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บทที่ 3 

ผลการศึกษาประเด็น (Issues) ที่มีความเก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 
ของ FTA ไทย-สหรัฐฯ 

 
นอกเหนือจากการศึกษาในขอบท (Context) ที่เก่ียวโยงกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมเปน

หลักแลว การศึกษาในประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯ และประเทศไทยใหความสนใจเปน
พิเศษยังเปนสิ่งที่จําเปนตองทําควบคูไปดวย เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของผลกระทบที่คาดวา
จะมีตอประเด็นปญหาตางๆไดชัดเจนขึ้น ซึ่งประเด็นดานสิ่งแวดลอมเหลาน้ีประกอบดวย 

 เรื่องการคาขายสัตวปา  
 เรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 
 เรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 เรื่องสินคาและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 
 เรื่องสินคาใชแลว (Used Goods) 
 เรื่องกุงทะเล  
 เรื่องการทองเท่ียว                                       
 เรื่องแนวปะการัง  
 เรื่องปาไม และการคาขายไมอยางผิดกฎหมาย 
 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  
 เร่ืองของเสียอันตราย ( Hazardous Waste ) 
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3.1 ประเด็นทางดานการคาสัตวปา 
รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชาง 

 
1) ประเด็นการเจรจา 
 ทั้งประเทศไทยและสหรัฐฯตางเปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก 
167 ประเทศ  สําหรับประเทศไทยนั้นไดลงสัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526  และนอกจาก 
จะเปนประเทศภาคีแลวประเทศไทยยังมีสถานะเปนประเทศผูแทนของภูมิภาคเอเชีย  ดังนั้น  
ทั้งฐานะการเปนประเทศภาคีและการเปนผูแทนของประเทศในเอเชียประเทศไทยจึงมีความรับผิดชอบ  
ที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา CITES อยางเครงครัด 
 สหรัฐอเมริกาเปนภาคีในสนธิสัญญา CITES ตั้งแตป พ.ศ. 2517 ดังน้ันภายใตกรอบ
การคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเง่ือนไขหนึ่งของการเจรจา คือการที่ประเทศทั้งสอง
จะตองปฏิบัติตามขอผูกพันธุในสนธิสัญญา CITES และมีความรวมมือกันในเรื่องการควบคุมการคา
ระหวางประเทศเกี่ยวกับพืชและสัตวปาที่อยูภายใตบัญชีการคุมครอง 
 
2) สถานการณการคาพืชและสัตวปาระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
 การคาสัตวและพืชปาในทวีปเอเชียน้ันทํากันอยางแพรหลาย โดยเสนทางการคามีทั้ง
ทางบกและทางทะเล  ดังน้ันจึงมีความเห็นรวมกันวาจะตองมีการรวมมือระหวางประเทศทั้งใน
ภูมิภาคและระหวางภูมิภาคเพื่อการปองกันไมใหมีการคาพืชและสัตวปาอยางผิดกฎหมาย  
ในขณะนี้เปนที่รับรูกันวาประเทศสิงคโปรเปนจุดศูนยกลางของการคาสัตวและพืชปาที่สําคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย  (Regional Importer-Exporter Emporium)  อยางไรก็ตามเนื่องจากประเทศ
สิงคโปรเปนประเทศเล็ก  การควบคุมและการบังคับใชกฎหมายยอมทําไดงายกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศที่มีขนาดใหญกวาและมีจุดเขาออกไดหลายเสนทางดังเชนประเทศไทย  จึง
มีการคาดการณกันวาในอนาคตจุดศูนยกลางของการคาสัตวและพืชปาคงจะยายจากจุดที่
ควบคุมงายไปยังจุดที่การบังคับใชกฎหมายและมาตรการควบคุมตาง ๆ ดําเนินการไดยากกวา  
ในเร่ืองของการคาสัตวปาและพืชน้ันประเทศไทยมีบทบาททั้งในฐานะที่เปนทั้งผูนําเขา (Importer)  
และผูสงออก (Exporter) นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีการนําเขาสัตวปาและพืชเพ่ือการสงออก re-
export อีกดวย 
 สําหรับสหรัฐอเมริกาน้ัน เปนประเทศที่มีมูลคาการคาสัตวและพืชปาที่มากที่สุดประเทศหนึ่ง
ของโลก อีกทั้งในสหรัฐอเมริกาเองก็มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวปาเพ่ือการอนุรักษและเพื่อการ
พาณิชยอยูหลายแหง  ดังน้ันสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทมากในเวทีระหวางประเทศเก่ียวกับการ
ควบคุมการคาสัตวและพืชปาตาง ๆ ซึ่ง CITES ก็เปนหนึ่งในเวทีที่สหรัฐฯ มีบทบาทคอนขางมาก  
จะเห็นไดวามาตรการควบคุมการคาสัตวปาในสหรัฐฯมีความเขมงวดมากกวามาตรการที่
กําหนดไวใน CITES เม่ือเปนเชนนี้ จึงนาจะคาดการณไดวาสหรัฐฯ ยอมมีความคาดหวังวา
ประเทศไทยจะดําเนินการควบคุมมิใหมีการละเมิดขอผูกมัดของ CITES ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
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ประเด็นทางดานส่ิงแวดลอมภายใตกรอบการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา 
 ในรายงานฯ ไดอางถึงการคาสัตวปาระหวางไทยและสหรัฐฯ ซึ่งมีปริมาณและมูลคาสูง
พอสมควร1  แตสวนใหญเปนการนําเขาปลาสวยงามที่ไมไดอยูในบัญชี CITES  โดยในป 2547 
มูลคาการนําเขาจากประเทศไทยสูงถึง 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ และมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 
ของมูลคาการนําเขารวม  แตก็มีการคาสัตวปาที่นําเอามาเปนสัตวเลี้ยงและกลวยไมซึ่งอยูใน
บัญชี CITES  พืชที่นําเขาสวนใหญเปนปาไมที่เพาะเลี้ยงซ่ึงในชวง 2545 และ 2546 มีประมาณ 
16.3 ลานชิ้น รายการสัตวปาอ่ืน ๆ มีทั้งประเภทท่ีไมไดอยูในบัญชี 2 และที่อยูในบัญชี  ซึ่งไดแก 
เปลือกหอย หนังสัตวเลื้อยคลาน ผีเสื้อ (ตากแหงและใสกรอบ) นก  และสัตวเลื้อยคลานที่ยังมี
ชีวิตที่นําไปเปนสัตวเลี้ยง  สินคาอีกประเภทหนึ่งที่สหรัฐฯนําเขาทางออมคือ งู (Ptyas 
mucosus) ซึ่งไทยสงออกไปยังอิตาลีและประเทศอิตาลีนําไปผลิตเปนรองเทาและกระเปาถือ  
อีกทอดหนึ่ง  ในรายงานกลาววาจากสถิติของฝายบังคับใชกฎหมายของ US. Fish and Wildlife 
Services ในป 2547 สินคาสงออกประเภทสัตวปาจากประเทศไทย 160 เที่ยวเรือถูกตีกลับ ซึ่งสวน
ใหญเปนการสงสัตวปาที่มีการสั่งเขาโดยบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ โดยท่ีไมทราบวา
กฎหมายหามไมใหมีการนําเขาสัตวประเภทนั้น ๆ ในมุมกลับกันรายงานฯ ระบุวาไมเคยมีการ
แจงปญหาการสงออกสัตวปาจากสหรัฐฯ    มาประเทศไทยเพื่อการคาที่ผิดกฎหมาย 
 
 ปญหาของการคาสัตวปาของประเทศไทย 

รายงานฯ ระบุวามีการคาสัตวปาผิดกฎหมายเปนปญหาหลักปญหาหนึ่งของประเทศไทย  
การคาพืชและสัตวปาเปนสาเหตุสําคัญที่มีสวนทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเอง
และประเทศเพื่อนบาน  ในรายงานฯไดระบุวาประเทศไทยเปนแหลงการคาพืชและสัตวปาที่
สําคัญ  ทั้งในฐานะท่ีเปนตลาดปลายทางและเสนทางลําเลียงการคาพืชและสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธ  
รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใชพืชและสัตวปาเปนวัตถุดิบ เชน เสือโครง  ชาง และจระเข  ในรายงานฯ
ระบุวาพืชและสัตวปายังคงดําเนินการคาผิดกฎหมายอยางตอเน่ืองแมวาประเทศไทยจะเปน
สมาชิกของ CITES ก็ตาม 

ตลาดภายในทั้งสําหรับสัตวปาและพืชปาเกิดจากความตองการสัตวปาเปนอาหาร  เปน
วัตถุดิบในการผลิตยา  และมีการนําเอาสัตวปามาใชในพิธีกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับความเชื่อ วัฒนธรรม 
และศาสนา ฯลฯ และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณและมูลคาการคาสัตวและพืชปาแลว ประเทศไทย
อาจจะถูกขนานนามวาเปนศูนยกลางการคาสัตวและพืชปาทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย 

 

                                                 
1 Interim Environmental Review United States – Thailand Free Trade Agreement, Office of US. 
Trade Representative, November 2005.  เชน สหรัฐฯมีการนําเขา เยลล่ีผลิตในประเทศจีนท่ีทํามาจาก
กระดองเตาท่ีสงออกไปจากประเทศไทย 
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อยางไรก็ตาม ในทางบวกก็ไดกลาวถึงความพยายามตาง ๆ ของประเทศไทยรวมทั้ง
บทบาทของประเทศไทยที่จะผลักดันใหเกิดเครือขายของการบังคับใชกฎหมายในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่เก่ียวกับการปองกันการคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย (Southeast Asian Law 
Enforcement Network to Combat Nature Crimes)  สหรัฐฯรับรูวากรุงเทพฯจะทําหนาที่เปน
ศูนยกลางการปะสานเครือขายที่วาน้ีและยอมรับวาเปนบทบาทที่เหมาะสมเนื่องจากประเทศไทย
รับบทบาทเปนศูนยกลางของ Interpol ในทวีปเอเชียอยูแลวภายใตกรอบของ ASEAN   สหรัฐฯ
ตระหนักวาขอบขายของการประสานงานและความรวมมือจะทําใหมีการบังคับใชกฎหมาย
ภายในประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการคาสัตวปารวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก
อาเซียนดวยกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3) กรอบนโยบายและมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับการควบคุมการคาสัตวและพืชปาระหวาง
ประเทศที่ผิดกฎหมาย 
3.1) กลไกทางดานสถาบัน 
 สําหรับกลไกทางดานสถาบันนั้นอาจจะกลาวไดวาประเทศไทยไดวางกรอบของการ
ปฏิบัติงานไวแลวในระดับหนึ่งดังที่ไดระบุรายละเอียดไวขางลาง  แตการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่เก่ียวของสวนใหญมีลักษณะแบบ “แยกสวน” คือ แตละหนวยงานจะมีบทบาท
เฉพาะในสวนที่ไดรับมอบหมาย  การปฏิบัติงานจึงขาดหนวยงานที่เปน “เจาภาพ”  ที่จะดูแลใน
ภาพรวมตั้งแตระดับนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยทั้งใน
ดานการจัดการและทั้งในดานวิทยาศาสตร (Management and Scientific Authorities) ไดแก 

• ดานสัตวปา : กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืชแหงชาติ 

• ดานพืชปา : กองอารักขาและคุมครองพันธุพืช ในกรมวิชาการเกษตร 

• ดานประมง : กองอนุรักษทรัพยากรประมง  กรมประมง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 

• ทางดานการจัดการ : Division of Management Authority, Fish and Wildlife Service, 
US Department of Agriculture (USDA) และ State Wildlife Management Agencies 

• ทางดานการบังคับใชกฎหมาย : Division of Law  

• ทางดานการตรวจสอบและการควบคุมการนําเขาและสงออกทางเรือ : Animal and 
Plant Health Inspection Services ภายใต Plant and Inspection Quanrantine, 
USDA 

• หนวยงานที่ดูแลทางดานวิทยาศาสตร : Division of Scientific Authority ภายใต 
The US Fish and Wildlife Services 
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3.2) กลไกทางดานกฎหมาย 
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวมาแลวในสวนของกลไกทางดานสถาบันกฎหมายของประเทศ

ไทยที่จะนํามาใชในการควบคุมการคาสัตวและพืชปามีอยูหลายฉบับดวยกันดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535   มีอะไรบาง (ใสรูป) 

• พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

• พระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ. 2518 

• พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2452 
 

สําหรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่สําคัญ มีอยู 2 ฉบับ คือ US Endangered Species 
Act ค.ศ. 1973 และ US Marine Mammal Protection Act 
 
4) ผลกระทบ 
4.1) ผลกระทบทางดานมาตรการการจัดการ (Regulatory) 
 โดยท่ัวไปแลว อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีความพรอมในดานสถาบันและกลไก
ทางดานกฎหมายในการที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันของสนธิสัญญา CITES  และในการประชุม 
COP 13 (Conference of Parties) ระหวางวันที่ 2-14 ตุลาคม 2547 ที่ผานมารัฐมนตรีของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ไดใหขอมูลแกสื่อมวลชนวาประเทศไทยมีหนวย
ปฏิบัติการ 24 หนวย ซึ่งเปนหนวยที่ปฏิบัติการในสวนกลาง 3 หนวย และเปนหนวยที่
ปฏิบัติการในพื้นที่อีก 21 หนวย  ดังน้ันในทางเทคนิคแลวจึงมีขีดความสามารถที่จะตอบสนอง
ตอขาวสารเก่ียวกับการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งผลของการ
ปฏิบัติการที่ไดชี้แจงตอส่ือมวลชนคือไดมีการจับกุม 449 ราย และไดมีการยึดของกลางทั้งที่ยังมี
ชีวิตและที่เสียชีวิต 26,000 ตัว  
 นอกจากหนวยงานปฏิบัติแลวประเทศไทยยังมีกลไกทางดานสถาบันเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการ กลาวคือ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ CITES ใน พ.ศ. 2535  อีกทั้งในระดับภูมิภาค
ไดมีการตกลงกันระหวางประเทศในกลุม ASEAN เพ่ือสรางกรอบความรวมมือในการปองกัน
การคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย   โดยหลักการแลวความรวมมือระหวางประเทศจะทําใหสามารถ
ขยายขอบเขตของการปฏิบัติงานไดกวางขวางขึ้นและอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาการที่แตละ
ประเทศดําเนินการตามลําพัง  โดยภาพรวมแลวในรายงานฯ ไดยอมรับความพยายามของ
ประเทศไทยในการที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ CITES โดยอยูในประเทศกลุม 1  ซึ่งรับรองวา
เปนประเทศที่มีกรอบกฎหมายเพียงพอที่จะดําเนินการตามพันธะผูกพันตาง ๆ ในสนธิสัญญา 
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 สหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES ที่มีบทบาทมากประเทศหน่ึง และที่
ผานมาไดมีสวนสนับสนุนการดําเนินการของ CITES ในประเด็นทางดานเทคนิคหลาย ๆ 
ประการ  ในการประชุม  COP 12 สหรัฐฯเปนประเทศที่ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการกําหนด
โควตาของการสงออกสัตวปาและพืชปาที่อยูในบัญชี Appendix 2 โดยนําเอาหลักทางดานวิทยาศาสตร
มาเปนพ้ืนฐานของการพิจารณาและยังไดจัดทําเอกสารเพ่ือการหารือ (discussion paper) เก่ียวกับ
การดําเนินการและการติดตามการปฏิบัติการตามโควตาการสงออกที่ไดกําหนดไวในแตละ
ประเทศ นอกจากนั้นสหรัฐฯยังเปนประเทศท่ีใหการสนับสนุนตอโครงการเก่ียวกับ ติดตามการ
ฆาชาง   ที่ผิดกฎหมายหรือโครงการ  Monitoring Illegal Killing of Elephants (MIKE) และยัง
มีบทบาทสําคัญในเวทีอ่ืน ๆ อีกหลายเวที เชน   International Commission for Conservation 
of Atlantic Tunas (ICCAT) โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สหรัฐฯไดเสนอใหการลา  
ปลาฉลามเปนสิ่งผิดกฎหมายซึ่งมีผลทําใหประเทศสมาชิก 60 ประเทศจากสมาชิกทั้งหมด      
63 ประเทศของ ICCAT ลงนามเห็นดวยกับขอเสนอของสหรัฐฯ  
 ในดานความรับผิดชอบในการดําเนินการตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา CITES หนวยงาน   
ที่รับผิดของสหรัฐฯ คือ USFWA Division of Management Authority (DMA) ซึ่งเคร่ืองมือใน
การดําเนินการของสหรัฐฯคือ Endangered Species Act (ESA) นั้นใหการคุมครองสัตวปาใน
ระดับที่สูงกวาที่กําหนดไวโดย CITES  ไดตั้งเปาหมายไววาจะประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการผลักดันขอผูกพันในสนธิสัญญา CITES ในแตละประเทศ ทั้งน้ีสหรัฐฯยังไดใหความชวยเหลือ
ในเร่ืองของการยกระดับความสามารถของ  เจาหนาที่ CITES โดยการจัดฝกอบรมในหลาย ๆ 
ประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ  ในอเมริกากลาง และอเมริกาใต ประเทศในกลุม 
ซับซาฮารา แอฟริกา (Sub-sahara) ประเทศ คาซัคสถาน อีกทั้งยังใหความรวมมือในดานการ
บังคับใชกฎหมายและมาตรการควบคุมตาง ๆ โดยจัดใหเวทีของการแลกเปลี่ยนคิดเห็นมาแลว
เชนในประเทศบราซิล   สหรัฐฯ ไดรวมมือกับสมาชิกของกลุมอาเซียนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฝายเลขานุการของ CITES  องคกร WILDAID และ TRAFFIC ในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรางเครือขายการควบคุมการคาสัตวปาของอาเซียน  นอกจากน้ัน
สหรัฐฯยังไดสรางเครือขายในระดับโลกที่ชื่อวา Coalition Against Wildlife Trafficking 
(CAWT)2  สรางจิตสํานึกในระดับนโยบายและสาธารณชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับปญหาของการ
ลักลอบคาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย  ทั้งน้ีทั้งน้ัน เอเซียจัดวาประเทศในทวีปเอเชียจะเปนพ้ืนที่ที่
จะเริ่มดําเนินการ 
 
 
 

                                                 
2 ซึ่งมีพัธมิตรท่ีเปนองคกรพัฒนาเอกชนรวมถึงภาคธุรกิจในสหรัฐฯ เชน Conservation International, Save 
the Tiger Fund, The Smithsouran Institution, Traffic International, Wild Aid, Wildlife Conservation 
Society และ American Forest & Pafor Association 
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4.2) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ (Economic Impact)  
 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นได 2 ดาน  ดานแรกคือผลกระทบทางตรงที่
เกิดจากสถานการณของการคาสัตวปา  และดานที่สองเปนผลกระทบทางออมซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยกระบวนการผลิตที่อาจจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมซึ่งถูกนํามาเปน
เง่ือนไขของการนําเขาสินคาจากประเทศไทยและจะเปนประเด็นในการตอรองทางการคาของ
สหรัฐอเมริกา 
 

 ผลกระทบทางตรงท่ีเกีย่วกับสถานการณของการคาสัตวปา   

เน่ืองจากท้ังประเทศไทยและสหรัฐฯเปนประเทศภาคีของสนธิสัญญา CITES การไม
ปฏิบัติตามขอผูกมัดตาง ๆ ยอมกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในดานลบ ยกตัวอยางเชน 
กรณีที่ประเทศภาคีขาดกลไกทางดานกฎหมายในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีในการควบคุม
การคาสัตวปาและพืชปาที่อยูในบัญชี CITES ก็จะมีมาตรการยกเลิกการคากับประเทศภาคี 
สําหรับสัตวและพืชปาน้ัน ๆ เชนกรณีของประเทศปานามา คณะกรรมการ CITES (CITES 
Standing Committee) ไดแจงใหประเทศภาคีระงับการคากับประเทศปานามาจนกวาจะมี
กฎหมายที่คณะกรรมการ CITES เห็นวาเหมาะสมมาบังคับใช  ประเทศสหรัฐฯ โดยองคการ 
USFWS จึงไดมีการประกาศใหผูประกอบการภายในประเทศสหรัฐฯระงับการคากับประเทศ
ปานามาตามคําแจ งของคณะกรรมการ  CITES  ในกรณีของประเทศไทยก็ เชน กัน 
คณะกรรมการ CITES เคยแจงใหประเทศภาคีระงับการคากับประเทศไทยเนื่องจากความเขาใจ
วาประเทศไทยไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการคาพืชปาที่ CITES เห็นวาเหมาะสม และ
เชนเดียวกันกับประเทศปานามา ในชวงระหวางการแกไขขอกลาวหาประเทศไทยก็สูญเสีย
มูลคาการคาของพืชปากับประเทศภาคีตางๆ ในชวงนั้น  อยางไรก็ตามผลกระทบโดยตรง
ทางดานเศรษฐกิจนั้นจะเกียวของกับพืชและสัตวเฉพาะอยางและเฉพาะในเวลาที่ประเทศที่ถูก
กลาวหาจะจัดการแกไขสถานการณในประเด็นที่ถูกทวงติงมาเทาน้ัน 
 สวนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯน้ัน เชนเดียวกับ
ประสบการณของการเจรจาการคาเสรีระหวางสหรัฐฯและประเทศปานามา และระหวางสหรัฐฯ
กับประเทศสิงคโปร  เน่ืองจากอัตราภาษีนําเขาของประเทศคูคาตาง ๆ อยูในเกณฑต่ําอยูแลว  
การเจรจาในระดับทวิภาคีจึงไมนาที่จะมีผลในการเพิ่มปริมาณและมูลคาการคาสัตวปาและพืชปา
ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐฯ3  ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหของรายงานดานแวดลอมของ
สหรัฐฯวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีอันเนื่องมาจากการเจรจาจะไมมีผลโดยตรงตอปริมาณ
และมูลคาการคาสัตวปาระหวางทั้งสองประเทศ  เน่ืองจากวาอัตราภาษีนําเขาของสินคาประเภท
เหลาน้ีต่ํามากอยูแลวหรือไมก็ไมมีภาษีนําเขาเลย 
 

                                                 
3 p.22 
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การท่ีปริมาณการคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นนาจะเกี่ยวของกับประเด็นทางดานทัศนคติ
ของผูบริโภคมากกวา  กลาวคือ เม่ือตลาดของผูบริโภคที่มี “จริยธรรม” (Ethical Consumers) 
เพ่ิมมากขึ้น อุปสงคสําหรับสัตวปาและพืชปานาจะมีแนวโนมที่ลดลง ยกตัวอยางเชน ในเมือง 
นิวยอรค รัฐบาลทองถิ่นไดประกาศวาสินคาที่มีการปดฉลากวาผลิตมาจากชิ้นสวนของสัตวปา
เปนสินคาที่ผิดกฎหมาย  การประกาศใชมาตรการดังกลาวจะมีผลกระทบคอนขางสูงตอปริมาณ
มูลคาการคาเน่ืองจากเมืองนิวยอรคเปนตลาดที่สําคัญตลาดหน่ึงสําหรับสินคาที่นํามาจําหนายที่
มีชิ้นสวนของสัตวปาที่แฝงตัวมาในรูปของยาจีนโบราณ ในการประชุม COP 13 ประเด็นที่
สําคัญประเด็นหนึ่งที่มีการหารือคือการใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตร  (Economic 
Instruments) และมาตรการทางการคาในการควบคุมการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมาย  
เน่ืองจากในปจจุบันหลาย ๆ ประเทศขาดขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและมูลคาการคาสัตวปาและพืชปา 
จึงไดมีตกลงในหลักการวาประเทศภาคีควรจะทําการศึกษาเพ่ือทบทวนนโยบายการคาสัตวปาและ
วิเคราะหผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการประเมินตนทุนและผลตอบแทนใน
การนําเอามาตรการตางๆ มาบังคับใชทั้งน้ีทั้งน้ันขึ้นอยูกับความเปนไปไดในการหางบ-ประมาณ
จากภายนอกมาสนับสนุนการศึกษาดังกลาว  นอกจากนั้นยังไดมีการขอความรวมมือจากประเทศ
ภาคีในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกลไกทางดานเศรษฐศาสตรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการคาสัตว
ปาและพืชปาไมมีผลทําใหฐานทรัพยากรขาดความยั่งยืน 
 

 ผลกระทบทางออม 

 สําหรับผลกระทบทางออมน้ันเกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบตอภูมิภาคของสิ่งแวดลอมและยอนกลับมามีผลตอความสามารถ
ในการเขาถึงตลาดของสหรัฐอเมริกา (Market Access)  ประเด็นปญหาที่มีการกลาวถึงคือคุณภาพ
ของระบบนิเวศนชายฝงซ่ึงในรายงาน Environmental Review ของสหรัฐอเมริกาไดกลาววา  
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและทางดานสิ่งแวดลอมจากการลงทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก 
FTA ตอระบบนิเวศนชายฝงน้ันอาจจะกําหนดไดยาก  รายงานเพียงแตตั้งขอสังเกตวา FTA 
ไทย-สหรัฐฯอาจจะสรางโอกาสในการจัดการประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลรวมถึง
สถานการณปาชายเลนและแหลงอาศัยและหากินของสัตวน้ําตาง ๆ ในระบบนิเวศนชายฝง  ซึ่ง
อาจจะเกิดความรวมมือขึ้นไดภายใตกรอบของขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่
ชุมนํ้าตาง ๆ (International Wetlands Convention, RAMSAR)  ซึ่งก็เปนอีกสนธิสัญญาหนึ่งที่
ทั้งไทยและสหรัฐฯเปนสมาชิก  ตัวอยางของผลกระทบทางออมที่เห็นไดชัดคือกรณีของการทํา
การประมงซึ่งมีผลกระทบตอการสงออกสินคาประมงโดยเฉพาะกุงจากประเทศไทยไปสหรัฐ-
อเมริกาคือกรณีของเตาทะเล 

เตาทะเลทั้ง 7 ชนิดที่ยังเหลืออยูใน Appendix ของ CITES และในบัญชีแดง (Red List) 
ของ IUCN และเตาทะเลทุกชนิดยกเวน Flatback Turtle เปนสัตวที่อยูภายใตคุมครองของ US. 
Endangered Species Act  สหรัฐฯไดมีการออกกฎบังคับใหเรืออวนลากใชเคร่ืองมือ TED  
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(Turtle Exclusion Device) เพ่ือที่จะชวยใหเตาทะเลหลุดออกจากอวน และตั้งแต 1989 เปนตนมา
สหรัฐฯก็พยายามผลักดันใหประเทศอ่ืนที่ผลิตและสงออกกุงใชมาตรการในการอนุรักษเตาทะเล
ที่มีมาตรฐานเทาเทียมกับสหรัฐอเมริกา  ใน Public Law  มาตร 609 มีการหามนําเขากุงและ
ผลิตภัณฑจากกุงที่ไดมาจากวิธีการประมงที่จะมีผลกระทบตอความอยูรอดของเตาทะเล โดยมี
การออกใบรับรองมาตรฐานใหกับประเทศที่มีแผนงานอนุรักษเตาทะเลประสิทธิภาพเทาเทียม
กับแผนงานที่ดําเนินการอยูในสหรัฐฯ 

การออกใบรับรองนี้ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบซึ่งเจาหนาที่ของ Department of State 
และ National Marine Fisheries Service Personnel จะเดินทางมาประเทศคูคา 2 คร้ังตอป  
เง่ือนไขหนึ่งของการออกใบรับรองคือประเทศคูคาจะตองมีระเบียบที่กําหนดใหผูประกอบการติดเคร่ือง 
TED รวมทั้งมีระบบการบังคับใชที่นาเชื่อถือหรือมีมาตรการอ่ืนในการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
เทาเทียมกับการบังคับใช TED ในสหรัฐอเมริกา  สําหรับประเทศไทยนั้นรายงานฯระบุวาแม
ประเทศไทยจะมีระเบียบเกี่ยวกับการติด TED มาตั้งแตป 2540 แตยังไมเคยไดรับใบรับรองภายใต
มาตรา 609 ของ Public Law  ของสหรัฐฯ  เน่ืองจากสหรัฐฯเห็นวาประสิทธิภาพของการบังคับใช 
ยังไมไดอยูในมาตรฐานท่ีประเมินวายอมรับได  ซึ่งการประเมินนี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอการ
สงออกกุงของประเทศไทย  ทั้งน้ีในรายงานฯไดระบุชัดเจนวาการเจรจา FTA จะไมมีผลตอการ
จํากัดการนําเขาที่กําหนดโดยมาตร 609 อีกทั้งจะไมมีผลตอวิธีการและเกณฑในการที่ 
Department of State จะประเมินประสิทธิภาพของรัฐบาลในประเทศคูคาในการบังคับใช
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองเตาทะเล  จากแงมุมของสหรัฐฯ FTA จะเปนการสราง
โอกาสในการผลักดันมาตรการเก่ียวกับการอนุรักษเตาทะเล  โดยเง่ือนไขที่ประเทศคูเจรจา
จะตองบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของงาน  โดยประโยชนอีกดานหนึ่งคือเปดชองทางที่จะรวมมือ
กันเพื่อผลักดันมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม 
 
4.3) ผลกระทบทางดานสังคม   

โดยท่ัวไปแลวประชาชนขาดขอมูลขาวสารจึงทําใหความรวมมือในการอนุรักษสัตวปา
และพืชปามีอยูจํากัด การใหขอมูลขาวสารและความรูจึงจะมีผลในการสรางจิตสํานึก การเพ่ิม 
จิตสํานึกของสาธารณชนเก่ียวกับความสําคัญของสัตวปาและพืชปา และความจําเปนในการที่จะ
ลดการคาที่ผิดกฎหมายน้ัน ไดมีการดําเนินการไปในระดับหน่ึงโดยสื่อตางๆ และโดยองคกร
พัฒนาทั้งในและตางประเทศแตก็มีขีดจํากัดในการกระตุนความรวมมือในวงกวางที่เปนรูปธรรม 

 
ผลกระทบทางดานสังคม  มีอยูหลายๆ ดาน  เชน  

• การรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกอาจจะมีผลในการลดอุปสงคสําหรับสัตวปาและ
พืชปาของตลาดภายในประเทศ  แตเปนการยากที่จะประเมินผลกระทบที่เปน
รูปธรรมไดอยางชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของความ 
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ตองการสัตวปาและพืชปา และสินคาที่ผลิตจากสัตวปาและพืชปาของตลาด
ภายในประเทศกับตลาดตางประเทศ 

• ผลที่คาดวาจะไดจากการณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกนาจะจํากัดเน่ืองจากผูบริโภค
ที่มีจริยธรรมแมในประเทศที่พัฒนาแลวยังมีจํากัด สวนในประเทศที่กําลังพัฒนานั้น
แทบจะไมมีเลย ในประเด็นน้ี TRAFFIC ชึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาท
มากในการควบคุมการคาสัตวปาไดใหความเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเขาใจวาทําไมผูบริโภคถึงตองการที่จะบริโภคสัตวปาและพืชปา
โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเซีย ซึ่งมีวัฒนธรรมของการบริโภคสัตวปาไมวาจะ
เปนการบริโภคเปนอาหารหรือเปนยา 

• โดยหลักการแลวการเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมควรจะตองดําเนินการไป
ควบคูกับการสรางแรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใชจากการลาและการฆามาเปนการใชแบบอ่ืน เชนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนตน  

 
4.4) ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมทางดานสัตวปา มีดังน้ี  ประการแรกสถานภาพของการ
เปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES โดยหลักการแลวนาจะมีผลกระทบทางดานบวกตอ
สภาพแวดลอม  การใหสัตยาบันอยางนอยก็สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะปองกันการคาสัตว
ปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายและเปนกาวแรกที่ถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  นอกจากนั้นการ
เปนสมาชิกของสนธิสัญญา CITES มีประโยชนในแงที่วามีกลไกระหวางประเทศทั้งทางดาน
กฎหมายและทางดานการจัดการที่จะมาชวยผลักดันใหการดําเนินการควบคุมเปนไปอยางเขมงวด
มากย่ิงขึ้น  ดังน้ันจึงเทากับเปนการเพ่ิมโอกาสและความเปนไปไดในการที่จะนําเอามาตรการ
ตางๆ มาใชเพ่ือคุมครองและอนุรักษสัตวปาและพืชปาที่อยูใน Appendix 1 และที่จะสรางแนวทาง
ในการที่จะใหมีการคาสัตวปาและพืชปาที่อยูใน Appendix 2 อยางยั่งยืน 

ประการที่ 2 ในประเทศไทยเองมีการดําเนินการตาง ๆ ที่จะมาสนับสนุนการดําเนินการ
ตามขอผูกพันของสนธิสัญญา CITES เชน โครงการเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่อนุรักษเพ่ือให
สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองไดในดานการเงิน (Financial Sustainability of Protected Areas) ซึ่ง
เปนโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจาก UNDP โครงการดังกลาวจะมีผลในการที่จะรักษาพ้ืนที่
อนุรักษซึ่งในหลาย ๆ พ้ืนที่ก็จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาและพันธุพืชที่สําคัญของประเทศไทย  

และประการสุดทาย การตกลงกันทางดานสิ่งแวดลอมเทากับเปนการเปดโอกาสในการ
ที่จะระดมความรวมมือระหวางประเทศไทยและสหรัฐฯในการควบคุมการคาสัตวปาและพืชปาที่
ผิดกฎหมาย  ดังเชนในกรณีของประเทศสิงคโปรและสหรัฐฯ ซึ่งการเจรจาการคาเสรีมีผลทําให
เกิดความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับพิธีการทางศุลกากร
และสถิติการคาสัตวปาที่จะมีผลตอการแกไขปญหาการคาที่ผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศ 
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3.2 ประเด็นเร่ืองสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 
บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม    

 
1) ประเด็นการเจรจาใน FTA 

ในหัวขอการเจรจา FTA ระหวางไทย-สหรัฐ ทางสหรัฐไมไดมีขอเรียกรองเร่ืองสิ่งมีชีวิต
ตัดแตงพันธุกรรม ( GMOs) แยกออกมาเปนหัวขอเฉพาะ แตในการเจรจาหัวขอการเกษตร มี
ประเด็นขอเรียกรองที่เก่ียวโยงกับเรื่อง GMOs ในลักษณะที่นําไปสูการเปดเสรีการคาขายสินคา 
GMOs มากขึ้น 

ประเด็นขอเรียกรองของสหรัฐในดานการเกษตร ที่เก่ียวโยงตอเรื่อง GMOs ไดแก  
(1) ตองการใหประเทศคูเจรจายึดถือขอตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและ

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

(2) ตองการใหประเทศคูเจรจาขจัดมาตรการตางๆ ทางดานการคาที่สงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีชีวภาพ เชน การติดฉลากสินคา GMOs เปนตน 

ขอเรียกรองดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมาย Trade Promotion Authority  ของสหรัฐ 
(Sec. 2102 ขอ b (10) - VIII ) และในกรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยตามเอกสารที่
ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภาสหรัฐ 
 ตามขอตกลง SPS ใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคา
ที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช โดยจะตองเปนมาตรการที่อิงกับ
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific Evidence) ในการใช
มาตรการดังกลาว และถึงแมวาจะมีขอกําหนดเร่ืองการยกเวน ใน Art. 5.7 สําหรับเรื่องใหม ๆ ที่
ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอ ก็อนุญาตใหสมาชิกใชมาตรการสุขอนามัยชั่วคราว 
(Provisional Measures) บนพื้นฐานของขอมูลที่หาได รวมทั้งขอมูลจากองคการระหวาง
ประเทศ และมาตรการสุขอนามัยที่ประเทศอ่ืน ๆ บังคับใชอยู ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะตอง
คนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ควบคูไปดวย 
 
2) การบริหารจัดการ GMOs ของประเทศไทยในปจจุบัน 

 นโยบายของประเทศไทยตอเร่ือง GMOs ในปจจุบัน คือ ไมยินยอมใหมีการนําเขา
เมล็ดพันธุ GMOs มาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย จนกวาจะมีการพิสูจนทางวิทยาศาสตรวามีความ
ปลอดภัยทั้งดานชีวภาพและดานอาหาร ( biosafety and food safety)  นโยบายดังกลาวเปน
ผลมาจากมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2542 เม่ือ
วันที่ 18 ตุลาคม 2542 และไดมีการนําเสนอมติดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบแลว ซึ่ง
กลายมาเปนนโยบายจนถึงปจจุบัน 



 บทท่ี 3-12 

 กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่ใหอํานาจรัฐในการกําหนดนโยบายดังกลาว คือ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งไดมีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง
กําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหนะจากแหงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเง่ือนไข ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537) หามการนําเขาเมล็ดพันธุ GMOs ตาม
รายการที่ประกาศเปนสิ่งตองหามไวเปนจํานวน 89 รายการ 

 ในป 2543 คณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดย
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไดมีมติใหเพ่ิมเติมขอยกเวนสําหรับขาวโพด
และถั่วเหลืองตัดแตงพันธุกรรมที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว หรืออาหารสําหรับมนุษย 
หรือใชเพ่ือการอุตสาหกรรม วาไมเปนสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช เน่ืองจากมีการ
ยืนยันในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วาการใชถั่วเหลืองและขาวโพดตัดตอพันธุกรรมเปน
วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว หรืออาหารสําหรับมนุษย หรือใชเพ่ือการอุตสาหกรรมมีความปลอดภัย 
และการผลิตขาวโพดและถั่วเหลืองภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งภายหลังไดมี
การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่ง
ตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ( ประกาศวันที่ 17 มี.ค. 
2543 ) โดยใหยกเลิกประกาศเม่ือป พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมขอยกเวนดังกลาว ดังน้ัน จึง
สามารถนําเขาขาวโพดและถั่วเหลืองตัดแตงพันธุกรรมมาใชเพ่ือเปนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว 
หรืออาหารสําหรับมนุษย หรือใชเพ่ือการอุตสาหกรรมในประเทศไทยได 

 การนําพืช GM เขามาศึกษาทดสอบความปลอดภัยในประเทศไทย ตั้งแตป 2535 
จนถึงปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 38 รายการ เชน ขาวโพด แคนตาลูป มะเขือเทศ ฝาย 
ขาวขาวดอกมะลิ 105  มะละกอ ฯลฯ เกือบทั้งหมดถูกนําเขามาโดยบริษัทเอกชนขามชาติ มาก
ที่สุด คือ บ.มอนซานโต จํากัด ( 16 รายการ) สวนบรษิัทรายอ่ืน ๆ เชน  บ.โนวาติส จํากัด ( 3 
รายการ) , บ.คารกิลล เมลด็พันธุ จํากัด ( 1 รายการ) 

 ในดานการติดฉลากสินคา GMOs รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดอาศัย
อํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เร่ือง การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม โดยกําหนดใหถั่วเหลือง และผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวโพด 
และผลิตภัณฑจากขาวโพด ที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือ
พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) เปนอาหารที่ตองมีฉลาก  ทั้งนี้ โดยมีเง่ือนไขวาอาหาร
ที่เปนถั่วเหลือง และผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง ขาวโพด และผลิตภัณฑจากขาวโพดดังกลาว 
(ตามรายชื่อในบัญชีแนบทายประกาศ) โดยหมายเฉพาะที่มีสารพันธุกรรม (DNA) หรือโปรตีนที่
เปนผลมาจากการดัดแปรพันธุกรรมนั้นอยูตั้งแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบที่เปน
สวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแตละสวนประกอบดังกลาวนั้นมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 
ของน้ําหนักผลิตภัณฑ 
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ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Law) เพ่ือการดูแลจัดการ GMOs กฎหมายที่มีอยูแมจะมีความเกี่ยวของสามารถ
นํามาบังคับใชไดบาง ตัวอยางเชน พ.ร.บ. กักพืช 2507 เปนตน แตก็มีชองโหวและขอจํากัดอยู
มาก ทั้งน้ี ที่ผานมามีความพยายามที่จะจัดทํารางกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้นหลาย
ครั้ง เชน การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาสมัชชาคนจน กรณียกรางกฎหมาย
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพในป 2544 , คณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่แตงตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในป 2546 (ตามมติที่ 
2/2546) เปนตน ครั้งลาสุด ไดมีการยกรางกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น โดยการ
ดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการจัดทําเปน
รางเสร็จแลว อยูระหวางการแกไขปรับปรุงและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ ( ขอมูล
เม่ือเดือน กรกฎาคม 2549) 

โดยสรุป ในขณะนี้ตามนโยบายและกฎหมายที่มีอยู ถือวาประเทศไทยยังไมมีการปลูก
พืช (หรือเลี้ยงสัตว) ตัดแตงพันธุกรรมเชิงพาณิชยในประเทศ มีแตการปลูกเพ่ือการศึกษาวิจัย 
แตไดอนุญาตใหนําขาวโพดและถั่วเหลืองตัดแตงพันธุกรรมเขามาเพ่ือใชในอุตสาหกรรมและ
เปนอาหารสัตวและอาหารมนุษยได โดยประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 
 
3) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

ผลกระทบตอฐานทรัพยากรของประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นจากขอเรียกรองดังกลาวของ
สหรัฐ มีในหลายมิติ คือ 
3.1) ดานกฎระเบียบ 

 การยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ SPS ภายใต WTO อยางเครงครัด จะเปนผลทําให
ประเทศไทยไมอาจใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐที่เปนหรือมีสวนผสมจาก
สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) หรือจากเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ เพ่ือการปกปองคุมครอง
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักการระมัดระวัง ( Precautionary Approach ) ไดอยาง
เต็มที่ หรือการจํากัดการนําเขาโดยใชเหตุผลดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม ( เชน 
ผลกระทบตอเกษตรกรในประเทศ ผลกระทบตอการผูกขาดครอบครองตลาด ฯลฯ) เน่ืองจาก
ตามเง่ือนไขใน WTO เก่ียวกับการใชมาตรการทาง SPS ตอการคา จะตองมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรพิสูจนอยางชัดเจนเสียกอน แตในกรณี GMOs นั้น ยังไมมีขอสรุปทางวิทยาศาสตร
เก่ียวกับผลกระทบของ GMOs ซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว 

หลักการ Precautionary Approach เปนหลักการที่มีอยูในพิธีสารวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ( Biosafety Protocol ) สาระสําคัญของหลักการน้ี คือ ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเพียงพอ แตหากมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษ การใชทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยแลว ประเทศสมาชิกของพิธีสาร 
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สามารถตัดสินอนุญาตหรือไมอนุญาตใหนําเขา GMOs 4 ได ทั้งน้ี ตองใชมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ ( Art. 10.6 และ 11.8 ) 

 
3.2) ดานสิ่งแวดลอม 

 ผลกระทบตอเนื่องจากขอจํากัดในการใชเหตุผลทางดานสิ่งแวดลอมมาจํากัดการ
นําเขาสินคา GMOs จึงทําใหประเทศไทยตองแบกรับความเสี่ยงจากผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสินคา GMOs จากสหรัฐเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ผลกระทบจาก 
GMOs ตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่มีรายงานการศึกษา เชน ผลกระทบตอแมลงที่เปน
ประโยชน ผลกระทบตอจุลินทรียในดินที่เปนประโยชนตอพืช ผลกระทบตอการสรางปญหาการ
กลายเปนวัชพืชที่ตานทานยากําจัดวัชพืช (Super Weed)  ปญหาการผสมขามกับพืชทองถิ่น 
ปญหาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น เปนตน 5 

 ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอม 
( Multilateral Environmental Agreements :MEAs) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีความประสงคที่จะเปนภาคีสมาชิก เชน 
พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากหลักการและแนวปฏิบัติของความตกลงพหุ
ภาคีดานสิ่งแวดลอมที่กลาวถึงมีความขัดแยงกับหลักปฏิบัติเร่ือง SPS ในองคการการคาโลก 
ทั้งน้ี สหรัฐไมไดรวมเปนภาคีใน MEAs ดังกลาว นอกจากน้ี ในเนื้อหาขอตกลง FTA ในบท
สิ่งแวดลอม สหรัฐยอมรับขอผูกพันของ MEAs เฉพาะที่ทั้งประเทศไทยและสหรัฐเปนภาคี
สมาชกิเทาน้ัน  
 
3.3) ดานเศรษฐกิจ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปดเสรีการคาขายสินคา GMOs นั้นมี
หลากหลายประเด็น เชน เรื่องผลของระบบสิทธิบัตรที่ทําใหเจาของเมล็ดพันธุมีอํานาจผูกขาด
และทําใหราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น เร่ืองการยอมรับของผูบริโภค เร่ืองตนทุนของการติดฉลาก  
เรื่องตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม และการจัดการดานความเสี่ยง ฯลฯ อยางไรก็ตาม เน้ือหาใน 

                                                 
4  ในพิธีสารใชคําวา LMOs ( Living Modified Organisms ) 
5  National Academy of Science. 2002. Environmental Effects of Transgenic Plants : The Scope and 
Adequacy of Regulation. Committee on Environmental Impacts Associated with Commercialization of 
Transgenic Plants . National Academy Press. Washington, D.C. 
  Charles M. Benbrook . 2003. Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the 
United States: The First Eight Years.  BioTech InfoNet. Technical Paper Number 6. November 2003 
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สวนนี้จะกลาวถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่เก่ียวโยงกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมอันเปน
วัตถุประสงคหลักของการศึกษาเทาน้ัน 

มาตรการสําคัญประการหนึ่งที่ใชกํากับควบคุมการใชประโยชนจาก GMOs คือ การติด
ฉลากสินคา ในการติดฉลากท่ีเปนระบบบังคับน้ัน ผูขายจําเปนจะตองทําการแยกแยะวัตถุดิบ
ตั้งแตตนทางไปจนตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain) ซึ่งจะทําใหมีตนทุนสูงขึ้น Golder and 
Leung (2000) ไดทําการวิจัยพบวา การคัดแยกวัตถุดิบ (Segregation) และบังคับติดฉลากจะ
ทําใหมีตนทุนการเพิ่มขึ้น ประมาณอยางนอยรอยละ 9 – 10 ของราคาขายปลีกของอาหารที่
ผานการแปรรูป หรือคิดเปนประมาณรอยละ 35 – 41 ของราคาจากผูผลิต (producer prices)  
ดังแสดงในตาราง 

 
สวนประกอบของตนทุนที่เกิดจากการบังคับติดฉลาก 

สวนประกอบของตนทุน ขั้นในหวงโซอุปทาน 
เปนสัดสวนของราคาจาก

ผูผลิต 
เปนสัดสวนของราคาขายปลีก 

Seed production N/A N/A 
Grain/Oilseed production ~ 14 % ~ 3.6 – 3.7 % 
Elevator/ Grain handling ~ 10 – 11 % ~2.6 – 2.7 % 
Processing ~ 5 – 7  % ~1.3 – 1.7 % 
Manufacturing ~ 6 – 9 % ~ 1.5 – 2.2 % 
Retailing N/A N/A 
Regulator monitoring 
and enforcement 

N/A N/A 

Cumulative Total ~ 35 – 41% ~ 9 – 10 % 
ที่มา: Golder and Leung (2000) 

 
เหตุผลประการหนึ่งของการสนับสนุนการใชประโยชนจากพืช GMOs คือ การลด

สารเคมีการเกษตร ซึ่งจะเปนการลดตนทุนของเกษตรและมีผลดีตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม 

จากงานศึกษาของ Benbrook (2003) 6  ซึ่งทําการศึกษาเก็บขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในประเทศสหรัฐภายหลังจากที่มีการใชพืชตัดแตงพันธุกรรมมาเปนระยะเวลา 8 ป พบวา การ
ปลูกพืชจีเอ็มโอตานทานยากําจัดวัชพืชทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพ่ิมขึ้น 70 ลานปอนด  

                                                 
6 Benbrook. 2003. Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States: 
The First Eight Years. BioTech InfoNet Technical Paper Number 6 ,November 2003. 
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ในขณะที่การปลูกพืชจีเอ็มโอตานทานแมลงทําใหลดการใชสารเคมีกําจัดแมลงได 19.6 ลาน
ปอนด ดังนั้น จึงมีการใชสารเคมีเพ่ิมขึ้นสุทธิ 50.6 ลานปอนด 

 
3.4) ดานสังคม 

 ความขัดแยงระหวางผูปลูกพืช GM กับเกษตรกรบริเวณขางเคียงที่ไมตองการ
ปลูกพืช GM แตอาจไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของพืช GM และตองเพ่ิมตนทุนในการ
ปองกันการปนเปอน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูทําเกษตรอินทรีย เน่ืองจากตามมาตรฐานสากล
ของการทําเกษตรอินทรีย มีขอกําหนดหามมิใหใชพันธุพืชหรือวัตถุดิบในการผลิตที่เปน
สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม 

 ความขัดแยงภายในชุมชน และ/หรือ ระหวางกลุมที่สนับสนุนการใชพืช GM กับ
กลุมที่คัดคานการใชพืช GM 
 
4) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับสิ่งมีชีวติตัดแตงพันธุกรรมในขณะน้ี มี 4 
ฉบับทีส่ําคัญ คือ  
4.1) ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on 
Applications of Sanitary and Phytosanitary Measures/ SPS)  

ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนความตกลงท่ี
อยูภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization)  ความตกลงฉบับน้ี ใหสิทธิแก
ประเทศสมาชิกในการใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคาที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ
ของมนุษย สัตว หรือพืช หากเปนมาตรการที่อิงกับมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร (scientific evidence) ในการใชมาตรการดังกลาว รวมทั้งมีขอยกเวนใน
มาตรา 5.7 สําหรับเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอ ก็อนุญาตให
สมาชิกใชมาตรการสุขอนามัยชั่วคราว (provisional measures) บนพื้นฐานของขอมูลที่หาได 
รวมทั้งขอมูลจากองคการระหวางประเทศ และมาตรการสุขอนามัยที่ประเทศอ่ืน ๆ บังคับใชอยู 
ทั้งน้ีประเทศสมาชิกจะตองคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง (risk 
assessment) ควบคูไปดวย 

ความตกลง SPS นับเปนกติการะหวางประเทศที่ความสําคัญอยางยิ่งตอการที่ประเทศ
ตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกขององคการการคาโลก จะตองพิจารณาในการกําหนดมาตรการ
ใดๆ ที่เปนเปนการจํากัดการนําเขาสินคา GMOs มิฉะน้ันอาจถูกประเทศคูคานําไปยื่นฟองใน
เวทีองคการการคาโลกได ดังเชนกรณีที่เปนขอพิพาทอยูในขณะนี้ระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สหภาพยุโรป จากการที่สหภาพยุโรปใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคา GMOs  
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ตัวอยางการใชขอกําหนดดานสุขอนามัยภายใตความตกลง SPS ที่เก่ียวโยงกับเรื่อง 
GMOs 7 เชน 

- ขอกําหนดเก่ียวกับความเปนพิษ  
- ขอกําหนดเพ่ือลดความเส่ียงจากการใชยีนตานทานยาปฏิชีวนะเปน Marker Genes 

(เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ) 
- ขอกําหนดดานส่ิงแวดลอมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงตอแมลงศัตรูพืช เชน มาตรการเพื่อ
ปองกันปญหาการถายทอดยีนจากพืชตัดแตงพันธุกรรมที่ตานทานยาปราบวัชพืชไปสู
พืชทองถิ่น  

 
4.2) ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to 
Trade/ TBT)  

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา เปนความตกลงที่อยูภายใตองคการ
การคาโลก มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสุขภาพและชีวิตมนุษย พืช และสัตว รวมทั้งอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยมีหลักการคือ ไมเลือกปฏิบัติ ไมใชเกินความจําเปน และอยูบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ และ
ฉลาก แตไมไดมีความเขมงวดเร่ืองการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเหมือนในความตกลง SPS  

ความตกลง TBT มีเปาหมายเพ่ือใหสมาชิกของความตกลงมั่นใจไดวา กฎกติกาและ
ระเบียบการคาระหวางประเทศ ในสวนที่เก่ียวกับมาตรฐาน การทดสอบ และการรับรอง
กระบวนการผลิตตางๆ จะไมถูกใชเปนขอกีดกันทางการคาที่ไมจําเปน  และกลายเปนตนทุนแก
ผูผลิตและผูสงออก หรือขัดขวางแนวทางการคาเสรี ทั้งน้ี มาตรการเพ่ือเปาหมายดานสุขอนามัย
จะไมอยูในขอบเขตของความตกลง TBT  

 ตัวอยางการใชขอกําหนดทางเทคนิคหรือมาตรฐานภายใตความตกลง TBT ที่เก่ียวโยง
กับเรื่อง GMOs  เชน 8 

 - ขอบังคับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของอาหารตัดแตงพันธุกรรม ( 
โดยไมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ) 
 - ขอกําหนดเพ่ือลดความเสี่ยงจากการใชยีนตานทานยาปฏิชีวนะเปน Marker Genes ( 
โดยไมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ) 
 - มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากพืชตัดแตงพันธุกรรมประเภทตานทานแมลง
ศัตรูพืชตอส่ิงมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย 
 

                                                 
7  Heike Baumuller. 2003. Domestic Import Regulations for Genetically Modified Organisms and their 
Compatibility with WTO Rule. International Institute for Sustainable Development. 
8 Heike Baumuller. 2003. เพ่ิงอาง 
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4.3) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (Agreement on Trade 
Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs)  

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา หรือความตกลงทริปส 
เปนความมตกลงอีกฉบับหนึ่งภายใตองคการการคาโลก เน้ือหาของความตกลงทริปสที่เก่ียว
โยงกับเรื่อง GMOs อยูในขอกําหนดใน ม.27 เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร โดยในมาตรา 27.2 
มีขอยกเวนที่จะไมใหสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกับความสงบเรียบรอย 
ศีลธรรมอันดีงาม หรือกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช หรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ดังน้ันถามีการขอรับสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตตัดแตง
พันธุกรรมซ่ึงมีการพิสูจนไดวา GMOs ที่มายื่นขอรับความคุมครองมีผลกระทบเปนอันตรายตอ
สุขภาพมนุษย สัตว พืชหรือสิ่งแวดลอม รัฐมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมใหความคุมครองได 

นอกจากน้ี ในมาตรา 27.3 (b) ไดใหสิทธิแกประเทศสมาชิกที่จะไมใหการคุมครอง
สิทธิบัตรตอพืชและสัตวที่นอกเหนือจากจุลชีพ และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับ
การผลิตพืชและสัตว ตามขอกําหนดในมาตรานี้ ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงมีขอยกเวนในกฎหมายสิทธิบัตร ไมใหความคุมครองสิทธิบัตร
ตอพืชและสัตว ดังนั้น GMOs จํานวนมากซึ่งเปนพืชและสัตว จึงไมสามารถนํามาจดสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยได 

 
4.4) พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ( Biosafety Protocol) 
 พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ( Biosafety Protocol) จัดทําขึ้นตามมาตรา 
19 ขอ 3 ในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนการ
ควบคุมในระดับที่เหมาะสมในเร่ืองความปลอดภัยในการเคลื่อนยายขามพรมแดน การจัดการ 
และการใชสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน หลักการสําคัญของพิธีสาร คือ แนวทางการระมัดระวัง 
( Precautionary Approach )  ตามหลักการที่ 15 ของปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (Rio Declaration) 

พิธีสารน้ีนับเปนกฎหมายระหวางประเทศฉบับแรกที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการควบคุมดูแล
สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเปนการเฉพาะ โดยมีจุดมุงหมายเนนใหความสําคัญ
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งตอสภาพแวดลอมและสุขภาพมนุษยในการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดแตงพันธุกรรม ในพิธีสารมีการบัญญัติหลักการเพื่อการปองกัน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไวหลายประการ ที่สําคัญอยางยิ่งคือแนวทางระมัดระวัง ( Precautionary 
Approach )  การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) รวมทั้งการรับผิดชอบและการชดใช
คาเสียหาย ( Liability and Redress )   
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สาระสําคัญของแนวทางการระมัดระวัง (Precautionary Approach )   คือ ถึงแมวาจะ
ไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอ แตหากมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษ การใชทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยแลว ประเทศ
สมาชิกสามารถตัดสินอนุญาตใหนําเขา GMOs หรือไมอนุญาตได ทั้งน้ี ตองใชมาตรฐาน
เดียวกันทั้งผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ ( Art. 10.6 และ 11.8 ) 
 นอกจากนี้ ในการตัดสินใจที่จะนําเขา GMOs หรือไมนั้น ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสาร
สามารถนําประเด็นผลกระทบที่อาจมีตอเศรษฐกิจและสังคม มาเปนปจจัยในการพิจารณา
ตัดสินใจได ( Art.26 ) เชน ผลกระทบตอเกษตรกรในประเทศ ผลกระทบตอการผูกขาด
ครอบครองตลาด เปนตน 
 การใหประเทศภาคีมีสิทธิระงับหรือจํากัดการนําเขา GMOs ตามแนวทางระมัดระวังแมวา
จะยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่จะทําใหแนใจไดหลังจากที่มีการประเมินความเสี่ยงแลววา 
GMOs นั้นจะกอใหเกิดอันตราย โดยใชเหตุผลที่วาเม่ือมีการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมแลวเปนการ
ยากที่จะเรียกกลับคืนได 
 เม่ือมีการขนสง GMOs ขามพรมแดนเปนคร้ังแรกเพ่ือการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมอยาง
จงใจ เชน เพ่ือการเพาะปลูก เปนตน  (Art. 7) มีขอกําหนดในพิธีสารใหมีการแจงเพื่อขอความ
ตกลงลวงหนา ( Advance Informed Agreement : AIA)  การแจงเพื่อขอความตกลงลวงหนาน้ี 
เปนภาระหนาที่ของผูสงออกที่จะตองแจงแกประเทศผูนําเขาลวงหนา สวนประเทศผูนําเขาก็
จะตองตัดสินใจวาจะยอมใหมีการนําเขาไดหรือไม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑเง่ือนไขที่
กําหนดไวในพิธีสารฯ 
 ความตกลง SPS, ความตกลง TBT และความตกลง TRIPs เปนความตกลงที่อยูภายใต
องคการการคาโลก ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐเปนสมาชิกอยู ตองยึดถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในความตกลงดังกลาว สําหรับพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพน้ัน ทาง
สหรัฐไดมีทาทีชัดเจนปฏิเสธที่จะเขารวมเปนภาคีสมาชิกในพิธีสาร ( รวมทั้งอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ) แตกรณีประเทศไทยน้ัน ไดเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อป 2546 ทําใหมีสิทธิที่จะเขาเปนสมาชิกในพิธีสาร ซึ่ง
ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพแลว และมีผล
ใชบังคับ (Effective) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548  
 
5) ประเด็นเรือ่งปญหาการบริหารจัดการ GMOs ในสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐฯ GMOs จะถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายที่มีอยูซึ่งมีหนวยงานที่ใชบังคับ
กฎหมาย 3 หนวยงาน ไดแก  

1. กระทรวงเกษตร (USDA) กํากับดูแลการพัฒนาและการทดสอบ GMOs ใน
ภาคสนาม ( GMOs สวนใหญ ) 
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2. องคกรคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) กํากับดูแลการพัฒนาและการปลดปลอยพืช GM 

ในดานคุณสมบัติการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
3. สํานักงานอาหารและยา  (FDA) รับผิดชอบดานความปลอดภัยของอาหารมนุษย

และอาหารสัตว 
ในปจจุบัน ในประเทศสหรัฐฯ ไมมีมาตรการบังคับทางกฎหมายใหตองทําการประเมิน

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสําหรับ GMOs   
ในป 2535 ทาง U.S. FDA ไดออก “ Statement of Policy : Food Derived from New 

Plant Varieties” เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประเด็นทางดาน
วิทยาศาสตรและกฎระเบียบที่ เ ก่ียวของกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม และกระตุนให
ผูประกอบการไดปรึกษาหารือกับ FDA เก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ที่
รวมถึงอาหารดัดแปลงพันธุกรรม  นอกจากน้ีในป 2544 ทาง FDA ไดออก “ Pre-market 
Notice Concerning Bioengineered Food”  มีการกําหนดใหผูผลิตอาหาร GM ตองแจงตอ 
FDA อยางนอย 120 วันกอนที่จะวางจําหนายอาหารจากพืช GM ในตลาด เพ่ือเปนอาหารของ
มนุษยหรือสัตว โดยจะตองยื่นขอมูลเก่ียวกับการตัดแตงพันธุกรรม เชน วิธีการ, marker genes 
, ขอมูลดานความปลอดภัย ฯลฯ  ขอมูลเหลาน้ีจะเผยแพรในเว็บไซดของ FDA นอกจากวาจะ
เปนความลับ 

นโยบายของ FDA ที่ออกในป 2535 ไมไดมีขอกําหนดในเรื่องการติดฉลาดสินคาเปน
พิเศษสําหรับอาหาร GM เน่ืองจากมีสมมุติฐานวาอาหาร GM ไมไดมีความแตกตางไปจาก
อาหารอ่ืนๆ และในเดือนมกราคม ป 2544 ทาง FDA ไดออกประกาศเรื่อง “ Draft Guideline 
for Industry Voluntary Labeling Indicating Whether Foods Have or Have Not Been 
Developed Using Bioengineering”  เพ่ือชวยผูประกอบการที่ตองการติดฉลากอาหารโดย
ความสมัครใจ สําหรับอาหารที่เปน GM หรือไมเปน GM เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา จะไมเปนการ
ติดฉลากอาหารที่เปนเท็จหรือทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด 

ในขณะที่ยังไมมีกฎหมายบังคับใหติดฉลากสินคา GMOs ในเดือนพฤษภาคมป 2545 
วุฒิสมาชิกชื่อ “ Dennis J. Kucinich” จากพรรคเดโมแครต ไดเสนอรางกฎหมาย 5 ฉบับเขาสู
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เพ่ือการกํากับ GMOs ทั้งที่เปนพืช สัตว แบคทีเรีย และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ กฎหมายที่เสนอรวมถึง “ Genetically Engineered Food Right to Know Act” 
ซึ่งบังคับใหบริษัทผูผลิตตองติดฉลากอาหารที่มีสวนผสมหรือผลิตจาก GMOs รางกฎหมายนี้
ไดรับการสนับสนุนจากหลายองคกร เชน The National Farmers Organization, The Center  
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for Food Safety, The American Corn Grower Association, The Organic Trade 
Organization เปนตน 9 

ในขณะเดียวกันไดมีการจัดทํากฎหมายในระดับรัฐเพ่ือการติดฉลากสินคา GM เชน 
California , Oregon เปนตน ในกรณีของ California ไดบังคับใหติดฉลากในปลาและหอยที่เปน 
GMOs ทุกชนิด ถือเปนรัฐแหงแรกที่ไดผานกฎหมายที่บังคับใหมีการติดฉลากอาหาร GM  

จากขอมูลของ Pew Initiative on Food and Biotechnology  (2547)10 พบวา ในป 
2546 มีการเสนอกฎหมาย และกฎระเบียบในรัฐตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตรเปนจํานวนถึง 130 ฉบับ ใน 32 รัฐ ในขณะที่ชวงป 
2544 –45 มีจํานวน 121 ฉบับ ใน 31 รัฐ อยางไรก็ตาม มีสัดสวนนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กฎหมายที่เสนอที่ผานออกมาใชบังคับ จากจํานวน 130 ฉบับที่ไดจัดทําขึ้นในป 2546 มีเพียง 
27 ฉบับ ( เปนกฎหมาย 21 ฉบับ เปนมติ 6 ฉบับ ) ที่ผานออกใชบังคับ คิดเปนรอยละ 21 ของ
จํานวนทั้งหมด 

กฎหมายในป 2546 กฎหมายรอยละ 36 ที่จัดทําขึ้นมีเน้ือหาสนับสนุน
เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ออก
ในชวงป 2544 – 2545 ซึ่งเปนชวงที่มุงเนนการออกกฎหมายเพ่ือปองการทําลายพ้ืนที่การปลูก
หรือทดลองพืช GM ( มีเพียงรอยละ 5 ที่สนับสนุน) ในขณะเดียวกัน ไดพบวาการตอตาน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอยูในรัฐทางตอนเหนือ รวมทั้ง Montana, North Dakota, และ 
South Dakota ซึ่งมีเกษตรกรที่เปนหวงวาตลาดขาวสาลีอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการ
นําพืช GM เขามาปลูก และในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง Maine, Massachusetts และ 
Vermont ซึ่งไดออกกฎหมายเพื่อปกปองตลาดการเกษตรในทองถิ่น ซึ่งมีจํานวนมากที่ทํา
เกษตรอินทรีย  กฎหมายที่จัดทําขึ้นมีมาตรการเรื่องการหามจําหนาย ( จํานวน 6 ฉบับ ) การ
ติดฉลากสินคา ( จํานวน 6 ฉบับ ) และมาตรการอื่นๆ ( จํานวน 3 ฉบับ) ซึ่งเปนการเหน่ียวรั้ง
การนําเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมาใชในพื้นที่ 

ผูอํานวยการบริหารของ Pew Initiative on Food and Biotechnology มีขอคิดเห็นจาก
ขอมูลขางตนวา ขอมูลเหลาน้ีไดแสดงใหเห็นวาการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมาใชทําให
เกิดประเด็นปญหาที่ซับซอน มีความแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค ผูออกกฎหมายในรัฐตางๆ 
มีความรูสึกวากฎหมายของสวนกลางไมเพียงพอตอการดูแลจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

                                                 
9  กฎหมายท่ีไดยื่นเสนอ ไดแก the Genetically Engineered Food Safety Act , the Genetically 
Engineered Crop and Animal Farmer Protection Act, the Genetically Engineered Organism Liability 
Act และ the Real Solutions to World Hunger Act 
10 The Pew Initiative on Food and Biotechnology. 2004.  See Significant Increase of Legislation 
Supporting Ag Biotech; But Northern Plains and Northeast States Concerned About Impacts on 
Wheat and Organic Markets. A project of the University of Richmond States. 
(http://pewagbiotech.org/newsroom/releases/051704.php3 ) 
 

http://pewagbiotech.org/newsroom/releases/051704.php3
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กฎหมายที่ จั ดทํ า ในป  2546 อาจจํ าแนกเปน  6 กลุ ม  ได แก  การส นับส นุน
เทคโนโลยีชีวภาพ, การเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนระบบการกํากับดูแลพืชและสัตว GM , การพัฒนา
มาตรฐานในการติดฉลากอาหารที่อาจมี GM เปนสวนประกอบ, การกําหนดมาตรการเรื่องความ
รับผิดชอบอยางเขมงวด (liability) , การกําหนดใหมีการศึกษาในระยะยาวที่สัมพันธกับการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ และ การหามจําหนายผลิตภัณฑพืชหรือสัตว GM 
 
ปญหาการปนเปอน (Contamination) ของพืช GM ในสหรัฐอเมริกา 

จากรายงานขององคกร Green Peace (2006)11 ระบุวา นับตั้งแตมีการอนุญาตใหปลูก
พืช GM เชิงพาณิชยตั้งแตป 1996 มีรายงานการปนเปอนของพืช GM เกิดขึ้นใน 39 ประเทศ 
(อยูใน 5 ทวีป) ซึ่งมากกวาจํานวนประเทศที่มีการอนุญาตใหปลูกพืช GM เกือบสองเทา (จาก
รายงานขององคกร ISAAA ระบุวา ในป 2005 มีการปลูกพืช GM รวมทั้งหมด 21 ประเทศ ) 12 

สําหรับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศท่ีมีพ้ืนที่ปลูกพืช GM มากที่สุด ในชวง 10 ปแรก 
(1996-2005) ของการปลูกพืช GM พบวา มีกรณีการปนเปอนของพืช GM มากกวาประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีสถิติรองลงไป เกือบ 2 เทาตัว กลาวคือ สหรัฐมีกรณีปนเปอนทั้งหมด 19 กรณี ในขณะ
ที่อังกฤษมี 10 กรณี ออสเตรเลีย และแคนาดามี 9 กรณี ฝร่ังเศส 6 กรณี เยอรมันและ
นิวซีแลนด 5 กรณี 

ในรายงานการตรวจสอบของสํานักผูตรวจ (The Office of Inspector General) ภายใต 
USDA ป 2005 13  ระบุวา ความลมเหลวในระบบการตรวจสอบติดตามและการบังคับใชในการ
ควบคุมการทดลองพืช GM ระดับภาคสนาม เปนสาเหตุสําคัญของปญหาการปนเปอนของพืช 
GM ในสหรัฐอเมริกา 

ในรายงานดังกลาวพบวาองคกรที่มีหนาที่กํากับดานเทคโนโลยีชีวภาพไมไดมีการแจง
ถึงปญหาการละเมิดกฎระเบียบที่กําหนดไว และไมไดมีการติดตามดูแปลงปลูกทดลองที่ได
อนุญาต และไมมีมาตรการที่เปนหลักประกันวาไดมีการทําลายพืช GM ภายหลังที่เสร็จส้ินการ
ทดลองในระดับไรนา นอกจากน้ี ในรายงานยังไดระบุวา ในหลายกรณีองคกรที่รับผิดชอบกํากับ
ดูแลการทดลอง (The Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ยังไมรูดวยวา 
แปลงทดลองที่ไดรับอนุญาตใหปลูกพืช GM อยูที่ใด 

                                                 
11 Greenpeace. 2005 . GM Contamination Report  2005 . A review of cases of  contamination, 
illegal planting and negative side effects of genetically modified organisms. 
(http://www.greenpeace.org/international/press/reports/gm-contamination-report#) 
12 ISAAA Brief 34. Executive summary of Global status of commercialised biotech/GM crops: 2005. 
13  Office of the Inspector General. USDA. 2005. Animal and Plant Health Inspection Service 
Controls Over Issuance of Genetically Engineered Organism Release Permits. Audit Report.  
 (http://www.usda.gov/oig/webdocs/50601-08-TE.pdf) 
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 นับตั้งแตไดมีการอนุญาตใหทดลองปลูกพืช GM ในระดับภาคสนามเม่ือป 1986 ทาง 
USDA ไดอนุมัติใหมีการทดลองไปแลวกวา 10,600 คําขออนุญาต รวมประมาณ 49,300 พ้ืนที่
ทดลอง  จากการเขาไปตรวจสอบพื้นที่ของผูตรวจสอบ 91 พ้ืนที่ ใน 22 รัฐ ที่ไดมีการปลูกหรือ
เก็บเก่ียวพืช GM ไปแลว เพ่ือตรวจสอบวาการทดลองไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของ APHIS 
หรือไม ขอมูลที่ไดจากภาคสนามทําใหผูตรวจสอบมีขอเสนอวา จําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ดานความรับผิดชอบ (Accountability) การกํากับดูแลการทดสอบพืช GM ของ APHIS พรอม
ทั้งไดระบุดวยวา จุดออนของกฎระเบียบของ APHIS และการจัดการควบคุมภายใน เปนการ
เพ่ิมความเสี่ยงในการควบคุมกํากับพืช GM ตอปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวย 
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3.3 ประเด็นเร่ืองพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร 

 
1) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟา 
1.1) ประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจาใน FTA 
 เน่ืองจากหัวขอการเจรจา FTA ระหวางไทย-สหรัฐไมไดระบุหรือมีขอเรียกรองโดยตรง
เก่ียวกับการเปดเสรีการลงทุนดานพลังงานเปนการเฉพาะ ซึ่งตางกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่
ทางสหรัฐฯไดระบุไวอยางชัดเจนในขอเสนอการเจรจา ที่จะสนับสนุนใหมีการคาและการลงทุน
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยปกปองและปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมของคูสัญญา จึงคาดได
วาการคาและการลงทุนดานพลังงาน จะไมไดเปนประเด็นสําคัญ ที่ประเทศคูการคาและเจรจาทั้ง
สองประเทศ จะใหความสําคัญเปนพิเศษแตประการใด  
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาเปนการลงทุนชนิดหน่ึง ที่ทางฝาย
สหรัฐฯ มีผูประกอบการรายใหญที่เปนประกอบการขามชาติที่มีทุนและเทคโนโลยีระดับโลกอยู
หลายบริษัท ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่ผูประกอบสหรัฐฯจะมีความสนใจลงทุนเพ่ือการผลิต
ไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังน้ัน ประเด็นการผลิตพลังงาน จึงจะเกี่ยวของกับหมวดขอตกลง
อ่ืนๆของขอตกลงFTAไดแก หมวดการลงทุนและหมวดสิ่งแวดลอมมากกวาประเด็นอ่ืนๆ 
 
1.2) สถานภาพของเทคโนโลยีและการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาของไทยและสหรัฐ 

1.2.1) สถานภาพดานเทคโนโลยี  
 เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเปนเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพทางดานเทคนิคต่ําและตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศอยูแลว จึงไมนาจะมี
ปญหาวาจะมีขอขัดแยงในเรื่องการเปนคูแขงขันโดยตรง ระหวางผูผลิตอุปกรณและเคร่ืองจักร
ของไทยกับการนําเขาเทคโนโลยีดังกลาวจากสหรัฐแตประการใด อยางไรก็ความขัดแยงนาจะ
มาจากประเด็นของการลงทุนมากกวาอยางอ่ืน ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
 
 1.2.2) สถานภาพดานการลงทุน 
 ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายใหเอกชนรายใหญ(IPP) และเอกชนรายยอย (SPP) มารวม
ลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคโดยตรงอยูแลว ซึ่งในจํานวนผูลงทุนเอกชนดังกลาวก็ไดมีผู
ประกอบสหรัฐฯจํานวนหนึ่งไดมีการลงทุนในประเทศไทยอยูแลว เชน บริษัท Gulf Electric 
Power จํากัด เปนตน ปจจุบันสัดสวนของผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายคิดเปน
สัดสวนทั้งสิ้นประมาณ 38 %ของการผลิตไฟฟารวมทั้งหมดของประเทศ ซึ่งปริมาณไฟฟาที่
ผลิตไดทั้งหมดจะตองจําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งเปนวิสาหกิจ
การผลิตไฟฟาของรัฐ เพียงรายเดียว 
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 อยางไรก็ตาม รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีดําริที่จะแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตใหเปนมีสถานะ
เปนผูผลิตเอกชน แตรายละเอียดของการแปรรูปวาจะเปนลักษณะใดยังไมมีความชัดเจนพอ 
จนกวารัฐบาลจะไดมีการประกาศอยางชัดเจน 
 ปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แบงสายงานออกเปนสามฝายหลักๆ 
ดังน้ีคือ ฝายผลิตไฟฟา ฝายควบคุมระบบและสายสง และฝายบํารุงรักษา ซึ่งยังไมชัดเจนวา 
การไฟฟาฝายผลิตเม่ือแปรรูปแลว จะแยกออกเปน 3 บริษัทอิสระตอกัน หรือยังรวมกันเปน
บริษัท แตมีแนวโนมวารัฐบาล จะยังคงใหรวมทั้ง 3 ฝายอยูรวมกันเปนบริษัทเดียว ตามขอเสนอ
ของฝายพนักงานและสหภาพแรงงานการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งหากเปนดังกลาวจริง ก็จะลักษณะที่
แตกตางไปจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟาในประเทศตะวันตก กลาวคือ มีเพียงระบบ
ควบคุมและสายสงเทาน้ันที่จะยังเปนของรัฐและควบคุมโดยรัฐโดยตรง เนื่องจากระบบสายสง
ไฟฟาแรงสูงมีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ดังนั้น เพ่ือมิใหผูประกอบการที่เปนผูผลิตรายใด
รายหนึ่งไดเปรียบตอรายอ่ืนๆ โดยใชประโยชนจากการควบคุมระบบสายสง จึงยังคงให
ทรัพยสินดังกลาวอยูในควบคุมดูแลของรัฐโดยตรง  ดังน้ัน หากระบบสายสงดังกลาวยังคงเปน
ทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งมีฐานะเปนเอกชนแลว จึงมีประเด็นวา จะเขาขายการ
ละเมิดหลักการของNational Treatment หรือไม หากมีบริษัทเอกชนผูลงทุนของสหรัฐฯกลาวหา
วา การไฟฟาฝายผลิตไดรับสิทธิจากรัฐเปนพิเศษและไมเปนธรรมแกผูประกอบการรายอ่ืน
หรือไม 
 
 1.2.3) สถานภาพดานสิ่งแวดลอมและปญหาสังคม 
 1) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากมลภาวะของการผลิตพลังงาน 
 ปจจุบันมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่ปลดปลอยจากโรงผลิตไฟฟาของไทยเม่ือเทียบ
กับของสหรัฐฯ ยังมีมาตรฐานที่ต่ํากวาของสหรัฐดังน้ัน มาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของไทยที่มีอยู
ในปจจุบัน จึงไมใชเปนปญหาที่ผูประกอบจากสหรัฐฯจะปฏิบัติตาม และไมมีปญหาในการ
ประเด็นของการกีดกันทางการคาตอผูประกอบการจากสหรัฐฯ เพราะมาตรฐานดังกลาวเปน
มาตรฐานเดียวกันไมวาจะใชกับผูประกอบการสหรัฐฯหรือผูประกอบการไทย  
 อยางไรก็ตาม หากประเทศไทยมีความประสงคจะยกระดับมาตรฐานของการปลดปลอย
มลพิษจากโรงไฟฟา หรือมีการประกาศใชกฎหมายการปองกันส่ิงแวดลอมที่เขมงวดมากขึ้น ก็มี
ผลตอการนําเขาเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมเพ่ือการปองกันหรือบําบัดจากตางประเทศสูงขึ้น ซึ่ง
ประเด็นดังกลาว ทางสหรัฐฯไดแสดงความจํานงอยางจัดแจงวา มีความประสงคการจะเพิ่มพูน
การขายเครื่องจักรและบริการดานการปองกันและบําบัดส่ิงแวดลอมตอไทยเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 อน่ึง มลพิษดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตไฟฟาขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตไฟฟาเปนสําคัญ กรณีที่การผลิตไฟฟาเกิดจากพลังงานความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล มลภาวะที่สําคัญคือกาซ SO2, NOX, CO, N2O และ  
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CO2 โดยที่กระบวนการผลิตที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงจะมีปญหาเรื่องผลกระทบดานมลภาวะ
ทางอากาศสูงกวากระบวนการผลิตที่ใชกาซธรรมชาติ  
 2) ปญหาขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมกับชุมชน 
 ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีปญหาการยอมรับของชุมชนตอการตั้งโรงไฟฟาขนาด
ใหญสูง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาจากถานหินและพลังนํ้า ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนไมยอมรับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบตออาชีพและรายได ซึ่งมีตัวอยางหลายกรณีที่รัฐตอง
เพิกถอนสิทธิของผูลงทุนดานพลังงาน ทั้งที่ไดอนุมัติใหจัดตั้งโครงการไปแลว เชนกรณีของ
โรงไฟฟาบอนอกและหินกรูด และลาสุดการยกเลิกการจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวล(ใชเปลือกไม
ยางพารา)ที่ตําบลลําภูรา จังหวัดตรัง ของบริษัท Gulf Electric Power จํากัดของผูลงทุนจาก
สหรัฐฯ กรณีของการจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลที่ลําภูราเปนประเด็นที่นาสนใจมาก เพราะการจัดตั้ง
โรงไฟฟาชีวมวลดังกลาว ไดรับเงินสนับสนุนบางสวนจากตางประเทศ เพราะเปนโครงการที่ชวย
รักษาสิ่งแวดลอมในระดับโลก คือชวยลดกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก แตกลับกลายเปน
วาถูกตอตานจากชุมชนดวยประเด็นดานส่ิงแวดลอม เนื่องจากผูลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟาหางจาก
เขตใจกลางชุมชนเพียง 1 กิโลเมตร ทั้งน้ีเพ่ือลดตนทุนของสายสง แตไมผิดกฎหมายเน่ืองจาก
ประเทศไทยไมมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่กําหนดพ้ืนที่ความเหมาะสมของการตั้งโรงไฟฟา 
ทําใหชุมชนไมมีความม่ันใจตอผลกระทบเรื่องฝุน เถาลอย การบําบัดเถาถานหลังเผาไหม 
รวมทั้งการแยงชิงทรัพยากรนํ้าจากแมน้ําลําภูรา ซึ่งตองใชรวมกันระหวางโรงไฟฟาและชุมชน 
 จากกรณีดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาจะมีสวนคลายคลึงกับกรณีของบริษัทMetaclad ที่
เอกชนฟองรองตอรัฐบาลเม็กซิโกฯตามขอตกลงNAFTA เน่ืองจากเขาขายการยึดทรัพยโดยรัฐ 
หรือเปน indirect expropriation ทั้งที่การดําเนินการโดยรัฐเพ่ือคุมครองดานสิ่งแวดลอม ในกรณี
ของโรงไฟฟาลําภูราของไทยตามหลักการของFTA นาจะมีความซับซอนมากกวาบริษัท
Metaclad เพราะผูลงทุนมีสิทธิอางไดวาเปนการดําเนินการเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 
 ดังน้ันจากกรณีศึกษาที่ผานมาในอดีต อาจกลาวไดวารัฐมีโอกาสท่ีจะถูกฟองรองจาก
เอกชน อันเน่ืองมาจากแรงตอตานของชุมชนอันเน่ืองมาจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของการ
ลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟาขนาดใหญ 
 
1.3) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 ผลกระทบจากขอตกลงFTAโดยตรงตอภาคการผลิตพลังงานไฟฟาของไทยอาจเห็นไม
เดนชัดเชนการคาและบริการในเรื่องอ่ืนๆ แตนาจะมีผลกระทบทางออมในแงของความเสี่ยงที่รัฐ
ไทยจะถูกฟองโดยเอกชนจากสหรัฐฯในเรื่องตอไปน้ี 
 1.3.1) ประเด็นเร่ือง National Treatment เน่ืองจากการไฟฟาฝายผลิตยังเปนผูผลิต
ไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ รวมทั้งควบคุมทรัพยากรที่สําคัญคือระบบสายสง อาจจะเปน
ปญหาที่ถูกฟองเร่ืองในเร่ืองของNational Treatment ได 
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 1.3.2) ประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาขนาดใหญที่อาจจะถูกยกเลิก หรือไม
อนุญาตใหดําเนินการหลังจากที่ไดรับสิทธิใหดําเนินการจัดตั้งโรงไฟฟาไปแลวนั้น แตถูกยกเลิก
ในภายหลัง เน่ืองจากการตอตานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตามขอตกลง
ของFTA รัฐมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเอกชนฟองรองเรียกคาเสียหายได ตามมาตรการการยึด
ทรัพยของเอกชน (expropriation) ได 
 ในอดีตที่ผานมา การตอตานของประชาชนตอโครงการผลิตไฟฟาขนาดใหญ มีสาเหตุ
สืบเนื่องจากความออนแอเชิงสถาบันของสังคมไทยเองที่ยังไมมีกระบวนการทางกฎหมายที่
ชัดเจนตอการรับรองบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนทางการวาเปนเชนใด 
กระบวนการแกไขและระงับขอพิพาทระหวางผูมีสวนไดสวนเสียระหวางภาครัฐ ผูลงทุน และ
กลุมประชาชนผูไดรับประโยชนและเสียประโยชนเปนเชนใด รวมทั้งการจัดทําแนวทางการ
ลงทุนกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทางปฎิบัติ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับทองถิ่น  
 ปจจุบันโดยระบบกฎหมายไทยมีเพียงการทําประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยผู
ทุนลงเปนผูทําการศึกษา เพ่ือสงประกอบการขออนุมัติการดําเนินการโครงการ ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่ไมเพียงพอตอการระงับขอพิพาทระหวางผูไดประโยชนและเสียประโยชน กระบวนการพัฒนา
เชิงสถาบันทั้งในแงกฎหมายและวัฒนธรรม เพ่ือแสวงหาทางออกที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
ดังนั้น ประเด็นการสรางความยอมรับของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปน
เรื่องใหมในสังคมไทย  ที่ตองใชเวลาอีกนานกวาที่การปองกันและระงับขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาโครงการพลังงานขนาดใหญ ที่ตองทําการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ใหญ
กวา 10 MW ขึ้น) เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งฝายไทยคงตองตอรองกับสหรัฐฯเพ่ือให
มีเวลาในการปรับโครงสรางทางกฎหมายและสถาบัน จึงจะใหมีผลบังคับใชตามขอบัญญัติดาน
การลงทุน มิใหมีการยึดทรัพยของเอกชน (expropriation) โดยภาครัฐ ตามขอตกลงFTAได 
 1.3.3) ผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงพหุภาคีที่ไทยเปนสมาชิก
แตสหรัฐฯไมไดเปน โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC) วาดวย
พิธีสารเกียวโตและกลไกสะอาดที่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยูแตทางสหรัฐฯไมไดเปน เน่ืองจาก
โดยขอตกลงกลไกสะอาดของพิธีสารดังกลาว อนุญาตใหประเทศสมาชิกที่พัฒนาแลว(ประเทศ
ในกลุมภาคผนวก I) รวมมือกับประเทศสมาชิกที่กําลังพัฒนา(ประเทศนอกกลุมภาคผนวก I) 
สามารถรวมมือกันลดกาซเรือนกระจก โดยประเทศที่พัฒนาแลวชวยเหลือทางการเงินประเทศท่ี
กําลังพัฒนา โดยประเทศที่พัฒนาแลวไดเครคิตการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนการตอบ
แทน เนื่องจากวาการเกิดกาซเรือนกระจกเกี่ยวของกับการผลิตและใชพลังงานโดยตรง ดังน้ัน 
ในกรณีที่มีการลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟาขาย โดยการใชกลไกสะอาดเพื่อลดตนทุนแกผูประกอบการ
จากตางชาติที่ไมใชสหรัฐฯ จะใชเปนขออางเพ่ือฟองรองรัฐบาลไทยในเรื่องของการใหประโยชน 
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ทางการคาที่ไมเปนธรรมตอประเทศคูแขงทางการคาของสหรัฐฯหรือไม ทั้งที่เปนการปฏิบัติตาม
พันธพิธีสารเกียวโต ที่สหรัฐฯไมไดเปนสมาชิก 
 
2) การขนสง 
2.1) ประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจาใน FTA 
 จากการเทียบเคียงเน้ือหาขอตกลงการเปดการคาเสรีระหวางสหรัฐอมริกากับประเทศ
ตางๆ ในบทของสิ่งแวดลอมน้ันไมพบประเด็นขอตกลงดานการขนสง (พาหนะ และเชื้อเพลิง) 
แตประเด็นดังกลาวเก่ียวของกับการลงทุนและส่ิงแวดลอมโดยตรง จึงมีความจําเปนที่ควรตอง
พิจารณาและเสนอใหเปนประเด็นขอเรียกรองเพ่ิมเติมในการเจรจาทําความตกลงการเปดการคา
เสรีไทยสหรัฐอเมริกา เพ่ือปองกันกรณีพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้น และใหเกิดความสอดคลองกับพันธะ
กรณีที่สหรัฐอเมริกาไดใชในการเจรจาเขตการคาเสรีกับทุกประเทศ คือ ประเด็นของการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง 
 
2.2) สถานภาพของเทคโนโลยีและการลงทุนของไทยและสหรัฐ 

2.2.1) สถานภาพดานเทคโนโลยี 
ประเด็นดานขนสง เนน 2 สวน ที่สําคัญ คือ ดานการผลิตรถยนต และดานนํ้ามัน

เชื้อเพลิง ประเทศไทยมีการผลิตชิ้นสวนและการประกอบยานยนต  โดยประเทศไทยยังคงตอง
อาศัยเทคโนโลยีเพ่ือทําใหอุตสากรรมประเภทนี้เปนไปอยางครบวงจร อีกทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีดานนี้ไทยยังคงเปนรองสหรัฐอเมริกา สําหรับดานน้ํามันเชื้อเพลิงน้ัน ประเทศไทย
ไมไดนําเขานํามันจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไมไดเปนประเด็นหลักแต อาจเก่ียวของใน
อนาคตในเรื่องของการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพน้ันมีการพัฒนาข้ึนแลว
ภายในประเทศ และในปจจุบันรัฐบาลมีสนับสนุนใหใชเชื้อเพลิง non fossil โดยเฉพาะ bio 
energy และ ethanol  ซึ่งมีการสนับสนุนใหมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงน้ีเพ่ิมมากขึ้น  อาจมีการ
นําเขาชิ้นสวนของเครื่องจักรมากขึ้น การสงออกผลิตภัณฑ ไปยังประเทศสหรัฐอาจมีขอจํากัด
เพราะเชื้อเพลิงดังกลาวยังเปนที่ตองการในประเทศ 

2.2.2) สถานภาพดานการลงทุน 
ปจจุบันไดมีการตั้งบริษัทในเครือของฟอรด 6 บริษัท โดยมีโรงงานผลิตรถยนตฟอรดที่

จังหวัดระยอง ซึ่งมีการจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปกวา 100 ประเทศทั่วโลก ในการ
ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใชเปน bioenergy หรือ ethanol นั้น อาจทําใหมีการปรับปรุงเคร่ืองยนต
ที่แตกตางจากปจจุบันเพื่อใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่ใช 
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2.3) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
2.3.1) ดานเศรษฐกิจ 
การเปดการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาน้ัน นาจะมีผลใหปริมาณ

การคาชิ้นสวนรถยนตและมอเตอรไซดเพ่ิมมากขึ้น สวนในดานของอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนตนั้นมีลักษณะแขงขันกันบาง แตรายละเอียดสินคาที่มีความแตกตางกัน จึงมีความเปนไป
ไดที่ประเทศไทยจะมีโอกาสในการสงออกรถปคอัพไปสหรัฐอเมริกา ขณะที่สหรัฐอเมริกาสง
รถยนตนั่งสวนบุคคลมามาขายในประเทศไทยมากขึ้น 

2.3.2) ดานสิ่งแวดลอม 
หากมีการเปดการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาแลว  คาดวา

สหรัฐอเมริกาอาจยายฐานการผลิตรถยนตเขามาในไทยมากขึ้น เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามี
เทคโนโลยีการผลิตรถยนตที่ดีอยูแลว  ทั้งมีความพรอมดานการลงทุน นอกเหนือจากน้ันคือ
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอมที่ตางกันของไทยกับสหรัฐ ซึ่งเปนสวนจูงใจใหสหรัฐหันมาลงทุน
เก่ียวกับรถยนตในประเทศไทยมากขึ้น  แตการยายฐานการผลิตรถยนตเขามาน้ีอาจทําใหไทย
ตองรับภาระจากการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม และการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้น (energy incentive) 
รวมทั้งเปนฐานในการปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้นดวย 
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3.4 ประเด็นเร่ืองสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร 

 
1) ประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจาใน FTA 
 จากการเทียบเคียงเน้ือหาขอตกลงการเปดการคาเสรีระหวางสหรัฐอมริกากับประเทศ
ตางๆ ในบทของสิ่งแวดลอม พบวาประเด็นสินคา/อุปกรณเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมน้ันมีปรากฏอยู
ในขอตกลง ซึ่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนใหมีการคาและการลงทุนดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ชวยปกปองและปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมของประเทศคูสัญญา  
 
2) สถานภาพของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
2.1) สถานภาพดานเทคโนโลยี  
 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมสําหรับการปองกัน ควบคุม และบําบัดมลพิษ การติดตามและ
ประเมินผล การฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมของไทยนั้นยังคงตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เปนสวนใหญ การคนควาวิจัยในประเทศไทยเองก็มีเชนกัน แตการนําผลการวิจัยมาใชนั้นยังคง
มีจํากัด ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันมีความพรอมทั้งดานความรู ทักษะ และการลงทุน 
ดังน้ันประเทศไทยจึงไมจัดเปนคูแขงดานการคาเก่ียวกับสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
2.2) สถานภาพดานสิ่งแวดลอม 
 ในปจจุบันคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทยยังไมสามารถเทียบเคียงกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาได  ดวยประเทศสหรัฐมีมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมที่ดีและปรับเปนปจจุบันเสมอ  
ประเทศไทยเองถึงแมมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมหลายมาตรฐานกําหนดโดยใชหลักการและ
ความเขมงวดเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา แตการบังคับใชและการลงโทษเทียบปรับ ยัง
ไมมีผลเทาที่ควร ทั้งดานการปลอยนํ้าเสีย อากาศเสีย มูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึง
เทคโนโลยีในการบําบัด 
  
3) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 ผลกระทบจากขอตกลงการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในเร่ืองของ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ การขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในดานอ่ืนๆ ไดแก 
3.1) ดานกฎระเบียบ 
 การตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาน้ัน อาจทําใหไทยตองเพิ่มระดับ
ความคุมครองสิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหไทยตอง 
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เพ่ิมการนําเขาสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอุปกรณ 
สวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา และสารเคมีที่ใชในการบําบัดมลพิษดวยดานเศรษฐศาสตร 
 ประเทศไทยควรใชประโยชนจากการตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา  
เพ่ือลดภาษีการนําเขาสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือประโยชนในการ
บําบัดมลพิษและสิ่งแวดลอมเปนหลักและ เพ่ือเพิ่มระดับความคุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น แต
ตองเปนไปดวยความพรอมทางดานเศรษฐกิจและดานอ่ืน ๆ ของประเทศ ไมควรใหการนําเขา
มาเปนเง่ือนไขการเจรจาเพ่ือยกระดับคามาตรฐานสิ่งแวดลอมใหเทากับสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
การใชมาตรฐานผลิตภัณฑเขามาเปนเง่ือนไขในการสงออก     

 
3.2) ดานสิ่งแวดลอม  
 การตกลงเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา อาจทําใหสหรัฐอเมริกามีการยาย
ฐานการผลิตสินคา หรือชิ้นสวนที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมบางรายการเขามาตั้งในไทย ซึ่ง
ถาสหรัฐอเมริกายายฐานการผลิตที่เปนเทคโนโลยีระดับสูงเขามาก็อาจเปนประโยชนในดานของ
ความรูและทักษะกับคนไทยที่อยูในสายงานการผลิตน้ันได อยางไรก็ตามการยายฐานการผลิต
อาจขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในประเทศได โดยเฉพาะ เทคโนโลยีทองถิ่น    
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3.5 ประเด็นเร่ืองสินคาใชแลว 
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร 

 
1) ประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจาใน FTA 
 จากการเทียบเคียงเน้ือหาขอตกลงการเปดการคาเสรีระหวางสหรัฐอมริกากับประเทศ
ตางๆ ในบทของสิ่งแวดลอมน้ันไมพบประเด็นเรื่องวัตถุดิบการรีไซเคิล แตประเด็นนี้มีสวน
เก่ียวของกับกับสิ่งแวดลอม และการลงทุนโดยตรง จึงควรมีการพิจารณาและเสนอใหเปน
ประเด็นขอเรียกรองเพ่ิมเติมในการเจรจาทําความตกลงการเปดการคาเสรีไทยสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือปองกันการเกิดกรณีพิพาท และใหสอดคลองกับพันธะกรณีที่สหรัฐอเมริกาใชในการเจรจา
เขตการคาเสรีกับทุกประเทศ นั่นคือ การคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง 
 
2) สถานภาพของเทคโนโลยีและการลงทุนของไทยและสหรัฐ 
2.1) สถานภาพดานเทคโนโลยี 
 ปจจุบันในประเทศไทยมีการรับซื้อของเกามากขึ้น ไมวาจะเปนกระดาษ พลาสติก เหล็ก 
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ซึ่งการนําสินคาที่ผานการใชงานแลวเหลาน้ีมา
เขาสูกระบวนการผลิตขึ้นใหมนั้น นับเปนประโยชนอยางยิ่ง นอกจากเปนการลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นแลว ยังเปนการประหยัดและใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางคุมคาอีกดวย  แตการนําเอา
สินคา หรือสวนประกอบบางอยางจากสินคาที่ใชแลวมาเขาสูกระบวนการผลิตใหมนั้นคงตอง
อาศัยเทคโนโลยีการทําใหวัตถุดิบมีความบริสุทธิ์ขึ้น เพ่ือใหสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกลาวมี
คุณภาพใกลเคียงกับสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบใหมมากที่สุด แตขณะนี้เทคโนโลยีดังกลาวใน
ประเทศยังคงพัฒนาไดไมทัดเทียมกับตางประเทศ ประเทศไทยจึงมีความตองการในการพัฒนา
และรับความชวยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาว และเม่ือไทยมีเทคโนโลยีการทําใหวัตถุดิบที่
ใชแลวมีความบริสุทธิ์เพ่ิมขึ้นไดแลวน้ัน ความสามารถในการผลิตสินคาจากวัตถุดิบใชแลวของ
ไทยคงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นํามาซ่ึงการใชวัตถุดิบใชแลวในประเทศ และนําเขาวัตถุดิบใช
แลวจากตางประเทศไดมากขึ้นน่ันเอง 
 
2.2) สถานภาพดานกฎระเบียบ 
 ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการนําเขาวตัถุดิบจากสินคาใชแลว คือ 
 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 
โดยกระทรวงพาณิชยสามารถใชมาตรการในการควบคุมการนําเขาวัสดุและสินคาใชแลวที่
นําเขาจากตางประเทศเพื่อเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 32  โดยกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถใช
มาตรการกําหนดกฎระเบียบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากวัสดุใชแลว 
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 พระราชบัญญัติวัตถุดิบอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
กําหนดใหสินคาใชแลวที่นําเขาจากตางประเทศมาจําหนายถูกควบคุม เพ่ือมิใหเปนภาระในการ
กําจัดซากของสินคาดังกลาว 
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีขอกําหนดหามและควบคุมการนําเขา หรือสงออก ตาม
อนุสัญญาบาเซล ไดแก 

1) รายการของเสียที่หามการนําเขามาในประเทศไทย คือ แบตเตอรี่ที่ใชแลว และแผน
ธาตุที่อยูในแบตเตอรี่ใชแลว (พิกัด 85.07) ยางรถที่ใชแลว 

2) รายการของเสียที่ควบคุมการนําเขามาในประเทศไทย ไดแก เศษ เศษตัดและของที่
ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม  เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
และชิ้นสวนประกอบ หรืออุปกรณของเคร่ืองใชฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 

3) รายการของเสียที่ควบคุมการนําเขา-สงออก ไดแก ของเสียเคมีวัตถุ ตามอนุสัญญา
บาเซล 

4) รายการของเสียที่ควบคุมการสงออกไปยังประเทศท่ีกําหนด ไดแก เรือที่ มี
องคประกอบของแอสเบสตอสและพีซีบี  จอคอมพิวเตอร/โทรทัศนใชแลว  ของเสียที่กําหนดจาก
แหลงกําเนิดไมจําเพาะ 28 รายการ และจากแหลงกําเนิดจําเพาะ 30 รายการ และของเสียที่
กําหนดการควบคุมเคลื่อนยายขามแดนเพิ่มเติมโดยกฎหมายภายในประเทศตามขอ 1(b) ตาม
อนุสัญญาบาเซล ไดแก ตะกรันกกระบวนการผลิตทองแดง กากตะกอนจากเรือบรรทุกนํ้ามัน 
กากตะกอนที่มีลักษณะเปนเม็ด และสารเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมที่ผานการใชงานแลว 
 
2.3) สถานภาพดานสิ่งแวดลอม 
 ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซล ขณะที่สหรัฐอเมริกาไมเปนภาคี 

 
2.4) สถานภาพดานสังคม 
 ปจจุบันธุรกิจการซ้ือขายของเกาในประเทศไทยนั้นมีเพ่ิมขึ้น แตความนิยมใชสินคารี
ไซเคิลของคนไทยยังคงมีนอย เม่ือเทียบกับสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม จึงควรมีการปรับปรุง
คุณภาพของสินคารีไซเคิล และสนับสนุนสงเสริมใหสินคาดังกลาวไดรับความนิยมจากผูอุปโภค 
เพ่ือกระตุนใหผูประกอบใชวัตถุดิบใชแลวในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
 
3) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.1) ดานกฎระเบียบ 
 กฎระเบียบของไทยเกี่ยวกับการนําเขาสินคาใชแลวจากตางประเทศนั้นมีอยูแลว ซึ่ง
ตองมีการปองกันไมใหการทําขอตกลงการคาเสรีไทยสหรัฐอเมริกาน้ันมาบังคับใหไทยตองปรับ
กฎระเบียบใหเขมงวดขึ้น ทั้งน้ีหากตองมีการปรับกฎระเบียบของไทยนั้นควรเปนไปดวยความ
สมัครใจและอยูบนพื้นฐานความพรอมของประเทศไทยเอง 
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3.2) ดานเศรษฐกิจ 
 การนําเขาวัตถุดิบใชแลวจากสหรัฐอเมริกา ทําใหไทยลดตนทุนการผลิตจากการใช
วัตถุดิบใหมลงได แตไทยอาจตองเพ่ิมตนทุนในดานของการนําเขาเทคโนโลยีการทําวัตถุดิบที่ใช
แลวใหบริสุทธิ์ขึ้นจากตางประเทศ อีกทั้งตองหาตลาดรองรับสินคารีไซเคิลทั้งเกรดA และเกรด
อ่ืนๆ ดังน้ันการนําเขาวัตถุดิบใชแลวจากสหรัฐอเมริกาที่มีภาษีที่ลดลงเพียงอยางเดียวคงไม
เพียงพอที่จะประเมินมูลคาการสงออกสินคารีไซเคิลคืนสูตลาดตางประเทศได เน่ืองจากตอง
พิจารณาปจจัยอ่ืน เชน ความนิยมในการใชสินคาดังกลาวรวมดวย 
 
3.3) ดานสิ่งแวดลอม 
 การนําวัตถุดิบใชแลวมาเขาสูกระบวนการใหมนั้นเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติได
อยางคุมคาไดวิธีการหนึ่ง แตประเทศไทยคงไมสามารถใชวัตถุดิบหรือสินคาใชแลวน้ันไดหมด
ทุกสวน คงตองเหลือสวนที่ไมสามารถนํากลับมาใชได ซึ่งสวนที่เหลือน้ีเองอาจทําใหไทยตอง
รับภาระในการกําจัดตอไป  ซึ่งควรตองมีมาตรการรองรับเพ่ือปองกันอันตรายจากการกําจัดของ
เสียเหลาน้ีอยางรัดกุม  เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชนดวย 
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3.6 ประเด็นดานกุงทะเล 
คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 

 
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA ที่เก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ที่จะมีผลเกี่ยวโยงกับเร่ืองกุงทะเลและสิ่งแวดลอม
อยูใน 2 สวน คือ   

1.1) เรื่องการคาสินคา (Trade in Goods) ในประเด็นเรื่องการปรับลดอัตราภาษี
ศุลกากรและภาษีอ่ืนๆ สําหรับสินคากุงและผลิตภัณฑ และการเจรจาเรื่องการขจัดมาตรการ
ทางดานการคาที่มิใชภาษี (NTB) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (โปรด
ดูรายละเอียดประเด็นเจรจาในหัวขอเร่ืองการเกษตร) 

1.2) เร่ืองส่ิงแวดลอม (Environment) ประเด็นการเจรจาท่ีจะมีผลเก่ียวโยงตอเรื่องกุง
ทะเล คือ ขอเรียกรองของสหรัฐที่ตองการใหประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของ
ไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2) กฎระเบียบ / การดําเนินงานของไทยที่เปนอยูในปจจุบัน 
2.1) ขอมูลการเลี้ยง และการสงออกกุงของไทย 

กุงสดแชเย็นแชแข็งเปนสินคาสงออกสําคัญของไทยไปสหรัฐอเมริกา อยูใน 10 อันดับ
รายการสินคาสงออกที่มีมูลคาสูงสุด และเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งในกลุมสินคาเกษตร การ
สงออกในป 2545, 2546, 2547 มีมูลคา 15,528 , 18,688 , 14,988 ลานบาท ตามลําดับ 
สําหรับในป 2548 ระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน มีมูลคาสงออก 15,173  ลานบาท ซึ่งสูง
กวาชวงเดือนเดียวกันในป 2547 ที่มีมูลคา 9,524 ลานบาท (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงพาณิชย, 2538) 

ในชวงป 2530-2543 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่สําคัญของไทย คือ กุงกุลาดํา 
ประเทศไทยสงออกกุงกุลาดํามีมูลคาเปนอันดับที่หน่ึงของโลกหลายปติดตอกัน แตในชวงป 
2544 –2545 เกษตรกรไดเปลี่ยนมานิยมการเพาะเลี้ยง “กุงขาว” (Litopenaeus vannamei) 
เนื่องจากประสบปญหาหลายประการในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ทั้งในดานการผลิต ดานการตลาด 
ปญหาโรคระบาด ในขณะที่กุงขาวเลี้ยงคอนขางงาย มีการเจริญเติบโตเร็ว รวมทั้งใหผลผลิตตอ
ไรในปริมาณสูงกวากุงกุลาดํา ( ผลผลิตกุงขาว 1.93 ตัน/ไร กุงกุลาดํา 0.72 ตัน/ไร ขอมูลป 
2546) 

ในป 2546 ผลผลิตรวมของกุงทั้งประเทศมีปริมาณทั้งสิ้น 418,000 ตัน โดยเปนผลผลิต
กุงภายในประเทศ 391,000 ตัน (93.6% ของผลผลิตรวม) เปนกุงนําเขาจากตางประเทศ 
26,500 ตัน (6.4 % ของผลิตรวม) 
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ผลผลิตกุงภายในประเทศสวนใหญไดมาจากการเพาะเลี้ยง ในป 2546 มีปริมาณ 
335,000 ตัน คิดเปนรอยละ 85.6 ของผลผลิตภายในประเทศ สวนกุงที่ไดจากการประมงมี
ปริมาณ 56,500 ตัน คิดเปนรอยละ 14.4 ของผลผลิตภายในประเทศ  

กุงเพาะเลี้ยงสวนใหญของไทย คือ กุงขาวและกุงกุลาดํา โดยนับตั้งแตป 2545 ผลผลิต
จากกุงขาวมีสัดสวนที่มากกวากุงกุลาดํา ขอมูลในป 2546 กุงกุลาดํามีปริมาณ 155,000 ตัน คิด
เปนรอยละ 46 ของผลผลิตภายในประเทศ หรือรอยละ 37.04 ของผลิตรวม ในขณะที่กุงขาวมี
ปริมาณ 180,000 ตัน คิดเปนรอยละ 54 ของผลผลิตภายในประเทศ หรือคิดเปน 43.06 ของ
ผลผลิตรวม 

โดยสรุปจะเห็นไดวา ผลผลิตกุงทะเลในป 2546 สวนใหญเปนกุงจากการเพาะเลี้ยง คิด
เปนรอยละ 80 ของปริมาณกุงทั้งประเทศ สําหรับกุงที่จับไดจากธรรมชาติคิดเปนรอยละ 14 และ
มีกุงนําเขาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณกุงทั้งประเทศ ทั้งน้ี กุงจากการ
เพาะเลี้ยงเปนกุงกุลาดํา 46 % เปนกุงขาว 54 % ของผลผลิตภายในประเทศ 

พ้ืนที่การเลี้ยงกุงในปจจุบัน มีพ้ืนที่การเลี้ยงกุงกุลาดํามากกวาการเลี้ยงกุงขาวใน
สัดสวนรอยละ 70 ตอ 30 แตสําหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง มีการเลี้ยงกุงขาวใน
สัดสวนที่มากกวาการเลี้ยงกุงกุลาดํา (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 : พื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลแยกตามภาคและชนิดกุง ป พ.ศ. 2546 
พ้ืนที่การเลี้ยง และสัดสวนพ้ืนที่ รวม ภาค 

กุงกุลาดํา 
(ไร) 

สัดสวน 
(%) 

กุงขาว 
(ไร) 

สัดสวน 
(%) 

พ้ืนที่ 
(ไร) 

สัดสวน 
(%) 

ตะวันออก 66,652 22 32,318 25 98,970 23 
กลาง 77,402 25 44,186 34 118,588 28 
ใตตอนบน 91,651 31 32,078 25 123,729 29 
ใตตอนลาง 67,295 22 21,418 16 88,713 20 
รวม 300,000 70 130,000 30 430,000 100 

ที่มา : ชะลอ และ พรเลิศ, 2547 14 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14  ชะลอ ล้ิมสุวรรณ และ พรเลิศ จันทรรัชชกูล. 2547. อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุงในประเทศไทย. 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 
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2.2) มาตรการทางกฎหมายของไทยในดานการเพาะเลี้ยงและการจับกุงทะเล 
ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงกุง 

การจับกุงจากธรรมชาติ และการนําเขากุง ตั้งแตในดานการจดทะเบียนฟารม การขออนุญาต 
การระบายน้ําทิ้ง ฯลฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

2.2.1) การควบคุมดูแลการเพาะเลี้ยงกุง 
1) การควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มีขอกําหนดเพ่ือการควบคุม
กํากับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไวในหลายมาตรา เชน 

- มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่
รักษาพืชพันธุ เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

- มาตรา 13 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่
อนุญาตเวนแตผูรับอนุญาต 

- มาตรา 23 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวน้ําในที่สา
ธารณสมบัติของแผนดิน เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

กฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยตรง เชน 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง ใหผูประกอบการเลี้ยงกุง
ทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ (ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2543) 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง ใหผูประกอบการเลี้ยงกุง
ทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ (ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2543) โดยกําหนดใหผูประกอบการที่เลี้ยงกุงในเนื้อที่ตั้งแต 
50 ไรขึ้นไป ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการระบายน้ําหรือของ
เสียจากบอเลี้ยงกุง 

- คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 2/2541 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2541 เร่ือง
มอบอํานาจ ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดมี
อํ านาจออก คํ า ส่ั งต ามความ ในมาตรา  9  ว ร รคสอง  แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 เพ่ือระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา ในพ้ืนที่
น้ําจืด 

- มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย กรมประมง 
พ.ศ. 2547 
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ประเด็นขอสังเกตเกี่ยวกับกฎระเบียบดานการเพาะเล้ียงกุงและสัตวน้ํา 
คือ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงกุง แมวาจะเปนฟารมที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายประการ แต
ไมไดอยูในรายการโครงการหรือกิจกรรมที่ตองทําการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2535 
2) การจัดการทาเทียบเรือ สะพานปลา แพปลา ตลาดกลาง 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
แพปลา พ.ศ. 2547 

- รางมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพ
ปลา ตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 (เสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2548 การประชุมคร้ังที่ 
9/2548) 

3) การผลิต และฟารมเลี้ยงกุงทะเลตามมาตรฐาน 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอใบรับรองโรงเพาะฟกอนุบาลกุงทะเลที่
มีการผลิตตามมาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี
โอซี (CoC) 15พ.ศ. 2546 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอใบรับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่มี
การผลิตตามมาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซีโอ
ซี (CoC) พ.ศ. 2546 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอใบรับรองการผลิตกุงทะเลตาม
มาตรฐานจีเอพี (Good Agricultural Practice :GAP) พ.ศ. 2546 

4) การตรวจสอบยอนกลับ ( Traceability) 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการจัดทําหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา พ.ศ. 
2547  

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการ
จําหนายสัตวน้ํา พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 มาตรฐาน(Code of Conduct :CoC) หมายถึงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือใหอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุง
ทะเลอยางยั่งยืน โดยกุงท่ีไดรับระบบ CoC จะเปนกุงท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ กุงท่ีมีการผลิตอยางมี
มาตรฐาน กุงท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย และกุงที่มีการเล้ียงหรือผลิตอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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2.2.2) การควบคุมดูแลการจับกุงจากธรรมชาติ 
กฎระเบียบดานการควบคุมการจับกุงจากธรรมชาติเ พ่ือปองกันปญหา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องกําหนดใหเจาของหรือผู
ครอบครองเครื่องมืออวนลากกุงไปจดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่ง
เคร่ืองมือน้ันตอพนักงานเจาหนาที่ (ลงวันที่ 16 กันยายน 2539) 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนดใหติดเคร่ืองมือแยก
เตาทะเลในเครื่องมืออวนลากกุงทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา (ลงวันที่ 16 
กันยายน 2539)  

 
2.2.3) การควบคุมดูแลการนําเขากุง 

กฎระเบียบดานการควบคุมการนําเขากุง เพ่ือการเพาะพันธุและการปรับปรุง
สายพันธุ การควบคุมและปองกันการแพรระบาดโรค เชน 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขาและขึ้นทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุง
ขาวเพื่อการเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ. 2547  

- ประกาศกรมประมง เร่ืองการพิจารณาประกาศรับรองแหลงหรือสถาน
ประกอบการเพาะเลี้ยงกุงขาวที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 3 
มิถุนายน 2547 

- การประกาศรับรองพอแมพันธุกุงขาวจากแหลงหรือสถานประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุงขาวที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการนําเขา และการขึ้นทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงขาว 

- ประกาศกรมประมง เรื่องรับรองแหลงหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยง
กุงขาวที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

- ประกาศกรมประมง เรื่องรับรองแหลงหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยง
กุงขาวที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร (เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1) ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2548 

 
2.2.4) การควบคุมดูแลกิจกรรมการแปรรูป 

สินคาอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทยแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ กุงสดแช
เย็นแชแข็ง กุงบรรจุกระปอง และกุงแปรรูปอ่ืนๆ เชน กุงตมปอกเปลือกแชเย็นแชแข็ง  
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ติ่มซํา กุงชุบแปงทอด กุงชุบเกล็ดขนมปง เปนตน ผลิตภัณฑกุงแปรรูปที่ผลิตขึ้นจะเนน
การสงออกมากกวาการบริโภคภายในประเทศ (กฤษณา, 2545) 16 

ในกระบวนการแปรรูปกุงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในหลาย
ขั้นตอน เชน น้ําเสีย ของเสียเศษกุงจากการลางทําความสะอาด การคัดขนาด ของเสีย
จากพลาสติกจากขั้นตอนการบรรจุกลอง เปนตน 

กฎระเบียบควบคุมกิจกรรมการแปรรูปกุงเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน 

- ประกาศกรมเจาทา ที่ 214/2537 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เร่ืองกําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

- ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการวิเคราะหอันตรายและจุด
อันตรายที่ตองควบคุม (HACCP) 

 
3) มาตรการทางกฎหมายของสหรัฐที่เก่ียวกับเร่ืองกุงทะเล 17 

สหรัฐมีกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการสงวนพันธุเตาทะเล ซึ่งสรางผลกระทบตอ
การสงกุงของไทยไปขายในสหรัฐ และในที่สุดไดกลายเปนขอพิพาททางการคาระหวางสหรัฐกับ
ไทยและประเทศที่สงกุงไปขายยังสหรัฐ กฎหมายดังกลาวของสหรัฐ คือ กฎหมาย Public Law 
101-162 เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหทุกประเทศท่ีสงออกกุงตองไดรับการรับรองโดยรัฐบาลวา มี
มาตรการปองกันมิใหเตาทะเลติดอวนกุงโดยบังเอิญ 

ในป ค.ศ. 1969 ไดมีการประกาศใช Section 609 ของกฎหมาย Public Law 101-162 
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐมนตรีตางประเทศและรัฐมนตรีพาณิชยรวมกันเจรจากับรัฐบาล
ของประเทศที่มีการประมงที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตรายตอเตาทะเล เพ่ือพัฒนาความตกลงทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือคุมครองและสงวนพันธุเตาทะเล และบัญญัติใหประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาใหใบรับรองแกประเทศที่มีมาตรการและโครงการอนุรักษเตาทะเลเทียบเทา
กับสหรัฐอเมริกา หากประเทศใดไมไดรับการรับรองก็จะสงออกกุงหรือผลิตภัณฑกุงไปยัง
สหรฐัอเมริกาไมได ทั้งน้ี โดยมีหลักการในการออกใบรับรองดังนี้ 

1) มีหลักฐานวามีการกําหนดระเบียบที่ควบคุมการฆาเตาทะเลโดยไมตั้งใจ เทียบเทา
กับสหรัฐอเมริกา 

2) มีอัตราเฉลี่ยการฆาเตาทะเลโดยไมตั้งใจเทียบเทากับสหรัฐอเมริกา 

                                                 
16 กฤษณา พงษศรีเจริญสุข. 2545. บทสรุปอุตสาหกรรมกุงไทยกับความสามารถในการแขงขันระหวาง
ประเทศ. วารสารสถาบันอาหาร. ปท่ี 4ฉบับท่ี 25 (ก.ย.-ต.ค.) 

17 WTO. United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. Report of the 
Panel (WT/DS58/R) 15 May 1998  and Report of the Appellate Body (WT/DS58/AB/R) 12 October 
1998. 
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3) สภาพแวดลอมการทําประมงของประเทศนั้น ไมมีแนวโนมที่เปนอันตรายตอเตา
ทะเล 

เพ่ือใหเกิดระเบียบในการบังคับใช Section 609 สหรัฐอเมริกาไดออก 1991 
Guidelines เพ่ือกําหนดวา โครงการหรือมาตรการใดๆ ในประเทศตางๆ เทียบเทากับมาตรการ
ของสหรัฐ โดยมีหลักในการพิจารณา 3 ขอ ไดแก 

1) มีการติดตั้งเครื่องแยกเตาทะเล ( Turtle Extruder Devices : TEDs)  
2) ลดชวงเวลาในการลากอวนสําหรับเรือที่ต่ํากวา 25 ฟุต 
3) มีสถิติและสามารถพิสูจนไดวาโครงการน้ันๆ ลดการตายของเตาได 
ทั้งน้ี 1991 Guidelines บังคับใชเฉพาะตอประเทศในแถบแคริบเบียนและแอตแลนติก

ตะวันตก 19 ประเทศเทาน้ัน โดยกําหนดใหมีระยะเวลาในการปรับตัว 3 ป แตตอมาองคกร
พัฒนาเอกชนไดยื่นฟองรัฐบาลสหรัฐตอศาลการคาระหวางประเทศ (CIT) ในคดี “Earth Island 
Institute” โดยกลาวหาวารัฐบาลสหรัฐละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม Section 609 โดยการใช
มาตรการจํากัดเฉพาะประเทศทางแถบทะเลแคริบเบียนเทาน้ัน ซึ่งเปนการละเมิด Section 609 
(b) ที่กําหนดใหใชมาตรการบังคับกับทุกประเทศที่ทําการประมงกุงในลักษณะที่เปนผลรายตอ
เตาทะเล ทาง CIT ไดตัดสินในรัฐบาลสหรัฐแพคดี สงผลใหมีการออก 1996 Guidelines โดยมี
สาระสําคัญ คือ 

1) มีการขยายการบังคับใช Section 609 ไปทั่วโลก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 1996 
2) ผลิตภัณฑจากกุงที่จะสงมายังสหรัฐตองมีใบกํากับเพ่ือแสดงวาเปนกุงที่จับใน

ประเทศที่มีมาตรการเก่ียวกับกับการอนุรักษเตาทะเลเทียบเทากับสหรัฐ หรือมีเอกสารที่ลง
ลายมือชื่อผูสงออกและเจาหนาที่ของประเทศนั้นๆ วาการจับกุงดังกลาวไมเกิดอันตรายตอเตา
ทะเล 

อน่ึง การจับกุงที่ไมถือเปนอันตรายกับเตาทะเล คือ เปนกุงเลี้ยง , เปนกุงที่จับดวย 
TEDs, ไมไดใชเคร่ืองจักรในการจับกุง และเขตที่จับกุงนั้นไมมีเตาทะเลอาศัยอยู 

ผลจากการบังคับใช Section 609 ทําใหเกิดภาระตอการสงออกกุงและผลิตภัณฑไป
สหรัฐอยางมาก เพราะตองเพ่ิมขั้นตอนในการ สงออก การตรวจสอบปริมาณและมูลคาเพ่ือ
ประเมินภาษีศุลกากรใหสอดคลองกับใบรับรอง ซึ่งกอนหนาที่จะมีการประกาศใช Section 609 
นั้น มีเพียงแตขั้นตอนการตรวจสอบใบกํากับภาษีจากการบรรทุกระวางเรือเทาน้ัน 

 
4) ขอพิพาทระหวางไทยกับสหรัฐเรื่องกุง-เตาทะเล 

ในชวงตนป 2540 ประเทศผูสงออกกุง ไดแก อินเดีย มาเลเซีย ปากีสถานและไทย จึง
ไดรวมกันยื่นขอกลาวหาตอสหรัฐภายใต WTO ในการใชมาตรการหามนําเขากุงและผลิตภัณฑ
กุงโดยมีการปกปองเตาทะเลเปนหัวใจสําคัญของการหามนําเขา โดยกลาวหาวากฎหมาย
ภายในของสหรัฐอเมริกา คือ US Endangered Species Act of 1973 ที่ระบุเตาทะเล 5 สาย
พันธุที่ถูกทํารายซ่ึงเกิดขึ้นในนานน้ําของสหรัฐ โดยไดหามการทํารายเตาทะเลภายในสหรัฐ ใน 
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ทะเลอาณาเขต และทะเลหลวง ภายใตกฎหมายฉบับดังกลาว กําหนดใหเรือประมงที่จับกุงใช
เคร่ืองมือแยกเตาทะเล (TEDs) เม่ือทําการประมงในเขตพื้นที่ที่เปนแหลงสําคัญที่พบเตาทะเล 

ประเด็นสําคัญของขอพิพาท คือ มาตรการหามนําเขากุงตามกฎหมายหามนําเขากุง
และผลิตภัณฑกุงของสหรัฐตาม Section 609 ขัดตอ GATT 1994 มาตรา I, III, XI และ XIII 
หรือไม 

คณะพิจารณา (Panel) ของ WTO ไดมีคําตัดสินเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2541  วา 
การหามนําเขากุงและผลิตภัณฑจากุงของสหรัฐภายใต Section 609 ของ Public Law 101-162 
ไมสอดคลองกับมาตรา XI 18 ของ GATT 1994 และไมสามารถที่จะอางมาตรา XX 19 ได โดย
คณะพิจารณาไดเสนอแนะใหองคกรระงับขอพิพาท (DSB) เรียกรองใหสหรัฐอเมริกาปรับปรุง
มาตรการของตนใหสอดคลองกับกฎเกณฑภายใต WTO 

หลังจากมีการประกาศคําตัดสินอยางเปนทางการของคณะพิจารณา ไดเกิดขอ
วิพากษวิจารณและโจมตีคําตัดสินของคณะพิจารณาเปนอยางมาก รัฐบาลสหรัฐไดยื่นหนังสือ
อุทธรณคําตัดสินของคณะพิจารณาตอองคกรอุทธรณ (Appellate Body) เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 
2541  

ในรายงานการพิจารณาขององคกรอุทธรณ (ไดรับการรับรองในวันที่ 6 พ.ย. 2541) ได
สรางความชัดเจนวา ภายใตกฎเกณฑของ WTO นั้น ประเทศสมาชิกตางมีสิทธิที่จะใชการ
กระทําทางการคาเพ่ือปกปองส่ิงแวดลอม (โดยเฉพาะชีวิตและสุขภาพมนุษย สัตวหรือพืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญส้ินได) WTO ไมจําเปนตองอนุญาตสิทธินี้แกประเทศตางๆ  

อยางไรก็ตาม คดีนี้สหรัฐถูกตัดสินใหเปนฝายแพคดี เนื่องจากมาตรการของสหรัฐเปน
การเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกของ WTO เน่ืองจากสหรัฐไดจัดหาเทคโนโลยีและ
ชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งใหเวลาในการปรับตัวสําหรับชาวประมงที่จะเร่ิมใชเคร่ืองมือ TED 
ที่นานกวาสําหรับประเทศในแถบซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะในเขตทะเลแคริบเบียน แตมิไดให
ประโยชนเชนเดียวกันกับประเทศในเอเชีย 4 ประเทศ คือ อินเดีย มาเลเซีย ปากีสถาน และไทย  

สรุปแลวคดีนี้องคกรอุทธรณพิจารณาเห็นวา 
 มาตรการหามนําเขาของสหรัฐไมสอดคลองกับความตกลง  GATT 1994 มาตรา XI  
ซึ่งหามใชมาตรการจํากัดการนําเขา หรือหามจํากัดทางการคา และไมเขาเง่ือนไข
ภายใตบทนําของมาตรการ XX  

                                                 
18  มาตรา XI  ของ GATT 1994 ไดกําหนดหามประเทศสมาชิก WTO ในการท่ีจะจํากัดจํานวนการนําเขา 
หรือสงออกสินคา ไมวาจะอยูในรูปแบบของการจํากัดปริมาณ (Quota)  การหาม(Ban) การใชใบอนุญาต 
(Licensing) โดยมีขอยกเวนบางประการตามมาตรา XI:2 เชน  จํากัดการสงออกเพ่ือไมใหเกิดการขาด
แคลนในประเทศ จํากัดเพ่ือดูแลมาตรฐานสินคา จํากัดสินคาเกษตรและประมงเพื่อควบคุมปริมาณสินคาท่ี
เขาตลาด เปนตน 

19 มาตรา XX เปนบทบัญญัติท่ียกเวนการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ัวไปของ GATT 1994 เนื่องจากมาตรการท่ี
ใชไดรับการยกเวนภายใตมาตรนี้ถือเปนมาตรการที่จําเปน แตท้ังนี้ขอยกเวนไดจะตองไมเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมมีเหตุอันควร หรือตามอําเภอใจ ไมเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศอยางแอบแฝง 
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 มาตรการของสหรัฐเปนมาตรการที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงอยางใกลชิดและ
โดยตรงกับนโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่สูญส้ินได เขาเกณฑขอยกเวน
ตามมาตรา XX(g) 20 แตไมเปนไปตามที่กําหนดในบทนําของมาตรา XX 

ดังนั้นองคกรอุทธรณจึงสรุปวา มาตรการของสหรัฐไมเปนไปตามหลักการของมาตรา XX 
จากคําตัดสินขององคกรอุทธรณในคดีกุง-เตา มีประเด็นที่ควรพิจารณาหลายประการทั้ง

ในแงผลกระทบตอประเทศไทย และในแงการใชมาตรการทางการคาเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม 
(พรรณทิพย, 2546)21 ดังนี้ 

1) องคกรอุทธรณไดตีความขยายมาตรา XX (g) อยางเปนทางการวา 
“ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นได” (Exhaustible Natural Resources) ไมจํากัดอยูเฉพาะ
ทรัพยากรที่ไมมีชีวิต แตรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตที่ใชแลวหมดไปดวย และไมจํากัดวา
ตองเปนทรัพยากรในอาณาเขต อันเปนเหตุใหประเทศสมาชิกสามารถกลาวอางขอยกเวน
มาตรา XX (g) ไดงายขึ้นโดยการตีความ 

2) จากเดิมที่ GATT เคยมีคําตัดสินวา GATT ใชบังคับกับตัว “สินคา” เทาน้ัน ไมบังคับ
ใชกับ “กระบวนการและวิธีการผลิตสินคา” (Production Process and Methods :PPMs) ดังน้ัน 
สินคาที่คลายกันจะตองไดรับการปฏิบัติตามหลักการไมเลือกปฏิบัติ แตหากพิจารณาคําตัดสิน
ขององคกรอุทธรณในคดีกุง-เตา จะเห็นไดวาการที่องคกรอุทธรณยอมรับวามาตรการของสหรัฐ
เขาขายขอยกเวนตามมาตรา XX (g) จึงสามารถทําใหตีความไดวา GATT 1994 ใชบังคับกับ
มาตรการที่เก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคา ซึ่งในคดีนี้ คือ วิธีการจับกุงทะเลของเรือประมง จาก
คําตัดสินน้ีทําใหสินคาที่คลายกันอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันได หากมี
กระบวนการผลิตที่ตางกัน 

แมวาองคกรอุทธรณจะไดตัดสินใหฝายไทยซ่ึงเปนผูรองเรียนเปนฝายชนะคดี แตไดชี้
ชองไววาหากสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนวิธีการใชมาตรการในเรื่องกุง-เตาใหถูกตองตามคําตัดสินก็ไม
จําเปนตองยกเลิกมาตรการดังกลาว ดังน้ันสหรัฐจึงปรับแกไข Guidelines ป 1996 แตไมไดแก 
Section 609 และยังคงใชมาตรการบังคับการติด TEDs ตอไป 

ในป 2547 สหรัฐไดประกาศระงับการนําเขาสินคากุงที่ไดจากการจับจากธรรมชาติของ
ไทยเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เน่ืองจากเจาหนาที่ของสหรัฐไดตรวจพบวาชาวประมงไทย
ไมติดเคร่ืองมือแยกเตาทะเล (TEDs)  
 
                                                 
20 มาตรา XX(g) : เปนบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิของประเทศสมาชิกในการดําเนินมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจสูญส้ินไปได (Exhaustible Natural Resources) โดยการจํากัด หรือหาม
นําเขาผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรนั้นๆ โดยมีเง่ือนไขวา การจํากัดหรือหามนําเขานั้น จะตองเปน
มาตรการท่ีดําเนินการเพ่ือใหการจํากัดการผลิตและการบริโภคภายในประเทศสามารถดําเนินการไดอยาง
ลุลวงและมีประสิทธิผล 

21 พรรณทิพย วัฒนกิจการ. 2546. WTO กับส่ิงแวดลอม : เนนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศใน
ประเด็นส่ิงแวดลอม. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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5) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
ความตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอมที่มีเน้ือหาเกี่ยวโยงกับการอนุรักษกุงทะเลมี

อยูหลายฉบับ เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาแรมซาร เปนตน 
ในสวนที่เก่ียวกับดานการคาและสิ่งแวดลอม เชน ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคา (TBT), ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) (ดู
รายละเอียดในหัวขอเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม)  

ในสวนนี้จะไดกลาวถึงเฉพาะ “ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา” 
หรือแกตต ซึ่งมีบทยกเวนทั่วไปเพื่อการปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตวและพืช และ
เปนความตกลงที่เก่ียวของโดยตรงในกรณีขอพิพาทเร่ืองกุง-เตาทะเล ระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา 

ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and 
Trade :GATT 1994) มีบทยกเวนทั่วไปมาตรา XX ( Rule of Exceptions) ที่เปดโอกาสให
ประเทศภาคีสามารถใชมาตรการกีดกันการคาได โดยมีหลักการวา (1) ไมเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมมีเหตุอันควรหรือตามอําเภอใจ (2) ไมเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศอยาง
แอบแฝง และมีเง่ือนไข ดังนี้ 

(a) ความจําเปนเพื่อปกปองศีลธรรมอันดี 
(b) ความจําเปนเพื่อคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช 
............... 
(g) ความจําเปนเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่อาจสูญพันธุหรือหมดส้ินไป โดยเปน

มาตรการที่ดําเนินการเพื่อใหการจํากัดการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ
สามารถดําเนินการไดอยางลุลวงและมีประสิทธิผล 

  .............. 
 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากถอยคําที่กําหนดในมาตรนี้ เปนการระบุไวอยางกวางๆ และ

ไมไดใหคําจํากัดความ หรือกําหนดหลักเกณฑไวเปนการชัดเจนวา กรณีเชนใดจึงจะถือวาเปน 
“ความจําเปน” (Necessary) จึงตองอาศัยการตีความเปนรายกรณีไป 

 
6) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

จากการศึกษาของ TDRI (2003) 22  โดยใช TDRI CGE Model พบวา การทํา FTA 
ระหวางไทย-สหรัฐ มีผลทําใหการสงออกสินคาเกษตรไทยไปสหรัฐเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.8 ในขณะ
ที่มีการนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐเพ่ิมขึ้นรอยละ  3.6 

                                                 
22  TDRI. 2003. Thailand-US Free Trade Agreement on Agriculture Product (Chapter 5). 
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ตามผลการศึกษาของ TDRI การทํา FTA ไทย-สหรัฐ จะมีผลตอการขยายการผลิตและ
จับกุงทะเล ดังน้ัน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทํา FTA ไทย-สหรัฐ ที่อาจเกิดขึ้นหากมี
การขยายการเพาะเลี้ยงกุงและการจับกุงจากธรรมชาติมีหลายประการ ดังนี้ 

 ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุง 
จากกรณีปญหาการขยายการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําเขาไปในเขตพื้นที่น้ําจืด

ที่เกิดขึ้นในชวงป 2540-41 จนในที่สุดไดมีการออกคําส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 2/2541 เพ่ือระงับการ
เลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา เน่ืองจากปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

จากรายงานผลการสํารวจขอเท็จจริงและผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดําระบบความเค็มต่ํา โดยคณะกรรมการศึกษาขอมูลเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ําจืด (2541) 23

พบวา มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในหลายดาน ดังนี้ 
- คุณภาพดิน มีการสะสมของเกลือ โดยพบความเค็มมีคาเกินกวาคาวิกฤติในเกือบทุก

ระดับความลึกและระยะทาง  
- คุณภาพน้ํา พบความเค็มของน้ําในพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดตั้งแตบอเลี้ยง บอพักนํ้า และ

คูน้ํารอบบอเลี้ยง สวนใหญมีความเค็มเกินมาตรฐานการระบายน้ํา 
- ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช  เชน ขาวมีการแตกกอนอยกวาปกติ เมล็ดลีบ 

การเจริญเติบโตไมดีหรือไมสมํ่าเสมอ ฯลฯ 
- ผลกระทบทางดานสังคม ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชและการถือครองที่ดิน  

การแยงชิงทรัพยากรนํ้า ความขัดแยงระหวางกลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ  
หากการทํา FTA ทําใหเกิดการขยายการผลิต การขยายพื้นที่การเลี้ยงกุงไมวาจะเปน

กุงกุลาดําหรือกุงขาว เขาไปในพ้ืนที่น้ําจืดมากขึ้น อาจทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหลายประการ
ดังกลาวขางตน 

จากการประเมินมูลคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทํานากุงกุลาดําโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542)24 ซึ่งไดประเมินตนทุนดานส่ิงแวดลอมจาก
การทํานากุงกุลาดํา โดยคิดรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปา
ชายเลน และทรัพยากรประมง ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของตนทุนสิ่งแวดลอมทั้งหมดจาก
การทํานากุงมีคาประมาณ 40,337 บาท/ไร/ป สําหรับ จ.จันทบุรี และ 42,683 บาท/ไร/ป สําหรับ 
จ. นครศรีธรรมราช 

                                                 
23 คณะกรรมการศึกษาขอมูลเล้ียงกุงกุลาดําในพ้ืนท่ีน้ําจืด. 2541. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร ผลการสํารวจ
ขอเท็จจริงและผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเพาะเล้ียงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา. กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

24 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2542. การประเมินตนทุนดานส่ิงแวดลอมจากการทํานากุง. 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร. เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
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นอกจากน้ี ยังมีปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากของเสีย มลพิษที่ปลอย
ออกมาในกระบวนการผลิต เชน การผลิตกุงเยือกแข็ง น้ําทิ้งจากทาเรือ หองเย็น ฯลฯ อันเปน
ผลตอเน่ืองมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงอีกดวย 

 
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ 
กุงขาวไมไดมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย เปนกุงพ้ืนเมืองในประเทศอเมริกาใต มีการ

เลี้ยงอยางแพรหลายในประเทศเอกวาดอร เม็กซิโก เปรู ปานามา บราซิล และอีกหลายประเทศ
ในทวีปเอเชีย จึงถือไดวากุงขาวเปนสัตวน้ําพันธุตางถิ่น (Alien Species) ผลกระทบจากการนํา
ชนิดพันธุตางถิ่นเขามาเลี้ยงมีสองประการใหญ คือ การนําโรคซ่ึงไมเคยปรากฏของการระบาด
ปนเปอนเขามากับพันธุตางถิ่น และพันธุตางถิ่นอาจมีผลกระทบในดานซ่ึงไมเอ้ือตอการ
ดํารงชีวิตของพันธุเจาบาน เชน การแยงอาหาร การทําลายพันธุเจาบานใหลดลงจนสูญพันธุไป
ในที่สุด ฯลฯ หากพันธุตางถิ่นหลุดรอดออกไปแพรพันธุในธรรมชาติ (สุภัทรา อุไรวรรณ, 2547) 25 

กรมประมงจึงไดออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหนํากุงขาว
จากฟารมเพาะเลี้ยงที่ปลอดเชื้อเฉพาะและเพื่อการปรับปรุงพันธุ โดยกําหนดใหฟารมที่
เพาะเลี้ยงกุงขาวตองขึ้นทะเบียนฟารมภายใตการรับรองฟารมระบบมาตรฐานสากลเพื่อการ
เพาะเล้ียงอยางยั่งยืนและความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับในสหรัฐอเมริกา มีระบบ 
Biosecurity เพ่ือการควบคุมการเล็ดรอดไปสูธรรมชาติ เน่ืองจากกุงขาวก็เปนสัตวน้ําตางถิ่นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเชนกัน  

ในอนาคต หากมีการพัฒนาพันธุกุงขาวโดยวิธีการตัดแตงพันธุกรรม ปญหาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการนํากุงขาวมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยจะเปนปญหาที่ตอง
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 

ผลกระทบจากการจับกุงจากธรรมชาติ 
ผลกระทบตอการจับพอแมพันธุกุงจากธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของการ

เพาะเล้ียงกุงกุลาดํา ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไมมีการพัฒนาทางพันธุกรรม เพ่ือนํากุงกุลาดําจากบอ
เลี้ยงมาเปนพอแมพันธุเพ่ือผลิตลูกกุง ดังนั้นการเลี้ยงกุงกุลาดําในทุกประเทศจนถึงขณะนี้พอแม
พันธุกุงยังคงตองจับมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น (ชะลอ และพรเลิศ, อางแลว) 

สําหรับประเทศไทย มีเรือประมงเพ่ือออกไปจับแมกุงโดยเฉพาะ เปนเรืออวนลากแบบ
อวนลากเด่ียว มีจํานวนประมาณ 300-500 ลํา สวนใหญอยูในฝงอันดามัน และมีบางสวนอยูใน 

                                                 
25    สุภัทรา อุไรวรรณ. 2547. กุงขาวสัตวน้ําตางถ่ิน. นานาสัตวน้ํา. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3.  
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ฝงอาวไทย นอกจากนี้ยังเรือสําหรับไปซื้อแมกุงจากกลางทะเลเพื่อมาจําหนายแกโรงเพาะฟก
จํานวนหนึ่ง แตมีจํานวนนอยกวาเรืออวนลากแมกุง (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, 2548)26 

อีกกรณีหนึ่งที่อาจเปนปญหาผลกระทบ คือ การจับกุงกุลาดําจากธรรมชาติโดย
เคร่ืองมือประมงที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง จากสถิติของกรมประมง ในป 2545 มีกุงกุลาดํา
ที่จับจากเคร่ืองมือประมงชนิดตางๆ รวม 1,865 ตัน จับจากเรืออวนรุนประมาณ 148 ตัน เรือ
อวนลากแผนตะเฆประมาณ 439 ตัน และเรืออวนลากคูประมาณ 9 ตัน (กรมประมง, 2547)27 

เคร่ืองมือประมงประเภทอวนรุน อวนลาก จัดเปนเครื่องมือที่ทําลายระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอมสูง ทําลายแหลงเพาะพันธุ แหลงอนุบาลตัวออนสัตวน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา. 2548. รายงานภาคผนวก. โครงการศึกษาทบทวนส่ิงแวดลอม 

(Environmental Review) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา วาดวย 
“หมวดสินคาเกษตรและอาหาร : สัตวน้ําทะเลแชแข็งและแปรรูป”. 

27 กรมประมง. 2547. สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ.2545. กรมประมง. เอกสารฉบับท่ี 30/2547. 
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3.7 ประเด็นดานปาไม 
คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 

 
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA ที่เก่ียวโยงกับเร่ืองปาไม 

ประเด็นการเจรจาใน FTA ไทย-สหรัฐ ที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเร่ืองปาไมอยูใน 2 สวน คือ 
หัวขอการสินคา (Trade in Goods)  และหัวขอสิ่งแวดลอม (Environment) 

ในหัวขอการคาสินคา วัตถุประสงคการเจรจาในหัวขอน้ีที่กําหนดไวในกฎหมาย TPA 
2002 และในกรอบการเจรจาตามเอกสารที่ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภา คือ  

- การขจัดภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน รวมถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการคาระหวาง
ประเทศไทยกับสหรัฐฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  

- การขจัดอุปสรรคการคาที่ไมใชภาษีตาง ๆ ในประเทศไทยที่มีตอสินคาสงออกของ
สหรัฐฯ รวมถึงอุปสรรคอันเกิดจากการออกใบอนุญาตสินคาเกษตรกรรมและสินคาอ่ืน ๆ  

ในหัวขอสิ่งแวดลอม ประเด็นการเจรจาที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเร่ืองปาไม คือ ขอเรียกรอง
ของสหรัฐที่ตองการใหประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  

 
2) ขอมูลทั่วไป และกฎระเบียบดานการคาขายไมและผลิตภัณฑ 

พ้ืนที่ปาทั่วโลกมีประมาณ 3.9 พันลานเฮกเตอร คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของพื้นที่
โลกที่เปนแผนดิน พ้ืนที่ปารอยละ 95 เปนปาธรรมชาติ อีกรอยละ 5 เปนปาปลูก ปาสวนใหญอยู
ในเขตรอนมีประมาณ 47 % ในแถบเขตหนาวมีประมาณ 11 % ( FAO, 2003)28 

ประเทศไทยไดออกพระราชกําหนดปดปาสัมปทานทั่วประเทศเม่ือวันที่ 15 มกราคม 
2532 ในทางกฎหมายจึงไมมีการอนุญาตใหทําไมจากปาอนุรักษ อยางไรก็ตาม เน้ือที่ปาไมของ
ประเทศไทยยังคงลดลงมาโดยตลอดแตมีอัตราที่ลดลง (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2) โดยเฉลี่ย
มีพ้ืนที่ลดลงปละ 1 ลานไร แตกอนมีการยกเลิกสัมปทานพื้นที่ปาไมมีอัตราการลดลงโดยเฉลี่ย 
2.9 ลานไรตอป  

ขอมูลในป 2541 ประเทศไทยมีเน้ือที่ปาไม 129,722 ตร.กม. คิดเปนสัดสวนรอยละ 
25.28 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  และจากการแปลภาพถายดาวเทียม (มาตราสวน 1:50,000) พบวา
ในป 2543 มีพ้ืนที่ปาประมาณ 171,200 ตร.กม. (107 ลานไร) หรือรอยละ 33.40 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ แตขอมูลดังกลาวเปนผลการประเมินขั้นตน ยังไมไดมีการตรวจสอบความถูกตองทาง
ภาคพ้ืนดิน (Ground Truth) 

                                                 
28  FAO. 2003. State of the World’s Forests 2003. Food and Agriculture Organization. Rome. 
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ตารางที่ 3.2 : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาของประเทศไทย ชวงป 2531-2541 
 

ป เน้ือที่ (ตร.กม.) สัดสวนพ้ืนทีป่าตอพ้ืนที่ทั้งประเทศ (%) 
2531 143,803 28.03 
2532 143,417 27.95 
2534 136,698 26.64 
2536 133,554 26.03 
2538 131,485 25.62 
2541 129,722 25.28 

ท่ีมา : กรมปาไม 

 
2.1) การผลิต การสงออก นําเขาไมและผลิตภัณฑไมของไทย 

ไมจากปาที่ปลูกขึ้นเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมทําไม พ้ืนที่ปาปลูกมีอัตราเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วตั้งแตตนทศวรรษ 1980 ในป 2000 มีพ้ืนที่ประมาณ 187 ลานเฮกเตอร โดยอยูใน
เอเชียประมาณ 62 %, ในยุโรป 17 %, ในอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง 9%, ในอเมริกาใต 6 
% และในแอฟริกา 5 %  ประมาณรอยละ 50 ของปาที่ปลูกขึ้นถูกใชในอุตสาหกรรมไม ที่เหลือ
ใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง ปลูกเพ่ือการอนุรักษระบบนิเวศ ฯลฯ (FAO, เพ่ิงอาง) 

สําหรับประเทศไทย มีการปลูกสรางสวนปาโดยโครงการตางๆ เชน การปลูกสรางสวนปา
ดวยเงินงบประมาณ การปลูกปาตามโครงกรปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ การปลูกปาดวยเงิน
บูรณะทรัพยสิน การปลูกปาดวยเงินนอกงบประมาณตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ้ืนที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีทั้ งหมด 1,057 แปลง พ้ืนที่ รวม 
829,602.27 ไร  แยกเปนไมสัก 540,581 ไร, ยูคาลิปตัส 119,715 ไร, ยางพารา 32,299 ไร และ
อ่ืนๆ 137,005 ไร 

ปริมาณการผลิตไมในประเทศลดลงจากที่ผลิตไดจํานวน 2,048,000 ลบ.ม. ในป 2531 
ลดลงเหลือ 20,200 และ 10,900 ลบ.ม. ในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ เปนไปในทิศทาง
เดียวกับปริมาณการใชไมภายในประเทศ ซึ่งลดลงจากที่เคยมีปริมาณสูงสุดที่ 4,065,600 ลบ.ม. 
ในป 2537 เหลือเพียง 1,162,600 ลบ.ม. ในป 2546 และลดลงมาอยูที่ 241,300 ลบ.ม. ในป 
2547 

ในขณะที่มีการนําเขาไมสูงมีปริมาณสูงขึ้นจาก 1,123,500 ลบ.ม. ในป 2531 จนสูงสุดที่ 
4,065,700 ลบ.ม. ในป 2537 และลดลงภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  ในชวงป 2546 
และ 2547  ปริมาณการนําเขาไมอยูที่ 2,248,300 และ 2,030,400 ลบ.ม. ตามลําดับ (ดู
รายละเอียดในตารางที่ 3.3) 

สําหรับการสงออกไม มีปริมาณสูงขึ้นจาก 181,100 ลบ.ม. ในป 2531 เปน 1,791,000 
ลบ.ม. ในป 2547 ชนิดไมทอนและไมแปรรูปที่สงออก ไดแก สัก สน ประดู ไมยางพารา เต็งและ
รัง ยูคาลิปตัส และไมหมอนรถไฟ  



 บทท่ี 3-50 

ผลิตภัณฑสําคัญที่ไดจากปาไม ไดแก ฟน ถาน น้ํามันยาง เปลือกไม หวาย ใบลาน ไม
ไผ ไมรวก ตามสถิติของกรมปาไมในชวงป 2540-2545 มีขอมูลตัวเลขแสดงปริมาณผลิตภัณฑ
ดังกลาวอยูบาง แตในป 2546 และ 2547 ในทุกรายการผลิตภัณฑตัวเลขเปน 0 
 
ตารางที ่ 3.3  : สถิติการผลิตไม การนําเขา การใชไม  และการสงออกไมของไทย  

 หนวย : 1,00 0ลบ.ม. Unit  :  1,000  cum.  

  (1) (2) (3) (4)  =  (1) + (2) - (3)   

พ.ศ. ปริมาณไมท่ีผลิตได ปริมาณไมนําเขา ปริมาณไมสงออก 
ปริมาณไมใช
ภายในประเทศ 

Year 

 Wood Production Imports Exports 
Domestic Wood 

Apparent 
Consumption 

 

2531 2,048.1  1,123.5  181.1  2,990.5  1988 

2532 919.0  2,508.0  53.3  3,373.7  1989 

2533 491.6  3,341.0  48.6  3,784.0  1990 

2534 231.5  3,280.8  57.8  3,454.5  1991 

2535 119.4  3,814.4  45.1  3,888.7  1992 

2536 64.9  3,168.2  53.8  3,179.3  1993 

2537 62.3  4,065.7  62.4  4,065.6  1994 

2538 34.9  3,463.6  80.5  3,418.0  1995 

2539 43.9  3,151.8  45.4  3,150.3  1996 

2540 59.7  2,358.6  79.7  2,338.6  1997 

2541 54.8  1,239.7  108.2  1,186.3  1998 

2542 50.2  1,723.5  231.7  1,542.0  1999 

2543 46.4  1,514.5  378.7  1,182.2  2000 

2544 41.3  1,802.3  402.9  1,440.7  2001 

2545 33.6  2,565.9  1,562.2  1,037.3  2002 

2546 20.2  2,248.3  1,105.9  1,162.6  2003 

2547 1.9  2,030.4  1,791.0  241.3  2004 

 ท่ีมา : กรมปาไม 
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การนําเขาไมและผลิตภัณฑของไทยมีมูลคาปละประมาณ 20,000 ลานบาท ในแตละปมี
การนําเขาเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 ในป 2546 นําเขามูลคา 20,950 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอนหนารอยละ 11.17 แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก มาเลเซีย ลาว และพมา มีสัดสวนรอยละ 39, 
16 และ 16 ตามลําดับ รองลงมา เชน สหรัฐฯ นิวซีแลนด จีน บราซิล และอินโดนีเซีย เปนตน 

ในป 2547 ไมทอน (Logs) ที่นําเขาเรียงตามปริมาณนําเขา 5 ลําดับแรกจากมากไป
นอย ไดแก สัก, กระบาก, ยูคาลิปตัส, ยาง และสน สวนไมแปรรูป (Swantimber) นําเขา 5 
ลําดับแรก ไดแก สน, ยาง, กระบาก, มะคา และตะเคียน รวมปริมาณทั้งหมด 2,216 ลาน ลบ.ม. 
มูลคา 21,865 ลานบาท 

ผลิตภัณฑไมนําเขาประเทศไทยเรียงตามปริมาณจากมากไปนอย (ขอมูลป 2547)  
ไดแก ถานไม แผนใยไมอัด แผนชิ้นไมอัด ชิ้นไมสับ ฟน แผนไมปาเกต เฟอรนิเจอรไม ไมบาง 
ไมอัด และแผนไมปะหนาดวยไมบาง 

การนําเขาไมจากสหรัฐอเมริกามีแนวโนมลดลง จากท่ีเคยนําเขาปริมาณ  359,144 ลบ.
ม. ในป 2545 ลดลงเหลือ 79,236 ลบ.ม. ในป 2546 และลดลงมาอยูที่ 98,047 ลบ.ม. ในป 
2547 โดยเปนการนําเขาไมทอนปริมาณ 3,117 ลบ.ม. ไมแปรรูป 94,930 ลบ.ม. มูลคา 1,142 
ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางต่ําเม่ือเทียบกับปริมาณการนําเขาไมทั้งหมดของประเทศ 
2,216,612 ลบ.ม. มูลคา 21,865 ลานบาท  

การสงออกไมของไทยมีมูลคาปละประมาณ 25,000 – 30,000 ลานบาท ในแตละปมี
อัตราการขยายตัวไมมากนัก ในป 2546 การสงออกไมมีมูลคา 29,885 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอนรอยละ 3.39 แหลงสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐฯ, จีน, ญี่ปุน มีสัดสวนรอยละ 21, 
19 และ 13 ตามลําดับ ประเทศอ่ืนๆ ที่รองลงมา เชน  ฮองกง, สหราชอาณาจักร, มาเลเซีย, 
เกาหลีใต เปนตน 

สําหรับผลิตภัณฑไมสงออกของไทยมีหลายประเภท จากขอมูลการสงออกในป 2547 
เรียงลําดับจากปริมาณมากไปนอยไดดังน้ี ชิ้นไมสับ แผนชิ้นไมอัด แผนใยไมอัด แผงไมปาเกต 
ถานไม แผนไมปะหนาดวยไมบาง ไมบาง ไมอัด ฟน และผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ  

สําหรับการสงออกไมจากไทยไปยังสหรัฐฯ ไทยอยูลําดับที่ 12 มีสัดสวนรอยละ 0.97 
ประเทศในลําดับแรก ไดแก แคนาดา จีน บราซิล ชิลี มีสัดสวนรอยละ 63, 8, 6, และ 4 ตามลําดับ 

การสงออกไมและผลิตภัณฑไมจากไทยไปสหรัฐในชวงป 2545 ถึง 2548 มีมูลคาลดลง
มาโดยตลอด โดยในป 2548 มีมูลคา 6,998 ลานบาท , ป 2546 มูลคา 6,288 ลานบาท , ป 
2547 มูลคา 6,306 ลานบาท และในป 2548 ชวงเดือน ม.ค.-ก.ย. มีมูลคา 4,228 ลานบาท ซึ่ง
ต่ํากวาในชวงระยะเดียวกันของป 2547 ซึ่งมีมูลคา 4,640 ลานบาท (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย, 19 พ.ย. 2548) 

การสงออกไมไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2543 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นโดยตลอด โดยมี
ปริมาณอยูที่ 9,475 ลบ.ม., 10,306 ลบ.ม., 11,514 ลบ.ม. และ 12,081 ลบ.ม. ในป 2543, 
2544, 2545 และ 2546 ตามลําดับ สําหรับในป 2547 เปนไมแปรรูป มีปริมาณ 13,651 ลบ.ม.  



 บทท่ี 3-52 

มูลคา 724.6 ลานบาท ผลิตภัณฑที่สงออกมีหลายประเภท ไดแก ไมบาง แผนไมปะหนาดวยไม
บาง แผนชิ้นไมอัด แผนใยไมอัด แผงไมปาเกต และเฟอรนิเจอรไม  

 
2.2)  กฎระเบียบในการกํากับดูแลการคาขายไมหรือผลิตภัณฑไมของไทย 

ไมและไมแปรรูป (HS 4401 4403 4404 4406 4407) ซึ่งรวมถึงไมที่นําเขาจาก
ตางประเทศดวย เปนสินคาที่ตองขออนุญาตสงออก (ยกเวน ไมยางพาราซึ่งมีประกาศควบคุม
การสงออกไวเปนเฉพาะ ไมไผ ไมรวก ปาลม รากไม เถาไม ไมวีเนียร และไมสําเร็จรูปที่ไม
เหมาะจะนําไปแปรรูปเปนอยางอ่ืน) ตามหลักการกระทรวงพาณิชยจะพิจารณาตามสถานการณ
การผลิตและการคา เพ่ือปองกันการขาดแคลนภายในประเทศ ทั้งน้ีโดยการควบคุมตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และกฎกระทรวงที่เก่ียวของ เชน 

- พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2520 
- ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2520 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2520 
ฯลฯ 
ระเบียบและหลักเกณฑการสงออก 
1) ไมสน อนุญาตใหสงออกไดทั้งไมซุงและไมแปรรูป ตามหลักเกณฑดังนี้ 
- ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชพ้ืนที่ปาน้ัน 
- ไมสนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม 
- ไมสนประดิพัทธที่ตองตัดจากสวนไมสนประดิพัทธที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
2) ไมที่ทําออกจากสวนปา (ทุกชนิด) ตองเปนไมที่ทําจากสวนปาของรัฐและเอกชน ทั้ง

ไมซุงและไมแปรรูปโดยมีหนังสือรับรองจากกรมปาไม และปริมาณที่ไดกําหนดไวในหนังสือ
รับรอง 

3) ไมสักสวนปา กระทรวงพาณิชยไดมีคําสั่งฯ มอบอํานาจใหอธิบดีกรมปาไมเปนผูพิจารณา
อนุญาตสงออกไมสวนปาทุกชนิด โดยขณะนี้ไดอนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม(อ.อ.ป.) ส
งไมสักสวนปาออกจําหนายตางประเทศ 

4) ไมชนิดอ่ืนๆ ในหลักการไมอนุญาตสงออกเวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี    
เปนกรณีไป 

ไมยางพารา(HS 4403 4404 4406 4407) ควบคุมโดยประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ือง
การสงไมยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2545 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 และระเบียบ
กระทรวงพาณิชยวาดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตสงไมยางพาราออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหปริมาณการ
สงออกสอดคลองกับปริมาณการผลิตและความตองการไมยางพาราภายในประเทศ ทั้งนี้มี
ขอบเขตทั้งไมยางพาราที่เปนไมซุงและไมแปรรูป แตไมรวมไมยางพาราที่ไดจัดทําเปนของ
สําเร็จรูป 
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ระเบียบ หลักเกณฑการนําเขา  
ไมซุง ไมแปรรูปและสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําดวยไม (HS 4403 4407 ถึง

4421) ควบคมุโดย 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย ว าด วยการกําหนดด านศุลกากรนําไม  เขามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 เพ่ือปองกันการลักลอบตัดไมใน
ประเทศแลว นํามาแอบอางวาเปนไมนําเขาจากตางประเทศ และใหความรวมมือในการปองกัน
ลักลอบนําเขาไมจากประเทศเพื่อนบาน ดังน้ันไมที่นําเขาทาง    ดานศุลกากรชายแดน ตองมี
ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (C/O)หรือมีหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออก 
สําหรับไมซุงตองมีการประทับตราที่ไมของประเทศผูผลิต 

 
3) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
3.1) ความตกลงระหวางประเทศวาดวยไมเมืองรอน  

ความตกลงระหวางประเทศวาดวยไมเมืองรอน ( International Tropical Timber 
Agreement : ITTA) จัดทําขึ้นในป พ.ศ.2526 และมีการปรับปรุงในป พ.ศ.2538 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชในป 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตของปากับการใช
ประโยชนจากปาไมเมืองรอนอยางยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งองคการการคาไมระหวางประเทศ 
(International Timber Trade Organization :ITTO) ขึ้น ความตกลงฉบับนี้เกิดจากการเจรจา
ระหวางประเทศผูผลิตและประเทศผูซื้อไม เพ่ือใหมีการบริหารจัดการปาไมแบบย่ังยืน และ
สงเสริมการคาไมและผลิตไมที่มาจากปาไมที่มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน ประเทศภาคีจะไม
นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจากปาธรรมชาติหรือจากประเทศผูสงออกที่มิไดมีแนวทางการบริหาร
จัดการปาไมแบบยั่งยืนตามหลักของ ITTO  

ประเทศไทยและสหรัฐไดเขารวมเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศวาดวยไมเมืองรอน 
 

3.2)  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต  
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change :UNFCCC) เปนผลมาจากการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ที่จัดขึ้น ณ ประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2537 
โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาฯ ในเดือนธันวาคม 2537 

วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การรักษาระดับความเขมขนของปริมาณกาซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย เพ่ือใหธรรมชาติสามารถปรับตัวไดและ
เพ่ือเปนการประกันวาจะไมมีผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน ทั้งน้ีอนุสัญญาฯ ไมไดกําหนดระดับปริมาณกาซที่จะรักษาปริมาณไวเปนตัวเลขที่แนนอน 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการในการลดกาซเรือนกระจกเปนไปอยางจริงจัง จึงไดมีการ
ยกรางพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นในระหวางการประชุมสมัชชาภาคี UNFCCC คร้ังที่  
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3 (COP3) ในป พ.ศ. 2540 โดยกําหนดใหกลุมประเทศในภาคผนวกที่ I ของอนุสัญญา มีขอ
ผูกพันทางกฎหมายในการลดกาซเรือนกระจก โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 5 จากระดับการ
ปลอยกาซโดยรวมของกลุมในป พ.ศ. 2533 ภายในชวงป พ.ศ. 2551-2555 โดยแตละประเทศที่
อยูในกลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 มีปริมาณในการลดกาซรวมกันในระดับที่แตกตางกันไป
ตามปริมาณการปลอยกาซของแตละประเทศ  

นอกจากนี้ พิธีสารเกียวโตยังไดกําหนดกลไกสําคัญ 3 ประการ ในการลดกาซเรือน
กระจก ไดแก 

1. การซ้ือขายกาซเรือนกระจก (Emission Trading, ET) 
2. การดําเนินการรวมกัน ( Joint Implementation, JI) 
3. กลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism, CDM) 

ทั้งสามกลไก มีวัตถุประสงคในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
ในสวนของ CDM ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาดวย 

ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารเกียวโตเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2545 โดยพิธีสารมีผล
บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 ภายหลังจากมีประเทศเขารวมเปนภาคีครบตามเง่ือนไขที่
ระบุไวในพิธีสารฯ ประเทศไทยไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเนื่องจากเปน
ประเทศในกลุมประเทศนอกภาคผนวกที่ I 

ประเทศไทยสามารถเขารวมการดําเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โดย
ลักษณะของโครงการ CDM นั้นจะตองเปนโครงการโดยความสมัครใจ (Voluntary Project) และ
เปนโครงการสวนเพิ่มเติมจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ (Not Business As Usual)  

สวนที่พิธีสารเกียวโตเกี่ยวของกับเร่ืองปาไม คือการดําเนินโครงการปลูกปาภายใต
กลไก CDM  

จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 6 คร้ังที่ 2 ณ นครบอนน ประเทศเยอรมนี 
ที่ประชุมเห็นชอบที่จะอนุญาตใหโครงการปลูกปา (Afforestation / Reforestation) เปนโครงการ
ภายใตกลไก CDM ในการปฏิบัติตามพันธกรณีชวงแรก (First Commitment Period : 2551-
2555) โดยมีการกําหนดปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิที่เกิดจากกิจกรรมหรือ
โครงการปลูกปา ที่จะนํามาใชในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามพันธกรณีในชวงแรกไดไมเกิน
รอยละ 1 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศนั้นๆ ในป พ.ศ. 2533 เปน
ระยะเวลา 5 ป 

นอกจากนี้ ในหัวขอเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและปาไม ที่ประชุมได
เห็นชอบใหประเทศที่พัฒนาแลวของอนุสัญญาฯ สามารถนําปริมาณคารบอนที่ถูกดูดซับหรือ
เก็บกักไว เน่ืองมาจากกิจกรรมการจัดการปาไมและการเกษตรตางๆ (Forest Management, 
Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation) มาใชในการ
คํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิไดในชวงแรกของพันธกรณี โดยมีการกําหนด
กฎเกณฑรายละเอียดตางๆ ในการนํามาคิดคํานวณ เพ่ือเปนการปองกันไมใหมีการนําปริมาณ 
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คารบอนดังกลาวมาใชในการคิดคํานวณมากเกินไป จนทําใหไมเกิดการลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกในสาขาอื่นๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากการเก็บกักคารบอนอันเนื่องมาจากกิจกรรมเหลาน้ี 
เปนการเก็บกับไวเพียงชั่วคราว หากมีการดําเนินการในสวนนี้มากเกินไป อาจจะทําใหไม
สามารถดําเนินการลดประมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางแทจริง 

ในสวนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2545 เห็นชอบการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตกรณีการใชคารบอนเครดิตในประเทศไทย โดยใหสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงริเร่ิมดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ือง
ดังกลาวดวยตนเองเปนหลัก และหากตางประเทศประสงคจะใหความชวยเหลือซ่ึงเปนการ
ดําเนินงานในลักษณะ “คารบอนเครดิต” ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

ทั้งนี้ ตามเอกสาร “แนวทางการดําเนินกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศภายใตพิธี
สารเกียวโต” ที่ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        ใน
ฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และหนวยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ไดจัดทําขึ้น (สิงหาคม 2548) ได
ระบุวา ประเภทโครงการที่ควรพิจารณาเปนโครงการ CDM ควรใหความสําคัญกับการดําเนิน
โครงการใน “ภาคพลังงาน” เปนลําดับแรก โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ  

(1) การผลิตพลังงาน เชน โครงการพลังงานทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เชน ชีวมวล 
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล ไบโอดีเซล) โครงการแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน 
โครงการพลังงานหมุนเวียน  เปนตน 

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เผาไหมและหมอตมไอน้ํา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทําความเย็น เปนตน 

อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวยังไมไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ผานมามีการผลักดันขอเสนอใหทําโครงการ CDM ในดาน
การปลูกปาอยูเปนระยะ 

สําหรับสหรัฐอเมริกาไดเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แตไมไดเปนภาคีพิธีสารเกียวโต 
 
4) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

การศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีตอปาไมในหลายประเทศ ทั้งที่เปนประเทศ
อุตสาหกรรมที่นําเขาไม สงออกไม ประเทศกําลังพัฒนาที่สงออกไมหรือผลิตไม และประเทศ
พัฒนานอยที่สุด พบวา การเปดเสรีคอนขางไมมีผลกระทบ เนื่องจากอัตราภาษีของผลิตภัณฑ
ไมคอนขางต่ําอยูแลว และเปนสินคาที่มีความยืดหยุนของราคา (Price Elasticity) ต่ํา  
นอกจากนี้ การเพ่ิมขึ้นดานการคาแตเพียงอยางเดียว ไมไดสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญ
โดยตรง แตอาจสงผลในแงการเพ่ิมใหผลกระทบในทางลบมีมากย่ิงขึ้นหากไมมีระบบการจัดการดูแล
และการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ในบางประเทศที่มีปญหาเร่ืองการตัดไมอยางผิด 
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กฎหมาย พบผลกระทบในทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพและการพังทลายของหนาดิน 
ในการศึกษายังพบวา การเปดการคาเสรีในภาคปาไมจะเกิดผลประโยชนตอประเทศพัฒนาแลว
ที่เปนผูสงออกสินคาไม เชน แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฟนแลนด สวีเดน และนิวซีแลนด มากกวา
ผลประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา (Katila and Simula, 2005) 29 

ในปจจุบัน อัตราภาษีนําเขาไมของไทยอยูที่ 9.94% ของสหรัฐ 2.7% สําหรับอัตราภาษี
นําเขาผลิตภัณฑจากปาไมของไทยอยูที่ 4.81% ของสหรัฐ 0.56% จะเห็นไดวาอัตราภาษีนําเขา
ไมและผลิตภัณฑจากปาของสหรัฐคอนขางต่ําอยูแลว ทั้งนี้ จากเอกสารของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (2548) 30 ไทยมีทาทีพรอมลดภาษีเปน 0% ทันทีแกสหรัฐฯ ในสินคาไมและไม
แปรรูป (พิกัด 4401-4407 อัตราภาษีนําเขาปจจุบัน 1.5%) และเคร่ืองใชทําดวยไม (พิกัด 4419 
อัตราภาษีนําเขาปจจุบัน 30%) ขณะที่แผนไม (พิกัด 4408-4409 และไฟเบอรบอรดทําดวยไม 
(พิกัด 4411) ที่ไทยเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 12.5 จะลดภาษีแกสหรัฐฯ ในป 2553  

จากผลการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐรอบที่ 6 ระหวางวันที่ 9-13 มกราคม 2549 
ผลิตภัณฑไมและไมยางอยูในรายการสินคาที่สหรัฐจะยกเลิกภาษีนําเขาใหกับไทยทันทีภายหลัง
การลงนาม FTA (หนังสือพิมพมติชนวันที่ 14 มกราคม 2549) 

การวิเคราะหผลกระทบจากการทํา FTA ไทย-สหรัฐที่อาจเกิดขึ้นตอปาไมของไทย แยก
เปน 2 ประเด็น คือ ผลกระทบตอพ้ืนที่ปาอนุรักษ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
4.1) ผลกระทบตอพ้ืนที่ปาอนุรักษ 

หากพิจารณาในแงผลกระทบจากการลดภาษี ผลจากการทํา FTA ไมนามีผลกระทบตอ
พ้ืนที่ปาอนุรักษ เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ คือ 

(1) นับตั้งแตมีการปดปาตั้งแตป 2532 และยกเลิกสัมปทานการทําไมทั้งหมดในป 2535 
ประเทศไทยไดพ่ึงพาการนําเขาไมจากตางประเทศ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)  และมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไมแผนเพื่อทดแทนไมจากธรรมชาติ โดยใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ไม
ยางพารา ยูคาลิปตัส และชานออย เพ่ือไปผลิตไมแผนชนิด ตางๆ  เชน ไมอัด(Plywood) แผ
นใยไมอัดแข็ง (Hardboard) แผนไมปารติเคิล แผนเอ็มดีเอฟ (Medium Density Fiberboard) 
ซึ่งสวนใหญนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางและผลิตเฟอรนิเจอร 

(2) การขยายการสงออกไมไปสหรัฐไมนาจะเกิดขึ้น เพราะอัตราภาษีนําเขาไมของสหรัฐ
คอนขางต่ําอยูแลว จากสถิติการสงออกไมของไทยไปยังสหรัฐในชวงป 2543-47 มีการเติบโตไม
มาก อยูในชวง 5-13% และหากมีการขยายตัวทางดานการคาขายไมและผลิตภัณฑ ไมนาจะมี
ผลกระทบตอการทําไมอยางผิดกฎหมาย เน่ืองจากสินคาไมที่สงไปขายเปนจําพวกเฟอรนิเจอร
ซึ่งไดมาจากไมที่ปลูกในสวนปา และไมจากการนําเขา ไมไดเปนไมจากปาธรรมชาติหรือในเขต 
                                                 
29 Katila and Simula. 2005. Sustainability Impact Assessment of Proposed WTO Negotiations. 

University of Manchester, UK. 
30 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เอกสารทาทีการลดภาษีของไทยใน FTA เปนรายสินคา 
(www.thaifta.com) 
 

http://www.thaifta.com/
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พ้ืนที่อนุรักษ แมวาจะยังมีการลักลอบตัดไมอยูในปจจุบัน แตไมไดตัดเพ่ือการสงออก เน่ืองจาก
กฎระเบียบควบคุมดานการสงออกที่เขมงวด  

(3) นอกจากนี้ จากขอเรียกรองของสหรัฐในบทวาดวยสิ่งแวดลอมในประเด็นเร่ืองการ
บังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ นาจะสงผลในทางบวกตอการดูแลรักษา
ทรัพยากรปาไม 

ในรายงาน Environmental Review ระหวางไทย-สหรัฐ 31 ทางสหรัฐไมไดประเมินวา
ผลจากการทํา FTA ระหวางไทย-สหรัฐ จะสงผลอยางไรตอภาคปาไมของไทย มีการกลาวถึงแต
เพียงนโยบายยกเลิกการใหสัมปทานปาของไทยในป 2532 ทําใหประเทศไทยตองพ่ึงพาไมจาก
การปลูก  นโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ปาของรัฐบาล และสถานการณพ้ืนที่ปาไมของไทยที่ยังคงมีการ
ลดลงอยู 
 
4.2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

หากมีการขยายพ้ืนที่การปลูกไมโตเร็วเพ่ือการสงออกโดยการปลูกเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ 
อาจสงผลกระทบตอปญหาส่ิงแวดลอมในหลายดาน เชน ความขัดแยงดานการใชที่ดิน การชะ
ลางพังทลายของหนาดิน ปญหาการแยงนํ้า ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ 
โดยเฉพาะในกรณีไมยูคาลิปตัส ซึ่งมีขอถกเถียงกันอยางมากในเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ทั้งน้ี มีขอที่ควรพิจารณาดวยวาการปลูกไมเพ่ือการพาณิชยเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ ไมไดอยูใน
รายการโครงการ/กิจกรรมที่จะตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

นอกจากนี้ หากมีการอนุญาตใหนักลงทุนจากสหรัฐเขามาทําธุรกิจดานปาไม การปลูก
ปา (จากการเจรจาเปดเสรีดานการลงทุน) อาจนําไปสูปญหาความยุงยากของไทยตอการดําเนิน
โครงการ CDM ภายใตพิธีสารเกียวโต หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ในความตกลง
ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ไทยเปนภาคีสมาชิก แตสหรัฐไมไดเปนภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Office of the U.S. Trade Representative. 2005. Interim Environmental Review : United Stated-

Thailand Free Trade Agreement. 
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3.8 ประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 

 
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA ที่เก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 

ในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ไมไดมีขอบทวาดวยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม เน้ือหาการเจรจาใน FTA ที่จะมีผลเกี่ยวโยงตอเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพมีอยูในหลายหัวขอ ไดแก 

(1) การเจรจาดานการเปดเสรีภาคเกษตร ในประเด็นเรื่องการลดการอุดหนุน และเรื่อง
การปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการขยายการเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียว 

(2) การเจรจาดานทรัพยสินทางปญญา ในประเด็นเรื่องการขยายความคุมครอง
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายดานการคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพของไทย (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอเรื่องทรัพยสินทางปญญาของ
รายงานฉบับนี้) 

(3) การเปดเสรีสินคาสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม ซึ่งทางสหรัฐมีขอเรียกรองใหประเทศ
ไทยยึดถือขอตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS ) ภายใตองคการการคาโลก
อยางเครงครัด และตองการใหประเทศไทยขจัดมาตรการตางๆ ทางดานการคาที่สงผลกระทบ
ตอเทคโนโลยีชีวภาพ เชน การติดฉลากสินคา GMOs เปนตน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาของรายงานฉบับนี้) 

(4) การเจรจาดานการลงทุน ซึ่งทางสหรัฐมีขอเรียกรองใหประเทศไทยใหความ
คุมครองสิทธิประโยชนนักลงทุนในระดับที่สูง และมีขอบเขตความหมายการลงทุนครอบคลุมถึง
เรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 
2) สถานการณ กฎระเบียบ และการดําเนินงานของไทยที่เปนอยูในปจจุบัน 

ปญหาการสูญเสียระบบนิเวศปาไมของไทย เปนสาเหตุสําคัญที่มีผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ สัตวปาและพืชปาหลายชนิดตกอยูในภาวะใกลสูญพันธุ ปจจุบัน
ประชากรชางปาเหลืออยูในประเทศไทยประมาณ 1,975 –2,380 ตัว ประชากรควายปาเหลือ 
50-70 ตัว ประชากรเสือโครงเหลือ 200-250 ตัว สวนกรูป ละม่ัง และแรดชวา ไมมีรายงานการ
พบเห็นในปาธรรมชาติเปนเวลานานแลว สําหรับพืชปาหลายชนิดไดสูญหายไปจากธรรมชาติ 
เชน พรรณไมเฉพาะถิ่นในปาพรุโตะแดง 32 
                                                 
32 สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม. 2545. สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. 
ประเทศไทยกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ . 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 
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เม่ือมีการจัดทําอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อันเปนผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก (Earth Summit) ในป 2535 ประเทศไทยไดใหความสําคัญและ
เกิดความตื่นตัวอยางมากตอเรื่องการอนุรักษ การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดทํา “นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ” 
เปนแผนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2546-2550) ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 11 
มิถุนายน 2546 33 

นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพ่ือการบริหารจัดการเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนการเฉพาะ เชน คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) ที่แตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ , คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ , 
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี เปนตน 

ในดานกฎหมายและระเบียบเพ่ือการอนุรักษ คุมครองและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  นอกเหนือจากกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู เ ดิมแลว  เชน 
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 , พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504, พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ฯลฯ ประเทศไทยไดพัฒนาจัดทํากฎหมายขึ้นมาเพื่อการบริหาร
จัดการเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพเปนการเฉพาะ โดยมีมิติดานการอนุรักษ การสงเสริม 
และการแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรม ไดแก 
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 และมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2542 

กฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาทรัพยสินทางปญญาของไทยที่เก่ียวของกับดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดแก พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 
และ พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

เน้ือหาในหัวขอน้ีจะไดอธิบายสาระสําคัญของกฎหมายที่กลาวถึงขางตนใน 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และ พระราชบัญญัติคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ( สําหรับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 
โปรดดูรายละเอียดในหัวขอเรื่องทรัพยสินทางปญญาของรายงานฉบับนี้ )  

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มี
บทบัญญัติ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในสวนที่ เกี่ยวของกับการคุมครอง 
“สมุนไพร”34 ในดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

                                                 
33  กอนหนานี้มีการจัดทํา “นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” พ.ศ. 2540-2545 
34 พ.ร.บ.  คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ใหคํานิยามของ 
“สมุนไพร” วาหมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือ สัตวท่ีใชหรือแปร
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ในดานการเขาถึง อาจจําแนกการควบคุมการเขาถึงสมุนไพรอาจกระทําได 2 วิธี คือ 
(1) ดวยการประกาศเปน “สมุนไพรควบคุม” สําหรับสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษา มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจสูญพันธุ35 ซึ่งผลของการประกาศเปนสมุนไพรควบคุมคือ 
ประการแรก การศึกษาวิจัยหรือสงออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหนาย หรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพ่ือการคาจะตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
กฎหมาย ประการที่สอง การศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

(2) ดวยการประกาศเปน “เขตพ้ืนที่คุมครองสมุนไพร” ในกรณีที่พ้ืนที่นั้นเปนถิ่นกําเนิด
ของสมุนไพร  หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผล
กระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษย หรือการเขาไปใชประโยชนจากสมุนไพรอันมี
ลักษณะเปนการเส่ียงตอการสูญพันธหรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมี
วัตถุประสงคจะสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใช
ประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่นั้น โดยที่พ้ืนที่นั้นยังไมไดถูกประกาศกําหนดเปนเขตอนุรักษ36  
เม่ือไดประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพรแลว จะมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนด
มาตรการตางๆ เพ่ือการคุมครอง เชน การเขาถึง การใชประโยชน วิธีการจัดการ ฯลฯ 

สวนในดานการแบงปนผลประโยชน กฎหมายกําหนดแนวทางการแบงปนผลประโยชน
เก่ียวกับพืชสมุนไพรควบคุม โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใช
ประโยชนขึ้นในภายหลัง โดยอํานาจของรัฐมนตรีตามคําแนะนําของคณะกรรมการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย37 

พระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายที่จัดทําขึ้น
เพ่ืออนุวัตรตามพันธกรณีในความตกลงทริปส ในกฎหมายดังกลาว “สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” 
(Geographical Indications) หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชเรียกหรือใชแทน
แหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคาทิ่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรน้ันเปนสินคาที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว38 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความหมายทั้งอยางกวางและอยางแคบ ความหมายอยางแคบ
หมายถึงชื่อทางภูมิศาสตรที่มีความหมายชัดแจงแสดงถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแหงหน่ึงแหงใด ไม
วาจะเปนชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด แควน หรือประเทศ สวนความหมายอยางกวางหมายความ
รวมถึงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม ซึ่งไมไดแสดงถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตรอยางชัดแจง หากแต 

                                                                                                                                            

35 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 44 
36 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 61 
37 พ.ร.บ.  คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 45 (3) 
38 พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 มาตรา 3 
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ทําใหประชาชนเขาใจถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแหงใดแหงหนึ่ง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม
มักจะอยูเปนสัญลักษณตางๆ เชน รูปแผนที่ประเทศไทยท่ีแสดงถึงประเทศไทย รูปอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีที่แสดงถึงเมืองโคราช รูปหอไอเฟลที่อางถึงเมืองปารีสหรือประเทศฝรั่งเศส รูปเทพี
เสรีภาพแสดงถึงเมืองนิวยอรค และรูปหอเอนปซาแสดงถึงเมืองปซาในประเทศอิตาลี เปนตน 

ดวยเหตุนี้ “ชื่อสายพันธุพืช” ของไทยที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง เชน ขาว
หอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งสามารถแสดงใหผูบริโภค ประชาชนไดเขาใจ
วาเปนพืชที่ปลูกและผลิตจากประเทศไทย จึงสามารถใชเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใน
ความหมายอยางกวางไดเชนกัน 

ความแตกตางระหวางการคุมครองภายใต พ.ร.บ.  คุมครองพันธุพืชฯ กับ พ.ร.บ.  
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรฯ คือ กฎหมายคุมครองพันธุพืชใหความคุมครองตอ “พันธุพืช” 
หรือ “ทรัพยากรพันธุกรรมพืช” โดยตรง เชน เมล็ดพันธุ สวนขยายพันธุ ฯลฯ แตไมคุมครอง 
“ชื่อเสียงทางการคา” ซึ่งมีคุณคาและความสําคัญอยางมากในการแขงขันในตลาด กฎหมาย
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะชวยปกปองชื่อเสียงของสินคา ตัวอยางเชน การคุมครองสาย
พันธุขาวหอมมะลิจะตองกระทําภายใตกฎหมายคุมครองพันธุพืช สวนชื่อของพันธุพืชหรือ
ผลผลิตของพืช เชน ขาวหอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน ฯลฯ จะไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ตาม พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2542 การคุมครองจะเกิดขึ้นเม่ือมีการ
ขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา ผูที่มีสิทธิขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรมีอยู 3 กลุม ไดแก (1) บุคคลที่ประกอบกิจการคาเก่ียวของกับสินคาที่จะใชสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น (2) กลุมผูบริโภคและองคกรผูบริโภคสินคาที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
และ (3) สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องคกรสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืน
ของรัฐที่เปนนิติบุคคล ที่อยูในพื้นที่เดียวกับแหลงผลิตสินคาที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร39 มีขอ
ควรสังเกตวา กฎหมายฉบับน้ีใหการรับรองสิทธิของชุมชนหรือองคกร แตไมไดรับรองสิทธิของ
ปจเจกบุคคลดังเชนกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาอ่ืน 

เม่ือมีการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใดแลว สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นก็จะ
กลายเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจดทะเบียนเฉพาะแตผูมีสิทธิที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ันจึงจะมี
สิทธิใช หากผูใดใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยไมชอบ เชน ใชกับสินคาที่มิไดผลิตในพื้นที่นั้น 
บุคคลน้ันตองรับผิดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว 

 
3) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง 
ไดแก อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ซึ่งไทยเปนภาคีสมาชิกของความตกลงทั้งสองฉบับ ในขณะที่สหรัฐไมไดเปนภาคี 
                                                 
39 พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 มาตรา 7 
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สมาชิก (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพในหัวขอสิ่งมีชีวิตตัด
แตงพันธุกรรมของรายงานฉบับนี้ ) 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity) เปนความตกลงระหวางประเทศที่มีเน้ือหาครอบคลุมการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในมิติดานการอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปน
ผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพคือ 

• เพ่ือสงเสริมการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเพื่อประโยชนของชนรุน
ตอไป 

• เพ่ือการใชประโยชนในทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

• เพ่ือใหมีการแบงปนอยางเปนธรรมซ่ึงผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยากรชีวภาพ 
การจัดทําอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ นับเปนความพยายามรวมกัน

ของประชาคมโลกในอันที่จะกําหนดกรอบและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยสงเสริมใหประเทศสมาชิกกําหนดแนวทางการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในเขตดินแดนของตน40 พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการนําเอาทรัพยากรชีวภาพไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณขางตนอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพไดกําหนดหลักการที่สําคัญดังนี้ 

(1) รับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ (Sovereign right of state) 
จากเดิมที่ทรัพยากรชีวภาพถูกกําหนดใหเปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนับเปนความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายฉบับแรก ที่รับรองวารัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ อันเปนการ
เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของทรัพยากรชีวภาพ จากเดิมที่ถือกัน
วาทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเปนมรดกทั่วไปของมนุษยชาติ มาเปนทรัพย
สมบัติของรัฐ 

ขอ 15.1 ของอนุสัญญาฯ กําหนดใหรัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือ “ทรัพยากรธรรมชาติ” 
(Natural resources) ซึ่งถอยคําที่ใชนี้ทําใหเขาใจไดวาอนุสัญญาฯ ตองการรับสิทธิของรัฐเหนือ
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมที่อยูในสภาพธรรมชาติ41 โดยไมรวมถึงทรัพยากรท่ี
ไดถูกรวบรวมไปกอนหนาที่จะมีการจัดทําอนุสัญญา ซึ่งตั้งแตอดีตกาล สารพันธุกรรมจํานวน
มากไดถูกรวบรวมและเก็บรักษาไวในธนาคารเชื้อพันธุ (Gene bank) โดยบรรดาธนาคารเชื้อ
พันธุสวนใหญอยูภายใตความควบคุมของประเทศที่พัฒนาแลวแทบทั้งสิ้น 

การที่อนุสัญญากําหนดใหรัฐมีสิทธิเหนือทรัพยากรที่อยูตามธรรมชาติเทาน้ัน ยอม
หมายความวาหากมีการนําเอาทรัพยากรชีวภาพไปดัดแปลงหรือพัฒนา จนกลายเปน 
                                                 
40 CBD, Arts.1, 5-11. 
41 Ibid., Arts. 2 and 15. 
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ผลิตภัณฑใหมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม สิ่งที่ไดนั้นจะไมอยูภายใตสิทธิอธิปไตยของรัฐ หากแต
อาจถูกถือครองเปนสิทธิของปจเจกชนได เชน เปนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักวิจัย เปนตน 

(2) สงเสริมการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น (Recognition of traditional and 
indigenous knowledge)  

อนุสัญญาฯ เรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความเคารพ สงเสริม อนุรักษ และรักษาไว
ซึ่งความรู นวัตกรรม และแนววิธีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะความรู
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวกับการอนุรักษ และการใชอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ42 มีขอสังเกตประการหนึ่งวา อนุสัญญาฯ ไมไดกําหนดวิธีการหรือมาตรการในการ
สงเสริมคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเอาไว อีกทั้งไมไดกําหนดใหภูมิปญญาทองถิ่นและความรู
พ้ืนบานในลักษณะตางๆ เปนสิ่งที่อยูภายใตสิทธิอธิปไตยแหงรัฐ ซึ่งแตกตางจากกรณีของ
ทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้น จึงอาจทําใหเกิดขอโตเถียงเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมาย ตลอดจน
วิธีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นได43 

(3) สงเสริมการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Facilitating access to 
genetic resources for environmentally sound use)  

อนุสัญญาฯ สนับสนุนใหมีการเขาถึงและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งทรัพยากรชีวภาพ 
โดยการเขาถึงนั้น จะตองเปนไปภายใตหลักการ “ความยินยอมที่มีการแจงใหทราบลวงหนา” 
(Prior Informed Consent) “การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม” (Benefit Sharing) 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ไดสรางดุลยภาพทางผลประโยชนของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ดวยการกําหนดใหรัฐมีสิทธิอธิปไตยที่จะควบคุมการเขาถึง และการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในเขตแดนของตน แตก็เปดโอกาสใหมีการเขาถึงทรัพยากร
เหลาน้ันเพ่ือนําไปใชในการวิจัยและใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนใชในการผลิต
อาหาร ยารักษาโรค และการปรับปรุงพันธุพืช อนุสัญญาฯ กําหนดวาการเขาถึงและการใช
ประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ จะตองเปนไปอยางยั่งยืน44 และ
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกรัฐเจาของทรัพยากร อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
จึงไดกําหนดหลักการอีกประการหนึ่งวา ตองมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากร
ชีวภาพในระหวางคูกรณีอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน45 อยางไรก็ดี อนุสัญญาฯ มิไดกําหนด
หลักการและกลไกในเรื่องเหลาน้ีเอาไว ซึ่งเทากับประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการแบงปนผลประโยชนตามหลักการของอนุสัญญาไดตามที่เห็นสมควร 

                                                 
42 Ibid., Art.8 (j). 
43 Bowman, M. and C. Redgwell.1996. International Law and the Conservation of Biological 

Diversity, Kluwer Law, London. 
44 CBD, Arts. 1, 3 and 15. 
45 Ibid., Arts. 1 and 15. 
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อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ตองการใหการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเปนไป
ดวยความสมัครใจ และใหมีการเจรจาตอรองกันระหวางคูกรณี คูกรณีในที่นี้หมายความถึงรัฐที่
เปนเจาของทรัพยากร (หรือชุมชนที่ไดมอบอํานาจจากรัฐ) และผูที่ตองการจะเขาถึงทรัพยากร
ดังกลาว ซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคล บริษัท สถาบัน ชุมชน หรือรัฐอ่ืน ซึ่งผลของการเจรจาตอรอง
จะนําไปสูการทําสัญญาเขาถึงและแบงปนผลโยชนตอไป46 

(4) สงเสริมการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี (Access to and transfer of technology) 
อนุสัญญาฯ เรียกรองประเทศที่พัฒนาแลวใหทําการถายทอดเทคโนโลยีสําหรับการใช

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพใหแกประเทศกําลังพัฒนา47 เพ่ือใหประเทศกําลังพัฒนาอยูใน
ฐานะที่จะพ่ึงพาตนเอง และสามารถใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดดวยตนเอง 

(5) การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Protection of intellectual property rights)  
อนุสัญญาฯ กําหนดวาการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยีตองสอดคลองกับการ

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ48 อนุสัญญาฯ ยังเห็นวา
สิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตางๆ อาจมีกระทบตอการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ 
จึงกําหนดใหบรรดาประเทศสมาชิก ใหความรวมมือภายใตกรอบของกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือเปนประกันวาสิทธิดังกลาวมีลักษณะที่สนับสนุนและไมขัดแยงตอ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ49 โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกคุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา ยกเวนในกรณีที่ปรากฏวาการคุมครองสิทธินั้นไมเปนการสนับสนุน หรือขัดแยงตอ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ 

 
โดยสรุป อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนความพยายามรวมกันของ

นานาประเทศในอันที่จะวางระเบียบการอนุรักษ และการใชประโยชนอยางยั่งยืนซ่ึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลักการหลายประการที่มีลักษณะที่สรางสรรค 
ไมวาจะเปนการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมภายใต
เง่ือนไขของการใหความยินยอมที่มีการแจงใหทราบลวงหนา การแบงปนผลประโยชนที่เปน
ธรรมและเทาเทียมกัน การถายโอนเทคโนโลยี และการสนับสนุนเงินทุนในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลักการที่กลาวมาเปนหลักการที่ดีและเปนประโยชน แตการที่ประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการเขารวมในอนุสัญญาฯ จําเปนที่จะตองมีการสราง
กลไกที่มีประสิทธิภาพ     มารองรับ เน่ืองจากอนุสัญญาฯ เพียงแตกําหนดหลักการที่เปนกรอบ
ความสัมพันธระหวางรัฐภาคีเทาน้ัน เพ่ือใหหลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับได 

                                                 
46 Glowka, L. et al. 1994. A Guide to the Convention on Biological Diversity, Environmental Policy 

and Law Paper No. 30, IUCN. 
47 CBD, Art.16. 
48 Ibid., Art. 16.2. 
49 Ibid., Art. 16.5. 
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อยางจริงจังในทางปฏิบัติ รัฐตองดําเนินการอนุวัตรการใหเปนไปตามหลักการเหลาน้ันในระดับ
ภายในรัฐดวย หลักการที่รัฐสมาชิกควรจะนํามากําหนดเปนกฎหมายภายในเพ่ือสรางเกณฑที่
เปนรูปธรรมก็เชน กฎหมายจัดระเบียบการเขาถึงและการใชประโยชนในทรัพยากรพันธุกรรม 
ระเบียบการแบงปนผลประโยชน กฎหมายที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ และมาตรการการคุมครองสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่น 

 
4) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

ผลกระทบจาก FTA ไทย-สหรัฐตอเรื่องความหลากหลายทางชวีภาพ จําแนกออกได
เปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
4.1) ผลกระทบจากการเปดเสรีการเกษตรตอความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพอันเน่ืองมาจากผลการเปดเสรีการเกษตร ที่
จะทําใหมีการขยายพ้ืนที่การปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการสงออกมากขึ้น เปนประเด็นผลกระทบ
ดานหน่ึงที่ควรตระหนักถึงในการทํา FTA กรณีตัวอยางที่สะทอนปญหานี้ไดชัดเจน คือ เร่ือง
ขาว  

ประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุขาวสูง พันธุขาวปลูกในประเทศไทยเชื่อวา
อยางนอยมีชื่อตางกันกวา 5,000 ชื่อ ความหลากหลายของพันธุขาวบนพ้ืนแผนดินไทยไดสราง
ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกประเทศชาติมานานตราบเทาทุกวันน้ี 
(สงกรานต และ บริบูรณ, 2548) 50 

อยางไรก็ตาม จากการที่พันธุขาวพ้ืนเมืองของไทยไดถูกพัฒนาโดยคํานึงถึงคุณภาพ
เมล็ด โดยเฉพาะลักษณะรูปรางของเมล็ดและคุณภาพในการหุงตมเปนหลัก จึงทําใหขาวไทยมี
คุณภาพเมล็ดดีเหมาะสําหรับการบริโภค ตรงตามความตองการของตลาด ขาวที่มีลักษณะ
รูปรางของเมล็ดเรียวยาว ใส จัดเปนขาวที่มีคุณภาพเมล็ดดี กลายเปนเอกลักษณของขาวไทย 
ในดานหน่ึงสงผลใหขาวไทยมีคุณภาพเมล็ดดี ครองตลาดโลกเปนอันดับหนึ่ง แตใน
ขณะเดียวกัน ผลจากการปลูกขาวที่มุงเนนพันธุขาวที่ตลาดตองการเปนหลัก ในปจจุบัน ความ
หลากหลายของพันธุขาวปลูกไดลดลงไปมาก  

จากสถิติในป 2535 พ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด 56.29 ลานไร เปนขาวพ้ืนเมือง 15.79 ลาน
ไร หรือประมาณ 28 % ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด  ในป 2545 มีพันธุขาวพ้ืนเมืองปลูกเพียง 
7.12 ลานไร หรือประมาณ 13 % ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด  จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาเพียง 
10 ป พ้ืนที่ปลูกพันธุขาวพ้ืนเมืองลดลงไปมากกวาคร่ึงหน่ึงของที่เคยปลูก ถาสถานการณยังเปน
เชนนี้ ในอนาคตอันใกลอาจไมมีการปลูกขาวพ้ืนเมืองก็ได ( สงกรานต และ บริบูรณ, เพิ่งอาง)  

                                                 
50 สงกรานต จิตรากร และ บริบูรณ สมฤทธิ์. 2548. ทรัพยากรพันธุกรรมขาวไทย : สูญพันธุไปจริงหรือ ?. 
เอกสารประกอบการประชุมผูเชี่ยวชาญเรื่อง การอนุรักษและคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมขาวไทย. วันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2548 ณ อาคารสารสนเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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จากการที่ชาวนานิยมปลูกขาวพันธุใหม เน่ืองจากใหผลผลิตสูง เมล็ดมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาด โดยหันมาปลูกขาวพันธุใหมแทนพันธุขาวพ้ืนเมืองที่เคยปลูก ทําให
แหลงปลูกพันธุขาวมีพันธุขาวเพียงไมก่ีพันธุ มีความหลากหลายพันธุกรรมขาวลดลง ซึ่งเปน
อันตรายอยางมากหากมีการระบาดของโรคหรือแมลง อาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
และกวางขวาง 

ดังน้ัน หากมีการขยายตัวของการสงออกขาวเพ่ิมขึ้นจากผลการทํา FTA ไทย-สหรัฐ 
ตามผลวิเคราะหที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร มีการขยายพ้ืนที่การปลูกขาวหรือเปลี่ยน
จากการปลูกขาวพันธุพ้ืนเมืองมาปลูกเฉพาะขาวพันธุเพ่ือการสงออกมากขึ้น จะมีผลกระทบตอ
การเพ่ิมความรุนแรงของปญหาการลดลงของความหลากหลายของพันธุกรรมขาวยิ่งขึ้น ซึ่ง
ไมไดเปนปญหาเฉพาะในเรื่องขาว แตมีปญหาผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับพันธุพืชชนิด
อ่ืนๆ ดวย 

ในดานปศุสัตว มีรายงานระบุวาผลจากการนําเขาพันธุสัตวจากตางประเทศมาเลี้ยงเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการละเลยพันธุสัตวพ้ืนเมือง เชน โคพ้ืนเมือง โคขาวลําพูน โคพ้ืนเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หมูพันธุราด พันธุไหหลํา พันธุควาย เปดนครปฐม วัวแดง กระทิงเขาทอง 
ซึ่งกําลังจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย 51 
 
4.2) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายของไทย กรณีพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 
กฎหมายสิทธิบัตร 

จากขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาในประเด็นการขยายใหความคุมครองสิทธิบัตร
สิ่งมีชีวิตทุกประเภท คือ สัตว พืช และจุลินทรีย หากไทยยอมรับขอเรียกรองดังกลาว จะมีผลทํา
ใหตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบกฎหมายของไทยดานกํากับดูแลทรัพยากรชีวภาพ เปลี่ยน
จากการใชกฎหมายเฉพาะ (Sui generis  System ) ไปเปนกฎหมายสิทธิบัตร ( โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอเรื่องทรัพยสินทางปญญา ) 

การเปลี่ยนแปลงนําเอาระบบสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตมาใช จะสงผลกระทบในดานการดูแล
กํากับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปญหาการฉกฉวยนํา
ทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชอยางไมเปนธรรม (โจรสลัดชีวภาพ) รวมทั้งปญหาดานการ
แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 
 
 
 

                                                 
51 สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม. 2545. สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. 
ประเทศไทยกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ. กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 
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4.3) ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมและชนิดพันธุตางถิ่น 
จากขอเรียกรองของสหรัฐใน FTA ใหประเทศไทยยึดถือขอตกลงวาดวยการใช

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด และตองการ
ใหประเทศไทยขจัดมาตรการตางๆ ทางดานการคาที่สงผลกระทบตอเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 
การติดฉลากสินคา GMOs เปนตน หากประเทศไทยยอมรับตามขอเรียกรองดังกลาว จะเปนผล
ใหไทยตองเปดรับสินคาที่เปนหรือมีสวนประกอบที่เปนส่ิงมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมเขามามากขึ้น 
รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไมไดมีแหลงกําเนิดในประเทศไทยหรือชนิดพันธุตางถิ่น (Alien Species) 

ผลกระทบจาก GMOs ตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่มีรายงานการศึกษา เชน 
ผลกระทบตอแมลงที่ เปนประโยชน ผลกระทบตอจุลินทรียในดินที่ เปนประโยชนตอพืช 
ผลกระทบตอการสรางปญหาการกลายเปนวัชพืชที่ตานทานยากําจัดวัชพืช (Super Weed)  
ปญหาการผสมขามกับพืชทองถิ่น 52  

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากปญหาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น ซึ่งในกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาพบวาภายหลังการปลูกพืชตัดแตงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย 8 
ป (ค.ศ. 1996-2003) พืชตานทานแมลงศัตรูพืช (พืช Bt) ทําใหลดการใชสารเคมีกําจัดแมลงได 
19.6 ลานปอนด ในขณะที่พืชตานทานยากําจัดวัชพืชทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพ่ิมขึ้น 
70 ลานปอนด โดยรวมจึงมีการใชสารเคมีการเกษตรเพิ่มขึ้น 50.4 ลานปอนด 53  
 
4.4)  ผลกระทบจากเรื่องการคุมครองการลงทุน  

การศึกษาของ Correa (2004)54 พบวา ขอบทวาดวยการลงทุนในความตกลง FTA มี
เน้ือหากวางกวาขอกําหนดที่มีอยูในความตกลงระหวางประเทศ เนื่องจากไดขยายเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญามากกวาที่กําหนดไวในความตกลงทริปส และไดนําหลักการเร่ืองการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ (NT) มาใชโดยไมมีขอยกเวนดังเชนที่กําหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศ 

นอกจากน้ี ไมเปนที่ชัดเจนวา “สิทธิการคุมครองทรัพยสินทางปญญา” ภายใตขอบท
ดานการลงทุนที่อาจนําไปสูกระบวนการยุติขอพิพาทมีความหมาย ขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะ
ปญหาที่เกิดขึ้นจาก “มาตรการบังคับใชสิทธิ” ( Compulsory License) ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถ
เรียกรองความเสียหายในดานธุรกิจได รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรการบังคับใหเปดเผย  

                                                 
52   National Academy of Science. 2002. Environmental Effects of Transgenic Plants : The Scope 
and Adequacy of Regulation. Committee on Environmental Impacts Associated with 
Commercialization of Transgenic Plants . National Academy Press. Washington, D.C. 
53 Charles M. Benbrook . 2003. Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the 
United States: The First Eight Years.  BioTech InfoNet. Technical Paper Number 6. November 2003 
54 Correa M. Carlos. 2004. Bilateral Investment Agreements: Agents of new global standards for the 
protection of intellectual property rights? (http://www.grain.org.) 
 



 บทท่ี 3-68 

แจง  “แหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม” เพ่ือการปองกันปญหาโจรสลัดชีวภาพ ซึ่งผูลงทุน
อาจหยิบยกประเด็นโตแยงในแงความไมสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศขึ้นได 

ในความไมชัดเจนเกี่ยวกับการคุมครองการลงทุนในดานทรัพยสินทางปญญาน้ี จึงมี
ความเปนไปไดสูงวา ปญหาขอพิพาทดานการลงทุนจะนําไปสูการปรับแกกฎหมายดาน
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศกําลังพัฒนา แมวากฎหมายเหลาน้ันจะมีความสอดคลองกับ
ความตกลงทริปสก็ตาม 

Correa ไดหยิบยกปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเปนกรณีพิพาทเก่ียวกับเรื่องทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรพันธุกรรม ในประเด็นที่เก่ียวโยงกับบทวาดวยการลงทุนไวหลายประการ เชน  

 ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Material) ที่มีการจัดเก็บ ไดมา ภายใตการอนุญาต
ใหเขาถึง อาจถูกตีความไดวาเปน “สินทรัพย” ของผูเก็บรวบรวม (Collector) ซึ่งอยูภายใตการ
คุมครองในความหมายของคําวา “นักลงทุน” (Investor) 

 ปญหาจากการที่รัฐเพิกถอนการอนุญาตหรือยกเลิกการทําสัญญาใหเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม ผูที่ถูกเพิกถอน/ยกเลิกอาจเรียกรองสิทธิคุมครองหรือการชดเชย เน่ืองจาก 
“การลงทุน” ไดรับความเสียหาย 

 ปญหาจากการท่ีผู ไดรับอนุญาตให เก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพซึ่ งเปน
ชาวตางชาติ เรียกรองสิทธิใน “สินทรัพย” ที่ไดเก็บรวบรวมมาภายใตนิยามของการลงทุนซึ่งมี
ความหมายขอบเขตกวางมาก เชน ถารัฐบังคับใหคืนตัวอยางทรัพยากรชีวภาพที่เก็บรวบรวม
ไป หรือใหมีการแบงปนผลประโยชน ผูเก็บรวบรวม (ในฐานะนักลงทุน) อาจฟองรองวาถูกรัฐ
ละเมิดสิทธิในสินทรัพยได 

  ปญหาจากการที่รัฐบาลกําหนดให “ขอมูลจีโนม” ของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเปนผลมาจากการ
วิจัยของบรรษัทขามชาติที่เขามาลงทุนในประเทศ เปนขอมูลที่องคกรสาธารณะสามารถเขาถึง
ได หรือสามารถใชประโยชนเพ่ือการวิจัยได 

 เง่ือนไขในขอบทวาดวยการลงทุน เชน ในกรณีสหรัฐ-สิงคโปร ไดจํากัดอํานาจของ
รัฐที่จะกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการลงทุน (Performance Requirement) เชน หามบังคับใหมี
การถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ ในขณะที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 
16) มีขอกําหนดในเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการอนุรักษ หรือการใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงอาจเปนขอขัดแยงระหวางขอบทวาดวยการลงทุนใน 
FTA กับการปฏิบัติตามพันธกรณีใน MEAs และสงผลกระทบตอการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความยั่งยืน 

ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐ-สิงคโปร ซึ่งทางสหรัฐประกาศวาจะใชเปนตนแบบในการ
ทํา FTA กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดกําหนดนิยามคําวา “การลงทุน” ไว
กวางขวาง คลอบคลุมในเรื่องทรัพยสินทางปญญาเชนกัน ( Article 15.1-13 : FTA US-
Singapore) 
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มีขอสังเกตวา ในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งไดลงนามและมีผลใชบังคับ
แลว ไดกําหนดนิยามคําวา “การลงทุน” ไวกวางขวาง โดยรวมถึงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาดวย 55  ซึ่งแสดงใหเห็นวาในขณะนี้ ไทยมีทาทียอมรับการคุมครองการลงทุนในขอบเขต
ที่กวางขวางอยูแลว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55  ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ขอ 103  คํานิยามท่ัวไป  

“การลงทุน” หมายถึง สินทรัพยทุกประเภทซึ่งเปนเจาของหรือถูกควบคุมท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ัง 
แตไมจํากัดอยูเพียง 

(1) สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ตลอดจนทรัพยสินอื่นใด เชน จํานอง สิทธิยึดเหนี่ยว และจํานํา
อื่นๆ 

(2) หุน หุนสามัญ พันธบัตรและหุนกู และรูปแบบอื่นของการมีสวนรวมในนิติบุคคล 

(3) สิทธิเรียกรองใหชดใชเงินหรือสิทธิเรียกรองใหปฏิบัติตามซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
(4) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิท่ีเกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ชื่อ

การคา แบบอุตสาหกรรม ความลับทางการคา ความรูความชํานาญ และคาความนิยม 
(5) สัมปทานทางธุรกิจและสิทธิอื่นๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีใหสิทธิโดยกฎหมายหรือภายใตสัญญา รวมท้ังสัมปทานในการหา เพาะปลูก ไดมา หรือ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ 

(6) ผลตอบแทนที่นํามาลงทุน 
       ( แปลโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ) 
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3.9 ประเด็นการคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 
ดร.อําไพ  หรคุณารักษ 

 
1) ประเด็นการเจรจา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาปะการังเปนอันดับหนึ่งของโลก56 ทั้งปะการังที่มีชีวิตและ
ซากปะการัง รวมถึงสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง ปะการังและสัตวน้ําสวนใหญสงมา
จากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยนําเขามากที่สุดจากประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนที่สหรัฐฯ นําเขาจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณท่ี
นําเขาจากประเทศไทยยังไมสูงนัก 
 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ ไดกําหนดนโยบายระดับประเทศอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
การอนุรักษระบบนิเวศปะการัง ซึ่งนโยบายดังกลาวไดกําหนดบทบาทและแนวทางการอนุรักษ
ปะการังของสหรัฐฯ ในดานการคาและความสัมพันธระหวางประเทศไวดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบังคับใชสนธิสัญญาไซเตส ในสวนที่เก่ียวของกับปะการังและ
สัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 

ภายใต Executive Order 13089 ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีคลินตันเม่ือวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2541 ใหจัดตั้งคณะทํางานปะการังในระดับชาติ (U.S. Coral Reef Task Force 
ซึ่ง Secretary of Interior และ Secretary of Commerce ทําหนาที่เปนประธานรวม) เพ่ือพัฒนา
แผนงานวิจัยและการจัดทําแผนท่ีแหลงปะการัง การติดตามตรวจสอบ และศึกษาสาเหตุความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศปะการัง รวมทั้งใหมีการดําเนินงานตามที่ไดวางแผนไว นอกจากนี้ 
คําสั่งฉบับดังกลาวยังไดกําหนดใหมีการประเมินบทบาทของสหรัฐฯ ในการคาระหวางประเทศ
กับการอนุรักษชนิดพันธุปะการัง ตลอดจนดําเนินงานตามกลยุทธที่เหมาะสม เพ่ือรณรงคใหมี
การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปะการังอยางยั่งยืนทั่วโลก57 
 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) รวมกับ U.S. Coral 
Reef Task Force เสนอรายงาน Implementation of the National Coral Reef Action 
Strategy: Report on the U.S. Coral Reef Task Force Activities from 2002-2003 ตอรัฐสภา
และนําออกเผยแพรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 รายงานดังกลาวเสนอผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 13 ขอภายใตยุทธศาสตรการดําเนินงานดานปะการังแหงชาติ (National Coral 
Reef Action Strategy – NAS) ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2545 ทั้งน้ี ยุทธศาสตรขอที่ 11 วาดวย
การลดปจจัยคุกคามตอระบบนิเวศปะการังในระดับนานาชาติ และยุทธศาสตรขอที่ 12 วาดวย
การลดผลกระทบของการคาระหวางประเทศตอระบบนิเวศปะการัง 

                                                 
56 NOAA.  Implementation of the National Coral Reef Action Strategy: Report on the U.S. Coral Reef 

Task Force Activities from 2002-2003.  Report to Congress, July 2005. 
57 White House.  Executive Order 13089 Coral Reef Protection, 11 June 1998. 



 บทท่ี 3-71 

 แมวากรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ตามที่ปรากฏในปจจุบัน จะยังไมพบ
ประเด็นที่สหรัฐฯ ตองการหยิบยกข้ึนมาเจรจา ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการคาปะการังและสัตว
น้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดสูงที่สหรัฐฯ จะผลักดันใหมีการ
ยอมรับเง่ือนไขและกําหนดขอผูกพัน ในประเด็นการปกปองสิ่งแวดลอมที่มีความเชื่อมโยงกับ
การคาระหวางประเทศ ซึ่งอาจจะสงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบในแงของอํานาจการตอรอง
และการแขงขัน เน่ืองจากมีตนทุนสูงขึ้นในการควบคุมและติดตามตรวจสอบ เพ่ือใหการอนุรักษ
ปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการังเปนไปตามมาตรฐานที่สหรัฐฯ ตองการ 

ขณะเดียวกัน หากมองในแงบวก การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ดานปะการังแหงชาติอยางเอาจริงเอาจังของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชแนวทางใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนดานเทคนิคการบริหารจัดการระบบนิเวศปะการังน้ัน อาจถือไดวา เปน
โอกาสกระตุนและสงเสริมใหประเทศไทยปรับปรุงมาตรฐานการอนุรักษทรัพยากรปะการัง และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศปะการังอยางไดผลในระยะยาว ทั้งน้ี ภายใตการ
วิเคราะหสถานการณและความตองการรับความชวยเหลือของไทยอยางรอบคอบ ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอระบบนิเวศปะการังจากการลงทุนดานการทองเท่ียว (ทั้งที่เปนการเขา
มาในพ้ืนที่ชายฝง และการนําทรัพยากรออกนอกพ้ืนที่) ดวย 

 
2) สถานการณการคาปะการังและสัตว นํ้าที่อาศัยอยู ในระบบนิเวศปะการังใน
สหรัฐอเมริกา 
 การคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง มีแนวโนมขยายตัวในหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศสหรัฐฯ เน่ืองจากความตองการที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือใชประโยชนในกิจการ
ทองเท่ียว (อะควาเรียม) การสะสมของแปลกหรือหายาก และการคาเครื่องประดับ รวมถึงใน
อุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคาร ตลอดจนบริษัทวิจัยและอุตสาหกรรมผลิตยา การพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกที่เจริญเติบโตมากขึ้น ทําใหกําลังซ้ือของผูบริโภคในหลายประเทศสูงขึ้น 
สามารถกระตุนการนําเขา-สงออกปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง จึงเปน
สาเหตุหนึ่งที่นําไปสูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปะการังในประเทศผูสงออก 
 ในขณะที่ มีการนําเขาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการังจาก
ตางประเทศเปนปริมาณมาก สหรัฐฯ สั่งหาม หรือจํากัดการเก็บปะการังและจับสัตวน้ําที่อาศัย
อยูในระบบนิเวศปะการังภายในนานนํ้าของประเทศตนอยางเครงครัด เน่ืองจากตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศชายฝงทะเล แหลงเพาะพันธุอาศัยของสัตวน้ํา และทรัพยากรสัตว
น้ําของประเทศ 
 ความสนใจของสหรัฐฯ ตอความเสื่อมโทรมของปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบ
นิเวศปะการังในตางประเทศ เกิดจากการคนพบวา สัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 
โดยเฉพาะปลาที่นิยมบริโภคเปนอาหาร ซึ่งสหรัฐฯ นําเขาจากตางประเทศน้ัน สวนมากมักไดมา
จากการใชยาเบื่อชนิดรายแรง (Cyanide) อันเปนการประมงที่ผิดกฎหมายและเกิดอันตรายตอ 
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ผูบริโภค นอกจากน้ี ยังมีรายงานวาปลาอะควาเรี่ยมมากกวา 1 ใน 3 ของปริมาณนําเขาจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตายหลังจากถึงปลายทางไดไมนานนัก ทําใหเกิด
กรณีสงสัยวาอาจมีสาเหตุจากการจับปลาโดยใชยาเบื่อ และ/หรือเกิดจากความเครียดของปลา
ระหวางการขนสง ทั้งนี้ การนําเขาที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนสวนที่ตายไป เปนสาเหตุทําใหความ
ตองการนําเขาอยูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหมีการทําลายทรัพยากรมากขึ้น และอาจสงผลตอเนื่อง
ถึงความยั่งยืนของทรัพยากรเพ่ือการคาระหวางประเทศ 
 จากสาเหตุขางตน ผูประกอบการอุตสาหกรรมอะควาเรี่ยมและองคกรสิ่งแวดลอมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงหันมาใหความสําคัญตอปญหาและผลกระทบของการเก็บปะการัง/การ
จับสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการังอยางผิดวิธีหรือไมถูกกฎหมาย โดยมุงเปาหมาย
สงเสริมและควบคุมการเก็บปะการัง/การจับสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง ตลอดจน
การดูแลรักษาสภาพระหวางการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3) นโยบาย/กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
3.1) นโยบายแหงชาติของสหรัฐอเมริกาวาดวยปะการัง 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานปะการังแหงชาติ (National Coral Reef Action 
Strategy – NAS) ของสหรัฐฯ ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2545 ขอที่ 11 วาดวยการลดปจจัย
คุกคามตอระบบนิเวศปะการังในระดับนานาชาติ มีเปาหมายมุงสูความเปนผูนําพันธมิตร ทั้งใน
ประเทศและทั่วโลก ในการปองกันและอนุรักษปะการังและระบบนิเวศที่เก่ียวของ โดยกําหนด
วัตถุประสงคดําเนินงานไว 6 ประการ คือ 

(1) พัฒนานโยบายระหวางประเทศดานปะการัง ตลอดจนใหมีการจัดการมหาสมุทร
อยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและเบ็ดเสร็จ 

(2) เสริมสรางศักยภาพของบุคคลและสถาบันในการจัดการและอนุรักษระบบนิเวศ
ปะการัง ตลอดจนระบบลุมนํ้าชายฝง ตามแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชายฝงแบบบูรณาการ 

(3) สนับสนุนการปองกัน ลด และควบคุมแหลงปลอยมลพิษจากพ้ืนดินสูน้ําทะเล 
รวมถึงผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศปะการัง 

(4) สงเสริมการจัดตั้งและจัดการพ้ืนที่คุมครองทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ 
(5) กระตุนใหเกิดการตื่นตัวถึงผลกระทบของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก ปะการังฟอกสี และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปะการัง ตอปะการังและมนุษย และ 
(6) เนนปญหาการประมงที่ผิดกฎหมายและไมยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของสหรัฐฯ ใน

การคาชนิดพันธุในระบบนิเวศปะการัง 
การดําเนินงานของสหรัฐฯ ตามยุทธศาสตรขอ 11 ดังกลาวขางตน ใหความสําคัญกับ

แนวคิดการสรางพันธมิตรทั้งในประเทศและระหวางประเทศ สําหรับการดําเนินงานนอกประเทศ
นั้น สวนใหญเปนความรับผิดชอบขององคการยูเสด ซึ่งใหการสนับสนุนและชวยเหลือดานการ
อนุรักษปะการังในรูปแบบรัฐบาลกับรัฐบาล (Bilateral support) กิจกรรมหลัก ไดแก การพัฒนา 
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ขีดความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวของ และสนับสนุนการจัดตั้งพ้ืนที่อุทยาน และ/หรือพ้ืนที่
สงวนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและการประมงอยางยั่งยืน 

ในสวนของยุทธศาสตรขอที่ 12 วาดวยการลดผลกระทบของการคาระหวางประเทศตอ
ระบบนิเวศปะการังนั้น มุงเปาหมายลดผลกระทบทางลบของการคาปะการังและสัตวน้ําในระบบ
นิเวศปะการัง สนับสนุนการคาที่มีความรับผิดชอบ และสงเสริมการอนุรักษและจัดการระบบ
นิเวศปะการัง ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดนกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ (1) 
ศึกษา/ประเมินสถานการณและระดับของผลกระทบจากการคา ทั้งในแงบวกและในแงลบ ที่มีตอ
ปะการังและชนิดพันธุในระบบนิเวศปะการัง และ (2) กําหนดวิธีการลดผลกระทบทางลบของ
การคาตอระบบนิเวศปะการัง และลงมือปฏิบัติตามนั้น 

การดําเนินงานของสหรัฐฯ ตามยุทธศาสตรขอที่ 12 เนนการสรางพันธมิตรในลักษณะ
พหุภาคีและทวิภาคีรวมกับองคกรในระดับภูมิภาคและประเทศตางๆ เชน Asia Pacific 
Economic Cooperation องคกรรับผิดชอบหรือสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธะภายใต
สนธิสัญญาไซเตส และประเทศผูสงออกสินคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ
ปะการัง กิจกรรมและโครงการในระยะที่ผานมา ไดแก การเสริมสรางขีดความสามารถของ
บุคลากรที่เก่ียวของในการวางแผนจัดการอยางยั่งยืน การบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลว การ
รวบรวมกรณีตัวอยางหรือแนวทางการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จมาแลวเพ่ือเผยแพร และ
การปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับการปองกันและอนุรักษระบบนิเวศปะการัง 
เปนตน 
 
3.2) กฎหมายปองกันและอนุรักษปะการังและระบบนิเวศปะการังของสหรัฐอเมริกา 

นอกจาก Executive Order 13089 ดังกลาวขางตน กฎหมายที่มีผลคุมครองปะการังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก National Marine Sanctuaries Act 197258 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2515 กฎหมายฉบับนี้กําหนดมาตรการในการจัดตั้งพ้ืนที่คุมครองทาง
ทะเลแหงชาติ เพ่ือปองกัน คุมครอง และพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมถึงรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆ ขณะเดียวกัน ยังเปดโอกาสใหหนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินงานรวมกับกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ในระดับโลก ที่มีเปาหมายอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลอีกดวย 

รัฐและอาณาเขตที่อยูในบริเวณนานน้ําภายใตบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญ
มีการกําหนดระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษปะการังที่มีผลบังคับใชในอาณาเขตของ
ตน59 ตัวอยางเชน รัฐฟลอริดา มีกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่หามการเก็บ ทําลาย ซื้อขาย  

                                                 
58 Public Law 92-532, 16 U.S.C. 1431-1445. 
59 International Trade in Coral and Coral Reef Species: The Role of the United States.  Report of the 

Trade Subgroup of the International Working Group to the U.S. Coral Reef Task Force, March 
2000. 
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และครอบครองปะการังบางชนิดที่มาจากทองถิ่น แตอนุญาตใหมีการครอบครองไดหากนําเขา
อยางถูกกฎหมาย ขณะเดียวกัน กําหนดรายชื่อชนิดพันธุปลาและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบ
นิเวศปะการัง ซึ่งไดรับการคุมครอง ตลอดจนใหมีการรักษาสภาพของสิ่งมีชีวิตที่นํามาจากทอง
ทะเลมิใหบอบช้ํา 
 
3.3) สนธิสัญญาไซเตส 

แมจะมีการยอมรับถึงความสําคัญของสนธิสัญญาไซเตส ในฐานะเปนกลไกควบคุม
ติดตามการคาระหวางประเทศชนิดพันธุสัตวน้ําที่ขึ้นบัญชีไว แตสหรัฐฯ ยังไมพอใจใน
ประสิทธิผลของสนธิสัญญาในการควบคุมการคาชนิดพันธุในระบบนิเวศปะการังใหเกิดความ
ยั่งยืน เน่ืองจากเห็นวายังมีรายชื่อชนิดพันธุในระบบนิเวศปะการังอีกมากมายที่ยังมิไดขึ้นบัญชี
ไว และกระบวนการพิจารณาใชเวลายาวนานเกินไป 

อยางไรก็ดี สหรัฐฯ ประสบความสําเร็จในการเสนอเพ่ิมรายชื่อชนิดพันธุสัตวน้ําในระบบ
นิเวศปะการัง ตามบัญชีแนบทายหมายเลข 2 ของสนธิสัญญาไซเตส โดยในการประชุม CITES 
ครั้งที่ 12 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เพ่ิมรายชื่อชนิดพันธุมานํ้า (Seahorses) รวม 32 
รายการ และเพิ่มรายชื่อปลา Humphead wrasse เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 รวมทั้งมีความ
พยายามที่จะเพ่ิมรายชื่อชนิดพันธุปลิงทะเล (Sea cucumbers) ในโอกาสตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐฯ60 ดําเนินการ
ขับเคลื่อนและหารือรวมกับประเทศที่มีทรัพยากรปะการัง และกลุมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ขอตกลงในสนธิสัญญาไซเตส ใหเกิดการยอมรับหลักการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ
ปะการัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เก่ียวของกับการคา ผลจากการหารือดังกลาว ทําใหเกิด
ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสําหรับประเทศสหรัฐฯ หลายประการดังนี้61 

• ใหยุติการนําเขา/สงออก รวมถึงการเก็บหาเพ่ือใชในประเทศ ชนิดพันธุปะการังที่อยู
ในบัญชีรายชื่อของสนธิสัญญาไซเตส ซึ่งไดมาจากการจัดการประมงที่ขาดความยั่งยืน หรือจาก
โครงการเพาะเลี้ยงที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีขอยกเวนในบางกรณี 

• หามการประมงชนิดพันธุสัตวน้ําเพ่ือตลาดในประเทศและสงออก โดยวิธีทําลายและ
ที่ผิดกฎหมาย 

• ใหมีการหารือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
อยางมีความรับผิดชอบในการเก็บหาและขนสงชนิดพันธุปะการัง สามารถลดอัตราการตาย 

• ดําเนินงานรวมกับตางประเทศเพ่ือเผยแพรยุทธศาสตรการดําเนินงานดานปะการัง
แหงชาติของสหรัฐฯ และกําหนดเกณฑสําหรับการอนุรักษระบบนิเวศปะการังทั่วโลก 

 

                                                 
60 U.S. Fish and Wildlife Services และ U.S. Justice Department ภายใต U.S. Coral Reef Task Force 
61 TRAFFIC Bulletin, Vol. 18 No. 2 (2000). 
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4) ผลกระทบตอประเทศไทย 
 เนื่องจากปริมาณการคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง ระหวาง
ไทยกับสหรัฐฯ ยังมีนอยมาก ทั้งสองประเทศยังมีนโยบายและกฎหมายที่ควบคุมการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประเภทนี้อยางเขมงวด ตลอดจนตางเปนภาคีในสนธิสัญญาไซเตส ซึ่ง
ทั้งสองประเทศตองปฏิบัติตามขอผูกพันในสนธิสัญญาดังกลาว ขณะเดียวกัน ในฐานะผูนําเขา
สินคาปะการังและสัตวน้ําจากระบบนิเวศปะการังสูงเปนที่หน่ึงของโลก แมจะมิใชการคากับ
ประเทศไทย สหรัฐฯ จําเปนตองแสดงบทบาทผูนําในการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร
ปะการัง ทั้งในและนอกประเทศ ดังน้ัน ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐใน
สวนที่เก่ียวของกับปะการัง จึงนาจะมาจากประเด็นขีดความสามารถในการปองกันความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย ซึ่งนอกจาก
จะเปนจุดออนใหสหรัฐฯ สามารถยกขึ้นมาเปนเหตุผลเพ่ือกีดกันการคาแลว ยังอาจมีผลกระทบ
ตอเนื่องถึงความสามารถในการปองกันความเสียหายตอทรัพยากรปะการัง อันเน่ืองมาจากการ
ลงทุนในสวนของการพัฒนาดานการทองเท่ียวชายฝงในประเทศไทยอีกดวย 
4.1)  ดานนโยบายและการจัดการ 

การดําเนินงานดานนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับปะการังของไทย กลาวไดวามี
ความกาวหนาในระดับหน่ึงแลว ดังจะเห็นไดจากขอมูลผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

(1) หนวยงานหลักที่มีหนาที่เก่ียวของกับกําหนดนโยบายการอนุรักษปะการังของไทย 
คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไดประสานการจัดทําแนวทางและมาตรการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงดานปะการังไวแลว โดยกําหนดมาตรการเรงดวน 2 ประการ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ดังนี้ 

• การกําหนดเขตการใชประโยชนในพ้ืนที่ที่เปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลที่มีปะการัง 
จังหวัดรับผิดชอบดําเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความรวมมือในการประกาศ
เขตรักษาพืชพันธุ 

• การปองกันการทําลายปะการัง และการประชาสัมพันธ โดยกรมประมง กรมปาไม 
กองทัพเรือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการ 

(2) แผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล จังหวัดภูเก็ต 
บริเวณหาดปาตอง กะรน กะตะ ซึ่งมีแผนการจัดการปะการังรวมอยูดวย ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2534 

(3) นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชายฝง
ทะเลของประเทศไทย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2535 
สาระสําคัญมีดังน้ี ใหมีการจัดการปะการังโดยสอดคลองกับคุณคาทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางกิจกรรมการใชประโยชนตางๆ ลดและปองกันปญหาความเส่ือม
โทรมของปะการัง  สนับสนุนใหมีการคุมครองปะการังเพ่ือผลประโยชนยั่งยืน และศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการคุมครองปะการัง  
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(4) แผนแมบทการจัดการปะการังของประเทศ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2535 ประกอบดวยนโยบายและมาตรการการกําหนดเขตการใชประโยชน
ในแนวปะการัง ดังน้ี เขตการใชประโยชนเพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ (แบงออกเปนเขต
ทองเที่ยวหนาแนน และเขตทองเที่ยวธรรมชาติ) เขตการดูแลของทองถิ่น และเขตอนุรักษเพ่ือ
ความสมดุลของระบบนิเวศ และการวิจัย  

อยางไรก็ดี นโยบายและกฎหมายดังกลาวไมถือวามีความสมบูรณ เน่ืองจากยังมีความ
พยายามของรัฐที่จะปรับปรุงมาตรการที่กําหนดไวในแผนแมบทการจัดการปะการังของประเทศ ใหมี
ความเขมงวดและครอบคลุมประเด็นปญหามากยิ่งขึ้น62 

 
4.2) ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

ปญหาดานการอนุรักษปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง ยังเปน
ประเด็นที่รัฐบาลและภาคประชาชนยังตองชวยกันหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแกไข เพ่ือใหคน
ไทยสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเกิดความยั่งยืน 
โดยมิใหเกิดผลเสียตอการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนารายไดของประเทศ และ
การอนุรักษทรัพยากรชายฝงและทางทะเลของประเทศ แมจะมีการระดมกําลังและความคิดใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ความซับซอนของปญหาอาจทําใหการดําเนินงานยังไมคืบหนา หาก
สหรัฐฯ ใชเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมขึ้นมาอาง อาจกระทบตอแนวทางการใชชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําประมงพื้นบานเพื่อการยังชีพ ซึ่งยังคงมี
การปฏิบัติอยูในแนวปะการังทั่วพ้ืนที่ชายฝงของประเทศ 

ในขณะที่การสงออกปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการังของไทย ไป
ตลาดสหรัฐฯ ยังมีจํากัด ปญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในทะเลไทยยังคงเปนปญหาท่ี
อยูในระหวางการหาทางปองกันและแกไข ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ไดแก การประมงพื้นบานติดตอกันเปนเวลานานหรือทํากันมาก การประมงโดยใชระเบิดและยา
เบื่อ และการประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ เปนตน 

แนวปะการังยังถือวาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่ มีความสําคัญสูงสุดของไทย 
สามารถทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี กิจกรรมที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว
ในแนวปะการังหลายรูปแบบ อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเดินเลนใน
แนวปะการังขณะน้ําลง การดํานํ้าทั้งแบบน้ําตื้นและน้ําลึก และการตกปลาในแนวปะการัง เปน
ตน เม่ือขาดระบบจัดการทองเท่ียวในแนวปะการังที่มีประสิทธิภาพ และขาดการกระตุนจิตสํานึก
ในการชวยกันอนุรักษใหแกนักทองเที่ยว ผลกระทบดังกลาวทําใหแนวปะการังหลายแหงของ
ประเทศไทยเสื่อมสภาพลง 

                                                 
62 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช “แนวทางการอนุรักษปะการัง” สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
http://www.dnp.go.th/npo/Html/Research/Coralreef/Coralreef_8.html 
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การพัฒนาพื้นที่ชายฝง เชนการสรางทาเทียบเรือ โรงไฟฟา และโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนตน เปนปจจัยเพิ่มความเสื่อมโทรมของแนวปะการังและระบบนิเวศปะการัง ทั้งจากการถูก
ระเบิดทิ้ง และจากปญหาน้ําเสียที่ตามมา ซึ่งจากประสบการณในหลายกรณีที่เกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางผูใชประโยชนหลายๆ กลุม พบวา ปญหาสวนใหญมาจากขาดการศึกษาสภาพ
พ้ืนที่ใหเขาใจถึงระบบธรรมชาติ ขาดขอมูลที่ชัดเจนสมบูรณ และขาดการหารือระหวางผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ควรคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวา ปญหาดังกลาวคือปจจัยที่อาจทําให
สหรัฐฯ หยิบยกขึ้นมาใชประโยชนในการเจรจาและเปนขอเรียกรองในภายหลังไดตอไป 
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3.10 ของเสียอันตราย 
ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย 

                                                                                 ผศ.ดร.โสภารัตน  จารุสมบัติ 
                                                                            รศ. ดร.สิรินทรเทพ  เตาประยูร 

                  
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA 
 ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ไมไดถูกหยิบยกเปนหัวขอเฉพาะของการเจรจา 
FTA ระหวางไทย-สหรัฐฯ  แตในหัวขอการเจรจาดานส่ิงแวดลอมมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับเร่ือง
ของเสียอันตราย  ในลักษณะที่จะนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของเสียอันตรายในประเทศไทย  
อีกทั้งยังอาจนําไปสูกรณีพิพาททางการคาที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะถูกฟองรอง  ในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายใหเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลที่
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก  ในขณะที่สหรัฐฯ ไมไดเปนภาคีสมาชิกแตอยางใด 
 ประเด็นในดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวโยงกับเรื่องของเสียอันตราย  ไดแก 

 (1)  สหรัฐฯ กลาววาประเทศไทยมีปญหาเก่ียวกับของเสียอันตราย  ที่ยังไมมีการ
จัดการใหดีเทาที่ควร 

(2)  สหรัฐฯ มีทาทีแสดงความสนใจในการทําธุรกิจ recycle ในประเทศไทย 
(3)  มีความเปนไปไดที่จะเกิดกรณีพิพาท  อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล    ที่เก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตราย 
 
2) สถานการณและการกําจัดของเสียอันตรายในประเทศไทย 
 ของเสียอันตรายซึ่งไดแกของเสียที่มีคุณสมบัติในลักษณะกัดกรอนได (corrosive) ติด
ไฟได และมีความเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ ทั้งในลักษณะเฉียบพลันและในลักษณะสะสม 
จําเปนตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง มิเชนน้ันจะสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
อยางมากมาย ซึ่งในปจจุบันปริมาณของเสียอันตรายในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น กรม
ควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดประมาณการปริมาณของเสีย
อันตรายในป พ.ศ.2547 วามีประมาณ 1.81 ลานตัน  เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2546 ประมาณ 0.01 
ลานตัน  แบงออกเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.405 ลานตัน  และปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชน 0.403 ลานตัน (รวมมูลฝอยติดเชื้อ 0.02 ลานตัน)  
               โดยในป พ.ศ. 2546 มีปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่มีการขออนุญาต
นําไปกําจัดเพียง 0.431 ลานตัน ในขณะที่กําลังความสามารถในการกําจัดมีประมาณกวา 2 
ลานตัน/ป63  

                                                 
63 รศ.ดร.วราพรรณ  ดานอุตราและคณะ  พ.ศ.2547  “โครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุท่ีไมใช
แลวท่ีเปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ” 
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 ขณะน้ีประเทศไทยมีความสามารถในการกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอยาง
ถูกตองเพียงประมาณ 50% ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแตละป (รวมการนิคมแหง
ประเทศไทย ถาไมรวมการนิคมแหงประเทศไทยจะเหลือเพียงประมาณ 10-15%)64  ทั้งน้ี
เทคโนโลยีในการบําบัดของเสียอันตรายที่ถูกตอง อาจแบงไดเปน 1) การบําบัดดวยความรอน 
เชน เตาเผา (incinerator) และ pyrolysis  2)การบําบัดโดยใชเทคโนโลยีฝงกลบแบบปลอดภัย 
(secured land fill) และ 3)การบําบัดโดยใชเทคโนโลยีเคมี เชน การปรับเสถียร 
  การกําจัดของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง เชน ลักลอบทิ้ง (illegal dumping) ทําใหเกิด
การปนเปอนลงไปสูสภาวะแวดลอม เชน การปนเปอนลงไปในน้ําใตดิน หรือการเผาที่ไมถูกตอง
ทําใหเกิดสาร dioxin เปนอันตรายตอสุขภาพอยางมาก 
 
3) นโยบายและมาตรการในการจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

ปจจุบันการจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมของประเทศไทย  อยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงอุตสาหกรรม  ขณะที่ของเสียอันตรายจากชุมชนอยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.1) การจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 
 การบริหารจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรม  ไดมีการกําหนดมาตรการในเรื่องน้ี
หลายมาตรการที่สําคัญ  ไดแก 

(1) การกําหนดมาตรการและออกกฎหมายควบคุม  กําหนดวิธีการจัดการของเสีย
อันตรายอุตสาหกรรมใหโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติ  ซึ่งกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง
ไดแก  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  ซึ่งมีผลบังคับใชกับโรงงานทั้งที่ตั้งอยูนอก
เขตและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม  และโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  นอกจากน้ียังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ  เชน  

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่ืองกําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ฝงทิ้ง  
เคลื่อนยาย  และการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2531 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียด
เก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน  โดยทางสื่ออิเลคทรอนิกส 
(Internet) พ.ศ.2547      

                                                 
64 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม2547  สรุปสถานการณมลพิษของประเทศ
ไทย พ.ศ.2547 หนา 28 
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(2) การควบคุมตรวจสอบ  มีการกําหนดใหโรงงานปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ทั้ง
ในขั้นตอนของการขออนุญาต  และการติดตามผลหลักการไดรับอนุญาต  และการรวบรวบ
ขอมูลเพ่ือใชประกอบการแกไขปรับปรุงกฎหมายวางมาตรการจัดการที่ดีมากข้ึน  และให
คําแนะนําแกโรงงาน 

(3) การจัดตั้งศูนยกําจัดกากของเสียอันตรายอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมไดมี
การกําหนดนโยบายและวางแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและวัสดุเหลือใชโดยกําหนด
พ้ืนที่กลุมอุตสาหกรรมและแหลงรองรับกากใหกระจายไปทั่วประเทศเพ่ือรองรับกากปจจุบัน 
(ตารางที่ 3.4)  และอนาคต  โดยยึดแนวทางปองกันและลดผลกระทบดานมลภาวะและอุบัติภัย
ตอประชาชนและชุมชนโดยเนน 

*  นําพ้ืนที่ปาเส่ือมโทรมมาใชประโยชน 
*  นําที่ราชพัสดุวางเปลามาใชประโยชน 
*  สนับสนุนเอกชนใหมาลงทุนจัดตั้งศูนยกําจัดกากและนําวัสดุเหลือใชกลับไป

ใชประโยชน 
*  ใหสิทธิประโยชนตางๆ เชน  ดานจัดทํา EIA  ดานภาษี  หรือดานแรงงาน

ดาว  เปนตน 
 

ตารางที่ 3.4 :  ปริมาณกากอุตสาหกรรมจากการประเมินในปพ.ศ.2546* 

ภาค กากอุตสาหกรรมไม
อันตราย (ตัน) 

กากอุตสาหกรรม
อันตราย (ตัน) 

รวม (ตัน) 

กลาง 3,286,258.7 874,162.1 3,960,420.8 
ตะวันออก 778,333.6 184,016.2 962,349.8 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 545,582.2 55,030.3 600,612.5 
เหนือ 664,196.0 38,518.9 702,714.9 
ใต 580,081.2 24,505.2 604,586.4 
รวม 5,864,451.7 976,232.7 6,830,684.4 

*ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม  วารสารโรงงาน  หนา 3  พ.ศ.2547 
 

(4) สงเสริมใหมีการจัดการกากของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ใชประโยชนโดยมีเปาหมายใหเพ่ิมจากปจจุบัน (ตารางที่ 3.5)  เปนไมนอยกวา 85 เปอรเซ็นต 
ในอีก 5 ปขางหนา  ดวยการพัฒนาศูนยขอมูลแลกเปลี่ยนกากและวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม  
สนับสนุนการจัดตั้งศูนยกําจัดกากใหมีความสามารถรับและกระจายตัวสอดคลองกับปริมาณกาก
ในแตละพื้นที่  แมปจจุบันจะมีความสามารถ (ตารางที่ 3.6) ในการกําจัดไดเพียงพอแตยังกระจุก
ตัวอยูในภาคกลางเปนสวนใหญไมสะดวก  และสิ้นเปลืองสําหรับผูประกอบการที่อยูภาคอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 3.5: สัดสวนการกําจัดและใชประโยชนกากอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ 2546* 
(หนวย : รอยละ) 

วิธีการ กากของเสียไมอันตราย กากของเสียอันตราย รวม 
เผา 17 76 46 

ฝงกลบ 8 13 11 
รีไซเคิล 75 11 43 
รวม 100 100 100 

*ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม วารสารโรงงาน  หนา 3   พ.ศ.2547 
 

ตารางที่ 3.6 :  ความสามารถในการกําจัดแตละวิธี  (หนวย : ตนั/ป)* 

วิธีการ กากของเสียไมอันตราย กากของเสียอันตราย รวม 
เผา 5,257,513 3,505,008 8,762,521 

ฝงกลบ 1,188,000 360,000 1,548,000 
รีไซเคิล 80,900 575,810 656,710 

รวม 6,526,413 4,440,818 10,967,231 

*ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม  วารสารโรงงาน  หนา 3  พ.ศ.2547 
 
3.2) การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
 ในสวนของของเสียอันตรายจากชุมชน  กรมควบคุมมลพิษรายงานวาสวนใหญยังมีการ
จัดการที่ไมเหมาะสม  โดยยังมีการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนรวมไปกับการจัดการขยะ
มูลฝอยทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ,2547) แมวาปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  ซึ่งกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดมูลฝอย  หรืออนุญาตใหเอกชนเปนผูรับจางทําการดังกลาว  แตพระราชบัญญัติดังกลาวยงั
ไมมีบทบัญญัติใหมีการคัดแยกมูลฝอย  หรือจัดการกับของเสียอันตรายเปนการเฉพาะ  ฉะนั้น
ของเสียอันตรายจึงถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยประเภทตางๆ ทั่วไป  การคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํา
กลับมาใชใหมจึงมีลักษณะรับซ้ือของเกา  ซึ่งหากผลิตภัณฑที่ใชแลวหรือชิ้นสวนผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีสารอันตรายเปนสวนประกอบ  จะมีการแยกเฉพาะสวนที่มูลคาทางเศรษฐกิจออกมา  
และทิ้งสวนที่เหลือกลับคืนสูสิ่งแวดลอม 
 การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวตางๆ ที่สําคัญย่ิง ณ ขณะน้ีคือ  ใน
อนาคตปญหาจากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส (E-waste) ซึ่งนับวันจะมีปริมาณ
มากข้ึนอันเนื่องมาจากแหลงที่มาหลายแหลง  คือ  การนําเขาผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและ
อิเลคทรอนิกส  การผลิตอิเลคทรอนิกส  และการนําเขาสินคามือสอง  รวมทั้งการนําเขาจาก
ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกสเพ่ือการ recycle 
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 ประเด็นที่นาเปนหวงก็คือ  สหรัฐฯ แสดงความสนใจที่จะทําธุรกิจ recycle ภายใตการ
จัดทําเขตการคาเสรี  โดยท่ีทางสหรัฐฯ ไมมีกฎหมายภายในประเทศที่จะควบคุมการทําธุรกิจ 
recycle อยูแลว  ยอมนําไปสูการกอใหเกิดของเสียอันตรายที่แฝงมาในรูปของการลงทุนธุรกิจ 
recycle ในประเทศไทยมากขึ้น 
 สําหรับมาตรการในการจัดการปญหา E-waste นั้น  ปจจุบันหลายหนวยงานที่เก่ียวของ
ของประเทศไทย  ก็ไดมีการดําเนินการเพ่ือวางแนวทางแกปญหาเก่ียวกับของอิเลคทรอนิกส
หลายดานดวยกัน  คือ 
 กรมควบคุมมลพิษไดวาจางมหาวิทยาลัยเชียงใหมดําเนินการยกรางกฎหมายวาดวย
การจัดการของเสียอันตราย (ซึ่งยังไมประกาศใช) เพ่ือนํามาตรการและกลไกทางเศรษฐศาสตร
มาใชในการจัดการซากของเสียอันตราย  และยกรางกฎหมายเฉพาะดานจัดการซากของเสีย
อันตรายที่หมดอายุการใชงาน  และที่เหลือทั้งจากกระบวนการผลิตใหเปนระบบ 
 นอกจากน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดยกรางและออก
กฎระเบียบหลายฉบับ  เชน  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
กําหนดใหขยะเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกสเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล  กําหนดลักษณะที่ตั้งโรงงาน  
การกําจัดของเสียและการประกอบกิจการ  และการกําหนดโรงงานประเภท 105 และ 106 ตอง
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามรางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงาน เพ่ือ
กําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่เก็บคืนซาก E-waste และนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใช
ในการจัดการ เชน  Emission Charge, Deposit-Refund System  เปนตน 
 
4)  ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
   ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับของเสียอันตรายในปจจุบันที่สําคัญ  คือ 

1) อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตรายและการ
กําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of 
Hazardous Wastes and Their Disposal) 

 อนุสัญญาบาเซล  เปนความตกลงระหวางประเทศที่ตองการรวมมือกันในการแกไข
ปญหาการลักลอบนําของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมไปทิ้งในประเทศดอยพัฒนา  
ประเทศสมาชิกของอนุสัญญาบาเซลมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายในขอตกลงระบบการแจงขอมูลลวงหนา  กลาวคือ  
การนําเขา  สงออก  และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน  จะตองแจง
รายละเอียดและขออนุญาตตามขั้นตอนจากหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศที่เก่ียวของกอน
การขนสง  และการขนสงตองจัดใหมีเอกสารการเคล่ือนยาย  การบรรจุหีบหอ  การติดฉลาก  
และการขนสงดวยวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนตองมีการประกันภัยหรือ
พันธมิตร  หรือหลักประกันทางการเงิน  และรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยตอง 
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นํากลับภายใน 30 วัน  และตองชดใชคาเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุมีการร่ัวไหลและปนเปอน  
และไมอนุญาตใหมีการสงออกหรือนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศที่มิไดเปนภาคี  ยกเวน
จะตองทําความตกลงทวิภาคี  พหุภาคี  หรือระดับภูมิภาค  รวมทั้งไมอนุญาตใหมีการสงออก  
หรือเคลื่อนยายของเสียอันตราย  หรือของเสียอ่ืนไปท้ิง  หรือกําจัดในพ้ืนที่ใตเสนละติจูด 60 
องศาใต 
 

2) ขอแกไขอนุสัญญาบาเซลวาดวยการหามสงออกของเสียอันตราย (Basel Ban 
Amendments) 

 ตัวบทอนุสัญญาบาเซลไดมีการแกไขในการประชุมภาคีสมัยที่ 3 ป พ.ศ.2538 ณ กรุง
เจนีวา สหพันธรัฐสวิส  โดยภาคีสมาชิกไดใหความเห็นชอบกับขอแกไขอนุสัญญาบาเซลวาดวย
การหามการสงออกของเสียอันตราย  หรือที่เรียกวา “Ban Amendments” ซึ่งการประชุมคร้ังน้ีมี
การแกไขตัวบทอนุสัญญาบาเซล  ดังนี้ 
 ภาคอารัมภบท (Preamble) ยอหนาที่ 7 ทวิ 
 “ตระหนักวาการขนเคลื่อนยายของเสียอันตราย  โดยเฉพาะอยางยิ่งไปสูประเทศกําลัง
พัฒนาที่จะไมสามารถจัดการกําจัด  เปนการกระทําที่มีความเสี่ยงสูงมาก  โดยเม่ือคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมภายใตอนุสัญญาน้ีได” 
 เพ่ิมเติมขอกําหนด 4a 
  (1)  หามประเทศที่กําหนดในภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาบาเซล ไดแก  ประเทศ

ในกลุมองคการพัฒนาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Organization of Economic Co-
operation and Development : OECD)  สหภาพยุโรป (European Commission : EC)  
และประเทศลิกเตนสไตน  สงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศท่ีไมไดระบุใน
ภาคผนวก 7 เพ่ือการกําจัดขั้นสุดทายโดยทันที 

  (2)  หามการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายจากประเทศในกลุม 
OECD EC  และประเทศลิกเตนสไตน  ไปยังประเทศที่ไมไดระบุในภาคผนวก 7 ของ
อนุสัญญาบาเซล  เพ่ือการนํากลับมาใชประโยชนใหมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2540 
 
3)  อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี

อันตราย  และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง
ประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) 

อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในการควบคุมการนําเขาและ
สงออกสารเคมีอันตรายตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวด  และสูตรผสมของสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายอยางรายแรง  โดยมีวัตถุประสงคใหมีการแจงขอมูล 
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สารเคมีลวงหนาจากประเทศผูสงออกไปยังประเทศผูนําเขา  เพ่ือรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน
ในหมูภาคีในเร่ืองสารเคมีอันตรายบางชนิดในการคาระหวางประเทศ  เพื่อปกปองสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี  และเพ่ือสงเสริมการใชสารเคมี
อยางไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม  โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมีดวย
การแจงใหผูมีอํานาจตัดสินใจระดับชาติไดทราบถึงการนําเขาและสงออก  และโดยการกระจาย
ขอมูลการตัดสินใจนี้ไปในหมูภาคีสมาชิก 

 
4)  อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention 

on Persistent Organic Pollutants : POPs) 
 อนุสัญญาสตอกโฮลม  เปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นเพ่ือการบังคับใช
สําหรับการดําเนินกิจกรรมในการลดและเลิกการปลดปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเปนการคุมครองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  จากสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน  ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ  (1)  การจัดหาแหลงเงินจากประเทศพัฒนาแลว  (2)  
มาตรการควบคุมในการจํากัดการผลิตและการใชสารมลพิษที่ตกคางยาวนานที่มีการใช  (3)  ลด
หรือเลิกการปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานจากกระบวนการผลิต  โดยไมจงใจและกําจัดของ
เสียที่เกิดจากสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน  และ (4) ทดแทนดวยสารเคมีที่ปลอดภัยกวาและ
กระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดสารกลุมน้ี 
 นอกเหนือจากขอตกลงดังกลาวแลวยังมีระเบียบที่เก่ียวของดังนี้ 
 ระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste 
Electrical and Electronic Equipment : WEEE) คือ  ระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 
เก่ียวกับการจัดการและกําจัดขยะจากซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนภัยตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด  ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 
 ระเบียบ WEEE มีวัตถุประสงคเพ่ือวางมาตรการในการปองกันการเพ่ิมปริมาณของซาก
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สงเสริมใหมีการนํามาใชใหม (Reuse/Recycling)  มีการ
คืนสภาพ (Recovery) โดยผานระบบการรับคืน (Return)  และการจัดเก็บรวบรวม (Collection) 
ของผูผลิต  เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการกําจัดซาก WEEE 
 ระเบียบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักความรับผิดชอบของผูผลิต (The principle of 
producer responsibility)  ซึ่งกําหนดใหผูผลิต (หมายถึงผูผลิตสินคาเอง  หรือวาจางผลิต  และ
จัดจําหนายสินคาภายใตแบรนดของตนเอง  หรือผูสงอก/นําเขาไปยังตลาด EU ในเชิงพาณิชย  
โดยไมไดรวมถึงผูคาปลีก-สง)  จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับซากของ
ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานแลว  โดยไดครอบคลุมถึงผลิตภัณฑทั้งหมด 10 ประเภท  คือ  
เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญที่ใชในครัวเรือน  เคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็กที่ใชในครัวเรือน  อุปกรณ
โทรคมนาคม  อุปกรณสําหรับผูบริโภค  อุปกรณใหแสงสวาง  เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
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ของเลนเด็ก  อุปกรณหรือเคร่ืองมือทางการแพทย  เคร่ืองมือวัดหรือควบคุมตางๆ  และเคร่ือง
จําหนายสินคาอัตโนมัติ 
 อยางไรก็ตาม  ระเบียบ WEEE  ก็ยังมีขอยกเวนสําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสบางประเภท  เชน  อุปกรณที่ใชในการทหาร  เครื่องมือขนาดใหญที่ใชใน
อุตสาหกรรม  อุปกรณหรือเครื่องมือทางการแพทยที่ใชฝงหรือยึดติดกับรางกาย  รวมทั้ง
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนชิ้นสวนประกอบยอยของอุปกรณอ่ืนๆ  เปนตน 
 ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in 
electrical and electronic equipment : RoHS)  เปนมาตรการที่จํากัดการใชสารอันตรายบาง
ชนิดที่ใชในการผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากสารอันตรายเหลาน้ีลวนมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  อีกทั้งการดําเนินการจํากัดก็มีคาใชจายสูงอีกดวย 
 ระเบียบ RoHS กําหนดใหประเทศสมาชิกจะตองออกกฎหมายหามใชสารที่เปน
อันตราย 6 ประเภท  ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่วางจําหนายในตลาดหลังวันที่ 1 
กรกฎาคม 2549  ซึ่งประกอบดวยสารโลหะหนัก 4 ประเภท ไดแก  สารตะก่ัว  สารปรอท  สาร
แคดเมียม  เฮกซะวาเลนซ โครเมียม (Hexavalent Chromium) และสาร Brominated flame 
retardants 2 ประเภท  ไดแก  สารโพลิโบรมิเนท-ไบฟนิล (Polybrominated Biphynylos – 
PBB)  และสารโพลิโบรมิเนท-ไดฟนิล-อีเทอร 9Poly Brominated DiphynylEthers – PBDE)  
ทั้งนี้ไมรวมชิ้นสวนที่นําเขาตลาดกอนป 2546  แตมีขอยกเวนใหสามารถใชสารตะก่ัว  ปรอท  
แคดเมียม  และ Hexavalent Chromium ในผลิตภัณฑบางชนิด  (แตผูผลิตยังคงตองแยกเอา
สารเหลาน้ีออกมาจัดการอยางเหมาะสมเมื่อสินคาหมดอายุการใชงาน) 
 
5)  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
5.1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

การเปดการคาเสรี หรือ FTA ระหวางไทยและสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยเอกชนสหรัฐฯสูงขึ้น จากการประเมินของสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวประมาณ 1.84 %65 ซึ่งทําใหมีการ
ประมาณการการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของเสียอันตราย 4.75 %66 ทั้งน้ีหากวามีการเพ่ิมขึ้นของ 

                                                 
65 ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย  สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอมูลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบ
จากการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีตออุตสาหกรรมไทย” 

66 ดร.สิตานนท  เจษฎาพิพัฒน  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอมูลการศึกษาเรื่อง “การ
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนใน FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา” 
ภายใตโครงการการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม (Environmental Review) เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” โดย สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดลอม 
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การลงทุนดานการจัดการของเสียอันตรายของสหรัฐฯดวย ก็อาจทําใหความสามารถในการ
จัดการปญหาของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได แตถาปญหาการบังคับใชกฎหมายในการปองกัน
ไมใหเกิดการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายยังกระทําไมได ปญหาการเพ่ิมขึ้นของของเสียอันตราย
ก็จะทวีความรุนแรง สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการสงของ
เสียอันตรายที่แฝงเขามาในลักษณะธุรกิจรีไซเคิล (recycle) ดังเชนที่เกิดขึ้นในประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศ เชน จีน และไนจีเรีย เปนตน 

ในรายงานของ Greenpeace International พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกานําของเสีย
อันตรายมา recycle ทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาประมาณ 50-80 % ซึ่งการกระทําดังกลาวของ
สหรัฐฯไมถือวาผิดกฎหมายเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาไมไดเปนสมาชิกของอนุสัญญาบาเซลสําหรับ
กรณีของประเทศจีนน้ัน มีรายงานวา ไดมีความพยายามของรัฐบาลทองถิ่นของเมือง Guiyu 
จังหวัด Guangdong ซึ่งอยูทางตอนกลางของประเทศ สั่งหามการนําเขาขยะอิเล็กทรอนิคสของ
สหรัฐฯในชุมชนยากจน แตไมประสบผลสําเร็จเน่ืองจากกฎหมายที่มีอยูไมรัดกุมพอ67  

ทั้งน้ี ตองยอมรับวากลยุทธในการสงกากของเสียอันตรายในลักษณะดังกลาวมีความ
เปนไปไดสูง เพราะตนทุนในการกําจัดกากของเสียอันตรายในสหรัฐฯสูงมาก อยูระหวาง 300 
US$ ถึง 2,000 US$ ตอตัน68  ขึ้นกับประเภทของของเสียและวิธีการบําบัด ซึ่งทําใหในประเทศ
สหรัฐฯเองก็มีแนวโนมของการสงของเสียอันตรายไปแอบทิ้งในถิ่นของคนที่มีฐานะยากจน 
(Porter 2002) 
 
5.2) ผลกระทบดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ 

ขณะน้ีแมวาหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดมีการยกรางกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียอันตรายแตกฎหมายดังกลาวก็ยังไม
ประกาศใช นอกจากนี้กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันก็ไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเกิดการลักลอบทิ้งทั่วไปอยูเสมอ ปญหาดังกลาวนอกจากจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพของคนในประเทศแลว ยังเปนจุดออนที่สหรัฐฯอาจใชโจมตีไทยภายใตบท
สิ่งแวดลอมของขอตกลง FTA ซึ่งระบุไววา หากมีการปลอยใหเกิดการละเมิดกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมหลายคร้ัง สหรัฐฯอาจนําเปนประเด็นที่จะเรียกรองใหทางไทยตองรับผิดชอบ ซึ่งรวม
ไปถึงการเสียคาปรับได ซึ่งแมดูผิวเผินจะมีผลดีตอการบังคับใชกฎหมายของไทยเอง แต
ประเด็นเหลาน้ีอาจถูกหยิบยกไปใชในการตอรองดานการคาในเรื่องอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งกลับมามี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยได 

นอกจากนี้สหรัฐฯก็มีแนวคิดที่จะใชหลักของความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended 
Producer Responsibility (EPR) ซึ่งเปนที่มาของระเบียบ WEEE ที่ทางสหภาพยุโรปพัฒนาขึ้น 

                                                 
67 Greenpeace International “ TOXIC TECH – PULLING THE PLUG ON DIRTY ELECTRONICS” , May 
2005 
68 “The Economics of Waste”, Resources for the Future, USA 2002. 



 บทท่ี 3-87 

มาเชนกัน ทั้งน้ีก็อาจมีผลใหไทยในฐานะเปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสให
สหรัฐฯ ตองรับผิดชอบตอซากและเศษเหลือทั้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลคทรอนิคสมากขึ้น
ไปดวย 

จากการที่สหรัฐฯมีการจัดการของเสียอันตรายที่ดีและครอบคลุมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต
การลดปริมาณขยะ การจัดเก็บ การขนสงการบําบัด  การเฝาระวัง การบําบัดการปนเปอนใน
สภาพแวดลอม   มีกฎหมายและมาตรฐานที่ชัดเจน ตลอดจนเปนเจาของเทคโนโลยีการกําจัด
ตั้งแตระดับธรรมดาจนถึงขั้นสูง  หากเปรียบเทียบการกําจัดของเสียอันตรายกับประเทศไทย ซึ่ง
มีความความพรอมในเรื่องของโครงสรางทั้งทางกฎหมายและเทคโนโลยีนอยมาก  จึงเทากับ
เปนการเทียบมวยคนละชั้น  ขณะที่การเปดเสรีทางการคากับประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมวา
จะทําใหเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก  ดังน้ัน
ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมยอมจะมีมากขึ้นดวย   กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนากฎระเบียบ มาตรฐานและระบบการจัดการซาก เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได ดังนั้นประเด็นที่ควรใหความสําคัญ คือ 

1) มาตรฐานที่ตางกัน   การสรางกฎหมายและมาตรฐานใหมในประเทศควร
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบในประเทศเปนหลัก ในบางกรณีอาจไมสามารถสราง
มาตรฐานใหเทาเทียมกับประเทศสหรัฐอเมริกาได เชน ไดออกซินเปนตน  การตรวจสอบและ
วิเคราะหยังไมสามารถกระทําในประเทศไทยไดอยางแพรหลาย 

2) โครงสรางภายในที่ตางกัน (infrastructure) ควรมองในเชิงดึงรูปแบบการจัดการ
และบริการการกําจัดของเสียอันตรายมาใช เนื่องจาก ประเทศไทยยังขาดเรื่องการบริการการ
กําจัดของเสียอันตราย รวมทั้งเทคโนโลยีในการบําบัดขั้นสูงซ่ึงอาจไมคุมในการแขงขันทาง
เทคโนโลยี 
     
5.3) ผลกระทบดานการถูกฟองรองดําเนินคดี  

เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาบาเซล (Basel 
Convention) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู  ในขณะที่สหรัฐฯ ไมเปนภาคีสมาชิก 
ประสบการณของ NAFTA แสดงใหเห็นถึงกรณีที่กลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนและรัฐ
ภายใตบทลงทุน ทําใหการพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีของขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอมกระทําไดยากขึ้นคือ กรณี S.D. Myers ซ่ึงรัฐบาล Canada อางความเปนภาคี
อนุสัญญา Basel ออกกฎหมายหามการสงออก PCB ซึ่งเปนกากของเสียอันตรายขามพรมแดน 
โดยเฉพาะไปยังประเทศที่ไมไดเปนภาคีอนุสัญญาบาเซล (เชนสหรัฐฯ) ซึ่งทางบริษัท S.D. 
Myers ของสหรัฐฯไดฟองรัฐบาล Canada วาเปนการละเมิดการคุมครองการลงทุน เพราะจาก
การออกกฎหมายหามดังกลาวทําใหบริษัทสหรัฐฯไมสามารถบําบัด PCB ได ในขณะที่บริษัท
บําบัด PCB สัญชาติ Canada ยังคงดําเนินการได เพราะไมตองสงสารดังกลาวขามพรมแดน  
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คณะอนุญาโตตุลาการไดตัดสินใหรัฐบาล Canada แพ โดยใหเหตุผลวารัฐบาล Canada 
สามารถหาวิธีอ่ืนได เชน อาจสนับสนุนใหบริษัท S.D. Myers outsource ใหทางบริษัทใน 
Canada เปนผูบําบัด PCB แทนได จะไดไมตองมีปญหาการสง PCB ขามเขตแดน ซึ่งก็จะไม
เปนการละเมิดอนุสัญญาบาเซล  แตขณะเดียวกันก็ไมตองละเมิดการคุมครองการลงทุนดวย 
อยางไรก็ดี หากจะปฏิบัติดังน้ันจริง รัฐบาล Canada ก็คงตองมีการใหความชวยเหลือหรือสราง
แรงจูงใจใหบริษัท S.D. Myers outsource ใหบริษัท Canada บําบัด PCB แทน ซึ่งก็
หมายความวาการจะปฏิบัติตามพันธกรณีของขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
กลายเปนเรื่องที่ตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอกชนฟองรอง 
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