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ประเด็นกฎหมายตอตัวบทสิ่งแวดลอม 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

ขอเรียกรอง 

(1) กําหนดใหประเทศคูเจรจารยอมรับพันธกรณีระหวางประเทศใน MEAs เฉพาะฉบับที่

ทั้งสองประเทศเปนภาคีเทานั้น 

ผลกระทบ 

ขอเรียกรองดังกลาวกอใหเกิดนัยทางกฎหมาย กลาวคือ เมื่อไทยดําเนินตามพันธกรณี

ที่ไทยมีตออนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมอื่น เชน พิธีสารเกียวโต โดยไทยตองดําเนินการออก

มาตรการบางประการเพื่อใหแนใจวา การปลอยกาซเรือนกระจกของไทยจะอยูในเกณฑที่

ไทยมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต ดังนี้แลว หากการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิด

ผลกระทบดานลบตอการคา การลงทุนเสรีของสหรัฐตาม FTA ไทยอาจถูกกลาวหาไดวา 

ไดกระทําการเปนเหตุใหสหรัฐฯ เสียประโยชน นํามาซึ่งการฟองรองตาม FTA ได  

 

ขอเรียกรอง 

(2) โดยที่ความไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายของไทยถูกนํามาเปนเหตุผล

สนับสนุนวา ตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยต่ําและสามารถแขงขันในตลาดภายใน

ของสหรัฐไดดีกวาสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ ทําใหผูประกอบการของของสหรัฐฯ ซึ่งดําเนินการ

ตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดเกิดตนทุนการผลิตสินคาสูงกวา สงผลใหการคา

ระหวาง สองประเทศมิใชการคาเสรีที่แทจริง สหรัฐฯ จึงเนนวา ไทยจะตองปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในกับไทยดวย โดยสหรัฐฯ เห็นวาการ

ผอนปรนการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนหรือเพื่อสงเสริมการคาและการ

ลงทุนนั้นเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม (inappropriate) 

 
 

 การรับรองพันธกรณีของไทยตอ MEAs : ไทยควรเจรจาเพื่อใหมีขอความที่รับรอง

วา “การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีตออนุสัญญาภาคีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ แมสหรัฐฯ 

มิใชภาคีดวยนั้น ก็ไมถือวาเปนการละเมิดขอตกลงการคาเสรีฉบับนี้” เพื่อใหสหรัฐฯ 

ยอมรับพันธกรณีของไทยที่มีตอ MEAs อื่นๆ ที่แมสหรัฐฯ มิไดเปนภาคี  

 

 

 

 

 

 

 

 

   การกําหนดมาตรฐานที่แตกตางกันของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม : ควร

กําหนดขอความที่ยอมรับวา สหรัฐฯ กับไทยนั้นมีมาตรฐานการบังคับใชกฎหมาย

สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อเปดชองใหมีการปรับตัวทั้งในสวนของประชาชนและ

ปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบ  

ไทยควรใชขอบทเรื่องความรวมมือดานสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนกับไทยมาก

ที่สุด : โดยเนนใหการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เปนเงื่อนไขสําคัญใน

การสรางความรวมมือ ดานสิ่งแวดลอม โดยมีความรวมมือดานวิชาการและเทคโนโลยีเปน

ปจจัยเสริม 
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

ผลกระทบ 

     ในดานบวกขอเรียกรองดังกลาวอาจชวยสรางแรงกดดันใหกับหนวยราชการของไทยใน

การเรงสรางความเขมแข็งใหกับการบังคับใชกฎหมายภายใน แตในขณะเดียวกันอาจสราง

ผลดานลบวา เปนการเปดโอกาสใหสหรัฐฯ มีโอกาสแทรกแซงกิจการภายในประเทศและใช

ประเด็นที่มิใชประเด็นการคาโดยตรงเปนเงื่อนไขเพื่อประโยชนในทางการคาของตน ซึ่ง

เปนการบิดเบือนวัตถุประสงคหลักของความตกลงดานการคาในการสงเสริมการคาเสรี

ระหวางสองประเทศ 

 

ขอเรียกรอง 

(3) สหรัฐฯ ไมประสงค ใหมีการลดหยอนหรือผอนปรนการบังคับใชกฎหมายภายในวาดวย

สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนทางการคาของประเทศคูสัญญา  

 

ผลกระทบ 

       แมจะยังไมสามารถคาดไดวา กรณีใดบางที่อาจเขาขายการลดหยอนหรือผอนปรน

การบังคับใชกฎหมายภายใน แตพอจะเล็งเห็นไดวา ขอกําหนดดังกลาวไมมีความหมายที่

ชัดเจนและมีนัยกวางขวางมาก จึงอาจสรางผลกระทบใหกับการคามากกวาจะชวยสงเสริม

ใหไทยบังคับใชกฎหมายภายในไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่สหรัฐฯ กลาวอาง ดังนั้น หาก

การเจรจาไมสามารถทัดทานขอเรียกรองดังกลาวนี้ได ไทยก็ควรใชระดับของความเสียหาย

เปนเงื่อนไขที่ชัดเจนวา เมื่อใดความเสียหายจึงเกิดแกตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การระบุเงื่อนไขความรายแรงของผลกระทบ : ควรระบุวา การผอนปรนการบังคับ

ใชกฎหมายจะตองกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง (significant damages/effects) 

ตอการคาของ 2 ประเทศ จึงจะเขาเงื่อนไขวาไทยมีละเมิดตามฐานความผิดนี้ หากการ

ผอนปรนการบังคับใชกฎหมายหากมิไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการคา

เสรีของ 2 ประเทศ ก็ไมควรจะเขาขายความรับผิดฐานละเมิดไมปฏิบัติตามพันธกรณี

ตามขอตกลงฉบับนี้ โดยเงื่อนไขดังกลาวจะสรางขอผูกมัดที่เปนธรรมกับไทยมากขึ้น 

หากตองมีการฟองรองจากสหรัฐฯ ในกรณีไทยไมบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของตน

อยางจริงจัง 

 ใช Mechanisms to Enhance Environmental Performance ใหเปนประโยชน : 

โดยสนับสนุนใหมีการเปนหุนสวน (partnership) โดยไทยควรใชความตกลงฯ นี้ เงื่อนไข

ใหสหรัฐฯ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตาง ๆ ของตนเขา

มามีสวนรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูที่เกี่ยวของของไทยเพื่อสนับสนุนใหมี

การปรับปรุงการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น 
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

  ไทยควรเสนอใหขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชระยะเวลาหนึ่งและใหมีการ
ทบทวนผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช FTA (review) : ทั้งนี้ เพื่อใหมีการทบทวน

เนื้อหาของขอตกลงเพื่อประเมินผลดี ผลเสีย และความมีประสิทธิผลของการบังคับใช

ขอตกลงฯ เปนเรื่องปกติของกฎหมายซึ่งตองมีการทบทวนและปรับปรุงใหมีเนื้อหาและ

ขอบทที่สอดคลัองกับสถานการณปจจุบันใหมากที่สุด และเพื่อประโยชนของประเทศไทย

ในการปรับตัวกับสหรัฐฯ และเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินนั้นมาอธิบายใหกับ

ประชาชนไดรับทราบถึงผลดีและผลเสียจากการทําขอตกลงฯ ดังกลาว ก็จะสรางชวย

สรางอํานาจตอรองของไทยในการเจรจารอบตอไป และลดกระแสกดดันภายในประเทศที่

เกิดจากความไมรูขอมูลและความกลัวจากการไมมีประสบการณการคาเสรีกับประเทศที่มี

ความแตกตางทางเศรษฐกิจอยางมาก เชน สหรัฐฯ ลงไดไมมากก็นอย 
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บทการลงทนุ 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

1. บัญญัติบทสิ่งแวดลอมในลักษณะ “Carve-out” คือ ไมตกอยูในบังคับของขอตกลง

เกี่ยวกับการเปดเสรีการลงทุน หรือ ใหบทสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเหนือกวาบทลงทุน

กรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้น 

ขอเรียกรอง  

สหรัฐฯเสนอเงื่อนไขตอการลงทุนภายใตกรอบ (Article) 5 ประเด็น คือ  

1. National Treatment  

2. Most-Favored Nation Treatment  

3. Minimum Standard of Treatment  

4. Performance Requirement  

5. Expropriation and Compensation 

 

2. บัญญัติบทลงทุนไมใหเอกชนมีสิทธิฟองรองรัฐ  หากการดําเนินการของรัฐเปนไปเพื่อ

ประโยชนตางๆ ดังนี้ 

           1. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

           2. การปกปองและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

           3. เพื่อความสงบสุขของสาธารชนและแกไขความขัดแยงอันจะนําไปสูความ

รุนแรงหรือวุนวายของบานเมือง ผลกระทบ 

           4.เพื่อปกปองสุขภาพและอนามัยของสาธารณชน 1. อาจเกิดปญหา “Roll-Back Hypothesis” ซึ่งเปนผลจากการที่เอกชนสหรัฐฯใชกลไก 

Investor-State Dispute Settlement จนทําใหรัฐคูกรณีไมสามารถออกกฎหมายคุมครอง

ดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด   

           5. เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

           6.เพื่อพิทักษรักษาภูมิปญญาพื้นบานและรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่น 

3.บรรจุเรื่องการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental 

Agreements : MEAs) ของไทยไวใน Conforming measures เพื่อปองกันไมใหเกิดการ

ฟองรองภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement ในกรณีที่ไทยตองปฏิบัติตาม

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements : MEAs)  

2. การบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆของรัฐบาลไทยเพื่ออนุวัตรตามขอตกลงพหุ

ภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements : MEAs) ซึ่งไทยมี

พันธกรณีในฐานะประเทศภาคีสมาชิกอาจเปนเหตุใหนักลงทุนสหรัฐฯฟองรองรัฐบาลไทย  

โดยอางการละเมิดกรอบการคุมครองการลงทุน 
4.3. อาจเกิดปญหา “Pollution Haven” คือ ประเทศกําลังพัฒนากลายเปนแหลงรองรับมลพิษ

จากการลงทุนของประเทศพัฒนาแลว  เนื่องจากการที่ผูลงทุนสวนใหญของประเทศพัฒนา

แลว พยายามแสวงหาฐานการผลิตที่มีตนทุนต่ํา  อันจะมีผลใหเกิดการไดเปรียบทางการคา  

ซึ่งรวมถึงฐานการผลิตที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ต่ํากวา   

ระบุความชัดเจนของความหมาย “like circumstances” ในกรอบการคุมครองการลงทุน

ประเด็น National Treatment  เพราะจากการศึกษาพบวา มักถูกนํามาเปนประเด็น

ฟองรองภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement    
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

4. ปญหาที่รัฐบาลไทยอาจตองชดใชคาเสียหายใหกับเอกชนสหรัฐฯกรณีเอกชนสหรัฐฯชนะ

ขอพิพาทจากกลไก Investor-State Dispute Settlement  และยังสงผลใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย   

5.กรอบการคุมครองการลงทุนประเด็น Expropriation and Compensation ควรยกเวน

กรณีที่รัฐมีความจําเปนในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดาน

ความปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย  

 5. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญอาจทําใหเกิด

อสมมาตรของอํานาจตอรองระหวางกลุมทุนกับชุมชนและองคกรทองถิ่นที่ตองพึ่งพิง

เศรษฐกิจจากกลุมทุน  จนทําใหไมสามารถปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่นได โดยผลกระทบที่คาดวาจะเกิดจากการเปดเสรีการลงทุน ภายใตกลไก Investor-

State Dispute Settlement ของ FTA ไทย-สหรัฐฯนั้นมีแนวโนมที่จะยิ่งทําลายความ

เขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น  ทําใหรัฐและองคกรทองถิ่นไมสามารถบังคับใช

กฎหมายในการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

6. การบัญญัติมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการสิ่งแวดลอมของนักลงทุน (Standards for  

Environment Management System) ใหถือเปน Obligation ไมอาจนํามาเปนเหตุใหเกิด

การฟองรองได  นอกจากนี้ ควรกําหนดขอบเขต Technology Transfer ใหชัดเจน  และมี

การนําหลักเกณฑ Environment Assessment ของ MIGA (Multilateral Investment 

Guarantee Agency) มาประยุกตใชในการพิจารณามาตรฐานนักลงทุน  รวมทั้งอาจนํา

เรื่อง Admission and Establishment, Incentives, Technology Transfer และ Social 

Responsibility มาพิจารณารวมดวย  โดยไมถือเปนอุปสรรคของการเปดเสรีการลงทุน 

และไมผิดตอขอตกลงการเปดเสรีการคา FTA  รวมทั้งนํากลไกเรื่องมาตรการประกันการ

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของนักลงทุนมาบัญญัติรวมไวดวย 

7.ขอเสนอและขอสังเกตตอกลไกการระงับขอพิพาทเพื่อการคุมครองการลงทุนของนัก

ลงทุนสหรัฐฯ (Investor-State Dispute Settlement) มีดังนี้  

7.1 การใชระบบอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุนไมควร

ถูกระบุเขาไวตั้งแตตนของการทําสัญญา แตควรมีจุดยืนวาในการระงับขอพิพาท

นั้นใหคูกรณีแตละฝายเปนผูเลือกวาจะใชระบบใด โดยไมจําเปนตองใชระบบ

อนุญาโตตุลาการทั้งหมด  หากจําเปนตองมีกลไลดังกลาว  ควรเจรจาตอรองให

กลไก Investor-State Dispute Settlement มีการบังคับใชชั่วคราว (Temporary 

Investor-State Dispute Settlement) เทานั้น  
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

 7.2 การใชการอนุญาโตตุลาการ ตองไมใชประเด็นขอพิพาทที่เกี่ยวกับ Core 

Sovereignty ที่บัญญัติไวใน General Exception และใน Specific Exception ของ

ขอตกลงการเปดเสรีการคา FTA  รวมทั้งไมใชประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.3 การยอมรับกลไก Investor-State Dispute Settlement ในขอตกลงการเปดเสรี 

การคา FTA ไทย-สหรัฐฯนั้น  ถือเปนการที่รัฐยอมลดอํานาจอธิปไตยไปผูกพันกับ

เอกชน 
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บทดานการเกษตร 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ (เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม) 

 ขอเรียกรอง  ขอสงวนสิทธิในการกําหนดมาตรการตางๆ ที่ใชสําหรับภาคเกษตรกรรมเพื่อ

ประโยชนในการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมการผลิตในระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน มาตรการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมในไรนา ฯลฯ ยืนยันสิทธิของ

ประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงระหวางประเทศดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการเกษตรที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน 

อนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสต็อกโฮลม ฯลฯ และควรกําหนดเปนหลักการใหชัดเจน

ในความตกลง FTA ไทย-สหรัฐวา การปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวไมถือวาเปนอุปสรรค

ทางการคาที่มิใชภาษีที่จะตองขจัดใหหมดไปภายหลังการเปดเสรีภาคเกษตร 

1. การคาสินคา ตัวอยางเชน  

      1.1มุงขจัดภาษีศุลกากรและภาษีอื่นและคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการคาระหวางประเทศ

ไทยและสหรัฐฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยยินยอมใหมีชวงเวลาปรับตัวในรายการ

สินคาที่อาจสรางความกระทบกระเทือนตอการนําเขา 

      1.2ใหมีการขจัดอุปสรรคการคาที่ไมใชภาษีตาง ๆ ในประเทศไทยที่มีตอสินคาสงออก

ของสหรัฐฯรวมถึงอุปสรรคอันเกิดจากการออกใบอนุญาตสินคาเกษตรกรรมและสินคาอื่นๆ 

ขจัดการบริหารอันมีลักษณะจํากัดตอการใชมาตรการโควตาภาษี ( Tariff-rate Quotas) ขจัด

ขอจํากัดทางการคาที่ไมเปนธรรมอันจะมีผลกระทบตอเทคโนโลยีใหม ๆ ของสหรัฐฯ  และให

ขจัดมาตรการอันเปนการจํากัดใดๆที่ผูทําธุรกิจสงออกของสหรัฐฯ บงชี้ได 

 

2 .มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS) 

    2.1มุงใหประเทศไทยยืนยันอีกครั้งในขอตกลงของการประชุมองคการการคาโลกในเรื่อง 

SPS และใหประเทศไทยยกเลิกมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ใดๆ ที่ไม

สมเหตุสมผลลงดวย 

     2.2มุ งใหมีการเสริมสรางความรวมมือกันกับประเทศไทยในขอตกลงเกี ่ยวกับ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององคการการคาโลก และใหมีการเสริมสรางการ

ประสานงานกับประเทศไทยในองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติ และ 

ขอเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดวย 

การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมเนื่องมาจากการขยายการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่จะไดประโยชนจากการลด

ภาษีนําเขาของสหรัฐ เพราะลําพังแตเพียงการหวังพึ่งรายไดที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเปดเสรี

การเกษตรและจะนําไปสูการรักษาสิ่งแวดลอมที่มากขึ้นตามทฤษฎีนั้น ไมอาจเปน

หลักประกันที่เพียงพอได 
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ (เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม) 

 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น 

 1. ผลกระทบจากการขยายกิจกรรมการผลิต 

      ผลจากการทํา FTA ระหวางไทย-สหรัฐฯ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 

(Structure Effect) และอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิต (Scale Effect) ดวย  

เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตรองรับการสงออกที่ขยายตัวขึ้น  โดยภาพรวมการผลิตเพื่อการ

สงออกสวนใหญอยูในรูปแบบการเกษตรเชิงเดี่ยว(Monoculture) ซึ่งจะเปนการเพิ่ม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับการผลิตทาง

การเกษตรมากขึ้น รวมทั้งมลพิษที่ปลอยออกจากกิจกรรมในการผลิต การแปรรูป การ

ขนสง และการบริโภค 

2.ผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบภายในประเทศ 

(1) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรการ 
อุดหนุนภายในประเทศที่เชื่อมโยงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ 

 ผลกระทบในเชิงการทดแทน 

ผลผลิต (Output Substitution Impact) คือ การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากพืชที่ไดรับ

ผลกระทบจากการลดการอุดหนุน ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไดรับผลกระทบนอยกวา 

 ผลกระทบในเชิงการทดแทน 

ปจจัยการผลิต (Input Substitution Impact) คือ มีการลดการใชปจจัยการผลิต  

 ผลกระทบตอราคา  (Output  

Price Impact)  คือ ความตางระหวางราคาตลาด  (market price) กับ ราคาผลผลิตที่

เกษตรกร ( producer price) ไดรับ ซึ่งเกิดจากการอุดหนุนที่บิดเบือนการคา 
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ (เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม) 

              ผลกระทบของการลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการคา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการผลิตทางการเกษตร และจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการเกษตร กลาวคือ 

เมื่อประเทศที่พัฒนาแลวลดมาตรการอุดหนุนที่บิดเบือนการคา ก็จะมีผลโดยตรงตอการลด

ราคาผลผลิตที่เกษตรกรในประเทศเหลานั้นไดรับ ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะทําการ

ผลิต ทําใหปริมาณผลผลิตลดลง สงผลใหราคาสินคาเกษตรในตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะสงผล

ในทางตรงกันขามสําหรับเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา เกษตรกรในประเทศกําลัง

พัฒนาจะทําการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจทางดานราคาเพื่อสงผลผลิตมาขาย

ทดแทนปริมาณผลผลิตที่ลดลงไป การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ยอมทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ประเทศที่พัฒนาแลวดีขึ้น แตจะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนา

มากขึ้นแทน  

             ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดมาตรอุดหนุนการผลิตในประเทศ (Domestic 

Support) ที่เปนมาตรการที่มีผลบิดเบือนการคาและการผลิต (Amber Box) สามารถแยกได

เปน 2 ประเด็น คือ 

(1) ผลกระทบในประเทศที่ลดการอุดหนุน 

ผลกระทบในทางบวก ตัวอยางเชน                 

                -ลดปญหาการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของแพลงตอนพืชในแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติ (Eutrophication)เนื่องมาจากการใชปุยเคมี ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษในแหลงน้ํา  

การลดปญหา Eutrophication จึงเปนผลดีตอความหลากหลายทาง  ชีวภาพในระบบนิเวศ

น้ําจืด  

                -เพิ่มระดับน้ําใตดิน เปนผลดีตอพื้นที่ชุมน้ํา 

                -ผลกระทบทางบวกตอจุลินทรียที่อยูในดิน เนื่องจากลดการใชเครื่องจักรกล

ทางการเกษตร ลดปญหาการพังทลายของหนาดิน ลดการเพิ่มสารเคมีในดิน                 

 
 

 



 บทสรุปผูบริหาร-53

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ (เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม) 

                  -ลดผลกระทบตอแมลงที่เปนประโยชนตอพืช หรือ สิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย 

เนื่องจากมีลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

                 -เพิ่มความหลากหลายของพันธุพืช เพื่อลดความเสี่ยงตอปญหาศัตรูพืช 

                   ผลกระทบในทางลบ เชน เนื่องจากผลกระทบในเชิงการทดแทนผลผลิต 

(Output Substitution Impact) และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งอาจสงผล

กระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมได คือ การลดพื้นที่การผลิตที่จะเปนผลบวกตอสิ่งแวดลอม

ดานการเกษตร ตองอยูภายใตเงื่อนไขวา พื้นที่การผลิตเดิมจะตองเปนพื้นที่มีการใชปจจัย

การผลิตแบบเขมขน แตถาพื้นที่เดิมมีรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ ทําใหเกิด

สิ่งแวดลอมสูงอยูแลว  ถามีการลดมาตรการอุดหนุนการผลิต สงผลตอราคาผลผลิตของ

เกษตรกร และทําใหเกิดการลดพื้นที่ที่มีการผลิตตามรูปแบบดังกลาว  ก็จะเปนผลกระทบ

ในทางลบตอสิ่งแวดลอมไดเชนกัน  

            (2)ผลกระทบตอประเทศอื่น  

     ผลจากการลดมาตรการอุดหนุนภายใต Amber 

 Box ของประเทศที่พัฒนาแลว มีผลกระทบตอการเพิ่มการผลิตในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง

การใชปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิต 

(Input Substitution Impact) นอกจากนี้ คาดวาจะเกิดผลกระทบทางลบตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เชน การเพิ่มการผลิตของระบบเกษตรเชิงเดี่ยวเปนผลใหธาตุอาหารในดิน

ลดลงมากขึ้น รวมทั้งปญหาการพังทลายของหนาดิน    
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บทดานการบริการ : การเปดเสรีภาคบริการที่เกี่ยวโยงกับเรื่องทรัพยากรน้ํา 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอในเชิงหลักการและแนวคิด  ขอเรียกรอง 

    น้ําทุกประเภทไมเหมาะสมและไมสามารถที่จะจัดการในฐานที่ เปน “สินคา” 

(Commodity) ได แตควรมองทรัพยากรน้ําในฐานะที่เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการ

ธํารงรักษา “ความมั่นคงของชาติ” (National Security) ตองสงวนและรักษาอํานาจ

อธิปไตยของรัฐในการบริหารจัดการน้ําไว  

 จากการศึกษาในกรณีความตกลงเขตการคาเสรีสหรัฐกับอเมริกากลาง (CAFTA) 

มีขอเจรจาที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการเปดเสรีภาคบริการน้ําอยูในหลายบท ตัวอยางเชน  

- บทบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

ในบทที่ 9 (และAnnex 9.1.2) ซึ่งเปนความตกลงที่เกี่ยวกับการเปดเสรีโครงการ

ภาครัฐทั้งในสินคาและบริการ ในบทการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไมครอบคลุมถึงโครงการของ

รัฐบาลกลางแตจะครอบคลุมโครงการรัฐบาลทองถิ่นซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ภายใตบทของ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐนี้จะกระทําโดยการยึดหลักการการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ซึ่งจะหาม

มิใหรัฐเลือกปฏิบัติกับบริษัทของตางชาติใหมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติที่รัฐไดกระทํา

ตอเอกชนภายในรัฐ ดังนั้น นโยบายการจัดซื้อจัดจางจึงตองดําเนินไปบนมาตรฐานที่เทา

เทียมกัน การปฏิบัติกับบริษัทคูสัญญาตางชาติไมเทาเทียมจะถือวาเปนนโยบายที่ไมเปน

ธรรม 

2. ขอเสนอตอการเจรจา 

      2.1 การเจรจาในหัวขอ “ขอยกเวน” (General Exceptions) 

            ในกรณีที่การเจรจาขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯจะยึดถือตามขอยกเวนใน 

Article 21.1 ขอ 2 ของ CAFTA ประเทศไทยควรพิจารณา ดังนี้   

 ขอยกเวนดังกลาวมีเนื้อหาคอนขางเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตที่จํากัด 

และไมรวมเรื่อง “สิ่งแวดลอม” ไวในขอยกเวน 

 ถานําขอยกเวนดังกลาวมาใชในกรณีเรื่องทรัพยากรน้ํา จะตองมีการ

พิสูจนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมาตรการที่ใช กับการปกปองชีวิตหรือสุขภาพของ

มนุษย สัตว พืช ดวย  

- บทบัญญัติวาดวยการลงทุน  

            บทที่ 10 นักลงทุนตางชาติตองไดรับการชดใชคาเสียหายหากรัฐบาลประเทศ

สมาชิกทําใหการลงทุนดังกลาวมีการเวนคืน (expropriation) ทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออม หามมิใหมีการกําหนด performance requirements ตอนักลงทุนตางชาติ รวมทั้ง

บริษัทตางชาติสามารถฟองรองรัฐบาลประเทศนั้นๆ ไดโดยตรง ดังนั้น ภายใตบทบัญญัติวา

ดวยการลงทุนจึงมีความเปนไปไดวา เอกชนตางชาติสามารถฟองรองหากรัฐบาลประเทศ

นั้นๆ ออกกฎหมายจัดระบบการใชพื้นที่อันมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินของเอกชน 

รวมถึงการใชทรัพยากรน้ําภายในประเทศดวย 

 หลักการทั่วไปของ WTO การใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมตอ

การคาตามขอยกเวนทั่วไปใน Article XX ของความตกลง GATT นั้น เปนการใชกับ

ผลิตภัณฑ (Product-Based) ไมสามารถใชไดกับกระบวนการและวิธีการผลิต(Production 

Process and Methods: PPMs)   ดังนั้นหากมีการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมธุรกิจการ

บริการน้ําในสวน PPMs อาจเปนปญหาขัดกับ GATT ไดและหากจะมีการเจรจาเพิ่มเติม

ขอยกเวนใหรวมถึง Article XX (g) ของความตกลง GATT เพื่อรวมถึงเหตุผลการใช

มาตรการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป (Exhaustible Natural 
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ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

Resources)  ก็จะยังไมเปนประโยชนตอการจัดการทรัพยากรน้ําเทาใดนัก  เนื่องจากมี

ปญหาที่ตองพิจารณาวา “ทรัพยากรน้ํา” เปนทรัพยากรประเภท Exhaustible Natural 

Resources หรือไม  และโดยความเขาใจทั่วไป ทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่สามารถ

หมุนเวียนกลับมาใชไดใหม ไมใชเปนทรัพยากรประเภทใชแลวหมดสิ้นไป 

- บทบัญญัติวาดวยการบริการ  

ในความตกลง US-CAFTA หากนิยามทรัพยากรน้ําวาอยูในสาขาการเปดเสรี

บริการ (services) ดังนั้น การจัดเก็บ การบําบัด การจําหนาย น้ํา และ การกําจัดน้ําเสีย ก็

เปนการบริการที่อยูในความสนใจของสหรัฐที่จะลงทุน  

        โดยสรุป  การเจรจาในบท General Exceptions ที่เชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม 

ตองสรางความชัดเจนในประเด็นตางๆ ที่ไดกลาวขางตน ไมสามารถยอมรับตนแบบ 

(Model) ขอตกลง FTA ที่สหรัฐอเมริกาทํากับประเทศอื่นๆ ได จําเปนตองมีการปรับปรุง 

แกไข อุดชองโหวในประเด็นตางๆ ใหครบถวน 

            บทที่ 11 กําหนดไวชัดเจนถึงการใชมาตรการตางๆ ของรัฐบาลกลาง สวน

ภูมิภาค สวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ รวมทั้งหนวยงานนอกเหนือจากรัฐ ในการใช

อํานาจผานตัวแทนตางๆ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ กฎระเบียบและกฎหมายที่จะกระทบตอการ

บริการที่เปนภาคที่ใหญที่สุดของเศรษฐกิจในในรัฐบาลทุกระดับอยูในขอบเขตของบทการ

บริการ มีการกําหนดขอยกเวนไวบางสําหรับการดําเนินการโดยรัฐบาล อาทิ การจัดการ

แหลงน้ํา และการศึกษา เปนตน อยางไรก็ตาม การยกเวนดังกลาวไมครอบคลุมถึงการผลิต 

แจกจาย การขายทรัพยากรน้ํา ในลักษณะที่เปนการคา 

     2.2 การเจรจาในประเด็นความเชื่อมโยงกับบทสิ่งแวดลอม ( Environment Chapter ) 

          คํานิยามของ “กฎหมายสิ่งแวดลอม”  ตามคํานิยามใน Article 17.13 ของ 

CAFTA ระบุวา กฎหมายสิ่งแวดลอมที่ทางสหรัฐเสนอมานั้น ครอบคลุมเฉพาะกฎหมายที่

มีวัตถุประสงคพื้นฐานเพื่อการปกปองสิ่งแวดลอม การปองกันอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ

ของ มนุษย สัตว หรือพืช  แตไมรวมถึง กฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการ

การแสวงหา การใชประโยชนในเชิงพาณิชยจากทรัพยากรธรรมชาติ  จึงไมเปนที่ชัดเจน

วา  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยซึ่งมีกระจัดกระจายอยูหลายฉบับ 

จะอยูในประเภท ”กฎหมายสิ่งแวดลอม” หรือไม  และสามารถนํามาใชกํากับดูแลกิจกรรม

ดานการคา  การบริการและการลงทุนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นจากขอตกลง FTA ไดหรือไม 

เนื่องจากกฎหมายดังกลาวจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแตกตางกันไป และอาจไมไดมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อการปกปองสิ่งแวดลอม 
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     2.3 การเจรจากําหนด Non-Conforming Measures ผลกระทบจากการเปดเสรีการบริการน้ํา                                  

            ควรสนับสนุนตอการเจรจาในประเด็นนี้ แตไมควรยึดถือเปนแนวทางหรือ

ยุทธศาสตรหลัก ควรใชการเจรจาในเรื่องนี้ควบคูกับการกําหนดใหชัดเจนวา การบริการ

น้ําในสาขาใดที่ไมควรเปดเสรีภายใตขอผูกพันใน FTA ดวย 

1.ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน 

    1.1 คาดวาจะมีการเขามาลงทุนประกอบธุรกิจบริการน้ําในสาขาตางๆ มากขึ้น เนื่องจาก

ขอกําหนดในเรื่อง Market Access ในบทการเปดเสรีการคาบริการ และขอกําหนดให

ประเทศไทยตองยกระดับการคุมครองนักลงทุนใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักลงทุน

ตางชาติอยางมาก  

     2.4 

    1.2 เมื่อมีการเขามาลงทุนดานการบริการน้ํามากขึ้น จะกอใหเกิดการแขงขันอยางเสรี

มากขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ เชน กลไกดานสถาบัน ความสามารถ

ในการแขงขันของบริษัทธุรกิจไทย เปนตน ซึ่งจากสภาพที่เปนอยูในขณะนี้  ยังไม

หลักประกันที่ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะมีการแขงขันเสรีมากขึ้น อันจะนําไปสูการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    1.3 จากขอกําหนดตางๆ ในบทวาดวยการคุมครองการลงทุน มีผลใหนักลงทุนตางชาติ

มีสิทธิพิเศษหลายประการมากกวานักลงทุนไทย ทําใหนักลงทุนไทยแขงขันกับนักลงทุน

ตางชาติไดยาก 

2. ผลกระทบตอการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

     2.1 นักลงทุนตางชาติที่เขามาดําเนินธุรกิจบริการดานน้ําในประเทศไทย มุงประโยชน

ในทางธุรกิจเปนสําคัญจึงเปนเรื่องยากในทางปฏิบัติหากจะเรียกรองใหบริษัทตางชาติยอม

ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่สูงกวามาตรฐานปจจุบันที่กําหนดไวในกฎหมาย 

     2.2 ประเด็นเรื่องผลประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศไทย เพื่อให

ฝายไทย สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่

สูงขึ้นไดนั้น เปนเรื่องยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีขอกําหนดในบทการลงทุนเรื่อง 

Performance Requirement หามมิใหกําหนดเงื่อนไขบังคับการถายทอดเทคโนโลยีไว 

ตองมีการกําหนดอยางชัดเจนวาการบริการน้ําสวนใด สาขาใด ที่ไมอยูในความ

ผูกพันการเปดเสรีภาคบริการ  โดยตองมีกระบวนการศึกษาวิจัยอยางรอบดาน (ทั้งดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม) เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปดเสรีภาคบริการน้ํา

ผานกระบวนปรึกษาและรวมตัดสินใจกับผูมีสวนไดเสียวา จําเปนตองมีการเปดเสรีภาค

บริการน้ําหรือไม   ถามีความจําเปน ควรเปดในสาขาใด หรือไมเปดในสาขาใด ใน

เบื้องตนเห็นวา สาขาที่ไมควรอยูในความผูกพันการเปดเสรี เชน การจัดหาและพัฒนา

แหลงน้ํา  การจัดการน้ําที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการน้ําโดยชุมชน เชนระบบเหมือง

ฝาย เปนตน 
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       2.3 แมวาในบทวาดวยสิ่งแวดลอม สหรัฐฯมีขอกําหนดในทํานองวาการลดระดับ

มาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อจูงใจการลงทุนเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา  แตมีขอควรพิจารณาใน

ประเด็นนี้วา ในบทสิ่งแวดลอมไมไดมีขอบัญญัติที่ชัดเจนในอีกทางหนึ่งวา ประเทศคูสัญญา

สามารถเพิ่มระดับการคุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้นไดโดยไมถือวาเปนการสรางผลกระทบ

ตอสิทธิประโยชนทางการคาของนักลงทุนตางชาติ และไมสามารถยกเปนเหตุผลฟองรอง

ตอรัฐบาลได 

     2.4 การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดผลสําเร็จนั้น แมวาความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีจะเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงาน แตผลสําเร็จของการดําเนินงานยัง

ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญอื่นๆ อีกหลายประการ  การมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจึงไมไดเปน

หลักประกันไดวา จะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสมอไป 

       2.5 หากฝายไทยมีการปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานสิ่งแวดลอม หรือออกนโยบาย 

มาตรการตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

ของประเทศใหสูงขึ้น ถาการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนทาง

ธุรกิจของ “ผูประกอบการ” อาจเกิดการฟองรองตอรัฐบาลภายใตบทวาดวยการลงทุนได 

3. ผลกระทบตอพัฒนาประสิทธิภาพการบริการดานสิ่งแวดลอมของผูใหบริการทองถิ่น 

      3.1 รูปแบบขององคกรที่ทําหนาที่ใหบริการดานน้ํา จะเปลี่ยนรูปจากเดิมที่เปนบทบาท

ของหนวยงานรัฐหรืออยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดจากรัฐ จะเปลี่ยนการดําเนินงานใน

ลักษณะของธุรกิจเอกชนที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐในการจัดหาและบริการน้ํา 

      3.2 แมวาในหลายแหงรูปแบบของการใหบริการดานน้ําจะอยูในรูปของการลงทุนรวม

ระหวางธุรกิจเอกชนตางชาติกับธุรกิจเอกชนภายในหรือหนวยงานของรัฐ แตโอกาสที่จะ

ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคกรภายในยังเกิดขึ้นไดยาก 
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 4. ผลกระทบตอความเปนเจาของและความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

     4.1 การกําหนดลักษณะของความเปนเจาของหรือระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ําที่

ตองมีความชัดเจนขึ้น แมวาการกําหนดระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ําของกฎหมายไทย

โดยหนวยงานรัฐจะเปนองคกรที่มีอํานาจดูแลในแหลงน้ําสาธารณะ แตก็ยังมีความไม

ชัดเจนในแหลงน้ําหลายประเภท จึงมีความเปนไปไดที่จะมีบทบัญญัติเพื่อทําความชัดเจน

ของทรัพยากรน้ําในแตละประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหรัฐกลายเปนเจาของทรัพยากร

น้ําอยางเต็มที 

     4.2 ถึงแมจะมีความพยายามในการจัดระบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรน้ําใหอยูภายใต

อํานาจการควบคุมของหนวยงานรัฐ  อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็

เพื่อนําไปสูการใหธุรกิจเอกชนสามารถเขาไปใชประโยชนได  

      4.3 ความพยายามในการจัดระบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรน้ํา อาจมีผลกระทบตอ

ระบบการจัดการน้ําโดยชุมชน เพราะจนกระทั่งปจจุบันก็ยังไมปรากฏสิทธิของชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรอยางชัดเจนเกิดขึ้น 
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บททรัพยสินทางปญญา 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

 ขอเรียกรอง ไมยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐในประเด็นเรื่องการคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบ

สิทธิบัตร โดยจะตองยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศสมาชิก WTO ที่ไดกําหนดไว

ในความตกลงทริปส ซึ่งเปดโอกาส ใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการปฏิเสธไมใหความ

คุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรได  

(1.) ตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุก

ประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย 

(2.) ตองการใหประเทศคูเจรจาเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม ( 

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 หรือ 

อนุสัญญายูปอฟ) 

 

 

 

 
 

ผลกระทบ 

ขอเรียกรองทั้งสองขอของสหรัฐฯ มีนัยไมแตกตางกันและมีความเกี่ยวพันกัน กลาวคือ 

ตองการใหประเทศไทยปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

สิ่งประดิษฐเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยตองการใหใชกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อการคุมครองการ

ประดิษฐที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 

 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิทธิบัตรของไทย เนื่องจากตามกฎหมาย

สิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน ใหการคุมครองเฉพาะจุลินทรียที่มีการประดิษฐคิดคนขึ้น

เทานั้น ไมรวมถึงพืชและสัตว  

 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยในการคุมครองพันธุพืช ซึ่งใน

กรณีนี้ คือ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เนื่องจากหลักการ เงื่อนไข แนว

ปฏิบัติในการคุมครองพันธุพืชตามกฎหมายคุมครองพันธุพืช แตกตางกับกฎหมาย

สิทธิบัตรและระบบการคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 อยางมาก 

แสดงจุดยืนวากฎหมายลักษณะเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสําหรับการคุมครองพันธุพืช

นั้น ไมไดหมายความถึงอนุสัญญายูปอฟแตอยางใด นอกจากนี้ระบบกฎหมายไทยในการ

คุมครองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ก็เปนระบบที่สอดคลอง

กับพันธกรณีในความตกลงทริปสอยูแลว เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองและสงเสริมการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชใหม มีการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชอยางเพียงพอและ

เปนธรรม เปนระบบกฎหมายที่ถูกกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ

ความตองการของสังคมไทยซึ่งเปนสังคมการเกษตร ไมจําเปนตองนําระบบคุมครองพันธุ

พืชตามอนุสัญญายูปอฟหรือระบบสิทธิบัตรมาใช 
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การขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภท จะสงผลกระทบตอการ

กํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ไมเปนธรรม ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรในการอนุรักษและใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ฯลฯ เนื่องจากตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร ไมมี

ขอกําหนดที่พิจารณาถึงแหลงที่มาของพันธุกรรมที่ใชเปนฐานในการประดิษฐ ไมมีเงื่อนไข

เรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมระหวางผูประดิษฐ กับบุคคลหรือชุมชนที่เปน

เจาของพันธุกรรมที่เปนฐานในการประดิษฐ ดังนั้น ถามีการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไป

ยังพืชและสัตว อาจจะทําใหเกิดปญหาการแยงชิง ฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใช

ประโยชนโดยมิชอบ หรือที่เรียกกันวา Bio-piracy มากขึ้น สรางผลกระทบตอการอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

 ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรและวิถีปฏิบัติของชุมชนทองถิ่น เนื่องจากการคุมครอง

ภายใตระบบกฎหมายสิทธิบัตรมีขอหามไมใหเกษตรกรเก็บพันธุพืชที่ไดรับการคุมครอง

สิทธิบัตรไวใชในฤดูเพาะปลูกตอไป หรือการแลกเปลี่ยนพันธุพืชกับเพื่อนบานหรือชุมชน

อื่นเพื่อการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ อันเปนจารีตวิถีปฏิบัติของทองถิ่นซึ่งไดรับการคุมครอง

และอนุญาตใหกระทําไดภายใตกฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทย 

 ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(CBD) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ซึ่งตามอนุสัญญาฯ มีขอกําหนดเรื่องการแจงขอ

อนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมลวงหนา เรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

และเทาเทียม เรื่องการเคารพภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ถาประเทศไทยตองนําระบบสิทธิบัตร

พืชและสัตว หรือการคุมครองพันธุพืชตามระบบอนุสัญญา UPOV มาใช จะเปนอุปสรรค

อยางยิ่ง ตอการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขดังกลาวที่เปนพันธกรณีภายใตอนุสัญญา 

CBD เนื่องจากภายใตระบบสิทธิบัตรและ ระบบอนุสัญญา UPOV ไมมีขอกําหนด เงื่อนไข

ในการเขาถึงการแบงปนผลประโยชนและการเคารพภูมิปญญาทองถิ่นแตอยางใด 

นอกจากนี้ประเทศไทยควรเสนอใหมีการนําหลักการตางๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญาวา

ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับเรื่องการเขาถึง การใชประโยชนและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเปนธรรม มาบัญญัติไวใน

ขอตกลงเขตการคาเสรีดวย เพื่อปองกันปญหาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชน

โดยมิชอบและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมของไทย 

ตัวอยางเชน การกําหนดใหมีการเปดเผยแหลงที่มาของสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุง

พันธุ (Disclosure of Origin) การกําหนดใหการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชตองเปนไป

โดยไดรับความยินยอมลวงหนา (Prior Informed Consent) และการกําหนดใหมีการแบง

บันผลประโยชน (Benefit Sharing) ระหวางนักปรับปรุงพันธุกับเจาของแหลงพันธุกรรม 

เปนตน 

 



 บทสรุปผูบริหาร-61

บทดานการระงับขอพิพาท 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

 ขอเรียกรอง  

กรอบการเจรจาดานการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯเสนอมี 2 สวน คือ  

1.สวนที่เกี่ยวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุน (State-to-Investor) ซึ่ง

ระบุไวในขอตกลงดานการลงทุน  

2.สวนที่เกี่ยวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับรัฐ (State-to-State) ซึ่งกําหนดไว

เปนบทเฉพาะของการระงับขอพิพาทในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

2.1 กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการรวม (Joint Committee) ประกอบดวยเจาหนาที่

รัฐบาลทั้งสองฝายเพื่อควบคุมและทบทวนการดําเนินงานตามขอตกลงและเรื่องของ

การคาระหวางประเทศ  

2.2 กําหนดให ใชกระบวนการระงับขอพิพาทในดานแรงงานและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยขั้นตอนตามลําดับ คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) การเสนอใหมี

คณะกรรมการรวม (Joint committee) พิจารณาและหาวิธีการระงับขอพิพาท และ

การจัดตั้งคณะกรรมการยุติขอพิพาท (Dispute Settlement Panel) 

2.3 กําหนดใหมีการชดใชคาเสียหายโดยการประเมินดวยเงินประจําป (Annual 

Monetary Assessment) เขากองทุนซึ่งจัดตั้งและบริหารโดยคณะกรรมการรวม 

ประเทศไทยไมควรยอมรับการใชกลไกการระงับขอพิพาทโดยผานระบบ

อนุญาโตตุลาการ  โดยเฉพาะคดีดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปผูบริหาร-62 

ขอเรียกรองและผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

ผลกระทบ  

1.ผลกระทบดานกฎหมาย 

   กลไกการระงับขอพิพาทที่สหรัฐฯเสนอใหมีการใชระบบอนุญาโตตุลาการในสวนของบทบัญญัติ

ระงับขอพิพาทแบบนักลงทุนตอรัฐ ถือเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย จึงเปนประเด็นที่ตองให

ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากขอตกลง FTA ไทย-สหรัฐฯ เดินตามกรอบขอตกลง NAFTA ดวย

การกําหนดใหนักลงทุนมีสิทธินําขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการได

ตามกฎของ ICSID หรือ UNCITRAL ประเทศไทยอาจตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกนักลงทุน

ตางชาติ อันเนื่องจากกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐที่สงผลกระทบตอการลงทุน และคาเสียหายดังกลาว

อาจถูกกําหนดโดยคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยคูกรณีและสามารถดําเนินการอยางเปน

อิสระจากอํานาจของศาลไทย นอกจากนี้ประเทศไทยจะไมสามารถยึดหรือริบคืนกิจการของคนชาติ

สหรัฐฯไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม  จะมียกเวนกรณีการยึดหรือริบคืนกิจการโดยอาศัยเหตุผลดาน

ผลประโยชนสาธารณะ ซึ่งจะตองกระทําโดยไมเลือกปฏิบัติ และตองเปนการยึดหรือริบคืนกิจการโดย

กระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (due process of law)   ทั้งยังจะตองจายคาชดเชยที่เพียงพอ เปน

ธรรมและโดยไมชักชาแกนักลงทุน ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะนี้จะสงผลกระทบดานกฎหมายและการ

คุมครองดานสิ่งแวดลอมตอประเทศไทยอยางมาก  

เนื่องจากประเทศไทยจะไมสามารถออกกฎหมายคุมครองประโยชนสาธารณะ อีกทั้งการกระทําใดๆ 

ของรัฐไทยที่มีผลจํากัดหรือเปนอุปสรรคตอการลงทุน อาจทําใหรัฐไทยถูกนักลงทุนสหรัฐฯฟองรอง

เรียกคาเสียหายชดเชยดังที่เคยเกิดขึ้นแลวในแคนาดาและเม็กซิโกภายใตขอตกลง FTA NAFTA  

2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

   สืบเนื่องจากการกําหนดใหมีการชดเชยความเสียหายโดยรัฐไทยดังกลาวขางตน ภาระในการ

ชดเชยดังกลาวจะตกเปนของสาธารณชน  หากรัฐบาลไทยไมไดเตรียมการกําหนดมาตรการทาง

การเงินและงบประมาณเพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ 
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