
 บทสรุปผูบริหาร - 1 

บทสรุปผูบริหาร 
 

โครงการ “การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Review) เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา”  ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
อันเปนผลจากการผลิตสินคาและบริการ และการลงทุนตางๆทั้งที่ประเทศไทยไดเปรียบและ
เสียเปรียบจากการทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ  เสนอแนะแนวทางกําหนดทาทีการเจรจา
การแกไขปญหาและการเตรียมตัวรับสถานการณตางๆที่อาจเกิดจากผลการเจรจาฯในประเด็นที่
เก่ียวของกับปญหาส่ิงแวดลอม  รวมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทางการปรับปรุงการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่รัฐควรดําเนินการในอนาคต  เพ่ือความยั่งยืนของการพัฒนาและคงสภาพ
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆในตลาดสหรัฐฯ 
 
วิธีการศึกษา 
         คณะนักวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร Environmental review ที่ประเทศสหรัฐฯทําไวกับ
ประเทศชิลี ออสเตรเลีย สิงคโปร โมร็อคโค และประเทศในกลุม CAFTA  เพ่ือวิเคราะหและ
รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมที่จะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดาน
สิ่งแวดลอมไทย-สหรัฐฯ  ทําการวิเคราะหเน้ือหาบริบท(context)และประเด็น(issues) การเจรจา
ที่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดานสิ่งแวดลอมไทย-
สหรัฐฯ  รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางสังคม-สิ่งแวดลอมทั้งในดานดีและดานเสียตลอดจนความ
เปนไปไดในการพัฒนาความรวมมือ (Cooperation) กับสหรัฐฯในเร่ืองสิ่งแวดลอม  โดยจัดใหมี
เวทีสาธารณะเพื่อระดมสมองจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผูเชี่ยวชาญ / 
นักวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ขอมูลตางๆ รวมกัน  นอกจากนี้ คณะนักวิจัยยังไดรวมใหขอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล
ในการประชุมของคณะเจรจาภายในประเทศตอการกําหนดแนวทางทาทีของประเทศไทยในเวที
การเจรจาตอรองกับขอเสนอของสหรัฐฯ   
 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากจะไดวิเคราะหเน้ือหาบริบท (Context) ของ FTA ไทย-
สหรัฐฯที่วาดวยเรื่องส่ิงแวดลอม (Environment Chapter) แลว ยังไดศึกษาครอบคลุมเน้ือหา
บริบท (Context) ที่มีความเก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอมในอีก 5 บท ไดแก ดานการลงทุนและ
ขอเสนอแนะทางกฎหมายขอบทวาดวยการลงทุน  ดานการเกษตร  ดานการบริการ  ดาน
ทรัพยสินทางปญญา   และดานการระ งับขอพิพาท    นอกจากนี้  ยังศึกษาประเด็น 
(Issues)สิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯและไทยใหความสนใจในการเจรจา ไดแก ประเด็นเรื่องกุงทะเล  
แนวปะการัง การคาขายสัตวปา  ปาไมและการคาขายไมอยางผิดกฎหมาย  สิ่งมีชีวิตตัดแตง 
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พันธุกรรม (GMOs)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกของเสียอันตราย ( Hazardous Waste )  และประเด็นเรื่องสินคาใชแลว (Used 
Goods)  โดยไดสรุปผลการศึกษาวิเคราะหใน 3 หัวขอ คือ  

1. ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
2. ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม-สังคมและดานเศรษฐกิจในสวนที่ เ ก่ียวโยงกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎระเบียบในสวนที่เก่ียวกับการกํากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

3. ขอเสนอแนะในการเตรียมการรับผลกระทบ 
 

การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ัน เน้ือหาที่เปนสาระสําคัญในการศึกษาขอตกลง “บทส่ิงแวดลอม” (Environment 
Chapter) คือ การท่ีรัฐภาคีตองมีหลักประกันวาการคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของตนมี 
“ระดับสูง” (high level of environmental protection) และตองบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของ
ตนอยางมีประสิทธิภาพ” (to effectively enforce its environmental laws) ซึ่งหากพิจารณา
อยางผิวเผินตามมุมมองดานสิ่งแวดลอม อาจถือวานาจะสงผลดีตอการปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการคุมครองสิ่งแวดลอมในประเทศในชองทางใดทางหนึ่ง  แตหากพิจารณาผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากบทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากบทส่ิงแวดลอมโดยตรง  จะพบความ
ซับซอนและขัดแยงกับเปาหมายที่กําหนดไวในบทสิ่งแวดลอมเอง และมีประเด็นที่นาหวงใย คือ 
ประเด็นเกี่ยวกับปญหาความขัดกันของการคุมครองสิ่งแวดลอมในบทสิ่งแวดลอมกับบทอ่ืนๆ ใน
การเจรจา (Inconsistency) ไมวาจะในตัวเนื้อความ (Context) หรือ ในการตีความหมายและ
นําไปใช (Implementation) ซึ่งขอบทเจรจาที่มีแนวโนมวาจะกอใหเกิดปญหามาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บทการลงทุน (Investment Chapter) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนสหรัฐฯไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ (Non-
discrimination Treatment)  นอกจากนี้ยังใหความคุมครองวานักลงทุนไมตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ประเทศคูคาอาจตองการ (Performance Requirement) และยังตองมีหลักประกันไมให
เกิดการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการโดยรัฐฯ (Expropriation) อีกดวย ซึ่งมาตรการคุมครองนัก
ลงทุนเหลาน้ีเองที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอมาได เน่ืองจากหากไทย
ตองการจะออกกฎหมายคุมครองดานส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด  ในอนาคตไทยอาจมีสิทธิถูกนัก
ลงทุนสหรัฐฯฟองรองผานทางกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor – 
State Dispute Settlement)  ทั้งน้ี จะเห็นวาผลที่เกิดขึ้นขัดแยงกับเปาหมายในบทส่ิงแวดลอม
ซึ่งตองการใหรัฐคูเจรจามีการคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง   
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1. เน้ือหาบริบท (Context) ของ FTA ไทย-สหรัฐฯที่วาดวยเร่ืองสิ่งแวดลอม 
(Environment Chapter) และเน้ือหาบริบทที่มีความเก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 
1.1 บทดานส่ิงแวดลอม 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
1) การใหประเทศคูเจรจายอมรับพันธกรณีตามความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอม 

เฉพาะฉบับที่ทั้งสองประเทศเปนภาคีเทาน้ัน 
      2) ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย อาจทําให
ตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยต่ําและสามารถแขงขันในตลาดภายในของสหรัฐอเมริกาได
ดีกวาสินคาที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่ผูประกอบการของสหรัฐอเมริกาซ่ึงตองดําเนินการตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด เกิดตนทุนการผลิตสินคาสูงกวา สงผลใหการคาระหวางสอง
ประเทศมิใชการคาเสรีที่แทจริง  
 3) การไมประสงคใหมีการลดหยอนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนทางการคา
ของประเทศคูเจรจา 

• ผลกระทบ 
 1) ขอเรียกรองการใหประเทศคูเจรจายอมรับพันธกรณีตามความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมกอใหเกิดนัยทางกฎหมาย กลาวคือ เม่ือไทยดําเนินตามพันธกรณีที่ไทยมีตอ
อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม เชน พิธีสารเกียวโต โดยไทยตองดําเนินการออกมาตรการบาง
ประการเพ่ือใหแนใจวาการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยจะอยูในเกณฑที่ไทยมีพันธกรณีตาม
พิธีสารเกียวโต ดังน้ีแลวหากการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการคาการ
ลงทุนเสรีของสหรัฐอเมริกา อาจถูกกลาวหาไดวา ไดกระทําการเปนเหตุใหสหรัฐอเมริกาเสีย
ประโยชน นํามาซ่ึงการฟองรองตามขอตกลงเขตการคาเสรีได 
 2) ในดานบวกขอเรียกรองวาประเทศคูเจรจาจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช
กฏหมายอาจชวยสรางแรงกดดันใหกับหนวยราชการของไทยในการเรงสรางความเขมแข็งใหกับการ
บังคับใชกฎหมายภายใน แตในขณะเดียวกันอาจสรางผลดานลบวา เปนการเปดโอกาสให
สหรัฐอเมริกามีโอกาสแทรกแซงกิจการภายในประเทศ และใชประเด็นที่มิใชประเด็นการคา
โดยตรงเปนเง่ือนไขเพ่ือประโยชนในทางการคาของตน ซึ่งเปนการบิดเบือนวัตถุประสงคหลัก
ของความตกลงดานการคาในการสงเสริมการคาเสรีระหวางสองประเทศ 
 3) แมจะยังไมสามารถคาดไดวา กรณีใดบางที่อาจเขาขายการลดหยอนหรือผอนปรนการ
บังคับใชกฎหมายภายใน แตพอจะเล็งเห็นไดวาประเด็นน้ีไมมีความหมายที่ชัดเจนและมีนัย
กวางขวางมาก จึงอาจสรางผลกระทบใหกับการคามากกวาจะชวยสงเสริมใหไทยบังคับใชกฎหมาย
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่สหรัฐอเมริกากลาวอาง ดังน้ันหากการเจรจาไมสามารถทัด
ทานขอเรียกรองดังกลาวน้ีได ไทยก็ควรใชระดับของความเสียหายเปนเง่ือนไขที่ชัดเจนวา 
เม่ือใดความเสียหายจึงเกิดแกตน 
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• ขอเสนอแนะ 
1) การรับรองพันธกรณีที่ไทยมีตอความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอม ควรใหมีการ

บัญญัติขอความที่รับรองวา “การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีตอความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แมสหรัฐอเมริกามิใชภาคีดวยน้ัน ก็ไมถือวาเปนการละเมิดขอตกลงการคาเสรี
นี้” เพ่ือใหสหรัฐฯ ยอมรับพันธกรณีของไทยที่มีตอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่แม
สหรัฐอเมริกามิไดเปนภาคี  

2) การกําหนดมาตรฐานที่แตกตางกันของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม  ควรใหมีการ
บัญญัติขอความที่ยอมรับวาสหรัฐอเมริกากับไทยนั้นมีมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
ที่แตกตางกัน เพ่ือเปดชองใหมีการปรับตัวทั้งในสวนของประชาชน และปรับปรุงการบังคับใช
กฎหมายภายในอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ดังน้ันควรใชตัวบทเรื่องความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนกับไทยมากท่ีสุด  โดยเนนการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนเง่ือนไขสําคัญใน
การสรางความรวมมือดานสิ่งแวดลอม โดยมีความรวมมือดานวิชาการและเทคโนโลยีเปนปจจัยเสริม 

3) การระบุเง่ือนไขความรายแรงของผลกระทบ  ควรระบุวาการผอนปรนการบังคับใช
กฏหมายจะตองกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง (significant damages/effects) ตอการคา
ของสองประเทศ จึงจะเขาเง่ือนไขวาไทยมีละเมิดตามฐานความผิดน้ี หากการผอนปรนการ
บังคับใชกฎหมายหากมิไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการคาเสรีของ 2 ประเทศ ก็
ไมควรจะเขาขายความรับผิดฐานละเมิดไมปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอตกลงนี้ โดยเง่ือนไข
ดังกลาวจะสรางขอผูกมัดที่เปนธรรมกับไทยมากขึ้น หากตองมีการฟองรองจากสหรัฐอเมริกาใน
กรณีไทยไมบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของตนอยางจริงจัง 

4) การใช Mechanisms to Enhance Environmental Performance ใหเปนประโยชน
โดยสนับสนุนใหมีการเปนหุนสวน (partnership) โดยไทยควรมีเง่ือนไขใหสหรัฐอเมริกากําหนดให
หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตาง ๆ ของตนเขามามีสวนรวมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับผูที่เก่ียวของของไทยเพ่ือสนับสนุนใหมีการปรับปรุงการดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น 

5) การเสนอใหขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชระยะเวลาหนึ่งและใหมีการทบทวน
ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช (FTA review)  ทั้งน้ี เพ่ือใหมีการทบทวนเนื้อหาของขอตกลง
เพ่ือประเมินผลดี ผลเสีย และความมีประสิทธิผลของการบังคับใชขอตกลงฯ  ซึ่งเปนเรื่องปกติ
ของกฎหมายซึ่งตองมีการทบทวนและปรับปรุงใหมีเน้ือหาและขอบทที่สอดคลัองกับสถานการณ
ปจจุบันใหมากที่สุด และเพื่อประโยชนของประเทศไทยในการปรับตัวกับสหรัฐอเมริกา และ
เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินนั้นมาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบถึงผลดีและผลเสียจาก
ขอตกลงฯก็จะสรางชวยสรางอํานาจตอรองของไทยในการเจรจารอบตอไป และลดกระแสกดดัน
ภายในประเทศที่เกิดจากความไมรูขอมูลและความกลัวจากการไมมีประสบการณการคาเสรีกับ
ประเทศท่ีมีความแตกตางทางเศรษฐกิจอยางมาก เชน สหรัฐอเมริกา ลงไดไมมากก็นอย 
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1.2 บทดานการลงทุน 

• ประเด็นขอเรยีกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 

ขอเรียกรองในการเจรจาบทลงทุน ฝายสหรัฐอเมริกาตองการรักษาผลประโยชนของนัก
ลงทุนสหรัฐฯ และเพ่ือใหเกิดการคุมครองการลงทุน  สหรัฐฯจึงไดเสนอกลไกของ investor – 
state dispute settlement ซึ่งทําใหเอกชนสหรัฐฯ สามารถฟองรองรัฐบาลของประเทศคูคาได 
โดยอาศัยการอางวามีการละเมิดการคุมครองการลงทุนที่เก่ียวโยงกับกรอบการลงทุน 5 ประเด็น 
คือ  

1) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
2) การประติบัติตอกันดวยความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most-Favored Nation 

Treatment)  
3) Minimum Standard of Treatment  
4) Performance Requirement  
5) Expropriation and Compensation 

• ผลกระทบ 
1) อาจเกิดปญหา “Roll-Back Hypothesis” ซึ่งเปนผลจากการที่เอกชนสหรัฐอเมริกาใช

กลไกการระงับขอพิพาทเพ่ือการคุมครองการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกา (Investor-State 
Disput Settlement) จนทําใหรัฐคูกรณีไมสามารถออกกฎหมายคุมครองดานส่ิงแวดลอมอยาง
เขมงวด   

2) การบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ของรัฐบาลไทยเพื่ออนุวัตรตามความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไทยมีพันธกรณีในฐานะประเทศภาคีสมาชิกอาจเปนเหตุใหนักลงทุน
สหรัฐอเมริกาฟองรองรัฐบาลไทย โดยอางการละเมิดกรอบการคุมครองการลงทุน 

3) อาจเกิดปญหา “Pollution Haven” คือ ประเทศกําลังพัฒนากลายเปนแหลงรองรับ
มลพิษจากการลงทุนของประเทศพัฒนาแลว เน่ืองจากการที่ผูลงทุนสวนใหญของประเทศพัฒนา
แลว พยายามแสวงหาฐานการผลิตที่มีตนทุนต่ํา อันจะมีผลใหเกิดการไดเปรียบทางการคา ซึ่ง
รวมถึงฐานการผลิตที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ต่ํากวา   

4) ปญหาที่รัฐบาลไทยอาจตองชดใชคาเสียหายใหกับเอกชนสหรัฐอเมริกากรณีเอกชน
สหรัฐ-อเมริกาชนะขอพิพาทจากกลไกระงับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุน
สหรัฐอเมริกา และ ยังสงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย   

5) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญอาจทําใหเกิด
อสมมาตรของอํานาจตอรองระหวางกลุมทุนกับชุมชนและองคกรทองถิ่นที่ตองพ่ึงพิงเศรษฐกิจจาก
กลุมทุน  จนทําใหไมสามารถปกปองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่นได โดย
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดจากการเปดเสรีการลงทุน ภายใตกลไกระงับขอพิพาทดานการลงทุน
ระหวางรัฐกับนักลงทุนสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะยิ่งทําลายความเขมแข็งของชุมชนและองคกร 
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ทองถิ่น ทําใหรัฐและองคกรทองถิ่นไมสามารถบังคับใชกฎหมายในการคุมครองและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

• ขอเสนอแนะ 
1) บัญญัติบทสิ่งแวดลอมในลักษณะ “Carve-out” คือ ไมตกอยูในบังคับของขอตกลง

เก่ียวกับการเปดเสรีการลงทุน หรือ ใหบทสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเหนือกวาบทลงทุนกรณีมีขอ
พิพาทเกิดขึ้น 

2) บัญญัติบทลงทุนไมใหเอกชนมีสิทธิฟองรองรัฐ หากการดําเนินการของรัฐเปนไปเพ่ือ
ประโยชนตางๆ ดังนี้ 

- เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การปกปองและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
- เพ่ือความสงบสุขของสาธารณชนและแกไขความขัดแยงอันจะนําไปสูความ

รุนแรงหรือวุนวายของบานเมือง 
- เพ่ือปกปองสุขภาพและอนามัยของสาธารณชน 
- เพ่ือความม่ันคงของประเทศ 
- เพ่ือพิทักษรักษาภูมิปญญาพ้ืนบานและรักษาวิถีชีวิตด้ังเดิมของทองถิ่น 

3) การบรรจุเร่ืองการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอมของไทย
ไวใน Conforming measures เพ่ือปองกันไมใหเกิดการฟองรองภายใตกลไกระงับขอพิพาทดาน
การลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุนสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม  

4) การระบุความชัดเจนของความหมาย “like circumstances” ในกรอบการคุมครอง
การลงทุนประเด็นการประติบัติเยี่ยงคนชาติ เพราะจากการศึกษาพบวา มักถูกนํามาเปน
ประเด็นฟองรองภายใตกลไกระงับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุนสหรัฐอเมริกา 

5) กรอบการคุมครองการลงทุนประเด็น Expropriation and Compensation ควรยกเวน
กรณีที่รัฐมีความจําเปนในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของมนุษย  

6) การบัญญัติมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการส่ิงแวดลอมของนักลงทุน (Standards for 
Environment Management System) ใหถือเปน Obligation ไมอาจนํามาเปนเหตุใหเกิดการ
ฟองรองได นอกจากน้ี ควรกําหนดขอบเขตการถายทอดเทคโนโลยีใหชัดเจน และมีการนํา
หลักเกณฑ Environment Assessment ของ MIGA (Multilateral Investment Guarantee 
Agency) มาประยุกตใชในการพิจารณามาตรฐานนักลงทุน  รวมทั้งอาจนําเร่ือง Admission and 
Establishment, Incentives, Technology Transfer และ Social Responsibility มาพิจารณารวม
ดวย  โดยไมถือเปนอุปสรรคของการเปดเสรีการลงทุน และไมผิดตอขอตกลงการเปดเสรีการคาใน
การจัดทําเขตการคาเสรี รวมทั้งนํากลไกเรื่องมาตรการประกันการกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมของ
นักลงทุนมาบัญญัติรวมไวดวย 
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 7) ขอเสนอและขอสังเกตตอกลไกการระงับขอพิพาทเพ่ือการคุมครองการลงทุนของนัก
ลงทุนสหรัฐอเมริกา มีดังนี้  

- การใชระบบอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุนไม
ควรถูกระบุเขาไวตั้งแตตนของการทําสัญญา แตควรมีจุดยืนวาในการระงับขอ
พิพาทน้ันใหคูกรณีแตละฝายเปนผูเลือกวาจะใชระบบใด โดยไมจําเปนตองใช
ระบบอนุญาโตตุลาการทั้งหมด  หากจําเปนตองมีกลไลดังกลาว  ควรเจรจา
ตอรองใหกลไกระงับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุน
สหรัฐอเมริกา มีการบังคับใชชั่วคราว (Temporary Investor-State Dispute 
Settlement) เทาน้ัน  

- การใชการอนุญาโตตุลาการ  ตองไมใชประเด็นขอพิพาทท่ีเก่ียวกับ Core 
Sovereignty ที่บัญญัติไวใน General Exception และใน Specific Exception 
ของขอตกลงเขตการค า เสรี  รวมทั้ ง ไม ใชประ เ ด็นปญหาที่ เ ก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- การยอมรับกลไกระงับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุนสหรัฐอเมริกา
ในขอตกลงเขตการคาเสรี นั้น  ถือเปนการที่รัฐยอมลดอํานาจอธิปไตยไปผูกพัน
กับเอกชน 

 
1.3 ขอเสนอแนะทางกฎหมาย FTA ไทย-สหรัฐฯ ขอบทวาดวยการลงทุน   

นักวิจัยไดศึกษา Templates ของขอบทวาดวยการลงทุนที่สหรัฐฯลงนามขอตกลง
การคาเสรีกับประเทศตางๆ และไดวิเคราะหรายมาตราตามลําดับ โดยมุงเนนไปที่มาตราซึ่ง
บัญญัติเปนผลกระทบตอประเทศไทย รวมทั้งไดสรุปประเด็นปญหาดานกฎหมาย และให
ขอเสนอแนะตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเปดเสรีการคาที่พอเหมาะอยางเปนระบบ   

• การวิเคราะหขอบทวาดวยการลงทุน   
มาตรา 1  Scope and Coverage 
ขอบท : นิยาม “Investor” และ “Covered Investment” ครอบคลุมกวางขวาง และตองศึกษาบท
นิยามที่อยูภายใตบทบัญญัติใน “General Definition Clause”  
ผลตอไทย :  

1) ไทยในฐานะรัฐเจาบาน (Host Country) ตองใหสิทธิเยี่ยงคนชาติในระดับ Pre-
Establishment แกนักลงทุนสหรัฐฯซึ่งไมปรากฏใน BIT Model เกา มากอน เพราะที่ผานมาการ
ลงทุนถือเปนอํานาจอธิปไตยของรัฐเจาบานในการกําหนด มาตรการกลั่นกรอง คัดสรรนักลงทุน
ตางชาติ ที่จะเขามาทําประโยชนแกประเทศไทย และ ใหเปนไปตามแผน นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของชาติทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว 

2) การไดสิทธิในการเขามาลงทุนและควบคุมการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรง และ 
ทางออม (Indirect Own or Control Investment) นักลงทุนสหรัฐฯไดรับการคุมครองและไดรับ 
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สิทธิประโยชนมากมายภายใตขอตกลง FTA ไดแก การเขามาและไดรับอนุญาตการลงทุน 
(Entry, Admission and Establishment) การคุมครองการเวนคืนยึดทรัพยทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการบังคับใชกฎหมายไทย (Full Protection from Expropriation) การชดเชยและ
การไดรับดอกเบี้ย อันเนื่องมาจากการชดเชย การเวนคืน ยึดทรัพย (Full Protection and 
Security) 

3) การปองกันการถูกทําลายโดยการจลาจลและการใชกําลัง แมวาเปนการกระทําของ
เอกชนก็ตาม 

4) การไดรับสิทธิประโยชนและสิ่งจูงใจการลงทุนทั้ง Tax Incentives และ Non-tax 
Incentives  

5) การสงผลกําไรจากการลงทุนออกนอกประเทศไดโดยเสรี (Entitle to Freely Fund 
Transfer) 

6) การนําขอพิพาทสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Dispute Settlement) เปดโอกาส
ใหนักลงทุนสหรัฐฯฟองรัฐไทยได 

7) การไดรับประโยชนจากขอบทเรื่องผูบริหารจัดการ (Management, Director) ซึ่งให
สิทธิเปนคนตางชาติได 100% รวมทั้งสิทธิเร่ืองอัตราสวนการถือครองหุน (Equity ratio) ของคน
ตางชาติสามารถเปน 100 % หรือ ไดสิทธิ Cumulative Equity Ratio ภายใตความตกลงที่ไทย
ตกลงไวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ตามหลัก Most-Favoured Nation Treatment  (MFN) 
ที่สหรัฐฯรองขอ  

8) การไดรับผลประโยชนตามความตกลงภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศอ่ืนๆที่ไทย
ทําไวทั้งระบบทวิภาคี และพหุภาคี  

9) การไดรับประโยชนตามกฎหมาย และมาตรการการลงทุนอ่ืนๆที่เก่ียวของ รวมทั้ง
การไดรับสิทธิประโยชนตางๆตามหลักการ National Treatment (NT) และหลักการ MFN  
 
มาตรา 2 Relations to Other Chapters 
ขอบท : บัญญัติยอมรับวา หากเกิดความขัดแยงระหวางบทลงทุนกับบทอ่ืนๆใหถือวา บทอ่ืนมี
ความสําคัญเหนือกวา  
ผลตอไทย :  

1) ประเด็น Indirect Expropriation จะถูกนํามาพิจารณาเปนรายกรณี ไมถือวาตกอยู
ภายใตขอบทส่ิงแวดลอม แตตองนําขอพิพาทสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหชี้ขาดวาเปน
ปญหาเก่ียวกับการลงทุนหรือไม 

2) มาตรการและขอบทการลงทุนไมนําไปปรับใชกับการนําพันธบัตร หรือหลักทรัพย
ใดๆที่ตองนํามาวางเปนประกันในการใหบริการ และการคาบริการ 
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มาตรา 3 National Treatment  
ขอบท : นํา NT มาปรับใชในขั้น Pre-Establishment ของการลงทุน และรัฐไทยตองปฏิบัติตอ
นักลงทุนสหรัฐฯเชนเดียวกับคนชาติ (NT) รวมไปถึงการลงทุนระดับทองถิ่น 
ผลตอไทย :  

1) การลงทุนและนักลงทุนของไทยและสหรัฐฯมีฐานะเทาเทียมกัน 
2) ไมตกอยูภายใตขอกําหนดเก่ียวกับการคัดสรร กลั่นกรอง การลงทุนและนักลงทุน 

รวมทั้งไมอาจนํามาเปนเงื่อนไขในการรับการลงทุน หรือ เง่ือนไขในการสงเสริมการลงทุน หรือ 
มาตรการการลงทุนอ่ืนใดมาบังคับใช ถือเปน TRIMS-Plus โดยผานกลไกการเจรจาในลักษณะ
Negative List Approach กระทบอํานาจอธิปไตย (Core Sovereignty) ของไทย 
 
มาตรา 4   Most-Favored Nation Treatment  
ขอบท:ไทยตองใหการปฏิบัติเย่ียงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งแกนักลงทุนและการลงทุน
สหรัฐฯ เชนเดียวกับที่ใหแกชาติอ่ืนๆ  
ผลตอไทย: ไทยตองใหสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่ใหแกนักลงทุนและการลงทุนภายใตความตกลง
ระดับภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีที่ไทยรวมลงนามไว เชน ความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนซ่ึง
เทากับสหรัฐฯเรียกรอง ASEAN-Plus เวนแตฝายไทยจะไดทําการสงวนสิทธิ ไมให FTA ไดรับ
ประโยชนดวย 
 
มาตรา 5 Minimum Standard of Treatment  
ขอบท : นํากฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศมาปรับใช สหรัฐฯเรียกรองการปฏิบัติที่ดีกวา
ที่สุดระหวางหลัก NT, MFN และ Minimum Standard  และหากสหรัฐฯปฏิบัติผิดในขอบท หรือ 
พันธกรณีภายใตความตกลงใดๆซึ่งสหรัฐฯไมไดเปนภาคีสมาชิก  ไมถือวาสหรัฐฯปฏิบัติผิดขอ
บท หรือ พันธกรณีนั้น  นอกจากนี้ ยังบัญญัติใหไทยตองรับผิดชอบในความสูญหายหรือ
เสียหายใดๆที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยไมถือเปนขอยกเวน รวมทั้งไทยตองรับผิดทุกประการในการ
ใชอํานาจตามกฎหมายไมวาจะโดยการบังคับหรือโดยอํานาจตามกฎหมาย  โดยไทยตองใหการ
ชดใชคาเสียหายตามหลัก Prompt, Adequate, and Effective เชนเดียวกับการชดใชคาเสียหาย
จากการยึดทรัพย 
ผลตอไทย:  

1) สหรัฐฯตองไดรับสิทธิประโยชนที่ดีกวาซ่ึงไทยใหกับภาคีสมาชิกใดๆในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศที่ไทยรวมเปนภาคีสมาชิกดวย แตพันธกรณีที่ตองผูกพันน้ัน สหรัฐฯไมตองการ
ผูกพันและไทยไมสามารถบังคับได  

2) เหตุสุดวิสัยไมเปนขอยกเวน รัฐบาลไทยยังตองรับผิดชอบแมจะไดปฏิบัติตาม
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) แลวก็ตาม และ 



 บทสรุปผูบริหาร - 10 

หากรัฐบาลไทยไมคุมครองการลงทุนหรือนักลงทุนสหรัฐฯ หรือ คุมครองบกพรอง รัฐไทยตอง
ชดเชยแบบเดียวกับการเวนคืน-ยึดทรัพยในทุกกรณี  
 
มาตรา 6 Expropriations and Compensation 
ขอบท : บัญญัติใหตองไมมีการเลือกปฏิบัติ  ไมมีการยึดทรัพยจากนักลงทุนสหรัฐฯทั้งทางตรง
และทางออม เวนแตจะเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ  และหากมีการชดเชย  บัญญัติใหตอง
กระทําโดยทันทีกอนการยึดทรัพยหรือเวนคืนจะไดกระทําขึ้น (before the expropriation took 
place) เงินที่ไดจากการชดเชย  นักลงทุนสหรัฐฯสามารถนําสงออกนอกประเทศไดโดยเสรี  และ
บัญญัติใหตองชดเชยพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมตามทางการพาณิชยนับแตวันที่เวนคืน-
ยึดทรัพยจนถึงวันที่ไดรับการชดเชย โดยไดคํานวณคาการชดเชยใหแลวเสร็จกอนกระทําการ
ยึดทรัพย 
ผลตอไทย : หากรัฐบาลไทยยึดทรัพยนักลงทุนสหรัฐฯหรือการลงทุนสหรัฐฯทางออม นั่น
หมายความวา ไทยไมเพียงแตตองรับผิดชดใชคืนทรัพยตามหลักการเวนคืน-ยึดทรัพย แตยัง
ตองถูกเรียกรองใหชําระดอกเบ้ียโดยอัตโนมัตินับแตวันที่ถูกตีความวายึดทรัพยทางออม 
 
มาตรา 7 Transfers 
ขอบท :  นักลงทุนสหรัฐฯสามารถโอนเงินหรือผลประโยชนลักษณะใดๆออกนอกประเทศเจา
บานไดอยางเสรีโดยไมถูกจํากัด และสามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามอัตราทองตลาดในเวลา
ที่ทําการโอนผลตอไทย: เก่ียวโยงกับมาตรา 1 ประเด็นบทนิยามของการลงทุน นั่นคือ บทนิยาม
ของการลงทุนกวางขวางแคไหน ผลกําไรหรือผลประโยชนจากการลงทุนก็กวางขวางเทาน้ัน 
เพราะเปนผลเกี่ยวเนื่องกัน ดังน้ัน การโอนเงินจึงสามารถกระทําไดโดยไมจํากัด หากการลงทุน
ถูกนิยามไวไมจํากัด 
 
มาตรา 8 Performance Requirements 
ขอบท :  มาตรการทางการลงทุนที่ถูกกําหนดหามภายใตมาตรา 8 จะครอบคลุมกวางกวา 
TRIMS ในขอตกลง FTA  ไมวาจะกําหนดเปนเง่ือนไข (มาตรา 8.2) หรือ แมไมไดกําหนดเปน
เง่ือนไขการรับการลงทุน (มาตรา 8.1) ก็กระทําไมได  
ผลตอไทย :  

1) ผลประโยชนตางๆที่ไทยควรจะไดจากการลงทุน เชน การถายโอนเทคโนโลยี การ
พัฒนาวิทยาการ การบริหารการจัดการ การตลาด หรือ มาตรการอ่ืนใดที่ไทยเคยใชเพ่ือสงเสริม
การลงทุนจึงไมเปนประโยชนอีกตอไป นั่นเทากับวา มาตรการตางๆบัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน
สวนเดียวภายในการดําเนินการภายในองคกรของผูประกอบการเทาน้ัน ไมใชเพ่ือประโยชน
สวนรวมของสังคมไทย 
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2) ความเชื่อที่วา การลงทุนจะชวยดึงเม็ดเงินเขาประเทศก็ไมเปนเชนน้ัน เพราะในที่สุด
เงินลงทุนที่นําเขามาในไทยจะถูกสงออกไปทั้งหมดพรอมกับกําไร ทุนหมุนเวียนที่คงเหลือใน
ประเทศก็เปนไปเพื่อการดําเนินการทางธุรกิจเพ่ือประโยชนของเจาของบริษัท (To maximize 
profit)  

3) การบัญญัติใหสามารถกําหนดมาตรการทางดานส่ิงแวดลอมได แตไมไดมีบทบัญญัติ
เร่ืองการบังคับตามมาตรการทางสิ่งแวดลอม ยิ่งกวาน้ันในขอบทการลงทุนบัญญัติไวชัดเจนวา
มาตรการดังกลาวตองไมขัดกับขอตกลง FTA (law and regulations that are not inconsistent 
with this Agreement) ซึ่งเทากับวา ขอพิพาทเรื่องสิ่งแวดลอมกับนักลงทุนยอมตกอยูภายใตขอ
บทการลงทุน หากกระทบการลงทุน 
 
มาตรา 9 Senior Management and Boards of Directors 
ขอบท : บัญญัติหามไมใหมีขอจํากัดในเรื่องสัญชาติของผูบริหาร ทําใหตางชาติสามารถเปนผู
ถือครองหุนในบริษัทเอกชนได 100% และไมทําใหอํานาจการบริหารจัดการเหนือการลงทุนตอง
สูญเสีย หรือ ดอยลงไป 
ผลตอไทย :  

1) กฎระเบียบตางๆที่ไทยเคยกําหนดไวเพ่ืออํานาจในการควบคุม บริหาร และ ดูแล
องคกรธุรกิจไมสามารถทําไดอีกตอไป กลาวคือ ไทยไมสามารถกําหนดอัตราสวนการถือครอง
หุนในบริษัทเอกชน (Limitation of Equity Ratio) ไดอีกตอไป ซึ่งเทากับวา ไทยไมมีโอกาสเปน
เจาของบริษัทตางชาติ หรือ เปนคณะกรรมการบริหารของบริษัทเหมือนเชนที่เคยทําได 

2) คนไทยไมมีโอกาสเขาไปกาวกายในธุรกิจที่นักลงทุนตางชาติเปนเจาของทั้งหมดได 
 
มาตรา 10 Investment and Environment 
ขอบท : ตกอยูภายใตบริบทที่วา “Measure otherwise consistent with this Chapter” 
 
มาตรา 12 Non-Conforming Measures 
ขอบท : ไทยจะไมสามารถใชมาตรการในการใหนักลงทุนขาย หรือ จําหนายจายโอน หรือถอน
การลงทุน ดวยเหตุผลที่เก่ียวกับสัญชาติของนักลงทุน  
 
มาตรา 14 การยุติขอพิพาท 
ขอบท : บัญญัติใหสิทธิเอกชนในการฟองรองรัฐไดโดยตรง คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือ
เปนที่สุดและผูกพันคูกรณีทั้งสองฝายใหตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดในทันที หากตองมีการจาย
คาชดเชย รัฐไมสามารถเรียกรองหักกลบกับเงินที่นักลงทุนไดรับจากการชดเชย 
ผลตอไทย :  
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1) รัฐบาลไทยมีโอกาสเส่ียงที่จะถูกฟองรองใหชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินมหาศาล 
รัฐอาจจะหาทางออกโดยยอมแพเพ่ือแลกกับการที่จะไมตองถูกฟองรองโดยเอกชน โดยอาจยอม
ไมออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เปนการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม หรือ คนชาติ หรือ 
อาจยอมยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยูแลว เชนน้ีอํานาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติของไทยก็จะถูกกระทบ
ไปดวย 

2) นักลงทุนตางชาติมีสิทธมิากกวานักลงทุนไทยในการฟองรองรัฐได เน่ืองจากเปนสิทธิ
ของนักลงทุนตางชาติภายใตขอกําหนดเรื่องการคุมครองการลงทุนคนตางดาว 
 
มาตรา 15 การนําขอพิพาทสูการอนุญาโตตุลาการ 
ขอบท : ขอพิพาทใดๆที่ผิดตอขอตกลง FTA เชน การผิดหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการลงทุน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการลงทุน หรือ นักลงทุนไมวากรณีใดๆ ทั้ง
ทางตรงหรือทางออม ตองนําสูการอนุญาโตตุลาการ  
ผลตอไทย : ศาลไทยตอง enforce arbitration award ในขอตกลง FTA ซึ่งเรียกรองใหศาลไทย
บังคับตาม Arbitration Award ทันที 
 
มาตรา 16 Consent of Each Party to Arbitration 
ขอบท : เน่ืองจากการอนุญาโตตุลาการตองไดรับความยินยอมจากคูกรณีทั้งสองฝายและเปนไป
ตามบทบัญญัติ ICSID เร่ืองเขตอํานาจเหนือการชี้ขาดขอพิพาท จึงตองใหทั้งสองฝายยินยอม
เปนลายลักษณอักษร  
 
มาตรา 21 Governing Law 
ขอบท : ใหบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายที่คูเจรจาเห็นชอบในขอตกลง  แตหาก
คูเจรจาไมไดตกลงกันไว  ใหใชกฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายระหวางประเทศ   การ
ตีความภายใตขอบทเก่ียวกับการยุติขอพิพาทใหเปนอํานาจของคณะกรรมาธิการรวมและคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งตองสอดคลองกับความเห็นหรือการตีความของคณะกรรมาธิการรวม
หรือหากคณะกรรมาธิการรวมไมใหคําตัดสิน  ใหอํานาจตกเปนของอนุญาโตตุลาการ 
 
มาตรา 25   
ขอบท : ขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามขอตกลง FTA ใหถือวาขอพิพาททางการคาพาณิชย  
 
มาตรา29  
ขอบท : บัญญัติมาตรการจํากัดการสงออกเงินเม่ือมีภาวะเสียดุลทางการเงิน 
ผลตอไทย : แมจะบัญญัติใหมีมาตรการนี้ แตกลับตกอยูภายใตมาตรการของ IMF กลาวคือการ
จะใชมาตรการนี้ได ตองคํานึงถึงเศรษฐกิจ และความเสียหายทางเศรษฐกิจของคูเจรจาอีกฝายหนึ่ง 
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• สรุปปญหาทางดานกฎหมาย 
1) บทนิยามของ “นักลงทุน” กับ “การลงทุน” 
2) ปญหากระบวนการทําขอตกลง FTA เชน การมีผลผูกพัน การเร่ิมมีผลบังคับใช การ

มีผลขอขอตกลงชั่วคราว การแกไขเพิ่มเติม การแกไขเปลี่ยนแปลง การสิ้นผลของขอตกลง 
ขอบขายการบังคับใช (Coverage) การบอกเลิกสนธิสัญญา การตั้งขอสงวน และการมีผลของ
ขอตกลงตอประเทศที่สาม 

3) ปญหาของกระบวนการเจรจา และ ความสอดคลองกับกระบวนการภายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

4) ปญหาอธิปไตยของชาติ ทั้งทางดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
5) ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม  
6) ปญหาการยุติขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
7) ปญหาของการเจรจาในลักษณะ Negative List, Sensitive List กับ Negative List 

Approach และ Positive List Approach 
8) ประเด็นการเวนคืนยึดทรัพย 
9) ประเด็นการตั้งขอยกเวน และ ขอสงวนตางๆ 
10) Liberalization Model: Sectoral, Investment Control,  Selective Liberalization, 

Regional industrialization programme, Mutual national treatment, Combined national 
treatment/Most-Favoured-nation treatment” (NT/MFN), Hybrid model” 

11) ปญหาเก่ียวกับภาษีทางตรงและทางออม (Transfer Pricing, Tax Avoidance และ 
Tax Planning) 

12) กรอบของการบังคับใชกฎหมายตองเปนแบบ Comprehensive ไมใชการตอรอง
ผลประโยชนเปนบางเรื่อง เพราะจะทําใหไทยเสียเปรียบในที่สุด 

• ขอเสนอแนะ 
1) ปฎิรูปกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและมาตรการการลงทุน 
2) เปดตลาดบริการในบางภาคสวนที่สรางการแขงขันซ่ึงเปนประโยชนตอประเทศชาติ 
3) ปฎิรูปกฎหมายภายในเก่ียวกับการคา เชน ระบบภาษีศุลกากร ภาษีเงินได การ

บริหารจัดการ การจัดการรัฐวิสาหกิจ การจัดการกับระบบคอรรัปชั่น ระบบการจัดซ้ือ-จัดจาง 
ระบบเทคโนโลยี ระบบมาตรฐานอาหารและสินคาอุปโภคบริโภค การคุมครองผูบริโภค 
กฎหมายการแขงขันที่เปนธรรม กรอบของกฎหมายและสถาบันเก่ียวกับการคา-การลงทุนที่
โปรงใส รวมทั้งระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม  

4) ตั้งขอสงวนในสวนที่กระทบตอภาคสาธารณะ และบริการสาธารณะ 
5) ไมยอมรับการเรียกรองของสหรัฐฯเร่ือง IP Protection โดยเฉพาะประเด็นสิทธิบัตรยา 

การวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล 
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6) มีมาตรการปองกันการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ 

7) พัฒนาศักยภาพคนไทยอยางยั่งยืนดวยการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8) ยึดหลักการพัฒนาตามรูปแบบ Sustainable Development   

 
1.4 บทดานการเกษตร 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
1) การคาสินคา  

- มุงขจัดภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืนและคาธรรมเนียมตางๆ ในการคาระหวางประเทศ
คูเจรจาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยยินยอมใหมีชวงเวลาปรับตัวในรายการ
สินคาที่อาจสรางความกระทบกระเทือนตอการนําเขา 

- ใหมีการขจัดอุปสรรคการคาที่ไมใชภาษีตางๆ ในประเทศไทยที่มีตอสินคาสงออกของ
สหรัฐอเมริกา รวมถึ ง อุปสรรคอันเ กิดจากการออกใบอนุญาตสินค า
เกษตรกรรมและสินคาอ่ืนๆ ขจัดการบริหาร อันมีลักษณะจํากัดตอการใช
มาตรการโควตาภาษี (Tariff-rate Quotas)  ขจัดขอจํากัดทางการคาที่ไมเปน
ธรรมอันจะมีผลกระทบตอเทคโนโลยีใหมๆ ของสหรัฐอเมริกา และใหขจัด
มาตรการอันเปนการจํากัดใดๆที่ผูทําธุรกิจสงออกของสหรัฐอเมริกาบงชี้ได 

2) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure: SPS) 
- มุงใหประเทศไทยยืนยันอีกคร้ังในขอตกลงของการประชุมองคการการคาโลกใน

เรื่อง SPS และใหประเทศไทยยกเลิกมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ใดๆ 
ที่ไมสมเหตุสมผลลงดวย 

- มุงใหมีการเสริมสรางความรวมมือกันกับประเทศไทยในขอตกลงเกี่ยวกับ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององคการการคาโลก และใหมีการ
เสริมสรางการประสานงานกับประเทศไทยในองคกรระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และ ขอเสนอแนะใดๆที่เก่ียวกับสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืชดวย 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการขยายกิจกรรมการผลิตจากผลการศึกษาพบวา ผล

จากการเปดเสรีการคาจากการจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทย – สหรัฐอเมริกา มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต (Structure Effect) และอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดการ
ผลิต (Scale Effect) ดวย อยางไรก็ตามโดยภาพรวมการผลิตเพ่ือการสงออกสวนใหญอยูใน
รูปแบบการเกษตรเชิงเด่ียว (Monoculture) มากขึ้น จะเปนการเพ่ิมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวกับการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น รวมทั้งมลพิษที่ปลอยออก
จากกิจกรรมในการผลิต การแปรรูป การขนสง และการบริโภค 
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2) ผลกระทบจากการลดมาตรการอุดหนุนภาคเกษตรกรรม 
- ผลกระทบของการลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการคา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการผลิตทางการเกษตร และจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดาน
การเกษตร กลาวคือ เม่ือประเทศท่ีพัฒนาแลวลดมาตรการอุดหนุนที่บิดเบือน
การคา ก็จะมีผลโดยตรงตอการลดราคาผลผลิตที่เกษตรกรในประเทศเหลาน้ัน
ไดรับ ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะทําการผลิต ทําใหปริมาณผลผลิตลดลง 
สงผลใหราคาสินคาเกษตรในตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลในทางตรงกันขามสําหรับ
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาจะทําการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากแรงจูงใจทางดานราคาเพ่ือสงผลผลิตมาขายทดแทน
ปริมาณผลผลิตที่ลดลงไป การเปลี่ยนแปลงเชนน้ียอมทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในประเทศที่พัฒนาแลวดีขึ้น แตจะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในประเทศ
กําลังพัฒนามากขึ้นแทน  

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดมาตรอุดหนุนการผลิตในประเทศ (Domestic 
Support) ที่เปนมาตรการที่มีผลบิดเบือนการคาและการผลิต (Amber Box) 
สามารถแยกไดเปน 2 ประเด็น คือ 

    (1) ผลกระทบในประเทศที่ลดการอุดหนุน ผลกระทบในทางบวก เชน ลดปญหา
การเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของแพลงตอนพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
(Eutrophication) เน่ืองมาจากการใชปุยเคมีซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษในแหลงนํ้า  
เพ่ิมระดับน้ําใตดิน เปนผลดีตอพ้ืนที่ชุมน้ํา  ผลกระทบทางบวกตอจุลินทรียที่
อยูในดิน เน่ืองจากลดการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ลดปญหาการ
พังทลายของหนาดิน  ลดผลกระทบตอแมลงท่ีเปนประโยชนตอพืช หรือ 
สิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย เน่ืองจากมีลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเพิ่ม
ความหลากหลายของพันธุพืชเพื่อลดความเสี่ยงตอปญหาศัตรูพืช  รวมทั้ง
ผลกระทบในทางลบ เชน เน่ืองจากผลกระทบในเชิงการทดแทนผลผลิต 
(Output Substitution Impact) และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่ง
อาจสงผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมได คือ ถาพ้ืนที่การเกษตรเดิมมี
รูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมสูงอยูแลว  หากมีการลด
มาตรการอุดหนุนการผลิต สงผลตอราคาผลผลิตของเกษตรกร และทําใหเกิดการ
ลดพ้ืนที่ที่มีการผลิต  ก็จะเปนผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมไดเชนกัน  

             (2) ผลกระทบตอประเทศอ่ืน (เน่ืองจากการลดอุดหนุน) ผลจากการลดมาตรการ
อุดหนุนภายใต Amber Box ของประเทศที่พัฒนาแลว มีผลกระทบตอการเพ่ิม
การผลิตในประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ทําใหมีการ
ใชปจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิต (Input  
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Substitution Impact)  นอกจากนี้ คาดวาจะเกิดผลกระทบทางลบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน การเพ่ิมการผลิตของระบบเกษตรเชิงเด่ียวเปนผล
ใหธาตุอาหารในดินลดลงมากขึ้น รวมทั้งปญหาการพังทลายของหนาดิน 

• ขอเสนอแนะ 
1) การบัญญัติการสงวนสิทธิในการกําหนดมาตรการตางๆ ที่ใชสําหรับภาคเกษตรกรรม 

เพ่ือประโยชนในการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน มาตรการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมในไรนา ฯลฯ   ยืนยันสิทธิของประเทศ
ไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวโยงกับเร่ือง
การเกษตรที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน อนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสต็อกโฮลม 
ฯลฯ และควรกําหนดเปนหลักการใหชัดเจนในขอตกลงการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา วาการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวไมถือวาเปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีที่จะตองขจัดใหหมดไป
ภายหลังการเปดเสรีภาคเกษตร 
 2) การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
เนื่องมาจากการขยายการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่จะไดประโยชนจากการลดภาษีนําเขาของ
สหรัฐอเมริกา  
 
1.5 บทดานการบริการ : กรณีภาคบริการการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
การทองเที่ยวถือเปนสาขาดานบริการที่สําคัญสาขาหนึ่งซ่ึงสหรัฐฯใหความสนใจ  การ

ทองเที่ยวในที่นี้ รวมถึงกิจกรรมการบริการทุกอยางที่เก่ียวกับการทองเที่ยว เชนการขายตั๋ว 
จองที่พัก ขายของที่ระลึก การนําเที่ยว บริการอาหารและจัดเลี้ยง การขนสงนักทองเท่ียว ฯลฯ 

• ผลกระทบดานสังคม 
1) การตองออกจากอาชีพที่ทําอยู เพราะเหตุไมสามารถแขงขันตอไปไดในธุรกิจ การ

ประกอบอาชีพใหมหรือการทํา Retraining เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูอาชีพใหมก็อาจจะเปนเรื่อง
ยากสําหรับบุคคลในบางกลุมอาชีพหรืออายุ 
 2) การตองโยกยายถิ่นฐานจากเดิม เพ่ือหลีกทางแกธุรกิจบริการ (เชน การฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมหรือการวางทอกาซ เปนตน) แมจะมีการจายคาชดเชย แตการตองทิ้งถิ่นฐานเดิม
หรือตองจากพ้ืนที่บรรพบุรุษมักจะมีตนทุนทางจิตใจที่ชดเชยไมไดดวยตัวเงิน  
 3) ผลกระทบในลักษณะที่เปน Social Tension หรือความตึงเครียดทางสังคม เพราะมี
การเขามาของผูประกอบการรายใหม  
 4) การแขงที่เสรี แต (อาจจะ) ไมเปนธรรม กอใหเกิดการไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวาง
ผูประกอบการฝายไทยและตางชาติ ที่รัฐบาลไทยเองอาจจะคุมครองไมไดหรือกระทําไดไมทั่วถึง 
ทายที่สุดทําใหผูประกอบการฝายไทยเปนผูเสียเปรียบในการแขงขัน  
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 5) การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อาจจะทําใหสังคมไทยตกอยูในสภาพงอย
เปลี้ยทางเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีและความคิดริเริ่ม  
 6) รัฐ และอํานาจรัฐอาจจะถูกครอบงําหรือแทรกแซงไดดวยทุนตางชาติ ทําใหไมอาจ
คุมครองบุคคลและผลประโยชนของชาติได ตกอยูในสภาพอาณานิคมทางเศรษฐกิจที่อาศัย
กลไกการคาเสรีครอบงําสังคม และระบอบการปกครองได  
 7) ประเด็นความมั่นคง (National Security) ที่เกิดจากการทํา Cross-Border Supply
ของธุรกิจบริการยุคใหม ไมวาจะเปนความมั่นคงทางทหาร หรือ ความม่ันคงทางสังคมที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการใชเทคโนโลยีผลิตอุปทานดานบริการ (Service Supply) โดยประเทศคูสัญญา
ไมตองผานระบบการตรวจสอบใดๆ จากประเทศไทยเลย (เชน การยิงสัญญาณดาวเทียม
โดยตรงในการใหบริการภาพยนตรหรือวิดีทัศน) ทําใหไมอาจควบคุมตรวจสอบเน้ือหาของ
บริการเหลาน้ันได 

• ขอสังเกต  
ไมควรใชกฎหมายที่มีผลตอการคามาขัดขวางขอตกลงทางการคา และการลงทุน  

 
1.6 บทดานทรัพยสินทางปญญา   

• ประเด็นขอเรยีกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
 1) ตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย 
 2) ตองการใหประเทศคูเจรจาเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม 
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 หรือ 
อนุสัญญายูปอฟ) กรอบเจรจาทั้งสองประเด็นของสหรัฐอเมริกามีนัยไมแตกตางกันและมีความ
เก่ียวพันกัน กลาวคือ ตองการใหประเทศคูเจรจาปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายเพื่อการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในสิ่งประดิษฐเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตโดยตองการใหใชกฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือการ
คุมครองการประดิษฐเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย          

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิทธิบัตรของไทย เน่ืองจากตามกฎหมาย

สิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน ใหการคุมครองเฉพาะจุลินทรียที่มีการประดิษฐคิดคนขึ้นเทาน้ัน ไม
รวมถึงพืชและสัตว  

2) ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยในการคุมครองพันธุพืช ซึ่งใน
กรณีนี้คือ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เน่ืองจากหลักการ เง่ือนไข แนวปฏิบัติ
ในการคุมครองพันธุพืชตามกฎหมายคุมครองพันธุพืช แตกตางกับกฎหมายสิทธิบัตรและระบบ
การคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 อยางมาก 

3) การขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปยังส่ิงมีชีวิตทุกประเภท จะสงผลกระทบตอการ
กํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางไม 
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เปนธรรม เชน ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และหากมีการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยังพืชและสัตว อาจจะทําให
เกิดปญหาการแยงชิง ฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชประโยชนโดยมิชอบ หรือที่เรียก
กันวา Bio-piracy มากขึ้น สรางผลกระทบตอการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย 
 4) ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรและวิถีปฏิบัติของชุมชนทองถิ่น เน่ืองจากการคุมครอง
ภายใตระบบกฎหมายสิทธิบัตรมีขอหามไมใหเกษตรกรเก็บพันธุพืชที่ไดรับการคุมครอง
สิทธิบัตรไวใชในฤดูเพาะปลูกตอไป หรือ การแลกเปลี่ยนพันธุพืชกับเพ่ือนบานหรือชุมชนอ่ืน
เพ่ือการคัดเลือกปรับปรุงพันธุซึ่งไดรับการคุมครองและอนุญาตใหกระทําไดภายใตกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชของไทย 

5) ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ซึ่งตามอนุสัญญาฯ มีขอกําหนดเร่ืองการ
แจงขออนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมลวงหนา เร่ืองการแบงปนผลประโยชนอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม เรื่องการเคารพภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ถาประเทศไทยตองนําระบบ
สิทธิบัตรพืชและสัตว หรือการคุมครองพันธุพืชตามระบบอนุสัญญา UPOV มาใช จะเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขดังกลาวที่เปนพันธกรณีภายใต
อนุสัญญา CBD  เน่ืองจากภายใตระบบสิทธิบัตรและ ระบบอนุสัญญา UPOV ไมมีขอกําหนด
เง่ือนไขในการเขาถึงการแบงปนผลประโยชน และการเคารพภูมิปญญาทองถิ่นแตอยางใด 

• ขอเสนอแนะ 
1) กรอบการเจรจาในในประเด็นเร่ืองการคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตร จะตอง

ยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศสมาชิกองคการการคาโลก ที่ไดกําหนดไวในความตกลง
วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights : TRIPS)  ซึ่งเปดโอกาสใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการ
ปฏิเสธไมใหความคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรได  

2) การแสดงจุดยืนวา กฎหมายลักษณะเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสําหรับการคุมครองพันธุพืช
นั้นไมไดหมายความถึงอนุสัญญา UPOV แตอยางใด นอกจากนี้ระบบกฎหมายไทยในการ
คุมครองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ก็เปนระบบที่สอดคลองกับ
พันธกรณีของ TRIPs ไมจําเปนตองนําระบบคุมครองพันธุพืชตามอนุสัญญา UPOV หรือระบบ
สิทธิบัตรมาใช 

3) ควรเสนอใหมีการนําหลักการตางๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เก่ียวกับเร่ืองการเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเปนธรรม มาบัญญัติไวในขอตกลงเขตการคาเสรีดวย เพ่ือปองกัน
ปญหาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนโดยมิชอบและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมของไทย  
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 1.7 บทดานการระงับขอพิพาท  

• ประเด็นขอเรยีกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
1) สวนที่เก่ียวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุน (State-to-Investor) 

ซึ่งระบุไวในบทวาดวยการลงทุน  
2) สวนที่เก่ียวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับรัฐ (State-to-State) ซึ่งกําหนด

ไวเปนบทเฉพาะของการระงับขอพิพาทในสวนที่เก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 
- กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการรวม (Joint Committee) ประกอบดวยเจาหนาที่

รัฐบาลทั้งสองฝายเพ่ือควบคุมและทบทวนการดําเนินงานตามขอตกลงและเร่ือง
ของการคาระหวางประเทศ  

- กําหนดใหใชกระบวนการระงับขอพิพาทในดานแรงงานและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย ขั้นตอนตามลําดับ คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) การ
เสนอใหมีคณะกรรมการรวม (Joint committee) พิจารณาและหาวิธีการระงับ
ขอพิพาท และการจัดตั้งคณะกรรมการยุติขอพิพาท (Dispute Settlement 
Panel) 

- กําหนดใหมีการชดใชคาเสียหายโดยการประเมินดวยเงินประจําป (Annual 
Monetary Assessment) เขากองทุนซ่ึงจัดตั้งและบริหารโดยคณะกรรมการรวม 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบดานกฎหมาย 

    กลไกการระงับขอพิพาทท่ีอยูในกรอบการเจรจาเปนการใชระบบอนุญาโตตุลาการใน
สวนของบทบัญญัติระงับขอพิพาทแบบนักลงทุนตอรัฐ ถือเปนเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทย 
เพราะหากขอตกลงการจัดทําเขตการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา เดินตามกรอบขอตกลง 
NAFTA ดวยการกําหนดใหนักลงทุนมีสิทธินําขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการซึ่งสามารถดําเนินการอยางเปนอิสระจากอํานาจของศาลไทย ไดตามกฎของ 
ICSID หรือ UNCITRAL ประเทศไทยอาจตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกนักลงทุนตางชาติ อัน
เน่ืองจากกฎหมายหรือคําส่ังของรัฐที่สงผลกระทบตอการลงทุน นอกจากนี้ประเทศไทยจะไม
สามารถยึดหรือริบคืนกิจการของคนชาติสหรัฐฯไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม  จะมียกเวนกรณี
การยึดหรือริบคืนกิจการโดยอาศัยเหตุผลดานผลประโยชนสาธารณะ ซึ่งจะตองกระทําโดยไม
เลือกปฏิบัติ และตองเปนการยึดหรือริบคืนกิจการโดยกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (due 
process of law)  ทั้งยังจะตองจายคาชดเชยที่เพียงพอ เปนธรรมและโดยไมชักชาแกนักลงทุน 
ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะนี้จะสงผลกระทบดานกฎหมายและการคุมครองดานสิ่งแวดลอมตอ
ประเทศไทยอยางมาก เน่ืองจากประเทศไทยจะไมสามารถออกกฎหมายคุมครองประโยชน
สาธารณะ อีกทั้งการกระทําใดๆ ของรัฐไทยที่มีผลจํากัดหรือเปนอุปสรรคตอการลงทุน อาจทํา
ใหรัฐไทยถูกนักลงทุนสหรัฐฯฟองรองเรียกคาเสียหายชดเชย 
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2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
สืบเน่ืองจากการกําหนดใหมีการชดเชยความเสียหายโดยรัฐไทยดังกลาวขางตน    

ภาระในการชดเชยดังกลาวจะตกเปนของสาธารณชน  หากรัฐบาลไทยไมไดเตรียมการกําหนด
มาตรการทางการเงินและงบประมาณเพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ 

• ขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยไมควรยอมรับการใชกลไกการระงับขอ พิพาทโดยผ านระบบ
อนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะคดีดานสิ่งแวดลอม 

                
2. ประเด็น (Issues) สิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯและไทยใหความสนใจในการเจรจา 
2.1  การคาสัตวปา 

• ประเด็นขอเรยีกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
กรอบการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาปรากฏเง่ือนไขหนึ่งในการเจรจา คือ การ

ที่ประเทศทั้งสองจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันในอนุสัญญา CITES และมีความรวมมือกันเร่ืองการ
ควบคุมการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับพืชและสัตวปาที่อยูภายใตบัญชีการคุมครอง 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบดานมาตรการการจัดการ (Regulatory) ประเทศไทยมีความพรอมใน

ดานสถาบันและกลไกดานกฎหมายในการที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันของสนธิสัญญา CITES โดย
ภาพรวมแลว ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากความพยายามในการที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของ CITES ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES ที่มีบทบาท
มากประเทศหน่ึง และท่ีผานมาไดมีสวนสนับสนุนสําคัญในการดําเนินการของ CITES ใน
ประเด็นดานเทคนิคหลาย ๆ ประการ  

2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (Economic Impact)   
-   ผลกระทบทางตรงที่เก่ียวกับสถานการณของการคาสัตวปา  ผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจจากการเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯในระดับทวิภาคีไมนาที่จะมีผลใน
การเพ่ิมปริมาณและมูลคาการคาสัตวปาและพืชปาระหวางประเทศไทยกับ
สหรัฐฯ เน่ืองจากวาอัตราภาษีนําเขาของสินคาประเภทเหลาน้ีต่ํามากอยูแลว
หรือไมก็ไมมีภาษีนําเขาเลย  การที่ปริมาณการคาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นนาจะ
เก่ียวของกับประเด็นทางดานทัศนคติของผูบริโภคมากกวา  กลาวคือ เม่ือ
ตลาดของผูบริโภคที่มี “จริยธรรม” (Ethical Consumers) เพ่ิมมากขึ้น อุปสงค
สําหรับสัตวปาและพืชปานาจะมีแนวโนมที่ลดลง  

-   ผลกระทบทางออม เกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบตอภูมิภาคของสิ่งแวดลอมและยอนกลับมามีผล
ตอความสามารถในการเขาถึงตลาดของสหรัฐอเมริกา (Market Access) ใน
รายงาน Environmental Review ของสหรัฐฯไดตั้งขอสังเกตวา FTA ไทย- 
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สหรัฐฯอาจจะสรางโอกาสในการจัดการประเด็นทางดานส่ิงแวดลอมชายฝง
ทะเลรวมถึงสถานการณปาชายเลน และแหลงอาศัยและหากินของสัตวน้ําตาง 
ๆ ในระบบนิเวศนชายฝง   

  3) ผลกระทบดานสังคม   
สิ่งสําคัญคือ ประชาชนขาดขอมูลขาวสารจึงทําใหความรวมมือในการอนุรักษสัตวปา

และพืชปามีอยูอยางจํากัด ความพยายามในการเพ่ิมจิตสํานึกของสาธารณชนเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสัตวปาและพืชปา และความจําเปนในการที่จะลดการคาที่ผิดกฎหมายน้ันมี
ขีดจํากัดในการกระตุนความรวมมือในวงกวางที่เปนรูปธรรม   

4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- สถานภาพของการเปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES โดยหลักการแลวนาจะมี

ผลกระทบทางดานบวกตอสภาพแวดลอม  นอกจากนั้นการเปนสมาชิกของ
สนธิสัญญา CITES มีประโยชนในแงที่วามีกลไกระหวางประเทศทั้งทางดาน
กฎหมายและทางดานการจัดการที่จะ มาชวยผลักดันใหการดําเนินการ
ควบคุมเปนไปอยางเขมงวดมากยิ่งขึ้น  

- ประเทศไทยมีการดําเนินการตาง ๆ ที่จะมาสนับสนุนการดําเนินการตามขอ
ผูกพันของสนธิสัญญา CITES  

- การตกลงดานสิ่งแวดลอมเทากับเปนการเปดโอกาสในการท่ีจะระดมความ
รวมมือ   ระหวางประเทศไทยและสหรัฐฯในการควบคุมการคาสัตวปาและพืช
ปาที่ผิดกฎหมาย  จึงคาดวา การเจรจาการคาเสรีมีผลทําใหเกิดความรวมมือ
ระหวางสองประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับพิธีการทางศุลกากรและ
สถิติการคาสัตวปาที่จะมีผลตอการแกไขปญหาการคาที่ผิดกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศ 

• ขอเสนอแนะ 

การเจรจา FTA ควรสรางความชัดเจน ตั้งแตขั้นตอนของการเจรจาวาสหรัฐฯ มี Non 
Trade Concerns (NTC) ดานใดบาง และเง่ือนไขของการบังคับใชจะมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการเขาถึงตลาดของสหรัฐฯ มากนอยเพียงใด เพราะในกรณีที่มีการนําเอา NTC 
มาเปนเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาสงออกจากไทย ความคลุมเครือจะเปนผลเสีย
ตอประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีที่ขอกลาวหาไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ประกอบกับขีด
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและทางดานเทคนิคของประเทศไทยไมเพียงที่จะโตแยงขอ
กลาวหาของสหรัฐฯ 
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2.2 สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาไมไดมีขอเรียกรองเร่ืองสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) แยกออกมา

เปนหัวขอเฉพาะ แตในการเจรจาบทวาดวยการเกษตรมีประเด็นขอเรียกรองที่เก่ียวโยงกับเร่ือง 
GMOs ในลักษณะที่นําไปสูการเปดเสรีการคาสินคา GMOs มากขึ้น ดังนี้  

1) ตองการใหประเทศคูเจรจายึดถือขอตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : 
SPS ) ภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด  

2) ตองการใหประเทศคูเจรจาขจัดมาตรการตางๆ ทางดานการคาที่สงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีชีวภาพ เชน การติดฉลากสินคา GMOs เปนตน  

• ผลกระทบ   

   1) ดานกฎระเบียบ 
   การยึดถือปฏิบัติตามความตกลง SPS ภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด จะเปน
ผลทําใหประเทศไทยไมอาจใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐอเมริกาที่เปน 
หรือ มีสวนผสมจากสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) หรือ จากเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ 
เพ่ือการ ปกปองคุมครองระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม หรือ ไมอาจจํากัดการนําเขาโดยใชเหตุผล
ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม เน่ืองจากตามเง่ือนไขในองคการการคาโลก การใชมาตรการ
ทาง SPS ตอการคา จะตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรพิสูจนอยางชัดเจนเสียกอน แตในกรณี 
GMOs นั้น ยังไมมีขอสรุปทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับผลกระทบของ GMOs ซึ่งเปนที่ยอมรับ  
โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว 

2) ดานสิ่งแวดลอม 
- ผลกระทบตอเน่ืองจากขอจํากัดในการใชเหตุผลทางดานสิ่งแวดลอมมาจํากัด

การนําเขาสินคา GMOs จึงทําใหประเทศไทยตองแบกรับความเสี่ยงจาก
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสินคา GMOs จากสหรัฐฯที่
เขามาในประเทศไทยมากขึ้น  

- ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม ที่ไทยเปนภาคีสมาชิก เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือ มีความประสงคที่จะเปนภาคีสมาชิก เชน พิธีสารวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากหลักการและแนวปฏิบัติของความตกลงพหุภาคี
ดานส่ิงแวดลอมที่กลาวถึงมีความขัดแยงกับหลักปฏิบัติเร่ือง SPS ในองคการ
การคาโลก  
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3) ดานเศรษฐกิจ 
- มาตรการสําคัญประการหนึ่งที่ใชกํากับควบคุมการใชประโยชนจาก GMOs คือ 

การติดฉลากสินคา ในการติดฉลากที่เปนระบบบังคับนั้น ผูขายจําเปนจะตองทาํ
การแยกแยะวัตถุดิบตั้งแตตนทางไปจนตลอดหวงโซอุปทาน ซึ่งจะทําใหมี
ตนทุนสูงขึ้น  

- เหตุผลประการหนึ่งของการสนับสนุนการใชประโยชนจากพืช GMOs คือ การ
ลดสารเคมีการเกษตร ซึ่งจะเปนการลดตนทุนของเกษตรและมีผลดีตอ
สิ่งแวดลอม  แตปรากฏงานศึกษาที่พบวา ไมเปนเชนน้ัน 

 4) ดานสังคม 
- ความขัดแยงระหวางผูปลูกพืช GMOs กับเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียบริเวณ

ขางเคียงที่ไมตองการปลูกพืช GMOs ที่อาจไดรับผลกระทบจากการปนเปอน
ของพืช GMOs และตองเพ่ิมตนทุนในการปองกันการปนเปอน   

- ความขัดแยงภายในชุมชน และ/หรือ ระหวางกลุมที่สนับสนุนการใชพืช GMOs 
กับกลุมที่คัดคานการใชพืช GMOs 

 
ขอเสนอแนะ 

         1. กําหนดเปนหลักการไวอยางชัดเจนในเน้ือหาของขอตกลงเขตการคาเสรีวา ขอบท
ตางๆ ในขอตกลงฯ จะไมมีผลตอการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิและหนาที่ของประเทศไทย ที่มีอยู
ภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศเปนภาคีสมาชิก ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต  

2. นําเอามาตรการตางๆท่ีเปนประโยชนตอการกํากับดูแล ควบคุมการใชประโยชนจาก 
GMOs โดยเฉพาะมาตรการที่มีการบัญญัติไวในความตกลงระหวางประเทศมาบรรจุเพ่ิมเติม
เปนขอบทในขอตกลงเขตการคาเสรี  

3. เรงผลักดันการใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การเขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาวจะทําใหประเทศไทยสามารถใชหลักการ Precautionary 
Approach มาใชตอการดูแลจัดการปญหา GMOs ไดโดยมีฐานทางกฎหมายระหวางประเทศ
รองรับ  

4. เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประเทศไทยควรเรง
ผลักดันการจัดทําและประกาศใชกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Law) เพ่ืออุด
ชองโหวทางกฎหมาย และใหรัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือการกํากับดูแล GMOs ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.3 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
หัวขอการเจรจา FTA ระหวางไทย-สหรัฐฯไมไดระบุหรือมีขอเรียกรองโดยตรงเกี่ยวกับ

การเปดเสรีการลงทุนดานพลังงานเปนการเฉพาะ แตมีความเปนไปไดที่ผูประกอบสหรัฐฯจะให
ความสนใจลงทุนเพ่ือการผลิตไฟฟาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งเพื่อปองกันกรณีพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นและใหเกิดความสอดคลองกับพันธกรณีที่สหรัฐอเมริกาไดใชในการเจรจาเขตการคาเสรี
กับทุกประเทศในเรื่องดังกลาวมี 2 ประเด็นสําคัญ คือ (1) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟา  
และ (2) การขนสง 

• ผลกระทบ 
1) ประเด็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟา  เปนผลกระทบทางออมในเร่ืองความ

เสี่ยงที่รัฐไทยอาจจะถูกฟองรองโดยเอกชนจากสหรัฐฯในประเด็นดังนี้  
- ประเด็น National Treatment  เน่ืองจากปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตยังเปน

ผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังควบคุมทรัพยากรที่สําคัญคือ
ระบบสายสง จึงอาจเปนปญหาที่ถูกฟองในประเด็น National Treatment ได 

- ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาขนาดใหญที่อาจจะถูกยกเลิก หรือ ไม
อนุญาตใหดําเนินการหลังจากที่ไดรับสิทธิใหดําเนินการจัดตั้งโรงไฟฟาไปแลว  
ตามขอตกลง FTA เร่ืองมาตรการการยึดทรัพยของเอกชน (expropriation) รัฐ
ไทยมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเอกชนสหรัฐฯ ฟองรองเรียกคาเสียหาย  ฝายไทย
คงตองตอรองกับสหรัฐฯเพื่อใหมีเวลาในการปรับโครงสรางทางกฎหมายและ
สถาบัน กอนการบังคับใชตามขอบัญญัติดานการลงทุนเรื่องมาตรการการยึด
ทรัพยของเอกชนตามขอตกลง FTA 

- ผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงพหุภาคีที่ไทยเปนสมาชิก
แตสหรัฐฯ ไมไดเปน โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCCC) หรือ ขอตกลงกลไกสะอาดของพิธีสารเกียวโต 

 2) ประเด็นการขนสง 
           ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

การเปดการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาน้ัน นาจะมีผลใหปริมาณการคา
ชิ้นสวนรถยนตและมอเตอรไซดเพ่ิมมากขึ้น สวนในดานของอุตสาหกรรมประกอบรถยนตนั้น
เน่ืองจากรายละเอียดสินคาที่มีความแตกตางกัน จึงมีความเปนไปไดที่ประเทศไทยจะมีโอกาส
ในการสงออกรถปคอัพไปสหรัฐอเมริกา ขณะที่สหรัฐอเมริกาสงรถยนตนั่งสวนบุคคลมามาขาย
ในประเทศไทยมากขึ้น 
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ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
           หากมีการเปดการคาเสรีระหวางประเทศไทย-สหรัฐอเมริกาแลว คาดวาสหรัฐอเมริกา
อาจยายฐานการผลิตรถยนตเขามาในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม
ที่ตางกันของไทยกับสหรัฐฯจะเปนส่ิงจูงใจใหสหรัฐฯหันมาลงทุนเก่ียวกับรถยนตในประเทศไทย
มากข้ึน  แตการยายฐานการผลิตรถยนตเขามานี้อาจทําใหไทยตองรับภาระจากการปลอย
มลพิษสูสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้น (energy incentive) ซึ่งน่ันคือ ไทยกลายเปน
ฐานในการปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้นดวย 

• ขอเสนอแนะ 

1) การเจรจาควรปองกันไมใหสหรัฐอเมริกายกประเด็นของการพัฒนาเทคโนโลยีลด
กาซเรือนกระจก ตามพิธีสารเกียวโต หรือ กลไกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการลดกาซเรือนกระจกที่
จะเกิดขึ้นในภายหนา โดยที่สหรัฐมิไดมีสวนในกลไกนั้น ๆ มาเปนเคร่ืองมือหรือขอพิพาทในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย   

2) การยายฐานการผลิตเขาในประเทศไทยเปนการเพ่ิมตนทุนแฝงของการกําจัดของเสยี
และการเพ่ิมการใชพลังงานมากขึ้น  ดังนั้น ในการเจรจาควรเปดชองใหสามารถควบคุมพ้ืนที่
การลงทุนหรือพ้ืนที่ตั้งโรงงานได โดยใชคาหรือมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือ    
 
2.4 สินคาและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
จากการเทียบเคียงเน้ือหาขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางสหรัฐอมริกากับประเทศตางๆ 

ในบทวาดวยสิ่งแวดลอม พบวาประเด็นสินคา/อุปกรณเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมน้ันมีปรากฏอยูใน
ขอตกลงมีเน้ือหาสรุปคือ สหรัฐอเมริกาสนับสนุนใหมีการคาและการลงทุนดานเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมเพ่ือชวยปกปองและปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมของประเทศคูสัญญา   

• ผลกระทบ 
ผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาในเรื่องของเทคโนโลยี  

สิ่งแวดลอมน้ันเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีเปนสวนหลัก แตเน่ืองจากไทยมีศักยภาพใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมบางประเภทโดยเฉพาะเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย  ซึ่งหากมีการ
แขงขันจากตางประเทศสูง  อาจชะลอการขยายตัวทางเทคโนโลยีได   
  1) ดานกฎระเบียบ 

การตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาน้ัน อาจทําใหไทยตองเพิ่มระดับความ
คุมครองส่ิงแวดลอม และบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหไทยตองเพ่ิม 
การนําเขาสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากตางประเทศมากขึ้น  
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2) ดานเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยควรใชประโยชนจากการตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา  

เพ่ือลดภาษีการนําเขาสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือประโยชนในการ
บําบัดมลพิษและสิ่งแวดลอมเปนหลัก  อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมระดับความคุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น 
แตไมควรใหการนําเขามาเปนเง่ือนไขการเจรจาเพ่ือยกระดับคามาตรฐานสิ่งแวดลอมใหเทากับ 
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการใชมาตรฐานผลิตภัณฑเขามาเปนเง่ือนไขในการสงออก     

3) ดานสิ่งแวดลอม  
การตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา อาจทําใหสหรัฐอเมริกามีการยาย

ฐานการผลิตสินคา หรือชิ้นสวนที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมบางรายการเขามาตั้งในไทย ซึ่งถา
สหรัฐอเมริกายายฐานการผลิตที่เปนเทคโนโลยีระดับสูงเขามา ก็อาจเปนประโยชนในดานของ
ความรูและทักษะกับคนไทยที่อยูในสายงานการผลิตนั้นได  แตในขณะเดียวกัน การยายฐาน
การผลิตอาจขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในประเทศได โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทองถิ่น    

• ขอเสนอแนะ 

1) การเปดเสรีการคากับสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมควรจํากัดเฉพาะบางรายการที่
ไมแขงขันกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยเอง 

2) การกําหนดใหมีชวงเวลาของการลดภาษีการนําเขาสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อการแขงขัน 
 
2.5 สินคาใชแลว 

ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกาเน้ือหาขอตกลงการเปดการคาเสรี
ระหวางสหรัฐอมริกากับประเทศตางๆ ในบทส่ิงแวดลอมไมพบประเด็นเรื่องวัตถุดิบการรีไซเคิล  
แตประเด็นน้ีมีสวนเกี่ยวของกับกับสิ่งแวดลอมและการลงทุนโดยตรง  จึงควรมีการพิจารณาและ
เสนอใหเปนประเด็นขอเรียกรองเพ่ิมเติมในการเจรจาทําความตกลงการเปดการคาเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา 

• ผลกระทบ 
1) ดานกฎระเบียบ 

 การทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาน้ันตองปองกันไมใหมาบังคับใหประเทศ
ไทยตองปรับกฎระเบียบใหเขมงวดขึ้น ทั้งน้ี หากตองมีการปรับกฎระเบียบของไทยควรเปนไป
ดวยความสมัครใจและอยูบนพื้นฐานความพรอมของประเทศไทยเอง 

2) ดานเศรษฐกิจ 
การนําเขาวัตถุดิบใชแลวจากสหรัฐอเมริกา ทําใหไทยลดตนทุนการผลิตจากการใช

วัตถุดิบใหมลง  แตไทยอาจตองเพ่ิมตนทุนในดานของการนําเขาเทคโนโลยีการทําวัตถุดิบที่ใช
แลวใหบริสุทธิ์จากตางประเทศ  อีกทั้งตองหาตลาดรองรับสินคารีไซเคิล  ดังนั้น การนําเขา 
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วัตถุดิบใชแลวจากสหรัฐอเมริกาที่มีภาษีที่ลดลงเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะประเมินมูลคา
การสงออกสินคารีไซเคิลคืนสูตลาดตางประเทศได  เน่ืองจากตองพิจารณาปจจัยอ่ืนรวมดวย 
เชน ความนิยมในการใชสินคา ฯลฯ 

3) ดานสิ่งแวดลอม 
การนําวัตถุดิบใชแลวมาเขาสูกระบวนการใหมนั้นเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติได

อยางคุมคาไดวิธีการหน่ึง  แตคงตองเหลือสวนที่ไมสามารถนํากลับมาใชได  ซึ่งสวนที่เหลือน้ี
อาจทําใหไทยตองรับภาระในการกําจัดตอไป   ไทยจึงควรตองมีมาตรการรองรับเพ่ือปองกัน
อันตรายจากการกําจัดของเสียเหลาน้ีอยางรัดกุม   

• ขอเสนอแนะ 

1) ประเทศไทยควรเสนอใหสหรัฐอเมริกายกเวน/ลดภาษีสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบใชแลว
ที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาใหกับประเทศไทย 

2) การผลิตสินคาจากวัสดุรีไซเคิลเสมือนเปนการลดปริมาณขยะใหกับสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงควรใหการรองรับและสนับสนุนสินคาจาดวัสดุรีไซเคิลของไทยในสวนนี้ดวย   
 3) ประเทศไทยตองสามารถใชเง่ือนไขในการปกปองสิ่งแวดลอมมาเปนตัวกําหนดเพ่ือ
ไมใหเกิดการเสียเปรียบทางการลงทุน และเกิดขอพิพาทตามมาภายหลัง 
 
2.6 กุงทะเล 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
1) เร่ืองการคาสินคา (Trade in Goods) ในเรื่องการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรและภาษี

อ่ืนๆ สําหรับสินคากุงและผลิตภัณฑ  และการเจรจาเรื่องการขจัดมาตรการทางดานการคาที่มิใช
ภาษี (NTB) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

2) เรื่องสิ่งแวดลอม (Environment) ประเด็นการเจรจาที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเรื่องกุงทะเล 
คือ ขอเรียกรองของสหรัฐฯที่ตองการใหประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทํา FTA ไทย-สหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการ

ขยายการเพาะเลี้ยงกุงและการจับกุงจากธรรมชาติมีหลายประการ ดังนี้ 
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการขยายพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงกุง 

        รายงานผลการสํารวจขอเท็จจริงและผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดําระบบความเค็มต่ําโดยคณะกรรมการศึกษาขอมูลเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ํา
จืดของกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมพบวา มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในหลายดาน เชน คุณภาพดิน  คุณภาพนํ้า  ผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช  และผลกระทบทางดานสังคม ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
การใชและการถือครองที่ดิน  การแยงชิงทรัพยากรนํ้า ความขัดแยงระหวางกลุม 
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อาชีพตางๆ ฯลฯ  นอกจากน้ี ยังมีปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
ของเสียมลพิษที่ปลอยออกมาในกระบวนการผลิต 

2) ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
         กรณีกุงขาวซึ่งไมไดมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย เปนกุงพ้ืนเมืองในประเทศอเมริกาใต 
ซึ่งถือไดวาเปนสัตวน้ําพันธุตางถิ่น (Alien Species) ทําใหเกิดผลกระทบจากการนําชนิดพันธุ
ตางถิ่นเขามาเลี้ยงมีสองประการใหญ คือ (1) การนําโรคซ่ึงไมเคยปรากฏของการระบาด
ปนเปอนเขามากับพันธุตางถิ่น และ (2) พันธุตางถิ่นอาจมีผลกระทบในดานซ่ึงไมเอ้ือตอการ
ดํารงชีวิตของพันธุเจาบาน   

3) ผลกระทบจากการจับกุงจากธรรมชาติ 
ผลกระทบตอการจับพอแมพันธุกุงจากธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของการ

เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไมมีการพัฒนาทางพันธุกรรม เพ่ือนํากุงกุลาดําจากบอ
เลี้ยงมาเปนพอแมพันธุเพ่ือผลิตลูกกุง   
 

• ขอเสนอแนะ 

1) จากกรณีศึกษาคําตัดสินขององคกรอุทธรณของ WTO ในคดีกุง-เตาทะเล  ดังน้ัน ใน
การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ฝายไทยควรเรียกรองใหมีการกําหนดหลักการและเง่ือนไขของการ
ใชการกระทําทางการคาเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน โดยมุงใหการคาและสิ่งแวดลอมมีผล
สนับสนุนตอกัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถใชมาตรการตางๆ เพ่ือการดูแลจัดการปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการคาขายกับสหรัฐฯไดโดยไมถูกฟองรองจากสหรัฐฯ   ทั้งน้ี ควร
กําหนดใหเปนที่ชัดเจนดวยวา ไมใหมีการใชบังคับกับกระบวนการและวิธีการผลิตสินคา 
(Production Process and Methods : PPMs)  เน่ืองจากจะเปนปญหาอยางมากตอประเทศ
ไทย ดังเชนที่เกิดขึ้นในกรณีขอพิพาทเร่ืองกุง-เตาทะเล 

2) การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
เน่ืองมาจากการขยายการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และการจับกุงทะเล 
 
2.7 ปาไม 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
1) หัวขอการคาสินคา วัตถุประสงคการเจรจาในหัวขอน้ีที่กําหนดไวในกฎหมาย TPA 

2002 และในกรอบการเจรจาตามเอกสารที่ผูแทนการคาสหรัฐฯ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภา คือ  
- การขจัดภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน รวมถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการคา

ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
- การขจัดอุปสรรคการคาที่ไมใชภาษีตาง ๆ ในประเทศไทยที่มีตอสินคาสงออก

ของสหรัฐฯรวมถึงอุปสรรคอันเกิดจากการออกใบอนุญาตสินคาเกษตรกรรม
และสินคาอ่ืน ๆ  
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2) หัวขอส่ิงแวดลอม ประเด็นการเจรจาที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเร่ืองปาไม คือ ขอเรียกรอง
ของสหรัฐฯที่ตองการใหประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบตอพ้ืนที่ปาอนุรักษ 

        หากพิจารณาในแงผลกระทบจากการลดภาษี ผลจากการทํา FTA ไมนามีผลกระทบตอ
พ้ืนที่ปาอนุรักษ เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ คือ 

- นับตั้งแตมีการปดปาตั้งแตป 2532 และยกเลิกสัมปทานการทําไมทั้งหมดในป 
2535 ประเทศไทยไดพ่ึงพาการนําเขาไมจากตางประเทศ และมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตไมแผนเพื่อทดแทนไมจากธรรมชาติโดยใชวัตถุดิบในประเทศ  

- การขยายการสงออกไมไปสหรัฐฯไมนาจะเกิดขึ้น เพราะอัตราภาษีนําเขาไม
ของสหรัฐฯ คอนขางต่ําอยูแลว และหากมีการขยายตัวทางดานการคาขายไม
และผลิตภัณฑ ไมนาจะมีผลกระทบตอการทําไมอยางผิดกฎหมาย เน่ืองจาก
สินคาไมที่สงไปขายไดมาจากไมที่ปลูกในสวนปา และไมจากการนําเขา ไมได
เปนไมจากปาธรรมชาติหรือในเขตพื้นที่อนุรักษ แมวาจะยังมีการลักลอบตัดไม
อยูในปจจุบัน  แตไมไดตัดเพ่ือการสงออก เน่ืองจากกฎระเบียบควบคุมดาน
การสงออกที่เขมงวด  

- ขอเรียกรองของสหรัฐฯในบทวาดวยสิ่งแวดลอมในประเด็นเรื่องการบังคับใช
กฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ นาจะสงผลในทางบวกตอการดูแล
รักษาทรัพยากรปาไม 

2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
          หากมีการขยายพ้ืนที่การปลูกไมโตเร็วเพ่ือการสงออกโดยการปลูกเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ
อาจสงผลกระทบตอปญหาส่ิงแวดลอมในหลายดาน เชน ความขัดแยงดานการใชที่ดิน การชะ
ลางพังทลายของหนาดิน ปญหาการแยงนํ้า ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ  
นอกจากนี้ หากมีการอนุญาตใหนักลงทุนจากสหรัฐฯเขามาทําธุรกิจดานปาไม การปลูกปา (จาก
การเจรจาเปดเสรีดานการลงทุน) อาจนําไปสูปญหาความยุงยากของไทยตอการดําเนินโครงการ
CDM ภายใตพิธีสารเกียวโต หรือ การปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ในความตกลงระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมที่ไทยเปนภาคีสมาชิก แตสหรัฐฯไมไดเปนภาคี 

• ขอเสนอแนะ 

1) ควรใหความสําคัญอยางยิ่งตอการเจรจาเรื่องแหลงกําเนิดสินคา เพราะไทยนําเขาไม
จากตางประเทศมาใชในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ กอนการสงออก 

2) ควรมีการสรางความรวมมือระหวางไทย-สหรัฐฯ ในประเด็นการดูแลจัดการสวนปา
การผลิตและการคาไมที่ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด 
 
 



 บทสรุปผูบริหาร - 30 

2.8 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯไมมีขอบทวาดวยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเปน

การเฉพาะ อยางไรก็ตาม เน้ือหาการเจรจาใน FTA ที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีอยูในหลายหัวขอ ไดแก 

1) การเจรจาดานการเปดเสรีภาคเกษตร ในประเด็นเรื่องการลดการอุดหนุน และเรื่อง
การปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการขยายการเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียว 

2) การเจรจาดานทรัพยสินทางปญญา ในประเด็นเรื่องการขยายความคุมครองสิทธิบัตร
สิ่งมีชีวิตซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายดานการคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทย  

3) การเปดเสรีสินคาส่ิงมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม ซึ่งทางสหรัฐฯมีขอเรียกรองใหประเทศ
ไทยยึดถือขอตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS ) ภายใตองคการการคาโลก
อยางเครงครัด และตองการใหประเทศไทยขจัดมาตรการตางๆทางดานการคาที่สงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

4) การเจรจาดานการลงทุน ซึ่งทางสหรัฐฯมีขอเรียกรองใหประเทศไทยใหความ
คุมครองสิทธิประโยชนนักลงทุนในระดับที่สูง และมีขอบเขตความหมายการลงทุนครอบคลุมถึง
เรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบจากการเปดเสรีการเกษตรตอความหลากหลายทางชีวภาพ  
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากผลการเปดเสรีการเกษตร ที่

จะทําใหมีการขยายพื้นที่การปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการสงออกมากขึ้น  กรณีตัวอยางที่สะทอน
ปญหาน้ีไดชัดเจน คือ เร่ืองขาว  ในปจจุบัน ความหลากหลายของพันธุขาวปลูกไดลดลงไปมาก 
ซึ่งเปนอันตรายอยางมากหากมีการระบาดของโรคหรือแมลง อาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงและกวางขวาง ดังน้ัน หากมีการขยายตัวของการสงออกขาวเพิ่มขึ้นจากผลการทํา FTA 
ไทย-สหรัฐฯ จะมีผลกระทบตอการเพ่ิมความรุนแรงของปญหาการลดลงของความ
หลากหลายของพันธุกรรมขาวยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีปญหาผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับ
พันธุ พืชชนิดอ่ืนๆและดานปศุสัตว ซึ่งมีรายงานระบุวาผลจากการนําเขาพันธุสัตวจาก
ตางประเทศมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก ทําใหมีการละเลยพันธุสัตวพ้ืนเมือง  ซึ่งกําลังจะสูญพันธุไป
จากประเทศไทย  
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2) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายของไทย กรณีพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 
กฎหมายสิทธิบัตรจากขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาในประเด็นการขยายใหความ

คุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตทุกประเภท คือ สัตว พืช และจุลินทรีย  และหากไทยยอมรับขอ
เรียกรองดังกลาว จะสงผลกระทบในดานการดูแลกํากับการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย  ปญหาการฉกฉวยนําทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชอยางไมเปน
ธรรม (โจรสลัดชีวภาพ) รวมทั้งปญหาดานการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 

3) ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมและชนิดพันธุตางถิ่น 
          ขอเรียกรองของสหรัฐฯใน FTA ใหประเทศไทยยึดถือขอตกลงวาดวยการใชมาตรการ
ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด และตองการให
ประเทศไทยขจัดมาตรการตางๆทางดานการคาที่สงผลกระทบตอเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งหาก
ประเทศไทยยอมรับตามขอเรียกรองดังกลาว จะเปนผลใหไทยตองเปดรับสินคาที่เปนหรือมี
สวนประกอบที่ เปนส่ิงมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมเขามามากขึ้น รวมทั้งส่ิงมีชีวิตที่ไมไดมี
แหลงกําเนิดในประเทศไทยหรือชนิดพันธุตางถิ่น (Alien Species) ซึ่งสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม  

4) ผลกระทบจากเรื่องการคุมครองการลงทุน  
ขอบทวาดวยการลงทุนในความตกลง FTA มีเน้ือหากวางกวาขอกําหนดที่มีอยูในความ

ตกลงทริปส (TRIPs) และไดนําหลักการเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) มาใชโดยไมมี
ขอยกเวนดังเชนที่กําหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศ   กอปรกับความไมชัดเจนวา “สิทธิ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา” ภายใตขอบทดานการลงทุนที่อาจนําไปสูกระบวนการยุติขอ
พิพาทมี ความหมาย ขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก “มาตรการบังคับใชสิทธิ”  
(Compulsory License) ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถเรียกรองความเสียหายในดานธุรกิจได  ดังน้ัน 
จึงมีความเปนไปไดสูงวา ปญหาขอพิพาทดานการลงทุนจะนําไปสูการปรับแกกฎหมายดาน
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศกําลังพัฒนา  แมวากฎหมายเหลาน้ันจะมีความสอดคลองกับ
ความตกลงทริปสอยูแลวก็ตาม 

• ขอเสนอแนะ 

1) ไมยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐฯ ในประเด็นเรื่องการคุมครองพืชและสัตวภายใต
ระบบสิทธิบัตร เน่ืองจากจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให
เกิดความยั่งยืนและความเปนธรรม โดยฝายไทยจะตองยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศ
สมาชิก WTO ที่ไดกําหนดไวในความตกลงทริปส ซึ่งเปดโอกาสและใหสิทธิแกประเทศสมาชิก
ในการปฏิเสธไมใหความคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรได และสามารถจัดทํา
กฎหมายเฉพาะ (Sui generic System) เพ่ือการคุมครองสิ่งมีชีวิตได 
 2) ยืนยันสิทธิและพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ และควรกําหนดเปนหลักการให
ชัดเจนในความตกลง FTA ไทย-สหรัฐฯ วาการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาว ไมถือวาเปน 
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อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี และไมเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิของนักลงทุนที่ไดรับการ
คุมครองภายใตความตกลง FTA 
  
2.9 การคาปะการังและสัตวนํ้าที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 

• ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกา 
กรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯตามที่ปรากฏในปจจุบัน จะยังไมพบประเด็นที่

สหรัฐฯตองการหยิบยกขึ้นมาเจรจา ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัย
อยูในระบบนิเวศปะการัง อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดสูงที่สหรัฐฯจะผลักดันใหมีการยอมรับ
เง่ือนไขและกําหนดขอผูกพันในประเด็นการปกปองสิ่งแวดลอมที่มีความเชื่อมโยงกับการคา
ระหวางประเทศซ่ึงอาจจะสงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบในแงของอํานาจการตอรองและการ
แขงขัน เน่ืองจากมีตนทุนสูงขึ้นในการควบคุมและติดตามตรวจสอบเพ่ือใหการอนุรักษปะการัง
และสัตวน้ําที่อาศัยอยู ในระบบนิเวศปะการังเปนไปตามมาตรฐานที่สหรัฐฯ ตองการ 
ขณะเดียวกัน หากมองในแงบวก อาจถือไดวา เปนโอกาสกระตุนและสงเสริมใหประเทศไทย
ปรับปรุงมาตรฐานการอนุรักษทรัพยากรปะการัง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ
ปะการังอยางไดผลในระยะยาว ทั้งน้ี ภายใตการวิเคราะหสถานการณและความตองการรับความ
ชวยเหลือของไทยอยางรอบคอบ  ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอระบบนิเวศปะการังจาก
การลงทุนดานการทองเท่ียวดวย 

• ผลกระทบ 
        ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐฯในสวนที่เก่ียวของกับปะการังนาจะ
มาจากประเด็นขีดความสามารถในการปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
และการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของไทย ซึ่งนอกจากจะเปนจุดออนใหสหรัฐฯ ส า ม า ร ถ
ยกขึ้นมาเปนเหตุผลเพ่ือกีดกันการคาแลว ยังอาจมีผลกระทบตอเนื่องถึงความสามารถในการ
ปองกันความเสียหายตอทรัพยากรปะการัง อันเนื่องมาจากการลงทุนในสวนของการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวชายฝงในประเทศไทยอีกดวย 
    1) ดานนโยบายและการจัดการ 
   การดําเนินงานดานนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับปะการังของไทยเพื่อใหมีการ
จัดการปะการังโดยสอดคลองกับคุณคาทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ  และไดมีการจัดทําแผน
แมบทการจัดการปะการังของประเทศ   อยางไรก็ดี นโยบายและกฎหมายที่กลาวมานั้น ยังไมมี
ความสมบูรณ  เน่ืองจากยังไมมีความพยายามของรัฐที่จะปรับปรุงมาตรการที่กําหนดไวในแผน
แมบทการจัดการปะการังของประเทศ ใหมีความเขมงวดและครอบคลุมประเด็นปญหามาก
ยิ่งขึ้น 
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2) ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
- ปญหาดานการอนุรักษปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง ยัง

เปนประเด็นที่ รัฐบาลไทยและภาคประชาชนยังตองชวยกันหาวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดในการแกไข เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  ไมใหเกิดผลเสียตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น  การพัฒนารายไดของประเทศและการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝงและทางทะเลของประเทศ  และหากสหรัฐฯใชเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม
ขึ้นมาอาง  อาจกระทบตอแนวทางการใชชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
ชายฝง  

- ปญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในทะเลไทยยังคงเปนปญหาที่อยูใน
ระหวางการหาทางปองกันและแกไข  

- แนวปะการังถือวาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีความสําคัญสูงสุดของไทย
สามารถทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ดี กิจกรรมที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยวในแนวปะการังหลายรูปแบบ อาจสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศ   ทําใหแนวปะการังหลายแหงของประเทศไทยเสื่อมสภาพลง 

- การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝง เชนการสรางทาเทียบเรือ โรงไฟฟา และโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตนเปนปจจัยเพ่ิมความเสื่อมโทรมของแนวปะการังและระบบ
นิเวศปะการัง  ปญหาดังกลาวคือปจจัยที่อาจทําใหสหรัฐฯหยิบยกขึ้นมาใช
ประโยชนในการเจรจาและเปนขอเรียกรองในภายหลังได 

• ขอเสนอแนะ 

1) ควรมีการหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่เจรจากับหนวยงานที่ดูแลดานการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง เพ่ือใหแนใจวาการคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 
ตลอดจนการอนุรักษระบบนิเวศปะการังของไทยจะไมถูกนํามายกเปนเง่ือนไขหรือประเด็น
ฟองรองในกรณีอ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวของ เชน การลงทุน และการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม เปน
ตน 

2) นาจะเปนโอกาสที่ไทยอาจหารือรวมกับสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ตามหลักวิชาการและประสบการณที่สหรัฐฯ
รวบรวมไวและมีการศึกษาคาควาเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา  
 
2.10 ของเสียอันตราย 

ประเด็นขอเรียกรองในการเจรจาของสหรัฐอเมริกาเร่ืองของเสียอันตราย (Hazardous 
Waste) ไมไดถูกหยิบยกเปนหัวขอเฉพาะของการเจรจา FTA ระหวางไทย-สหรัฐฯ  แตในหัวขอ
การเจรจาดานสิ่งแวดลอมมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเสียอันตรายซ่ึงอาจมีลักษณะที่จะ
นําไปสูการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของเสียอันตรายในประเทศไทย  อีกทั้งยังอาจนําไปสูกรณีพิพาท
ทางการคาที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะถูกฟองรองในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสีย 



 บทสรุปผูบริหาร - 34 

อันตรายใหเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก  แตสหรัฐฯ
ไมไดเปนภาคีสมาชิก ประเด็นในดานส่ิงแวดลอมที่เก่ียวโยงกับเรื่องของเสียอันตราย  ไดแก 

1) สหรัฐฯ กลาววาประเทศไทยมีปญหาเก่ียวกับของเสียอันตราย ที่ยังไมมีการจัดการ
ใหดีเทาที่ควร 

2) สหรัฐฯ มีทาทีแสดงความสนใจในการทําธุรกิจ recycle ในประเทศไทย 
3) มีความเปนไปไดที่จะเกิดกรณีพิพาท อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล ที่เก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตราย 

• ผลกระทบ 
1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
การเปดการคาเสรี หรือ FTA ระหวางไทยและสหรัฐฯ  มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการ

ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยเอกชนสหรัฐฯสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม ประเทศไทยอาจเกิด
ปญหา “Pollution Haven” จากการลงทุนของสหรัฐฯ กลาวคือ ประเทศกําลังพัฒนากลายเปน
แหลงรองรับมลพิษจากการลงทุนของประเทศพัฒนาแลว  เนื่องจากการที่ผูลงทุนสวนใหญของ
ประเทศพัฒนาพยายามแสวงหาฐานการผลิตที่มีตนทุนต่ํา  อันจะมีผลใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการ คา  ซึ่งรวมถึงการลงทุนฐานการผลิตที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ต่ํากวา  หากมีการ
ลงทุนดานการจัดการของเสียอันตรายของสหรัฐฯเพ่ิมขึ้นดวย  ก็อาจชวยทําใหความสามารถใน
การจัดการปญหาของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได   แตตองมีมาตรการบังคับใชกฎหมายในการ
ปองกันไมใหเกิดการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายเพื่อไมใหเกิดปญหาของเสียอันตรายที่จะทวี
ความรุนแรง  และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการสงของ
เสียอันตรายที่แฝงเขามาในลักษณะธุรกิจรีไซเคิล (recycle)  

2) ผลกระทบดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ 
- แมหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของไดมีการยกรางกฎหมายวาดวยการจัดการของเสีย

อันตราย แตกฎหมายดังกลาวยังไมประกาศใช อีกทั้งกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
ก็ไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลายเปนจุดออนที่สหรัฐฯอาจ
ใชโจมตีไทยภายใตบทส่ิงแวดลอมของขอตกลง FTA สหรัฐฯอาจนําเปน
ประเด็นที่จะเรียกรองใหไทยตองรับผิดชอบตอการปลอยใหเกิดการละเมิด
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมหลายคร้ัง  ซึ่งรวมไปถึงการเสียคาปรับได  แมดูจะมี
ผลดีตอการบังคับใชกฎหมายของไทยเอง  แตประเด็นเหลาน้ีอาจถูกหยิบยกไป
ใชในการตอรองดานการคาเร่ืองอ่ืนๆของสหรัฐฯ ซึ่งจะกลับมามีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของไทยได 

- สหรัฐฯมีแนวคิดที่จะใชหลักของความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer 
Responsibility : EPR)  ซึ่งเปนที่มาของระเบียบ WEEE ที่ทางสหภาพยุโรป
พัฒนาขึ้นมาเชนกัน ซึ่งอาจมีผลใหไทยในฐานะฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม 
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อิเลคทรอนิคสใหสหรัฐฯตองรับผิดชอบตอซากและเศษเหลือทั้งของผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเลคทรอนิคสมากขึ้นไปดวย 

- สหรัฐฯมีระบบการจัดการและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีกฎหมายและมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งหากเปรียบเทียบการ
กําจัดของเสียอันตรายกับประเทศไทยซ่ึงมีความพรอมในเร่ืองของโครงสรางทั้ง
ทางกฎหมายและเทคโนโลยีนอยมาก ขณะที่การเปดเสรีทางการคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวโนมวาจะทําใหเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
มากข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก ดังน้ัน ของเสียอันตรายที่ เกิดจาก
อุตสาหกรรมยอมจะมีมากขึ้นดวย และเพื่อใหสามารถดําเนินการดานน้ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลก  จึงควรพิจารณา 2 ประเด็นสําคัญ คือ (1) มาตรฐานที่ตางกัน   การ
สรางกฎหมายและมาตรฐานใหมในประเทศ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลกระทบในประเทศเปนหลัก  และ (2) โครงสรางภายในที่ตางกัน 
(infrastructure) ควรมองในเชิงการนํารูปแบบการจัดการและบริการการกําจัด
ของเสียอันตรายมาใช  เนื่องจากประเทศไทยยังขาดเร่ืองการบริการการกําจัด
ของเสียอันตรายรวมทั้งเทคโนโลยีในการบําบัดขั้นสูงซ่ึงอาจไมคุมในการ
แขงขันทางเทคโนโลยี   

3) ผลกระทบดานการถูกฟองรองดําเนินคดี  
สืบเน่ืองจากการที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาบาเซล (Basel 

Convention) ซึ่งไทยเปนภาคีสมาชิก ในขณะที่สหรัฐฯไมเปนภาคีสมาชิก พิจารณาจาก
ประสบการณของ NAFTA แสดงใหเห็นถึงกรณีที่กลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนและรัฐ
ภายใตบทลงทุน ทําใหการพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีของขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอมกระทําไดยากขึ้น  

• ขอเสนอแนะ 

1) พยายามใชความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (Environmental Cooperation) ใหเปน
ประโยชน โดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีในดานการจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งนโยบายที่
เก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตราย  

2) ตองมีการระบุใหชัดเจนใน FTA วาการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลที่
ไทยเปนภาคีสมาชิกอยูไมสามารถนําไปสูการที่เอกชนสหรัฐฯ จะฟองรัฐบาลไทยได 

3) ไทยควรรีบประกาศใชกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียอันตราย เพ่ือปองกันไมให
เกิดชองวางทางกฎหมายที่จะทําใหเกิดการลักลอบเอาของเสียอันตรายเขามาในประเทศโดย
แฝงในรูปธุรกิจรีไซเคิลได  
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3. ผลประโยชนจากการคาและตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุนสุขภาพ: การ
ประยุกตใชแผนจําลองสเตลลา (Stella Model) 

คณะนักวิจัยไดทําการศึกษากรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพคนงาน เพ่ือใหสามารถคนพบแนวโนมทิศทางและเปรียบเทียบ
ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากการเปดเสรีการคา การศึกษากรณี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีสัดสวนการสงออกตอมูลคา GDP 
มากท่ีสุดของประเทศ และเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบอยางมากจากขอตกลง 
FTA  โดยดําเนินการศึกษาจากการประยุกตใชแบบจําลองสเตลลา (Stella Model) และนําภาระ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุนสุขภาพที่เกิดจากการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมดังกลาวมา
เปนปจจัยการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดวา ผลประโยชนสุทธิทางดานเศรษฐกิจจะเปนผลดีตอ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในระยะยาว หลังการเปดการคาเสรีFTA  ซึ่งมีปจจัย
สําคัญชี้ขาดอยูที่ขนาดของภาระตนทุนดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย   โดยพบวาหากภาระ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของคนงานและชุมชนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เกิดกวา 50% ขึ้น
ไปของตนทุนของปจจุบัน จะมีผลทําใหรายไดทางการคาจากที่เพ่ิมขึ้นจากการทํา FTA จะมีคา
ติดลบ  ทั้งน้ียังไมรวมถึงภาระการจัดการดานสิ่งแวดลอม  ดานสังคมและดานวัฒนธรรมที่สําคัญ
อ่ืนๆ เชน การกําจัดซากสินคาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสที่หมดอายุแลว   การบําบัด
มลพิษในน้ําใตดิน  ตนทุนทางดานสังคมที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพราะการเขา
มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  การพิการทุพลภาพของประชากรที่ไดรับผลกระทบ 
เปนตน   อยางไรก็ตาม การที่ภาระตนทุนดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของคนงานและ
ชุมชนจะเปนอยางไรนั้น  ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลไทย
เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  จากประสบการณทั้งในและตางประเทศพบวา กรณีที่รัฐใชนโยบาย
ปองกัน(prevention measures and policy) เปนหลัก จะมีตนทุนดานส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย
ต่ํา  แตหากรัฐบาลมีแนวคิดใหความสําคัญตอเม็ดเงินการลงทุนมากเกินไป และปลอยปละ
ละเลยการจัดการและควบคุมดานสิ่งแวดลอมจนเกิดปญหาขึ้นนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ลักษณะเชนนี้ นาจะนําความเสียหายทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในระยะยาวมากวาที่จะไดรับ
ผลดีจากการขยายการคาและการลงทุนจากการเปดการคาเสรี ดังน้ัน การเฝาระวัง ติดตาม การ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม และการกําหนดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมของผูผลิต  จึงมีความสําคัญมากกวาที่ประเทศไทยจะไดผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจและการคาที่เพ่ิมขึ้น 
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4. การวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการรวบรวมขอมูลจากเว็ปไซตและผลงานศึกษาของนักวิจัยในโครงการฯซึ่งเก่ียวของ

กับขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนกรณีศึกษาตัวอยาง
เพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง  โดยสามารถศึกษาวิเคราะหสรุปได 3 หัวขอ ดังนี้ 

1) ปญหาที่เก่ียวของกับความโปรงใสของรัฐบาลสหรัฐฯในการบังคับใชและการแกกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนการดําเนินการในรูปแบบการแกไขบทบัญญัติ หรือ กฎระเบียบใน
ระดับมลรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชนเฉพาะกิจใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งลักษณะการละเมิด
สวนใหญจะเก่ียวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นที่มีความขัดแยง
กับชุมชนในทองถิ่น 

2) ปญหาที่เก่ียวของกับการลงทุนของบริษัทเอกชนของสหรัฐฯที่กอใหเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติทั้งในประเทศสหรัฐฯและในประเทศ
กําลังพัฒนา มักเปนปญหาจากธุรกิจบริการขนาดใหญที่สรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรงใหกับประชาชนในทองถิ่นจนเกิดกรณีพิพาทเพ่ือเรียกรองความเสียหายจากประชาชนใน
ทองถิ่น ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐฯและประเทศกําลังพัฒนาที่บริษัทเอกชน
สหรัฐฯเขาไปลงทุน ทั้งนี้กรณีพิพาทเหลาน้ีมักไมไดรับการแกไขและบําบัดอยางเหมาะสมจน
เกิดเปนกรณีพิพาทอยางตอเน่ือง 

3) ปญหาการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐฯที่เก่ียวของกับการใช
ประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting)  ปญหาเร่ืองการใชประโยชนที่ดิน
และทรัพยากรชีวภาพของบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐฯเกิดจากการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ
ของสหรัฐฯโดยเฉพาะธุรกิจดานการเกษตร และธุรกิจยา  โดยไมมีการแบงผลประโยชนใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น  และใชเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือละเมิดสิทธิ์ใหนักลงทุนภาคเอกชนหรือ
หนวยงานรัฐสามารถดําเนินการลงทุน หาผลประโยชนในเชิงธุรกิจไดอยางเต็มที่  จนทําใหเกิด
กรณีพิพาทกับหนวยงานอิสระ หรือ ชุมชนในทองถิ่น   
 
สรุปผลการศึกษาของโครงการฯ 

จากการศึกษาผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน เน้ือหาที่เปนสาระสําคัญในการศึกษาขอตกลง “บทสิ่งแวดลอม” 
(Environment Chapter) คือ การที่รัฐภาคีตองมีหลักประกันวาการคุมครองสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายของตนมี “ระดับสูง” (high level of environmental protection) และตองบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมของตนอยางมีประสิทธิภาพ” (to effectively enforce its environmental 
laws) ซึ่งหากพิจารณาอยางผิวเผินตามมุมมองดานสิ่งแวดลอม อาจถือวานาจะสงผลดีตอการ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการคุมครองสิ่งแวดลอมในประเทศในชองทางใดทางหนึ่ง  แต
หากพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากบทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากบทสิ่งแวดลอม 



 บทสรุปผูบริหาร - 38 

โดยตรง  จะพบความซับซอนและขัดแยงกับเปาหมายที่กําหนดไวในบทสิ่งแวดลอมเอง และมี
ประเด็นที่นาหวงใยที่สามารถสรุปไดเปน 
 
1. ผลกระทบตอระดับสิ่งแวดลอม 
  1.1 ผลกระทบทางตรง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการคาและ
การลงทุนจากตางประเทศจากการทําการคาเสรี ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอส่ิงแวดลอม ซึ่งไมไดอยูใน 
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้โดยตรง 

1.2 ผลกระทบทางออม หมายถึง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ตองอาศัยการปรับตัวผาน
กลไกทางสถาบันตางๆ ซึ่งผลกระทบจากตัวบทสิ่งแวดลอม  ผลกระทบที่เกิดขึ้นผานทางกลไก
การระงับขอพิพาทท่ีเอ้ือใหเอกชนสามารถฟองรัฐได (Investor-State Dispute Settlement) ซึ่ง
จะสงผลใหรัฐภาคีมีโอกาสถูกฟองและไมสามารถออกมาตรการบางประการเพื่อคุมครอง
สิ่งแวดลอมได และยังมีประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environmental Issues) อีกหลายประเด็นที่
สหรัฐฯสามารถหยิบยกมาเปนขออางเพ่ือฟองรองรัฐไทย หรือ ใชเปนขอเรียกรองทางการคาได
เชนกัน ซึ่งผลกระทบทางออมเปนผลกระทบสวนใหญที่ไดทําการศึกษาไวในรายงานฉบับนี้  
 
2. ผลกระทบที่จะมีตอ “ศักยภาพในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม” (Environmental            
Capacity)  
 ซึ่งสวนใหญอาจเปนผลกระทบในทางบวก เชน การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ           
ระหวางทั้ง 2 ประเทศทางดานสิ่งแวดลอม การแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ การสนับสนุน           
การถายทอด  เทคโนโลยีที่สงผลดีตอส่ิงแวดลอม เปนตน ผลการศึกษาเบื้องตนพบประเด็นที่นา
เปนหวงและควรใหความสําคัญมากที่สุดคือประเด็นเก่ียวกับปญหาความขัดกันของการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบทสิ่งแวดลอมกับบทอ่ืนๆ ในการเจรจา (Inconsistency) ไมวาจะในตัวเนื้อความ 
(Context) หรือ ในการตีความหมายและนําไปใช (Implementation) ซึ่งขอบทเจรจาที่มีแนวโนม
วาจะกอใหเกิดปญหามาก ประกอบดวย บทการลงทุน (Investment Chapter) ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนสหรัฐฯไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ 
และนักลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ (Non-discrimination Treatment)  นอกจากน้ียังใหความ
คุมครองวานักลงทุนไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ประเทศคูคาอาจตองการ (Performance 
Requirement) และยังตองมีหลักประกันไมใหเกิดการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการโดยรัฐฯ 
(Expropriation) อีกดวย ซึ่งมาตรการคุมครองนักลงทุนเหลาน้ีเองที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมตอมาได เน่ืองจากหากไทยตองการจะออกกฎหมายคุมครองดานสิ่งแวดลอม
อยางเขมงวด  ในอนาคตไทยอาจมีสิทธิถูกนักลงทุนสหรัฐฯฟองรองผานทางกลไกการระงับขอ
พิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor – State Dispute Settlement) ซึ่งอาจถือวาเขาขาย 
ปรากฏการณที่เรียกวา “Roll–back Hypothesis” ทั้งนี้ จะเห็นวาผลที่เกิดขึ้นขัดแยงกับ
เปาหมายในบทส่ิงแวดลอมซึ่งตองการใหรัฐคูเจรจามีการคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง   อีก 
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บทหนึ่งที่มีความขัดแยงก็คือ  บททรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Right 
Chapter) ซึ่งสหรัฐฯตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุม
สิ่งมีชีวิตทุกประเภท (Life Patent) โดยไมมีขอกําหนดที่พิจารณาถึงแหลงที่มาของพันธุกรรมที่
ใชเปนฐานในการประดิษฐ อันจะสงผลใหรัฐไมสามารถกํากับดูแลการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมได ซึ่งขัดกับหลักการบังคับ
ใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในบทสิ่งแวดลอมเอง หรือ ความเขมงวดในบท
ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนอุปสรรคตอการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งขัดกับ
หลักการรักษาระดับการคุมครองสิ่งแวดลอมที่สูงในบทสิ่งแวดลอมเชนกัน 
  นอกจากน้ี ยังพบอีกดวยวาขอตกลงการคาเสรียังอาจเปนอุปสรรคใหไทยไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงพหุภาคีตางๆทางดานสิ่งแวดลอม (Multinational Environmental 
Agreement: MEAs) ไดอยางเต็มที่  โดยเฉพาะ MEAs ที่สหรัฐฯไมไดเขารวมเปนภาคีดวย
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมีแนวโนมที่รัฐไทยอาจถูกฟองโดยเอกชนสหรัฐฯ ผานกลไก Investor-State 
Dispute Settement ได 
 
Fair Legal Model of Environment Chapter 
 ในการศึกษาครั้งน้ี โครงการฯไดเสนอ Fair Legal Model of Environment Chapter ซึ่ง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรูและการระดมสมองระหวางนักวิชาการไทยและนักวิชาการ
ตางประเทศจากกลุมประเทศ ASEAN  กลุมประเทศ NAFTA และกลุมประเทศ CAFTA-DR ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop on the ASEAN Expert Collaboration for FTA 
Negotiations with the United States) ที่จัดขึ้น 2  ครั้ง   โดยไดทําการการศึกษา Templates 
ของขอบทวาดวยสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เนื้อหาของ 
Fair Legal Model of Environment Chapter ไลเรียงเร่ิมตั้งแตวัตถุประสงค  มาตราที่ 1 ถึง
มาตราท่ี 9  แตละมาตราไดสรุปขอบัญญัติที่เปนผลกระทบตอประเทศไทยและเสนอขอบัญญัติ
ใหมเพ่ือแกไขผลกระทบดังกลาว  ในบางมาตรา ไดเสนอทางเลือกในการแกไขผลกระทบ  สวน
ในมาตราที่ไมพบวาจะมีผลกระทบใดๆ  ก็บัญญัติไวคงเดิม  Fair Legal Model นี้ ถือเปน
ขอเสนอเพื่อการคาที่เปนธรรมและมีความรับผิดชอบระหวางกัน  และคาดหวังใหเปนประโยชน
ตอหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการเจรจาขอตกลงการคาเสรี   
 
 ขอคิดเห็นตอคณะเจรจาฝายไทย  
 คณะนักวิจัยไดเสนอขอคิดเห็นจากการศึกษาโครงการฯอันประกอบดวย (1) เอกสาร
ประกอบการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 4 ฉบับ และ (2) เอกสารในประเด็น
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่จะนําไปใสใน Non-Conforming Measures  นําเสนอตอคณะเจรจาดาน
สิ่งแวดลอมฝายไทยเพื่อจะเปนประโยชนตอการเจรจาขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2548  
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เอกสารประกอบการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 4 ฉบับ ไดแก 
เอกสารฉบับที่ 1 คือ ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai-US ที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
เอกสารฉบับที่ 2 คือ ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai-US ที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม  
เอกสารฉบับที่ 3 คือ ขอมูลผลกระทบจากการลงทุนโดยตรง (FDI) Thai-US ของประเทศพัฒนา 
ที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ทั้งในกรณีประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
เอกสารฉบับที่ 4 คือ เรื่องการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือนําเสนอในการ
เจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ เร่ือง Environmental Co-operationระหวางไทย-สหรัฐฯ 
 

เอกสารในประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่จะนําไปใสใน Non-Conforming Measures ซึ่ง
ครอบคลุมตัวอยาง เหตุผล และKeywords ใน 7 ประเด็น คือ  

1. การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต MEAs ที่ไทยเปนภาคีสมาชิก 
2. มาตรการของรัฐเพ่ือการระงับ บรรเทา เยียวยา กรณี Emergency Response / 

Safeguardทั้งในแง Environment, Economic and Social Disruption 
3. การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเครื่องมือเพื่อการ

คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น 
4.การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเคร่ืองมือเพ่ือการ

คุมครองปกปองสุขภาพ และสาธารณสุขของประชาชน 
5.การดําเนินการเพ่ือคุมครอง ปกปองความม่ันคงของประเทศ 
6.การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเคร่ืองมือเพ่ือการ

คุมครองพิทักษภูมิปญญาทองถิ่น 
7.การคุมครองรักษาศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ (Public Morale)  

 
ขอสังเกตจากการศึกษาและกระบวนการเจรจาในการเชื่อมโยงระหวางประเด็นการคา
และส่ิงแวดลอม 

คณะนักวิจัยไดสรุปขอสังเกตจากการศึกษาเรื่องจุดออนของการเจรจาทํา FTA ไทย-
สหรัฐอเมริกาและจากการที่คณะนักวิจัยในโครงการฯไดเขารวมสังเกตการณในการเจรจาการคา
เสรีไทย-สหรัฐอเมริกาที่เก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย 2  คร้ัง คือ การเจรจา
รอบท่ี 3  ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บิชรีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี  และการเจรจารอบที่  6 ณ โรง
แรมเวสทิน จังหวัดเชียงใหม  ทั้งน้ี เพ่ือจะเปนประโยชนตอการดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการรับมือการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยตอไป 
1. ขอสังเกตจากผลการศึกษาเรื่อง ขอเสนอแนะทางกฎหมาย FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา ขอบทวา
ดวยการลงทุน โดยสรุปจุดออนของการเจรจาทํา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา ไดแก 
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1.1 ประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพรอมเพ่ือเปดรับการเปดเสรีอยางแทจริง  ขาด
การกําหนดทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจในการเจรจา FTA อยางเปนระบบ
โปรงใส และยั่งยืน  การเจรจาทําโดยเรงรีบและไมมีการศึกษาวิจัยผลกระทบตอภาคสวนที่
เก่ียวของอยางรอบดาน  การเจรจาแบบ “ปะติดปะตอ” Patchy Work และแบบ “negative 
approach” นั้นไมเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศและไทยไมอยูในฐานะที่แขงขันได  โดยเฉพาะ
หากปราศจากกรอบระเบียบและกลไกที่ดีเพียงพอทางการคาและการลงทุน 

1.2 สหรัฐฯมียุทธศาสตรและนโยบายในการเจรจา FTA คือ 1) การเจรจา FTA เปนวิธี 
“Divide and Rule”ของสหรัฐฯ  เปนการทําลายระบบกฎเกณฑการคาโลกซึ่งเปน Preferential 
Trading System ทําใหสหรัฐฯสรางอํานาจในการตอรองไดมากกวาและไดประโยชนมากกวา
กรอบการเปดเสรีพหุภาคี (Mltilateral Agreements) ใน WTO หรือ อาเซียน และ 2) สหรัฐฯ
ยอมเจรจาในสิ่งที่ดีกวา และยังไมได ไดแก WTO-Plus commitments เก่ียวกับ intellectual-
property protection covering patents, data exclusivity, plant varieties, copyright, 
compulsory licensing and other issues (TRIPS-Plus), TRIMS-Plus  และ ASEAN-Plus   

1.3 เปรียบเทียบประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขาถึงตลาดอเมริกาของสินคาสงออก
ไทยกับส่ิงที่ไทยตองสูญเสียถือวาไมคุมคา  เน่ืองจากไทยตองประสบอุปสรรคที่สําคัญกวาคือ 
Non-tariff Barrier (เชน การใชกฎแหลงกําเนิดสินคาที่ไทยเสียเปรียบ), Unilateral Measures 
(มาตรการฝายเดียวในการขัดขวางการเขาถึงตลาดอเมริกาของสินคาไทย), SPS Measures, 
Anti-Dumping, การไมเปดตลาดแรงงาน ฯลฯ  แตไทยตองแลกกับการเขาสูตลาดไทยของ
สหรัฐฯมากกวาที่เคยเปน  สหรัฐฯสามารถเขามาลงทุนโดยเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
สินคาที่ไทยเคยผลิตและจําหนายในไทยไดตองกลายมาเปนสินคานําเขา อีกทั้ง ไทยยังตองแขง
กับคูคาในตลาดอเมริกาเองอีกดวย การเปดตลาดอเมริกาจึงไมไดเปดในความเปนจริง  
นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเปดเสรีดานบริการของไทยซึ่งสามารถทําประโยชนใหสหรัฐฯมากกวา
การคาสินคา  นักลงทุนสหรัฐฯสามารถเขาถึงตลาดการจัดซ้ือจัดจาง (the government-
procurement market) และไทยยังตองใหความคุมครองเรื่องทรัพยสินทางปญญาเร่ืองแรงงาน
และสิ่งแวดลอมตอสหรัฐฯ (labour and environmental standards; and cross-cutting 
disciplines to make domestic regulation)  

1.4 FTA ทําใหไทยตองเปลี่ยนโครงสราง (overhaul) กฎหมายไทยอยางมากมาย หาก
ยอมตามที่อเมริกาเรียกรองทุกประการ เชน ตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ การลงทุน 
มาตรการการลงทุนถูกยกเลิกกลไกในการควบคุมตลาดเงิน ฯลฯ 
 
2. ขอสังเกตจากการที่คณะนักวิจัยในโครงการฯไดเขารวมสังเกตการณในการเจรจาการคาเสรี
ไทย-สหรัฐอเมริกาที่เก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอม 2 คร้ัง คือ 

2.1 การเขารวมสังเกตการณการเจรจารอบท่ี 3 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บิชรีสอรท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีขอสังเกต ดังนี้    
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(1) คณะเจรจาฝายไทยไมไดมีการวางแผนเตรียมการยุทธศาสตรการเจรจาที่ดีพอ
ไมมีการนําประเด็นขอเรียกรองหลักดานส่ิงแวดลอมที่ประเทศไทยมีความกังวล
และมีความตองการจากสหรัฐฯมาเจรจา เปนแตเพียงนําประเด็นเรื่องความ
รวมมือดานการฝกอบรม (Training Cooperation) มาเจรจากับสหรัฐฯ 

(2) ฝายไทยไมไดหยิบยกประเด็นเรื่องการถายโอนเทคโนโลยี (Technology 
Transfer) ซึ่งเปนเร่ืองที่ควรตองใหความสําคัญมาเจรจากับคณะเจรจาฝาย
สหรัฐฯ แตจากการทวงติงของคณะนักวิจัยโครงการฯ ปรากฎผลคือ คณะเจรจา
ฝายสหรัฐฯไมไดตอบรับโดยตรงตอขอเรียกรองประเด็นดังกลาวของฝายไทย
เน่ืองจากเร่ืองดังกลาวถือเปนเรื่องการลงทุนของเอกชน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯไมมี
อํานาจบังคับใหเปนไปตามที่คณะเจรจาฝายไทยตองการ แตจะสามารถกระทํา
ไดเฉพาะกรณีการลงทุนที่ไมเขาขายการลงทุนของเอกชน  

2.2 การเขารวมสังเกตการณการเจรจารอบที่ 6 ณ โรงแรมเวสทิน จังหวัดเชียงใหม 
(1) เม่ือเปรียบเทียบกับการเจรจารอบที่ผานมา (รอบที่3) คณะเจรจาฝายไทยไดมี

การเตรียมการเนื้อหาบริบท (Context) การเจรจาเร่ืองสิ่งแวดลอมมากอน  โดย
นําขอเสนอแนะบางประเด็นที่ไดจากการศึกษาของคณะนักวิจัยโครงการฯ 
รวมทั้งประเด็นซึ่งทางคณะเจรจาฯไดศึกษาเตรียมการมาแลวไปเจรจากับคณะ
เจรจาฝายสหรัฐฯ 

(2) คณะเจรจาฝายสหรัฐฯมีความพรอมในการวางแผนเตรียมการเจรจา ทั้งในเรื่อง
เน้ือหาบริบท (Context) และเรื่องยุทธศาสตรในการเจรจา   

(3) จุดออนเดนชัดของคณะเจรจาฝายไทย คือ ขาดยุทธศาสตรในการเจรจาตอรอง 
และจากปญหาดังกลาวทําใหคณะนักวิจัยโครงการฯเล็งเห็นความจําเปนในการ
เตรียมการเพ่ือแกปญหาเรื่องยุทธศาสตรในการเจรจา 2 ประการ คือ  
(3.1) ประเทศไทยขาดบุคลากรที่ มีความรูความสามารถในวิชาการเรื่อง

ยุทธศาสตรในการเจรจา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองสงเสริม
และใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศใหเปนผูริเร่ิมในการ
สรางองคความรูและผลิตบุคคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือเตรียมความพรอมในกระแสโลกาภิวัตนทางการคาของโลก
ปจจุบัน 

(3.2) เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรหน่ึงที่จําเปนตองศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง
คือ การเรียนรูขอบกพรองของประเทศคูเจรจา ดังน้ัน คณะนักวิจัยจึงได
ดําเนินการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (บทที่5) เพ่ิมเติมในรายงานการ
ศึกษาวิจัยโครงการฯ  
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