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จากการที่รัฐบาลไทยไดแสดงเจตจํานงอยางเปนทางการในที่ประชุมเอเปคเม่ือเดือนตุลาคม 
2546 ที่จะดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา  เพ่ือยกเลิกอัตราภาษีตางๆ 
ที่ไมเทาเทียมกันระหวางสินคาและบริการที่ผลิตในตางประเทศและในประเทศ และอุปสรรคตางๆ ที่
มีผลตอการคาและลงทุนของทั้งสองประเทศใหหมดสิ้นโดยเร็ว โดยคาดหมายวาขอตกลงดังกลาวจะ
นํามาซ่ึงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและการคารวมกันทั้งสองฝาย เพ่ือใหผูผลิตและผูบริการของ
แตละฝายไดมีโอกาสเขาถึงตลาดของผูบริโภคของกันและกันอยางเต็มที่ ซึ่งจะชวยสงผลให
ผูบริโภคแตละฝายไดประโยชนจากการบริโภคสินคาและบริการที่มีราคาถูกลง 
 การเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐฯ เกิดขึ้นคร้ังแรกเม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2547 และครั้งที่สองเม่ือวันที่ 11-15 ตุลาคม 2547 ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดกําหนดใหมีการเจรจาคร้ังที่สามในระหวางวันที่ 4-8 เมษายน 2548  ณ ประเทศ
ไทย โดยมีประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงที่รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอใหเปนหัวขอของการเจรจา คือ หัวขอ
ดานสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นดานสิ่งแวดลอม ถือไดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับประเทศไทยมาก เพราะ
ตองมีความรอบคอบและระมัดระวังเปนพิเศษในการเจรจาภายใตกรอบของเขตการคาเสรีดังกลาว 
เน่ืองจากสงผลกระทบทั้งในเชิงการไดและเสียผลประโยชนตอประเทศชาติในทุกภาคสวน ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ  สังคม  สุขภาพ  วิถีชีวิต นอกจากน้ีในการเจรจาขอตกลงดังกลาวขางตนสหรัฐฯ 
ยังแสดงเจตจํานงใหนําบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมและแรงงานเขามาเปนสวนหนึ่งของขอตกลง
ระหวางไทยและสหรัฐฯ ที่จะจัดทําขึ้น โดยมีประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

- ทั้งสองประเทศจะตองใหความสําคัญตอการคุมครองดานสิ่งแวดลอม โดยกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมของทั้งสองประเทศ จะตองใหความคุมครองตอสภาวะแวดลอมในระดับสูง และยังตอง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเหลาน้ีใหดีขึ้นอยูเสมออีกดวย 

-  ใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในประเทศของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
- ไมใหมีการผอนปรนความคุมครองตางๆที่กําหนดไวในกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศเพื่อ

สงเสริมการคาและการลงทุน 
- ใหมีขั้นตอนของการระงับขอพิพาทระหวางรัฐตอรัฐ ในกรณีที่การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมไมมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลกระทบตอการคาทวิภาคี 
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 การกําหนดเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและแรงงานที่เปนสวนหนึ่งของขอตกลงทางการคา ถือ
เปนนวัตกรรมใหมทางกฎหมาย ที่เพ่ิงปรากฏในขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เน่ืองจาก
ผลกระทบจากเงื่อนไขตางๆ ที่จะบรรจุลงในขอตกลงทั้งในเชิงบวกและลบยังไมชัดเจนพอ จึงควรมี
การศึกษาทบทวนและวิเคราะหถึงผลกระทบถึงขอดีและขอเสียตอผลประโยชนของประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรี และเพื่อสรางเง่ือนไขและหาทางออกที่เหมาะสมเพ่ือ
รองรับผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นในภายหลัง โดยประเด็นการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จําเปนตองมีการศึกษาในสองสวนที่สําคัญคือ  

1. ประเด็นสิ่งแวดลอมในเน้ือหาบริบท (context)  ในการเจรจา อันไดแก เรื่องของ
กฎหมายและการใชบังคับ ความรวมมือ การดําเนินการเก่ียวกับขอขัดแยงตางๆ และประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ เชน ปาไม ของเสียอันตราย การคาสัตวปา  เปนตน 

2. ประเด็นสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากการผลิตสินคาบริการและการลงทุนตางๆ ทั้งที่ไทย
ไดเปรียบและเสียเปรียบในเชิงแขงขัน อันไดแก กลุมสินคาการเกษตรและอาหาร เชน สัตวน้ําทะเล
แชแข็งและแปรรูป   

การเตรียมความพรอมในการเจรจาของฝายไทยใหมีความพรอมจึงเปนเรือ่งสําคญั โดยเฉพาะ
ขอมูลเชิงวิชาการที่เก่ียวกับการประเมินเบื้องตน  และการวิเคราะหผลกระทบที่คาดวานาจะเกิดขึ้น 
ตลอดจนการหาแนวทางและมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับสําหรับการเจรจา  รวมทั้งการสราง
กระบวนการใหผู มีสวนเกี่ยวของตางๆ ในสังคม ไดมีสวนรวมสามารถใหขอคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะอยางกวางขวาง เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกประเทศไทยจากการเจรจาความตกลงนี้
มากกวาการมุงหวังใหเกิดความตกลงเทาน้ัน 

ในการทํา FTA ของสหรัฐ ไดกําหนดแนวทางการประเมินไวอยางชัดเจน ภายใต 
Executive Order No.13141 ( Guidelines for Implementation of Executive Order 13141 : 
Environmental Review of Trade Agreements ) โดยใหจัดเอกสารรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ( Environmental Review Report) มีการกําหนดหัวขอการประเมินไวชัดเจน 4 ดาน 
ไดแก ผลกระทบดานกฎระเบียบ ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร ผลกระทบดานสิงแวดลอม (อัน
เน่ืองมาจากผลกระทบทางเศรษฐศาสตร) และผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ( เชน คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ฯลฯ) แตสําหรับประเทศไทย ไมไดมีกฎระเบียบ
ใดๆ ที่เปนกรอบกํากับการเจรจาหรือการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับการทํา FTA  

สําหรับประเด็นดานส่ิงแวดลอมที่ทางสหรัฐใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก เร่ืองกุงทะเล 
การทองเท่ียว แนวปะการัง  การคาขายสัตวปา และการคาขายไมอยางผิดกฎหมาย โดยประเด็น
ดังกลาวองคกรพัฒนาเอกชน องคกรวิจัยอิสระในสหรัฐ ใหความสนใจติดตามและนํามาอภิปรายให
ความเห็นอยูเสมอ เม่ือทางรัฐบาลเปดใหสาธารณะไดแสดงความเห็นตอรายงานสิ่งแวดลอมที่ทาง
สหรัฐจัดทําขึ้น 

ในสวนการวิเคราะหผลกระทบจาก FTA ตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทย คณะผูศึกษาได
กําหนดแนวทางการวิเคราะหใน 4 ลักษณะ คือ 
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1. ผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ( Regulatory Impact ) ที่เก่ียวของ
กับการกํากับดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ทั้งดาน
สิ่งแวดลอม ดานการคาขาย ดานการลงทุน และดานอ่ืนๆ ที่มีผลเก่ียวโยงตอการดูแลกํากับดาน
สิ่งแวดลอม 

3. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากผล
ของการทํา FTA   

4. ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร ในสวนที่เก่ียวโยงกับประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
โดยจะมีการศึกษาทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

 
ในการศึกษา นอกจากจะไดวิเคราะหถึงเน้ือหาขอตกลง FTA ในบทวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอม 

( Environment Chapter) เน่ืองจากผลกระทบในมิติที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมจากการทําขอตกลง 
FTA อาจมีสาเหตุมาจากเน้ือหาขอตกลงในบทอื่นๆ  ดังน้ัน คณะผูศึกษาจึงไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมเน้ือหาขอตกลง FTA ในอีก 5 บท ไดแก  ดานการเกษตร ดานการลงทุน  ดาน
การบริการ  ดานทรัพยสินทางปญญา  และดานการระงับขอพิพาท โดยมุงเนนศึกษาเฉพาะในขอ
บทที่เ ก่ียวโยงกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมเปนหลัก ควบคูไปกับการศึกษาในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมที่ทางสหรัฐและประเทศไทยใหความสนใจเปนการเฉพาะ ซึ่งประกอบดวย  เร่ืองกุงทะเล 
การทองเที่ยว  แนวปะการัง การคาขายสัตวปา ปาไม และการคาขายไมอยางผิดกฎหมาย  
สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs)  ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก  ของเสียอันตราย ( Hazardous Waste ) และสินคาใชแลว (Used Goods) 

 
ภาพรวมการวิเคราะหในแผนภูมิที่ 1  
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เน้ือหาการเจรจาทีเ่ก่ียวโยง
กบัเร่ืองส่ิงแวดลอม

1. เร่ืองส่ิงแวดลอม

2.เร่ืองการเกษตร

3.เร่ืองการคาบริการ

4.เร่ืองการลงทุน

5.เร่ืองทรัพยสิน
ทางปญญา

6.เร่ืองการยติุขอพิพาท

ขอบทในแตละเรือ่ง (Chapter)
ทีเ่กีย่วโยงกบัส่ิงแวดลอม

ผลกระทบตอการเปลีย่นแปลง
กฎหมาย / กฎระเบียบ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
 และสังคม

ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร

23

3

1

แนวทางการวเิคราะห ประเดน็ดานส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ

ประเดน็สําคัญของสหรัฐฯ
1. เร่ืองกุง
2. เร่ืองการทองเท่ียว
3. เร่ืองแนวปะการัง
4. เร่ืองปาไม
5. เร่ืองการคาขายสัตวปา

ประเดน็สําคัญของไทย
1. เร่ืองความหลากหลาย
    ทางชวีภาพ
2. เร่ือง GMOs
3. เร่ืองพลังงานและการ
   เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
4. เร่ืองของเสียอันตราย
5. เร่ืองสินคาใชแลว

ขอบทในแตละเรือ่ง (Chapter)
ทีเ่กีย่วโยงกบัส่ิงแวดลอม

วเิคราะหผลกระทบ

วเิคราะหผลกระทบ

ผลลัพธทีค่าดหวงั
1. ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมของไทย จากการทํา FTA กบัสหรัฐฯ ในรูปแบบ
Environmental Review
2. ยทุธศาสตรและจดุยืนทางนโยบายในการเจรจาดานส่ิงแวดลอม
3. ขอเสนอในเชงิรูปแบบและเน้ือหาความรวมมือท่ีเกีย่วของกบัดานส่ิงแวดลอม ระหวางไทย -
สหรัฐ จากการทํา FTA

แผนภมิูท่ี 1 : ภาพรวมการวเิคราะห

 
 

ขอสังเกตเบื้องตนของการนําประเด็นดานสิ่งแวดลอมเขามาในการเจรจาการคาเสรี
ของสหรัฐฯ 
 เน่ืองจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและการบังคับใชโดยรวมของประเทศกําลังพัฒนามี
ระดับต่ํากวาของสหรัฐฯ ทางสหรัฐฯ จึงมีสมมุติฐานวาการที่ประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย 
มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาสหรัฐฯ (เปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ทําใหมีความสามารถในการแขงขันดีกวา)  
เพราะสวนหนึ่งสามารถผลักภาระตนทุนทางสิ่งแวดลอมใหเปนตนทุนของผลกระทบสูภายนอก 
(external costs) ซึ่งผูประกอบการที่กอมลพิษสามารถผลักใหสังคมเปนผูรับผิดชอบแทนได สหรัฐฯ
จึงมีความพยายามที่จะผลักดันใหมีการกําหนดไวในสาระของขอตกลงวา ประเทศคูสัญญาจะตอง
ปกปองสิ่งแวดลอมในระดับสูง ทั้งน้ีเพ่ือใหมีการถายโอน(internalize) ตนทุนดานส่ิงแวดลอม
ดังกลาวกลับไปสูความรับผิดชอบของผูประกอบการโดยตรงใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูโดยผิวเผินแลวนาจะ
เปนเรื่องที่ดีในการรักษาสภาพแวดลอมของประเทศกําลังพัฒนาในระยะยาว แตถาหากมีการพินิจ
พิเคราะหใหดีแลวจะเห็นวา จุดสําคัญของเร่ืองน้ีอยูที่ทางสหรัฐฯจะใชประเด็นมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมอยางไร ในทางหน่ึง เพ่ือรักษาความไดเปรียบในเชิงแขงขันของสหรัฐฯที่มีตอประเทศที่
กําลังพัฒนา เพราะเทากับเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตใหกับประเทศกําลังพัฒนา โดยในกรณีที่
สินคาน้ันๆ เปนสินคาที่สหรัฐเปนคูแขงขันโดยตรงกับประเทศไทยในตลาดสหรัฐฯหรือในตลาด
ประเทศที่สาม โดยที่ผูผลิตไทยมีความไดเปรียบทางการคา  เชนกรณีกุงแชแข็งหรือปลาทูนา
กระปอง ซึ่งสหรัฐฯก็จะเรียกรองใหประเทศไทยยกระดับและบังคับใชมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมให
สูงขึ้น จนมีผลกระทบตอผูผลิตไทย 
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ในทางกลับกัน กรณีที่ผูประกอบการของสหรัฐฯ ตองการยายฐานการผลิตมาลงทุนใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ํา เพราะนอกจากคาแรงงานจะถูกแลว มาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมยังต่ํากวาอีกดวย และทางสหรัฐฯเองก็ทราบดีวาผูประกอบการทองถิ่น ก็คงไมยอมใหรัฐ
เพ่ิมมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น เพราะจะเปนการเพิ่มภาระตอตนทุนการผลิตของ
ผูประกอบการทองถิ่นใหสูงขึ้น แตในขณะเดียวกันสังคมกลับตองรับภาระตนทุนดานทุนดาน
สิ่งแวดลอมแทน ซึ่งในกรณีนี้ทางฝายสหรัฐฯอาจเพิกเฉยและไมเรียกรองใหมีการปรับปรุงและบังคบั
ใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามที่ควรจะเปนก็ได เน่ืองจากเปนกรณีที่สหรัฐฯไดประโยชน ตัวอยาง
ที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือกรณีที่สหรัฐฯเรียกรองใหไทยใชมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมเก่ียวกับ
ผลกระทบพืชตัดตอพันธุกรรมตามมาตรฐานของสหรัฐฯ ซึ่งมีมาตรฐานต่ํากวาของประเทศไทยที่ยึด
หลักตามมาตรฐานของกลุมสหภาพยุโรป  

ฉะนั้นจะเห็นไดวาจุดสําคัญของประเด็นทางสิ่งแวดลอม จะขึ้นอยูกับการกําหนดกติกาและ
ขอเรียกรองของสหรัฐฯตอระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและการบังคับใชของไทย เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนสําคัญ ซึ่งจะมีผลตอการแขงขันทางการคาในระยะยาวของประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาทบทวนและเทียบเคียงเอกสารที่ปรากฎในการทําขอตกลงการคาเสรีที่
สหรัฐฯกระทํากับประเทศตางๆ ที่ผานมาในประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดลอม มีขอสังเกต
เบื้องตนบางประการที่พอจะสรุปไดดังตอไปน้ี อยางไรก็ดี ทีมวิจัยมีขอจํากัดในการศึกษา เพราะไม
สามารถเขาถึงขอมูลเอกสารที่ประเทศไทยจะทําการเจรจากับสหรัฐฯ ได  
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เปดประเดน็สิ่งแวดลอม FTA ไทย-สหรัฐฯ (2) 
    

โครงการ การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
          เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการเสรีไทยไทย-สหรัฐฯ1 

                                  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
.......................................................................................................................................................
......... 
ดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 
 บทวิเคราะหนี้ไดจัดทําขึ้นโดยเทียบเคียงบทสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในขอตกลงการคาเสรี
ระหวางสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ดังน้ัน อาจมีความคลาดเคลื่อนจากบทส่ิงแวดลอมที่ประเทศไทย
จะเจรจาหรือตกลงกับสหรัฐฯ ในโอกาสตอไป 
 
1. วัตถุประสงคของสหรัฐฯ  

คณะผูศึกษาเห็นวา วัตถุประสงคหลักของสหรัฐฯ ในการผลักดันใหบทส่ิงแวดลอมถูกรวม
ไวในขอตกลงการคาเสรี มี 3 ประการ คือ  

(1) เพ่ือสรางนัยในการยอมรับวา ประเด็นเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอมมีความเชื่อมโยงกับ
การคา 

(2) ทําใหการยอมรับดังกลาวเปนพันธะทางกฎหมายเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของขอตกลงฯ 
ฉบับนี้ 

(3) หากไทยไมสามารถยกระดับหรือปรับปรุงมาตรฐานและการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมตามที่ระบุไวได ความบกพรองดังกลาวสามารถถูกหยิบยกขึ้นเพ่ือเปนเหตุใหสหรัฐ
สามารถกีดกันทางการคาอยางถูกกฎหมาย 
 
2.  การวิเคราะหตัวบท 

อาจกลาวไดวา บทส่ิงแวดลอมน้ันมุงสรางพันธกรณีใหไทยปรับปรุงระดับการปกปอง
สิ่งแวดลอมและยกระดับการบังคับใชกฎหมายของไทย ในการน้ี คณะผูศึกษามีความเห็นเบื้องตนวา 
ขอเรียกรอง ดังกลาวมีนัยสําคัญตอไทย 3 ประการ คือ  
 
2.1 สหรัฐฯ ไมตองการใหไทยไดประโยชนทางการคาจากการที่ไทยมีมาตรฐาน 
 
 

                                                        
1 บทความนี้เตรียมขึ้นจากการศึกษาโดย ดร. บัณฑิตา พิชญากร นักวิจัยโครงการฯ ซึ่งเปนความเห็นสวนตัวและ
ไมมีสวนใดของบทความนี้สะทอนทาทีหรือขอคิดเห็นของคณะผูเจรจาหรือของกระทรวงการตางประเทศ 
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การปกปองสิ่งแวดลอมที่ต่ํากวา (มาตรา X.1) แมรับรองสิทธิของไทยในการ (1) จัดตั้งหรือ
วางมาตรฐานการปกปองสิ่งแวดลอม และวางลําดับการพัฒนาสิ่งแวดลอม (2) ออกกฎหมายหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยูเพ่ือใหรองรับจุดประสงคตามขอ (1) แตไทยตองทําใหสหรัฐฯ 
แนใจไดวา กฎระเบียบหรือนโยบายเหลาน้ันจะสงเสริมการยกระดับการปกปองส่ิงแวดลอม 
และจะมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือปรับปรุงระดับการปกปองสิ่งแวดลอมภายใน 

ขอบทขางตนสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วา ในปจจุบันผูผลิตสินคาของไทยมิตองรับภาระ
ตนทุนการรักษาหรือปรับปรุงส่ิงแวดลอมที่ไดรับผลเสียหายจากการผลิตสินคาของตน  แตรัฐเปน
ผูดําเนินการดังกลาวเสียเอง จึงทําใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยต่ําและสามารถแขงขัน
ในตลาดภายในของสหรัฐไดดีกวาสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ ขอบทน้ีจึงถือเปนหัวใจของขอตกลงการคา
ฉบับนี้ เน่ืองจากไดโยงประเด็นสิ่งแวดลอมกับการคาเขาหากัน 
 
2.2 สหรัฐฯ ตองการใหไทยยกระดับการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอ
การคาและการลงทุน 

ภายใตขอตกลงนี้ (มาตรา X.2) ซึ่งเห็นไดวา สหรัฐฯ ประสงคใหไทยเปดการคาเสรีโดยการ
สรางภาระที่เปนประโยชนในทางออมตอตนเอง กลาวคือ ใชมาตรฐานการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมใหเปนเหตุในการกีดกันทางการคาอยางถูกกฎหมาย เพ่ือใหตนทุนการผลิต  สินคาของ
ไทยสูงขึ้น  
 
2.3 หากไทยไมสามารถปฏิบัติไดตามขอเรียกรองขางตน สหรัฐฯ กําหนดใหความตกลง ฉบับนี้เปด
ชองใหมีการดําเนินกระบวนการไดหลายประการ เชน  

(1)  การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดเสีย (interested persons) สามารถทําคํารองตอ
หนวยงานไทยที่เก่ียวของทําการสอบสวนหากมีการกลาวหาวา มีการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม 
และหนวยงานของไทยตองทําการสอบสวนภายในระยะเวลาอันควร    

(2) การกําหนดใหไทยตองทําการใดภายใตกฎหมายของตนใหผูที่มีสวนไดเสียที่กฎหมาย
รับรอง (persons with a legally recognised interest) สามารถเขาถึงการชดเชย  ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การฟองรองเรียกคาเสียหาย (sue for damages) การขอใหออกคําสั่งระงับการกระทําเพ่ือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (injunctive relief) ใหกับผูเสียหาย และอาจขอใหมีการลงโทษ หรือเรียกคา      
ชดเชย (sanctions or remedies) ซึ่งอาจอยูในรูปของเงินคาปรับ (monetary penalties) การใช
มาตรการระงับ   ฉุกเฉิน (emergency closures) การระงับการดําเนินธุรกรรมชั่วคราว (temporary 
suspension of activities)  

(3)  สามารถขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของไทยดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหมีการ
บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อการปกปองสิ่งแวดลอมหรือการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดแก 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งอาจใหมีการทําความสัญญาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณี (compliance 
agreements) และการชดใชตนทุนในการกําจัดมลพิษ (มาตรา X .3 (1) - (5)) 
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2.4 นอกจากนี้ ยังเปนที่นาหวงกังวลดวยวา ความตกลงฉบับน้ีจะมีการกําหนดขอบเขตของตัวบท
ไวอยางชัดเจนหรือไม หากไมมีการกําหนดวัตถุประสงค หลักการ และเหตุผลไวแลว (ขอตกลงการ
เปดเสรีทางการคาที่สหรัฐฯ ทํากับชิลี และที่ทํากับโมรอคโค มีการกําหนดไวชัดเจน แตฉบับที่ทํากับ
สิงคโปรนั้น ไมมีการกําหนดไว) อาจสงผล ดังนี้ 

(1) ไทยไมทราบกรอบความคิดและเหตุผลเบื้องหลังของสหรัฐในการสรางเง่ือนไขและการ
รวมประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในความตกลงฯ นี้   

(2) ความไมชัดเจนดังกลาวสงผลใหไทยไมอาจกําหนดเปาหมายหรือผลประโยชนที่ไทย
ควรตองปกปอง 

(3)  ความคลุมเครือดังกลาวสงผลใหมีความไมชัดเจนในตัวบท ซึ่งอาจสรางประเด็นปญหา
ในการตีความ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีขอพิพาทที่เกิดขึ้นในประเด็นเรื่องการคาและการปกปอง
สิ่งแวดลอม (ดังเชนที่สิงคโปรไดเคยประสบมาแลว) ดังน้ัน เปนไปไดวา ไทยจะไมมีกรอบความคิด
และเหตุผลเบื้องหลังของขอตกลงนี้ในอันที่จะสามารถนํามาใชสนับสนุนการตีความขอบทเพื่อ
ประโยชนในการระงับขอพิพาท ไทยจึงควรมีความระมัดระวังในการเจรจากับสหรัฐฯ และตองยืนยัน
ใหมีการกําหนดวัตถุประสงค หลักการ และเหตุผลใหชัดเจน 
 
3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

นอกเหนือจากขอสังเกตที่กลาวไวขางตนแลว คณะผูศึกษาเห็นวา ออกกฎหมายหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยูเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการปกปองและการบังคับใชกฎหมายน้ันเปนส่ิง
ที่ดี หากแตในชั้นน้ี ควรมีขอความระบุใหเห็นวา ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความแตกตางซึ่ง
ระดับการปกปองและการบังคับใชกฎหมายไวดวย เพ่ือเปนทางออกสําหรับไทยเพ่ือใหมีการ
ปรับตัวทั้งในสวนของประชาชนและกระบวนการบังคับกฎหมายภายใน 

นอกจากนี้ ขอตกลงหลายๆ ฉบับที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศอ่ืนไดวางขอกําหนดยอมรับ
พันธกรณีของอนุสัญญาพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements – 
MEAs) เทาที่ทั้งสองประเทศเปนภาคีเทาน้ัน ซึ่งหากขอความลักษณะเดียวกับปรากฏในขอตกลง
การคาระหวางไทย-สหรัฐฯ ดวยแลว จะเปนเรื่องที่นาหวงกังวลที่วา หากไทยดําเนินการหรือไม
ดําเนินการหนึ่ง ๆ  เพ่ืออนุวัติพันธกรณีที่ไทยมีตออนุสัญญาพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
ฉบับที่สหรัฐฯ มิไดเปนภาคี เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงผลกระทบตอการคาและการลงทุนภายใตกรอบ
ขอตกลงการคาเสรีฉบับนี้ นาจะถือวาไทยละเมิดพันธกรณีตามขอตกลงนี้ดวยหรือไม (ดังที่เห็นเปน
ประเด็นอยูในบทความหัวขอเร่ืองการลงทุนและการเกษตร) ดังน้ัน ไทยควรเจรจาเพื่อใหมีขอความ
ที่รับรองวา การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีตออนุสัญญาภาคีดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แม
สหรัฐฯ มิใชภาคีดวยน้ันไมถือวาเปนการละเมิดขอตกลงการคาเสรีฉบับน้ี 
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แนนอนที่สุด ไทยเองก็ประสงคจะบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับไทยเอง แตการปรับปรุงดังกลาวตองใชเวลาและการปรับตัว
ของประชาชนพอสมควร ไทยควรฉกฉวยโอกาสจากการเจรจาขอตกลงนี้เพ่ือเรงใหมีการตื่นตัวใน
การปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในอยางจริงจัง และควรใชขอตกลงน้ีเพิ่มโอกาสในการมี
ความรวมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งมีความรูและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปความชวยเหลือ 
แลกเปลี่ยน และเปนหุนสวน (partnership) เพ่ือใหขอตกลงนี้เปนประโยชนกับการปกปอง
สิ่งแวดลอมและการปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในของไทยอยางเปนรูปธรรมใหมากที่สุด  
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เปดประเดน็สิ่งแวดลอม FTA ไทย-สหรัฐฯ (3) 
   โครงการ การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
          เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการเสรีไทยไทย-สหรัฐฯ2 

                                  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
.............................................................................................................................................  
ดานการเกษตรและทรัพยสินทางปญญา 

การเปดเสรีภาคเกษตรกรรม 
การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ วัตถุประสงคหลักของสหรัฐฯในการเจรจาดาน

การเกษตร คือ ตองการขจัดอัตราภาษีและอุปสรรคทางการคาอ่ืนๆ สําหรับสินคาเกษตร เพ่ือให
สามารถสงสินคาเกษตรจากสหรัฐมายังประเทศไทยไดมากขึ้น โดยในป 2002 ตลาดไทยใหญเปน
อันดับที่ 16 ของปริมาณการสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐ 

สําหรับประเด็นขอเรียกรองของสหรัฐสําหรับการเจรจา FTA ในดานการเกษตรที่จะมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก  

1.  ตองการใหประเทศคูเจรจายึดหลักปฏิบัติดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary 
and Phyto –Sanitary : SPS ) ภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด  

2. ตองการใหประเทศคูเจรจาขจัดมาตรการตางๆ ทางดานการคาที่สงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีชีวภาพ เชน มาตรการติดฉลากสินคา GMOs เปนตน 

ขอเรียกรองดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมาย Trade Promotion Authority  ของสหรัฐ (Sec. 
2102 ขอ b (10) - VIII ) และในกรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยตามเอกสารที่ผูแทน
การคาสหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภาสหรัฐ 

สําหรับผลกระทบในดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอประเทศไทยจากขอเรียกรองดังกลาว
ของสหรัฐ มีในหลายมิติ คือ 

- ทําใหประเทศไทยไมอาจใชมาตรการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐที่เปนหรือมี
สวนผสมจากสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) หรือจากเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ เพ่ือการ
ปกปองคุมครองระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักการระมัดระวัง ( Precautionary 
Approach ) ไดอยางเต็มที่ หรือการจํากัดการนําเขาโดยใชเหตุผลดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ-
สังคม เนื่องจากตามเง่ือนไขใน WTO เก่ียวกับการใชมาตรการทาง SPS ตอการคา จะตองมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรพิสูจนอยางชัดเจนเสียกอน 

- ทําใหประเทศไทยตองแบกรับความเสี่ยงจากผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนําสินคา GMOs จากสหรัฐเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ผลกระทบจาก GMOs ตอระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมที่มีรายงานการศึกษา เชน ผลกระทบตอแมลงที่เปนประโยชน ผลกระทบตอจุลินท
รียในดินที่เปนประโยชนตอพืช ผลกระทบตอการสรางปญหา super weed  ปญหาการผสมขามกับ
พืชทองถิ่น เปนตน 

                                                        
2 บทความนี้เตรียมขึ้นจากการศึกษาโดยนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม นักวิจัยโครงการฯ 
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- ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม 
(Multilateral Environmental Agreements : MEAs ) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีความประสงคที่จะเปนภาคีสมาชิก เชน พิธีสารวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากหลักการและแนวปฏิบัติของความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมที่กลาวถึงมีความขัดแยงกับหลักปฏิบัติเรื่อง SPS ในองคการการคาโลก ทั้งน้ี สหรัฐ
ไมไดรวมเปนภาคีใน MEAs ดังกลาว นอกจากน้ี ในเน้ือหาขอตกลง FTA ในบทสิ่งแวดลอม สหรัฐ
ยอมรับขอผูกพันของ MEAs เฉพาะที่ทั้งประเทศไทยและสหรัฐเปนภาคีสมาชิกเทาน้ัน  

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
วัตถุประสงคสําคัญของสหรัฐในการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญา คือ การยกระดับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูเจรจาใหทัดเทียมกับการคุมครองตามกฎหมายของ
สหรัฐ ขอเรียกรองดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมาย Trade Promotion Authority ของสหรัฐ (Sec. 
2102 ขอ b (4) –ii ) และในกรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยตามเอกสารที่ผูแทนการคา
สหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภาสหรัฐ 

ขอเรียกรองสําคัญของสหรัฐในดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่จะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย คือ  

-  ตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 
ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย  

- ตองการใหประเทศคูเจรจาเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (UPOV 
1991) ซึ่งหมายถึง การใหยอมรับนําเอาระบบการคุมครองพันธุพืชตามระบบ UPOV มาใชในการ
คุมครองพืช 

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ที่อาจเกิดขึ้น
จากขอเรียกรองดังกลาวของสหรัฐ มีในหลายมิติ คือ 

- ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน ใหการคุมครองเฉพาะจุลิทรียที่มีการประดิษฐ
คิดคนขึ้นเทาน้ัน ไมรวมถึงพืชและสัตว ซึ่งเปนการใหความคุมครองที่สอดคลองกับพันธกรณีภายใต
ตามความตกลงทริปส (TRIPs) ในองคการการคาโลกอยูแลว 

การขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภท จะสงผลกระทบตอการกํากับ
ดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางไมเปนธรรม 
ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน ฯลฯ เนื่องจากตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร ไมมีขอกําหนดที่พิจารณาถึงแหลงที่มาของ
พันธุกรรมที่ใชเปนฐานในการประดิษฐ ไมมีเง่ือนไขเร่ืองการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
ระหวางผูประดิษฐ กับบุคคลหรือชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมที่เปนฐานในการประดิษฐ  

ดังน้ัน ถามีการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยังพืชและสัตว จะทําใหเกิดปญหาการแยงชิง 
ฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชประโยชนโดยมิชอบ หรือที่เรียกกันวา Bio-piracy มากขึ้น สราง
ผลกระทบตอการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
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- ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยในการคุมครองพันธุพืช ซึ่งในกรณี
นี้ คือ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เน่ืองจากหลักการ เง่ือนไข แนวปฏิบัติในการ
คุมครองพันธุพืชตามกฎหมายคุมครองพันธุพืช แตกตางกับกฎหมายสิทธิบัตรและระบบการ
คุมครองตามอนุสัญญา UPOV 1991 อยางมาก  

ตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะ( sui generic 
system) จัดทําขึ้นโดยใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย ซึ่งเปนสังคม
เกษตรกรรม ใหการคุมครองทั้งพันธุพืชใหม และพันธุพืชที่มีอยูเดิมในปา หรือในชุมชนทองถิ่น มี
การผอนปรนเง่ือนไขการคุมครองพันธุพืชใหมไมใหเขมงวดจนเกินไป เพ่ือลดผลกระทบตอ
เกษตรกร มีขอกําหนดเร่ืองการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมระหวางนักปรับปรุงพันธุ กับ
ภาครัฐหรือกับชุมชนทองถิ่นจากการนําเอาพันธุพืชปา หรือพันธุพืชพ้ืนเมืองไปใชเปนฐานในการ
ปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหการใชประโยชนจากพันธุพืชเปนไปอยางยั่งยืน มีความเปนธรรม และเปนการ
คุมครองสิทธิของเกษตรกรดวย 

แตในระบบกฎหมายสิทธิบัตร และอนุสัญญา UPOV 1991 3  ไมไดมีขอกําหนดดังกลาว
ขางตน มุงเนนใหการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชเปนหลัก ใหการคุมครองเฉพาะพันธุพืช
ใหม ไมรวมถึงพันธุพืชปาและพันธุพืชพื้นเมือง ดังนั้น ถาตองปรับเปลี่ยนระบบการคุมครองพันธุพืช
ของไทยใหเปนไปตามกฎหมายสิทธิบัตร หรืออนุสัญญา UPOV ฉบับป 1991 ซึ่งมีลักษณะการ
คุมครองใกลเคียงกับระบบสิทธิบัตร จะกอใหเกิดผลกระทบตอการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ นําไปสูปญหาความไมเปนธรรมในการใชประโยชนจากพันธุพืชของไทย 
ผลกระทบตอการสิทธิเกษตรกร เปนอุปสรรคตอการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
อยางยั่งยืน 

- ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ซึ่งตามอนุสัญญาฯ มีขอกําหนดเร่ืองการแจงขอ
อนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมลวงหนา เรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและ
เทาเทียม เร่ืองการเคารพภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ถาประเทศไทยตองนําระบบสิทธิบัตรพืชและสัตว 
หรือการคุมครองพันธุพืชตามระบบ UPOV มาใช จะเปนอุปสรรคอยางยิ่ง ตอการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดหรือเง่ือนไขดังกลาวที่เปนพันธกรณีภายใตอนุสัญญา CBD 
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เปดประเดน็สิ่งแวดลอม FTA ไทย-สหรัฐฯ (4) 
    

โครงการ การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
          เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการเสรีไทยไทย-สหรัฐฯ4 

                                  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
.............................................................................................................................................  
 
ดานการลงทุนและการบริการ 
  การขยายตัวของการคาบริการของโลกในรอบทศวรรษที่ผานมาสูงกวาการคาสินคามาก 
เปนที่คาดการณวาแนวโนมในอนาคตจะยังขยายตัวอยางตอเน่ืองไปอีกกวารอยละ 8 ตอป เม่ือ
ตลาดบริการในประเทศพัฒนาแลวเริ่มอ่ิมตัว กอปรกับการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคบริการใน
ประเทศกําลังพัฒนา ทําใหมีการผลักดันโดยประเทศพัฒนาแลวเพ่ือเปดตลาดการคาบริการและ
การลงทุนในเวทีการเจรจาการคาขององคกรการคาโลก (WTO) 
  นิยามหรือการจัดประเภทการคาบริการของ WTO กวางขวางมาก แตการเจรจาภายใต
กรอบของขอตกลงทั่วไปเรื่องการคาบริการ (GATS) นั้นคืบหนาไปชามาก  ผลของการเจรจารอบ 
Cancun ทําใหอเมริกาหันมาใชขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) เปน Political Economics 
Diplomacy อยางเรงรีบโดยมักจะอิงกรอบ(Template) ที่เคยทําไวแลวกับประเทศกอนหนาๆ เปน
รูปแบบอางอิง ทําใหแนวทางการเจรจา FTA มีทิศทาง 2 อยาง คือ (1) มักจะเปนแบบ ++ คือ
นอกจากจะเพ่ิมเง่ือนไขและ(บีบ)ขอตกลงเพิ่มเติมจาก WTO แลว ยังเพิ่มจาก FTA ที่ทํากอนหนา
นั้นๆ อีกดวย การทําเชนน้ีนอกจากวาไมวาจะเปนธรรมกับประเทศคูเจรจาของอเมริกา(โดยแรงบีบ
ทางการเมืองและจากการลอบบี้ของกลุมผลประโยชนภายใตประเทศที่มีกําลังทางการเมือง) แลว
ยังเปนการสรางที่เกิด(ทางลัด) ของการเขาสูผลประโยชนที่เกิดจากการตอรองโดยขาดสมดุลของ
อํานาจ คณะผูวิจัยยังไมพบขอยกเวนจากคํากลาวนี้สําหรับประเทศใดๆ เลย (2) กรอบการเจรจา
แตละดานไมมีรูปแบบที่เปนกลไกชัดเจนดังเชน การเจรจาในกรอบพหุภาคี เชน WTO ที่มีการตก
ลงในคํานิยามและการกําหนดวิธีการเจรจา (Modality) กอน เปนตน 
  เน่ืองจากเหตุผลในขอ (2) ที่กลาวมาน้ีเอง ทําใหการวิจัยประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมของการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ทําไดไมงายนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงยอมขึ้นอยูกับ
ผลการเจรจาขั้นสุดทาย ผลกระทบขั้นสุดทายที่จะไดยอมอยูกับวิธีการ แนวทาง และกรอบของการ
เจรจา 
 
 
 

                                                        
4 บทความนี้ เตรียมขึ้นจากการศึกษาโดย ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย และ รศ. ดร. สิตานนท  เจษฏาพิพัฒน 
นักวิจัยโครงการฯ 
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   สวนที่ตองพิจารณาอยางมาก ก็คือ ในเรื่องสิ่งแวดลอมน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสียมีทั้งทางตรง
และทางออม ประชาชนที่ไมเก่ียวกับเรื่องที่เจรจากันเลยก็ยังตองแบกรับภาระของผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ในฐานะที่เปนสมาชิกสวนหนึ่งของทั้งสังคม แตผลประโยชนทางธุรกิจน้ันกลับจะตก
โดยตรงแกนักลงทุน(ทั้งในและนอกประเทศ) สังคมทั้งหมดตองแบกรับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินตามขอตกลง โดยเฉพาะในกรณี FTA ทําใหเกิดการลงทุนทางดาน
อุตสาหกรรมที่สูงขึ้น หากแตวามาตรการในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสารเคมีและกาก
ของเสียอันตรายไมมีการปรับปรุงใหดีขึ้นตาม ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในทางลบก็ยอมหลีกเลี่ยง
ไดยาก นอกจากนี้แนวโนมในปจจุบันสหรัฐฯมีการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีมลพิษในรูป
สารเคมีและกากของเสียอันตรายมายังภูมิภาคแถบเอเชีย เชน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสและ
อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งตนทุนในการบําบัดของเสียอันตรายเพื่อใหไดตามมาตรฐานของ
สิ่งแวดลอมในสหรัฐฯสูงมาก มีผลใหการยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเหลาน้ีมายังประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถลดตนทุนในสวนนี้ไดบาง และสหรัฐฯก็ทราบดีวาการจะยกมาตรฐานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศกําลังพัฒนาคงถูกคัดคานจากผูประกอบการทองถิ่นเอง จึงเปนเร่ืองที่นาเปนหวงวา FTA 
อาจมีผลใหเกิดมลพิษทางอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้นได 
  อยางไรก็ดี หากไทยใชเร่ืองของกรอบความรวมมือระหวางกัน (Co-operation) ในการ
เจรจา FTA ใหเปนประโยชน ก็อาจมีทางท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมใหดีขึ้น 
และลดมลภาวะไดบาง เพราะถึงอยางไรสหรัฐฯ ก็ยังคงมีสวนตาง (margin) ของกําไรอยู หาก
จะตองเพ่ิมตนทุนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยใหสูงกวาสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
เทียบกับคาใชจายดานการจัดการส่ิงแวดลอมหากลงทุนในสหรัฐฯ 
            ฉะน้ัน  FTA ก็ใชวาจะมีอันตรายไปทั้งหมดตอสิ่งแวดลอมและสวัสดิการทางสังคมของ
ประชาชน โดยการเจรจาในภาคบริการคาดวาจะยึดกรอบของ GATS เปนหลัก ซึ่งครอบคลุม
กวางขวางมากและเปนเรื่องของการสงเสริมการลงทุนโดยแท ถาเปนเชนน้ันจริง ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมโดยตรงที่เปนบวกอาจเกิดจากการสงเสริมการลงทุนในสาขาบริการสิ่งแวดลอม เชน 
การใชเทคโนโลยีสะอาด แตผลบวกน้ันอาจตองแลกมาดวยเง่ือนไขการลงทุนที่เปดกวางให
ภาคเอกชนเขามาทําหนาที่แทนรัฐ เชน การตรึงราคา การจัดการกับกําไรที่ได การใหหลักประกัน
ในเร่ืองเวลาและการดูแลการแขงขันภายในประเทศ เปนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด การเจรจา 
FTA จึงตองมีกรอบที่ชัดเจน เชื่อถือไดวากอใหเกิดความเปนธรรมกับคูเจรจาทั้งสองฝาย และเปด
โอกาสใหมีสวนรวมจากสังคมมากที่สุด สังคมเองตองมองวาเปนเรื่องสําคัญดวย 
             การศึกษาของ UNDP เม่ือป 2003 แสดงความหวงใยวาการเปดเสรีภาคบริการดาน
สิ่งแวดลอมอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนามนุษย (Human Development) ในมิติที่สําคัญ 
เชน  

• ทําใหคนจนไมอาจเขาถึงหรือขาดโอกาสเขาถึงบริการที่เปลี่ยนไปอยูในมือเอกชน 

• หรือประชาชนจะเขาถึงบริการแตจะเกิดคาใชจายเพ่ิมจนอาจจะเกิดปญหาดานคาใชจาย
ของครัวเรือนได 
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• ทําใหเกิดการไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจภายในประเทศและจากภายนอกประเทศที่
มีทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกวามาก 

• ตัดโอกาสของชุมชนที่พยายามจัดการกับปญหาของตนเองผานทางโครงการที่เปน 
Commununity-based และทําใหธุรกิจดานบริการส่ิงแวดลอมขนาดเล็กอยูไมไดในระยะยาว 

• ทําใหเกิดการนําไปสูการผูกขาดและยึดโยงกับเทคโนโลยี”ชางเผือก” จากตางประเทศ 

• ตัดโอกาสของการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพราะตองพึ่งพาเทคโนโลยี 
“ชางเผือก” หรือขาดตลาดสําหรับเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ-

สังคมของประเทศ 

• เปดชองใหกับการฉอราษฎรบังหลวง 
• ขาดหลักประกันพ้ืนฐานทางสังคม (Basic Social Safety nets) ที่เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของพลเมืองในการบริการจากรัฐ 
 
รวมความไดวาการเปดเสรีอาจจะทําใหสังคมออนเปลี้ยทางความคิด ทางเศรษฐกิจ (เพราะ

ตองพ่ึงพา) และทางสังคม (เพราะไมตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน)ในขณะที่นักลงทุน (ในและ
ตางประเทศ)ตักตวงเอากําไรแลกเปลี่ยนกับการยื่นตัวเขามา”ชวย”รัฐแกปญหา 

ประเด็นสําคัญนาจะอยูที่การกําหนดสาระและรูปแบบการเขาสูการเจรจา FTA วามีความ
พรอมเพียงใดและมีหลักประกันการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียอยางไร 

ผลการวิจัยของหลายสํานักชี้ใหเห็นวาการลงทุนเกิดจากแรงจูงใจที่เปนพ้ืนฐานของประเทศ
นั้นๆ โดยรวม ไมใชนโยบายสงเสริมการลงทุน กอปรกับประเทศประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการ
ลงทุนที่เปดมากอยูแลว ผูวิจัยเชื่อวาคณะผูเจรจานาจะกําหนดเพดานของผลประโยชนที่จะใหไดแก
สหรัฐฯ แลวพุงความสนใจไปที่การยุติขอพิพาท (Dispute Settlement) มากกวาการพยายามหา
แรงจูงใจใหม ๆเปนการเพ่ิมเติมไปจากปรกติที่กฎหมายการลงทุนไดใหไวแลว อีกทั้งไมเอาเร่ือง
สิ่งแวดลอมเปนขอประนีประนอมผลประโยชนดานอ่ืน ๆ  

 
ทั้งน้ีมีขอสังเกตในสวนที่เชื่อมโยงระหวางการลงทุนและกรณีพิพาทดังตอไปน้ีคือ  

• ในอดีตกรณีขอพิพาท ในเร่ืองการลงทุนมีสวนมาจากคูกรณีของสหรัฐฯ ยึดความตกลง
พหุภาคีดานส่ิงแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements – MEAs) ที่ตนเปนภาคีอยูแต
สหรัฐฯ ไมไดเปนภาคีดวย เชน กรณีพิพาทระหวางบริษัท SD Myers ของสหรัฐฯ กับประเทศ
แคนาดา และโดยสวนมากสหรัฐฯ จะไมคอยเปนภาคีของ MEAs เชน Basel Convention CBD 
และ Kyoto Protocol เปนตน 

• ความหมายของ”การลงทุน” ที่มีการใชในFTAกรณีที่ไทยเซ็นไปแลวกวางมาก เพราะ
รวมไปถึงหนี้และทรัพยสินทางปญญา (IPRs) ที่โดยปรกติไมถือเปนการลงทุน กรณีนี้จําเปนตองหา
ขอยุติใหไดและตองมีการติดตามตรวจสอบอยางใกลชิด โดยรับฟงความเห็นจากภาคเอกชนดวย ที่
จะยุงยากมากขึ้นคือการเจรจาในรมของ WTO ที่อาจจะเกิดในอนาคตจะทําอยางไร 
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• แมวาใน text ที่มีอยูจะยอมใหเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขาเปนเง่ือนไขในเรื่องการลงทุน ใน
สวนของ performance requirement แตก็มีขอยกเวนอยูพอสมควร คงตองดูใหดีวาการตีความและ
การพิสูจนจะเปนอยางไร นอกจากนี้ยังไมชัดวาสามารถนําส่ิงแวดลอมมากํากับการลงทุนไดหรือไม 
หากดูในบทของ investment and environment จะเห็นวาขอความยังกํากวมอยู และยังคงให
ความสําคัญกับการคุมครองการลงทุนเปนหลักเหนือมิติอ่ืนๆรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดลอม 

• การใช  Chapter 11 (Dispute Settlement) ของ NAFTA เชน Non-treatment, 
MFN, การใช negative list, non-conforming measures คือ การหามใช performance 
requirement เชน การบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศ (domestic content) และการถายทอด
เทคโนโลยี (Technology transfer) เปนส่ิงที่ตองพิจารณาใหดี เพราะเปนสาเหตุของการฟองรองใน
กรณีตางๆ ของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ที่ผานมา การยอมใหเอกชนฟองรัฐได เปน
เร่ืองนาหวงใยและยังไมแนวาภายใตกฎหมายไทยเอกชนตางชาติจะฟองรัฐ(หรือรัฐบาล?) ในศาล
ปกครองไดหรือไม 

 
การสงสัญญาณชัดเจนวาประเทศไทยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมไมใชการลด

ความสําคัญแกการลงทุน แตกลับนาจะเปนการเรียกรองใหคูเจรจาใหความสําคัญใหความสําคัญ
รวมมือกับประเทศไทยในการทําใหธุรกิจหรือการลงทุนมีความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้นดังที่
สหรัฐเรียกรองในทุก ๆ ที่   

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมบางครั้งเกิดขึ้นขามสาขาเศรษฐกิจของการเจรจาและมีผลทาง
สังคมติดตามมาจนยากที่จะเยียวยาไดแมเวลาผานไปนาน (เชนกรณีคลองดาน,Bopal ในอินเดีย 
หรือกรณีหินกรูด-บอนอก) คณะผูวิจัยจึงเห็นวาการเจรจาควรยึดหลักการสากลดานส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนหลัก ขณะเดียวกันใหมีขอมูลและใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
กระบวนการที่เปดกวางใหสังคมไดมีสวนรวมและเพื่อรวมรับผิดชอบอยางชัดเจน 
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เปดประเดน็สิ่งแวดลอม FTA ไทย-สหรัฐฯ (5) 
    

โครงการ การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
          เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการเสรีไทยไทย-สหรัฐฯ 

                                  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
....................................................................................................................................................                   
ดานการยุตขิอพิพาท 
 

  จากการเจรจาระหวางไทย – สหรัฐ ที่ผานมาในสวนของการระงับขอพิพาท สหรัฐฯไดเสนอ
รางของ ขอบทวาดวยการยุติขอพิพาท (Chapter on Dispute Settlement) โดยชี้แจงวาเปนรางที่มี
ตนแบบมาจากความตกลง FTA สหรัฐ – ออสเตรเลีย และเปนความตกลงที่มีความคลายคลึงกับ
ความตกลง FTA สหรัฐฯ – สิงคโปร ดังนั้นในสวนนี้จึงเปนการนําเสนอมุมมองที่อาศัยการ
เทียบเคียงจากบทการระงับขอพิพาทของขอตกลงทั้งสองฉบับ  
 วัตถุประสงคหลักของสหรัฐฯ ในการเจรจาดานการระงับขอพิพาท คือ ตองการใหมีการใช
ระบบของการระงับขอพิพาทระหวางรัฐที่อยูภายใตเง่ือนไขความตกลงเปนการเฉพาะ และตองการ
การดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส ใหประชาชนมีสวนรวม 

ขอเสนอของสหรัฐฯ สําหรับการเจรจา FTA ในบทของการระงับขอพิพาทที่จะมีผลตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

(1) การใหประเทศคูเจรจาจัดตั้งคณะกรรมการรวม (Joint Committee) ที่ประกอบดวย
เจาหนาที่รัฐบาลจากทั้งสองฝาย โดยมี The United States Trade Representative เปนประธาน
รวมกับตัวแทนของอีกฝาย  คณะกรรมการรวมน้ีจะทําหนาที่ในการควบคุมและทบทวนการ
ดําเนินงานตามขอตกลงและเร่ืองของการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดวาการประชุมคร้ังแรกให
คณะกรรมการรวมพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของความตกลงของแตละภาคี และ
เปดโอกาสใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น 

(2) การใหประเทศคูเจรจาใชกระบวนการระงับขอพิพาทในกรณีดานแรงงานและ
สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้--      

     - การปรึกษาหารือ (Consultations) 
      - การเสนอให คณะกรรมการรวม (Joint Committee) พิจารณาและหาวิธีระงับขอพิพาท 
     - การจัดตั้งคณะกรรมการยุติขอพิพาท  (Dispute settlement panel) 

 (3) การใหมีการชดใชคาเสียหายโดยการประเมินดวยเงินประจําป (annual monetary 
assessment) เขากองทุนซ่ึงจัดตั้งโดยคณะกรรมการรวม ที่กําหนดไววาจะไมเกิน 15 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป โดยคณะกรรมการรวมจะเปนผูบริหารจัดการกองทุนดังกลาวเพื่อปรับปรุงดานแรงงาน
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสงเสริมการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองดังกลาวในประเทศที่ถูกฟองรอง 
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ขั้นตอนของการระงับขอพิพาทในขางตน แสดงรายละเอียดไดดังภาพตอไปน้ี 
 
 
 
    Consultation 
    ภาคีรวมหารือ 
 
     60 วัน ไมสามารถระงับขอพิพาทได 

 
   Joint Committee 

   พิจารณา + หาวิธีระงับขอพิพาท 
 
        Dispute Settlement Panel 
        ฝายไทย (1) สหรัฐ (1) + เลือกอีก 1 คน    (อาจสุมเลือกจาก contingent list) 
       

 เสนอผลการตรวจขอเท็จจริง + ขอวินิจฉัยภายใน 180 วัน 
จัดทําเปนรายงานเบ้ืองตน (initial report) 

    
         แจงภาคี แสดงความเห็นตอรายงานเบื้องตน 
 

วันหลังจากวันเสนอรายงานเบ้ืองตน       45 

 
      เสนอรายงานสุดทายแกภาคี 
 
      15 วัน 

 
   ภาคีเปดเผยรายงานตอสาธารณะ     
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    การบังคับใช 
 
       45 วันไมบรรลุขอตกลง 
 
    

  ภาคีรวมกันกําหนดการชดเชยความเสียหาย 
     

    30 วันไมบรรลุขอตกลง/ ไมปฏิบัติ 

    
          ฝายรองเรียนอาจระงับการใหสิทธิประโยชนตามที่ไดแจง 
 
 
 ฝายท่ีถูกรองเรียน ชําระคา Assessment ฝายท่ีถูกรองเรียนขอให panel พิจารณาการระงับ ฯ 

       ใหเหมาะสม 
            ภายใน 60 วัน    ภายใน 30 วัน 

 
 
 ขอสังเกตในเบื้องตนตอผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบที่อาจเกิดขึ้นตอประเทศไทย
จากขอเสนอดังกลาวของสหรัฐฯ มีประเด็นสําคัญ คือ 

• การใชกลไกการปรึกษาหารือกอนที่จะเขาสูขั้นตอนของการระงับขอพิพาท เปนการชวย
ลดกรณีปญหาขอพิพาทที่จะเกิดขึ้นไดในระดับหน่ึง 

• การกําหนดใหใชกลไกของคณะกรรมการรวมเพ่ือพิจารณาขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม มี
ผลไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของคณะกรรมการและขอบเขตอํานาจหนาที่
ที่กําหนดไว กลาวคือ ในเชิงบวก การมีคณะกรรมการรวมซึ่งหากประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและมีความเปนกลาง ยอมทําใหการจัดการดานส่ิงแวดลอมพัฒนาได นอกจากนี้การ
ระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในการใหคําแนะนํายอมเปนการเปดโอกาสเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ในทางตรงกันขามตองมีการกําหนดใหชัดเจนวาคณะกรรมการมีอํานาจเพียง
ใหคําแนะนําจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได  

• ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ซึ่งเปน
จุดออนสําคัญในปจจุบัน จะถูกใชเปนขออางในการฟองรองดําเนินคดีได หากประเทศไทยไม
สามารถพัฒนาและแกไขปญหาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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• การกําหนดใหมีการชดเชยความเสียหาย จะตกเปนภาระของสาธารณชนอยางยิ่งหาก
รัฐบาลไทยไมมีการกําหนดใหชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินมาตรการเพ่ือการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม
ของประเทศซ่ึงเปนการรักษาผลประโยชนสาธารณะโดยรวมที่แมวาจะมีผลกระทบตอการลงทุนของ
ภาคเอกชน ก็ตองใหถือวาใหยึดประโยชนดานสิ่งแวดลอมแกสาธารณะเปน  

• การกําหนดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนการสนับสนุน
หลักการของ Good Governance แตในประเทศไทยยังตองมีการพัฒนากลไกในทางปฏิบัติให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

• การกําหนดใหมีคา Assessment จายเขากองทุนที่ คณะกรรมการรวม ตั้งขึ้น ทําให
ประเทศไทยตองมีการเตรียมการดานกฎหมายรองรับอยางรัดกุมและตองม่ันใจวาสามารถนําไป
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิผล 

แมวาภายใตเง่ือนไขเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในขางตนจะมีกระบวนการและเงื่อนไขที่
ชัดเจน แตเน่ืองจากระบบการระบบขอพิพาทดังกลาวน้ีเปนกรณีที่ใชเฉพาะสําหรับขอพิพาทระหวาง
รัฐกับรัฐเทาน้ัน ซึ่งจะไมไดครอบคลุมถึงกรณีที่เปนขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี ดังที่มีหลายกรณีไดเกิดขึ้นแลวในตางประเทศ ดังน้ันในสวนของการ
ระงับขอพิพาทจึงตองมีการพิจารณาและตองเตรียมการอยางรอบคอบโดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับ
ขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชนดวย 
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การคาเสรีกับประเด็นทางสิ่งแวดลอม 
ทานผูหญิง ดร.สุธาวลัย  เสถียรไทย 

 
1) ประเด็นการคากับสิ่งแวดลอม 
 ความสัมพันธระหวางการคาและสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน การคาถือเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนนอนเม่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นก็ยอมมีแนวโนมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งในรูปของการมีมลภาวะและกากของเสียทั้งอันตรายและไมอันตรายที่สูงขึ้นจากการ
ผลิตและการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนําเขามาใช
ประโยชน อยางไรก็ดี มีขอถกเถียงจากนักเศรษฐศาสตรวากิจกรรมทางเศรษฐกิจนํามาซ่ึงรายไดที่
สามารถนําไปใชในการปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได นอกจากน้ี ถาเรา
สามารถทําใหราคาของสินคาสะทอนตนทุนที่แทจริงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดก็
อาจมีผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมกอผลเสียหายตอส่ิงแวดลอม  และแนวคิดแบบน้ีนี่เองที่ทําให
เกิดการสรุปวาการเปดการคาเสรี (trade liberalization) ไมจําเปนตองสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
เสมอไป เพราะนอกจากการคาเสรีจะกอใหเกิดการเพ่ิมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งนํามาซ่ึงการ
เพ่ิมของรายไดแลว ถาราคาสินคาและบริการสะทอนตนทุนที่แทจริง ก็จะเกิดสมดุลของการเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ถาการคาเปนไปในทิศทางที่สงเสริม
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ก็ยอมไมเพ่ิม
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวไมใชวาจะเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป 
โดยเฉพาะนักสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่จะไมเห็นดวยตอความคิดดังกลาว เน่ืองจากสวนหน่ึงไมเชื่อ
วากลไกตลาดที่มีอยูจะสามารถทําใหเกิดการสะทอนตนทุนที่แทจริงของสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง 
และจากหลักของเอนโทรป (Entropy Law) คงไมมีเทคโนโลยีใดที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอมไดจริง 
 นอกจากแนวคิดที่คอนขางจะขัดแยงกันระหวางนักเศรษฐศาสตรกับนักสิ่งแวดลอม ยังมี
แนวความคิดของนักพัฒนา ซึ่งสวนมากมาจากประเทศกําลังพัฒนา ที่มีตอเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการคาและส่ิงแวดลอมในลักษณะที่มองวาประเทศกําลังพัฒนามีความยากจนและตองการ
การคาและการลงทุนจากประเทศพัฒนาแลว แตประเทศพัฒนาแลวกลับพยายามใชประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมมากีดกันทางการคา เพ่ือปกปองผลประโยชนและตลาดภายในที่ตนเสียเปรียบดาน
ตนทุนกับประเทศกําลังพัฒนา (Non-trade barriers หรือ NTB) และภายใตการเจรจาทางการคาไม
วาเปนพหุภาคีเชน WTO หรือ การทําการคาแบบทวิภาคีก็ยังมีแนวโนมของการใชประเด็นทาง
การคามาเพ่ือเอ้ือประโยชนกับประเทศพัฒนาแลวที่มีอิทธิพลสูงกวา ทั้งน้ีในการทําการตกลง
ทางการคาเสรี (Free Trade Agreement หรือ FTA) ของสหรัฐฯ ก็ไดมีการนําเอาประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมเขามาใช ดังจะไดมีการกลาวถึงในรายละเอียดเปนกรณีศึกษาในบทความนี้ตอไป 
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2) การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Review) กรณี FTA ไทย-สหรัฐฯ5 
 การเจรจาตกลงทําการคาเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Trade) ที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศตางๆ 
รวมทั้งไทย มีการนําประเด็นดานส่ิงแวดลอมเขามาเปนประเด็นเจรจา โดยสาระสําคัญคือ การ
กําหนดใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอมของทั้งสองฝายใหอยูในระดับสูง (high level of protection) 
และมีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ (effectively enforce environmental 
laws) ทั้งน้ีเหตุผลหลักๆ อาจมีอยู 2 ประการคือ สหรัฐฯ มีการสมมติฐานวาประเทศคูคาที่เปน
ประเทศกําลังพัฒนา มีตนทุนในการผลิตที่ต่ํากวาสหรัฐฯ เพราะผูประกอบการสามารถผลักภาระ
ของตนทุนดานสิ่งแวดลอมในการผลิตใหสังคมแบกรับได เน่ืองจากการบังคับใชกฎหมายของ
ประเทศเหลาน้ีกระทําไดไมเต็มที่ อีกประการหนึ่ง สหรัฐฯ ตองการเปดตลาดสินคาและบริการใหมๆ 
ซึ่งดานส่ิงแวดลอมเอ้ือใหเกิดโอกาสดังกลาวไดเปนอยางดี 
 ภายใตกฎหมายของสหรัฐคือ Executive Order No.13141 สหรัฐฯ ไดกําหนดแนวทางใน
การประเมินดานสิ่งแวดลอม (Guidelines for Implementation of Executive Order 13141 : 
Environmental Review of Trade Agreements) ในรูปการจัดทํารายงานทบทวนดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Review) ของการทํา FTA กับประเทศคูคาทุกประเทศ ซึ่งในกรณีของประเทศไทย
เอง แมวาจะไมมีกฎระเบียบใดๆ ใหประเทศไทยตองทํารายงานทบทวนดานสิ่งแวดลอมดังกลาว แต
ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็ไดสนับสนุนใหทางสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI) ศึกษาและทบทวนผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เปนผลมาจากการทํา 
FTA กับสหรัฐฯ โดยการศึกษาไดประเมินผลกระทบทั้งโดยตรงและทางออม กลาวคือ ผลกระทบ
โดยตรงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงดานกฎหมายและกฎระเบียบ ดานสิ่งแวดลอม(regulatory 
effects) และการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ (economic effects) ที่เปนผลมาจากการทํา FTA และ
ผลกระทบทางออมที่อาจผานกลไกกฎหมายที่มีอยูในบทอ่ืนๆ เชน กลไกการฟองรองตางๆภายใต 
FTA 
 ทั้งน้ีการศึกษาไดวิเคราะหทั้งเนื้อหา (text) ของขอตกลง FTA ที่จะเก่ียวของกับดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก บทที่วาดวยสิ่งแวดลอม บทการลงทุน บทดานการ
บริการ บทดานการเกษตร บทดานทรัพยสินทางปญญา และบทดานการระงับขอพิพาท นอกจากน้ี
ยังมีการศึกษาประเด็นเฉพาะ (specific issues) เชน สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMO) และเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 
 
 
 
 

                                                        
5 โครงการ “การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม(Environmental Review)เพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจาเขต
การคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” ท่ีสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 



 ภาคผนวก ก-23 

 
 สาระหลักที่การศึกษาไดคนพบคือ ความขัดแยงกัน (inconsistency) ระหวางบทวาดวย
สิ่งแวดลอมและบทอ่ืนๆ โดยเฉพาะบทวาดวยการลงทุน กลาวคือ ในขณะที่บทสิ่งแวดลอมหรือ 
Environmental Chapter มีการเนนการคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูงและการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ แตในบทอ่ืนๆ เชน บทการลงทุน (Investment Chapter) กลับมีผล
ใหการพยายามคุมครองสิ่งแวดลอมอาจกระทําไดยากขึ้นหรือไมไดเลย หากการกระทําดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุน โดยในบทการลงทุนไดมีกลไกที่อนุญาตใหเอกชนหรือผูลงทุน (สหรัฐฯ) 
สามารถฟองรัฐบาลคูคาได ถารัฐบาลกระทําส่ิงที่เอกชนเห็นวามีผลกระทบตอการลงทุน (ของนัก
ลงทุนสหรัฐฯ) ซึ่งจะมีรายละเอียดพอจะสรุปไดดังตอไปน้ี 
 
3) ขอสังเกตเกี่ยวกับบทสิ่งแวดลอม (Environmental Chapter) ภายใต FTA ของสหรัฐฯ 
 สาระสําคัญของบทสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯกําหนดไวใน FTA ไดแก 

1) จะตองใหความสําคัญกับการคุมครองดานส่ิงแวดลอม โดยกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
จะตองใหความคุมครองในระดับสูง (high level of protection) ตอสภาวะแวดลอม ตลอดจนใหมีการ
ดําเนินงานทุกวิถีทาง เพ่ือปรับปรุงกฎหมายเหลาน้ีใหดีขึ้นอยูเสมออีกดวย  

2) ใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ (effectively enforce 
environmental laws)  

3) ไมใหมีการผอนปรนความคุมครองตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการคาและการลงทุน  

4) ใหมีขั้นตอนของการระงับขอพิพาทระหวางรัฐตอรัฐ ในกรณีที่การบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลกระทบตอการคาทวิภาคี  
 ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา เร่ืองของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายถือไดวาเปนเรื่องภายใน
หรืออํานาจอธิปไตยของแตละประเทศ อยางไรก็ดี สหรัฐฯ ไดกําหนดใหคูเจรจาทั้งสองฝายเขามามี
บทบาทในการตัดสินวาฝายใดฝายหนึ่งมีการคุมครองดานส่ิงแวดลอมหรือการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไรได ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหเกิดการแทรกแซง
ของตางประเทศในการดูแลกิจกรรมภายในของไทย นอกจากนี้ยังเปนประเด็นที่นําไปสูการเกิดขอ
พิพาทไดดวย หากไมสามารถตกลงกันไดระหวางผูที่ชี้ใหเห็นวาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถบังคับใช
กฎหมายส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพกับฝายผูที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมายดังกลาว ซึ่งแมวา
เรื่องนี้อาจจะดูเสมือนมีประโยชนตอไทยบางในการทําใหเกิดการคุมครองดานส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น แต
ก็กลายเปนเรื่องที่ตางชาติมาเปนผูมากําหนดสิ่งที่ควรจะเปนหนาที่และความพรอมของไทยเอง 
 นอกจากน้ีในความเปนจริงแลวประสบการณของการทําการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ 
NAFTA ไดแสดงใหเห็นวาแมบทส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม แตบทอ่ืนๆ เชน บท
การลงทุนกลับสงผลตรงขามใหรัฐบาลคูเจรจาการคาไมสามารถออกกฎหมายคุมครองดาน
สิ่งแวดลอมได รวมทั้งการพยายามรักษาพันธกรณีตามขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
(Multilateral Environmental Agreements หรือ MEAs) ก็กลับกระทําไดยากขึ้นภายใต FTA  
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4) ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมในบทการลงทุน (Investment Chapter) 
 บทการลงทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนไดรับการคุมครองทั้งจากการเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเทาเทียมจากประเทศคูคา (ในรูปของ National Treatment(NT) หรือ Most Favoured Nation 
(MFN) หรือ Minimum Standard) การใหความคุมครองวานักลงทุนไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
ประเทศคูคาอาจตองการ (performance requirement (PR)) และการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการ
โดยรัฐ (indirect expropriation) ทั้งน้ีการคุมครองนักลงทุนดังกลาว สามารถกระทําไดผานกลไก
การระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐภายใตบทการลงทุน (Investor-State Dispute 
Settlement) ซึ่งเปดโอกาสใหนักลงทุนสามารถฟองรัฐได หากนักลงทุนเชื่อวามีการละเมิดการ
คุมครองการลงทุนในประเด็นตางๆท่ีกลาวขางตน ซึ่งกลไกดังกลาวน้ีเองที่อาจสงผลกระทบตอการ
คุมครองสิ่งแวดลอมได 
 ทั้งน้ีประสบการณของ NAFTA ไดชี้ใหเห็นถึงการเกิด Roll-back หรือ การที่เอกชนใชกลไก 
Investor-State Dispute Settlement แลวมีผลใหรัฐไมสามารถออกกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมได 
 

ตารางที่ 1 ตวัอยางกรณพีิพาทกับนักลงทุนสหรัฐภายใตขอตกลง NAFTA 
กรณีที ่ เอกชนผู

ฟองรอง 
รัฐบาลที่ถกู

ฟอง 
ประเด็นฟอง ผลลัพธ 

1 
(1996) 

Ethyl Corp. 
(USA) 

Canada การส่ังหามการนําเขา
สาร MMT ของรัฐบาล 
Canada ดวยเหตุผล
ดานส่ิงแวดลอมจํานวน
เงิน US$250 ลาน 

มีการตกลงกันนอกศาลโดย
รัฐบาล Canada จายบริษัทของ
สหรัฐฯ ไป US $13 ลาน และ
ยกเลิกการประกาศหามการ
นําเขาสาร MMT ดวยในป 
1998 

2 
(1999) 

Methanex 
Corp. 

(Canada) 

USA การส่ังหามการใชสาร 
MTBE โดยรัฐตางๆใน
สหรัฐดวยเหตุผลดาน
ส่ิงแวดลอม 
จํานวนเงิน US$ 970 

คดียังไมส้ินสุด 
 

3 
(1998) 

S.D. Myers 
(USA) 

Canada การส่ังหามสงออก PCB 
ชั่วคราว โดยรฐับาล 
Canada 
จํานวนเงิน US$ 50 
ลาน 

คณะ tribunal ตัดสินใหรัฐบาล 
Canada ผิดในสวนของ 
National treatment แตยัง
ไมไดกําหนดจาํนวนเงินที่
รัฐบาลจะตองจายคาเสียหายให
บริษัท 
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จากการศึกษาขอพิพาทของ NAFTA ที่ผานมา กรณีของ Ethyl Corp. อาจถือวาเขาขาย
ของการทําใหเกิด Roll-back เพราะนอกจากรัฐบาล Canada จะแพในศาลและตองชดใชคาเสียหาย
ใหกับบริษัทสหรัฐแมวาจะไมใชจํานวนเงินสูงดังที่ถูกฟองก็ตาม แตที่สําคัญคือยังมีการยกเลิกการ
ประกาศหามนําเขาสาร Methyl cyclo pentadienyl manganese tricabunyl หรือ MMT ในที่สุด 
อยางไรก็ดี มีนักวิชาการบางกลุม  (Neumyer,2001)ใหเหตุผลวาการหามการนําเขา MMT ของ
รัฐบาล Canada   มาจากการถูกกดดันโดยกลุมผลประโยชนที่ผลิตรถยนต เพราะสาร MMT อาจมี
ผลเสียตอระบบเคร่ืองยนตมากกวาเปนเหตุผลทางสิ่งแวดลอม และรัฐบาล Canada ก็มีการยกเลิก
ประกาศหามดังกลาวในที่สุดเพราะยังขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนความอันตรายของ
สารดังกลาว แตจะดวยเหตุผลอะไรก็ตาม ในที่สุดรัฐบาล Canada ก็ตัดสินใจยกเลิกกฎหมายที่อาจ
มีผลตอส่ิงแวดลอมเน่ืองจากการทํา FTA 

สวนกรณี Methanex จะคลายกับกรณี Ethyl Corp. แตคราวนี้ บริษัท Methanex ของ 
Canada ฟองรัฐบาลสหรัฐ เน่ืองจากทางสหรัฐมีการหามการใชสาร methyl tertiary-butyl ether 
หรือ MTBE ในรัฐ California ซึ่งบริษัท Methanex เปนผูผลิตสาร methanol ซึ่งเปนตัวประกอบ
สําคัญในการผลิตสาร MTBE อีกที ทั้งน้ีการหามใชสาร MTBE ของสหรัฐ มาจากผลการวิจัยที่บง
ชี้ใหเห็นถึงอันตรายจากสารดังกลาว แตแมวาเวลาลวงเลยมา 6 ปแลว คดีนี้ก็ยังไมสิ้นสุด ซึ่งถา
สหรัฐแพ เชนคดี Ethyl Corp. ก็ทําใหเขาขาย Roll-back hypothesis ได แตแมวาถาสหรัฐชนะก็ยัง
เปนประเด็นที่สหรัฐตองใชเงินหลายลาน US$ เพ่ือตอสูปกปองการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองดาน
สิ่งแวดลอมอยูดี  

นอกจาก 2 กรณีที่เปนกรณีเกาแลว เม่ือป 2001 ยังมีกรณีฟองรองใหมโดยบริษัท 
Crompton ของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตยาฆาแมลงที่ใชสาร lindane ซึ่งเปนสารประเภท Persistent 
Organic Compound (POP) ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล Canada ซึ่งพยายามที่จะใหมีการ 
phase out ยาฆาแมลงดังกลาว ทั้งน้ีบริษัท Crompton ฟองรัฐบาล Canada วาละเมิดการคุมครอง
การลงทุนของ NAFTA เน่ืองจากนโยบายดังกลาวจะสงผลดีกับผูผลิตสารทดแทน lindane ที่เปน
สัญชาติ Canada เอง กรณีนี้ยังไมตัดสินแตถารัฐบาล Canada แพ ก็เขาขายที่เอกชนทําใหเกิด
อุปสรรคตอการ phase out สารเคมีอันตราย ซึ่งเปนนโยบายที่มีผลดีตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้ประสบการณของ NAFTA ยังแสดงใหเห็นถึงกรณีที่กลไกระงับขอพิพาทดังกลาว
ภายใตบทลงทุน ทําใหการพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีของขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอมกระทําไดยากขึ้นคือ กรณี S.D. Myers ซึ่งรัฐบาล Canada อางความเปนภาคีอนุสัญญา 
Basel ออกกฎหมายหามการสงออก PCB ซึ่งเปนกากของเสียอันตรายขามพรมแดน โดยเฉพาะไป
ยังประเทศที่ไมไดเปนภาคีอนุสัญญา Basel (เชนสหรัฐฯ) ซึ่งทางบริษัท S.D. Myers ของสหรัฐฯได
ฟองรัฐบาล Canada วาเปนการละเมิดการคุมครองการลงทุน เพราะจากการออกกฎหมายหาม
ดังกลาวทําใหบริษัทสหรัฐฯไมสามารถบําบัด PCB ได ในขณะที่บริษัทบําบัด PCB สัญชาติ 
Canada ยังคงดําเนินการได เพราะไมตองสงสารดังกลาวขามพรมแดน คณะ Tribunal ไดตัดสินให
รัฐบาล Canada แพ โดยใหเหตุผลวารัฐบาล Canada สามารถหาวิธีอ่ืนได เชน อาจสนับสนุนให
บริษัท S.D. Myers outsource ใหทางบริษัทใน Canada เปนผูบําบัด PCB แทนได จะไดไมตองมี 
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ปญหาการสง PCB ขามเขตแดน ซึ่งก็จะไมเปนการละเมิดอนุสัญญา Basel แตขณะเดียวกันก็ไม
ตองละเมิดการคุมครองการลงทุนดวย อยางไรก็ดี หากจะปฏิบัติดังน้ันจริง รัฐบาล Canada ก็คง
ตองมีการใหความชวยเหลือหรือสรางแรงจูงใจใหบริษัท S.D. Myers outsource ใหบริษัท Canada 
บําบัด PCB แทน ซึ่งก็หมายความวาการจะปฏิบัติตามพันธกรณีของขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอม กลายเปนเรื่องที่ตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอกชนฟองรอง 

 
สรุป  
จะเห็นไดวาในกรณีการทํา FTA ของสหรัฐฯ การหยิบยกประเด็นดานส่ิงแวดลอมเขามาใน

การทํา FTA ไมใชเพ่ือเปนการคุมครองเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด ฉะน้ันหากจะปองกันไมใหการ
ทํา FTA เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาจจําเปนตองมีการบัญญัติบทสิ่งแวดลอมไวในลักษณะ 
“Carve-out” คือ ไมใหตกอยูในบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับการเปดเสรีการลงทุน เพ่ือปองกันไมให
เกิดแนวโนมที่จะมีกรณีการฟองรองภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement ซึ่งอาจจะทํา
ใหการคุมครองดานสิ่งแวดลอมกลับกระทําไดยากยิ่งขึ้น 
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