การลงทุน  อีกทั้งสหรัฐฯมียุทธศาสตรและนโยบายในการเจรจา FTA คือ 1) การเจรจา FTA เปนวิธี 
“Divide and Rule”ของสหรัฐฯ  เปนการทําลายระบบกฎเกณฑการคาโลกซึ่งเปน Preferential 
Trading System ทําใหสหรัฐฯสรางอํานาจในการตอรองไดมากกวาและไดประโยชนมากกวากรอบ
การเปดเสรีพหุภาคี (Mltilateral Agreements) และ 2) สหรัฐฯยอมเจรจาในสิ่งที่ดีกวา และยังไมได  
และหากเปรียบเทียบประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขาถึงตลาดอเมริกาของสินคาสงออกไทยกับสิ่งที่
ไทยตองสูญเสียถือวาไมคุมคา  เนื่องจากไทยตองประสบอุปสรรคที่สําคัญกวาคือ Non-tariff Barrier, 
Unilateral Measures (มาตรการฝายเดียวในการขัดขวางการเขาถึงตลาดอเมริกาของสินคาไทย), 
SPS Measures, Anti-Dumping, การไมเปดตลาดแรงงาน ฯลฯ  แตไทยตองแลกกับการเขาสูตลาด
ไทยของสหรัฐฯมากกวาที่เคยเปน  สหรัฐฯสามารถเขามาลงทุนโดยเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ดังน้ัน การเปดตลาดอเมริกาจึงไมไดเปดในความเปนจริง  นอกจากนี้ FTA ทําใหไทยตองเปลี่ยน
โครงสราง (overhaul) กฎหมายไทยอยางมากมาย หากยอมตามที่อเมริกาเรียกรองทุกประการ   
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นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตและขอเสนอแนะซึ่งเกิดจากการท่ีตัวแทนคณะนักวิจัยไดเขารวม
สังเกตการณในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาที่เก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดขึ้นในประเทศ
ไทย 2  คร้ัง คือ การเจรจารอบท่ี 3  ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บิชรีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี  และการ
เจรจารอบที่  6 ณ โรงแรมเวสทิน จังหวัดเชียงใหม คือ  เม่ือเปรียบเทียบระหวางคณะเจรจาฝายไทย
กับฝายสหรัฐฯ พบวา คณะเจรจาฝายสหรัฐฯมีความพรอมในการวางแผนเตรียมการเจรจา ทั้งในเรื่อง
เน้ือหาบริบท (Context) และเรื่องยุทธศาสตรในการเจรจา  ในขณะที่คณะเจรจาฝายไทยมีจุดออน
เดนชัด คือ ขาดยุทธศาสตรในการเจรจาตอรอง และจากปญหาดังกลาว  คณะนักวิจัยจึงเห็นความ
จําเปนของคณะเจรจาฝายไทยในการเตรียมการเพ่ือแกปญหาเร่ืองยุทธศาสตรในการเจรจา กลาวคือ 
เน่ืองจากประเทศไทยขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในวิชาการเรื่องยุทธศาสตรในการเจรจา 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองสงเสริมและใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศให
เปนผูริเริ่มในการสรางองคความรูและผลิตบุคคลากรผูมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว เพ่ือ
เตรียมความพรอมในกระแสโลกาภิวัตนทางการคาของโลกปจจุบัน  และเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมในการรับมือการเจรจาการคาระหวางประเทศยุทธศาสตร  การเรียนรูขอบกพรองของประเทศคู
เจรจาเปนเรื่องจําเปนที่คณะเจรจาฝายไทยตองศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง 
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