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บทที่ 6 
แนวทางการศึกษาทบทวนดานสิง่แวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศ 

ดานการคาของประเทศไทย 
6.1 หลักการ 
หลักการทั่วไป  
1. เปาหมายของกระบวนการขั้นตอนการศึกษาทบทวนฯ เพ่ือทําใหแนใจไดวาขอพิจารณาดาน
สิ่งแวดลอมถูกผนวกไวเปนสวนหนึ่งในเปาหมายและทาทีในกระบวนการเจรจาทางการคา โดย
มุงใหผูกําหนดนโยบายดานการคาและผูเจรจาทําขอตกลงทางการคาเขาใจและไดรับขอมูล
เก่ียวของกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของขอตกลงทางการคาฉบับนั้นๆ กอนที่จะทําการเจรจา  
2. การศึกษาทบทวนฯ จะสําเร็จไดโดยอาศัยเคร่ืองมือหลากหลายชนิด ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ทั้งน้ี การตัดสินวาจะใชเคร่ืองมือใดใหสามารถยืดหยุนไดตามลักษณะที่แตกตางกัน
ไปของขอตกลงแตละฉบับและตามกําหนดเวลาของการทําขอตกลงระหวางประเทศฉบับน้ันๆ 
ในชวงเริ่มแรกของการเจรจาทําขอตกลงการคาฉบับใดฉบับหนึ่ง จําเปนตองมีความคิดเห็นของ
สาธารณะ (public views) เก่ียวกับเปาหมายอยางกวางๆของขอตกลงฉบับนั้นๆ  
3. การศึกษาทบทวนฯ จะตองทําใหทันกอนเวลาที่กระบวนการเจรจาจะเริ่มขึ้นเพ่ือให
ผูเก่ียวของสามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาไปใชในการพิจารณากําหนดทาทีในการเจรจา 
(negotiating positions) และเม่ือไดมีการดําเนินการเจรจาแลว การศึกษาทบทวนฯจะสามารถ
เปนขอมูลใหแกผูกําหนดนโยบายตอไป 

 
6.2 วัตถุประสงค 
1. รัฐบาลจัดทําและเผยแพรเอกสารแนวทางตามคําส่ังของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหแนใจไดวามีการพิจารณาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่
เปนผลกระทบในดานลบและดานบวก ตลอดจนผลกระทบแฝงจากการทําขอตกลงระหวาง
ประเทศ และแนใจไดวาเปาหมายทางดานส่ิงแวดลอมและดานการคามีความสอดคลองกัน 
(เปนไปในทิศทางเดียวกัน) และเปนสวนหนึ่งในกระบวนการจัดทํานโยบาย 
2. จุดเนนที่สําคัญของคําสั่งดังกลาวและเอกสารกําหนดแนวทางการประเมินฯ นี้ อยูที่
กระบวนการในการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอันเปนผลจากขอตกลง
ระหวางประเทศดานการคาที่สําคัญ ทั้งน้ี ในกระบวนการจัดทําการประเมินและการปรึกษาหารือ
กับสาธารณะ (public consultation) จะใหความสําคัญแกแนวคิดและวิถีทางของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (sustainable development) เปนหลัก    
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6.3 กระบวนการจัดทํา  
1. ขอตกลงเบื้องตนและการปรึกษาหารือ (Early Outreach and Consultations)  

1.1 เม่ือมีการเริ่มตนพิจารณาจัดทําขอตกลงระหวางประเทศดานการคาฉบับใดฉบับ
หน่ึง รัฐบาลจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม ทั้งในแงที่เปนขอกังวลและ
ประโยชนที่อาจไดรับ การรวบรวมขอมูลดังกลาวน้ีจะกระทําโดยกระบวนการปรึกษาหารือกับ
สภาผูแทนราษฏร สาธารณชนที่สนใจคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะตางๆ นอกจากน้ัน ทาง
รัฐบาลยังจะสามารถประกาศขอรับความคิดเห็นจากภาคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นส่ิงแวดลอม
และประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการเจรจา 

1.2 ดวยความชํานาญที่มีอยูของหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนานโยบายและเปาหมายดานการคา ดังนั้น ในกระบวนการทําการศึกษาทบทวนฯ 
หนวยงานเหลาน้ีจะใชความชํานาญในการวิเคราะหและนําประเด็นดานสิ่งแวดลอมเสนอตอ
คณะอนุกรรมการคณะตางๆ อยางทันเวลา  

1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในชวงแรกน้ีจะถูกนําไปใชในการพัฒนาเปาหมายและ
ทาทีในการเจรจาทําความตกลงระหวางประเทศดานการคาของประเทศไทย  
 
2. เริ่มเขียนรายงานผลการศึกษาทบทวน (Initiating the Written Environmental Review)  

2.1 รัฐบาลจะริเร่ิมกระบวนการจัดทํารายงานการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของขอตกลงระหวางประเทศดานการคาฉบับใดฉบับหน่ึงนั้น โดยการแจงใหสาธารณชนและ
องคกรภาคประชาชนรับทราบโดยทั่วกันทันทีที่มีขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงฉบับนั้นๆ มากพอ 

2.2 ประเด็นสิ่งแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหโดยคณะอนุกรรมการคณะตางๆ หรือหาก
เห็นสมควรอาจวิเคราะหโดยคณะทํางานที่อยูภายใตคณะอนุกรรมการฯ ในแนวทางนี้  
 
6.4 ขอบเขต 
การกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศดาน
การคา (Determining the Scope of the Environmental Review)  
1. หลักการทั่วไป  
 ก) ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตนี้เปนการแจกแจงประเด็นสําคัญที่จะถูกทําการ 
วิเคราะหอยางจริงจังในรายงานการศึกษาฯ ควบคูไปกับการตัดรายละเอียดของประเด็น
การศึกษาที่ไมสําคัญที่ถูกรวบรวมไวในรายงานฉบับกอนๆ  
 ข) หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนองคกรภาคประชาชนตองเขามารวมในขั้นตอน
กําหนดขอบเขตนี้ตั้งแตเร่ิม เพ่ือใหแนใจไดวามีการศึกษาวิเคราะหมากพอและประเด็นเหลาน้ัน
ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาทันเวลา 
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 ค) การกําหนดขอบเขตของการศึกษาจะครอบคลุมถึงการพิจารณาถึงมิติหลากหลายทั้ง
ทางดานส่ิงแวดลอม สาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง ผลกระทบสะสม (Accumulation 
Impacts) ที่เกิดจาก FTAs ซึ่งประเทศไทยไดทํากับประเทศตางๆ 

ง) รัฐบาลจะรองขอความคิดเห็นและขอวิพากษจากสาธารณชนและภาคประชาชน
เก่ียวกับขอบเขตของรายงานการศึกษาทบทวนฯ ที่จะทําโดยจะประกาศใหรับรู ทั้งจะรวบรวม
ความคิดเห็นที่นาสนใจจากคณะกรรมที่ปรึกษาคณะตางๆดวย 
 
2. ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ   
 2.1 ภาพรวม 
  ก) ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ ประกอบดวย การแจก
แจงแสดงประเด็นปญหาและการเลือกและการลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาที่จะ
ทําการศึกษาฯ  
  ข)  กระบวนการแจกแจงประเด็นปญหาและกําหนดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นปญหามีลักษณะซ้ําๆ ทาทีของการเจรจาจะมีการปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ืองจนกวาจะ
บรรลุขอตกลงกับประเทศคูเจรจา ดังน้ัน ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ 
อาจถูกปรับไดตลอดระยะเวลาของการเจรจา 
 2.2 การแจกแจงประเด็นปญหา 
  ก)  กระบวนการกําหนดขอบเขตในขั้นตอนนี้ มีจุดมุงหมายคือทําการแจกแจง
ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นหากมีการลงนามขอตกลงทางการคาฉบับ
นั้นๆ ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ทั้งน้ีในการศึกษาทบทวนฯ ไมจําเปนตองทํา
การวิเคราะหผลกระทบทั้งหมดที่ถูกหยิบยกขึ้นมา 
  ข) การขอขอมูล 
  - กระบวนการกําหนดขอบเขตจะดําเนินไปโดยการอาศัยความรูจากหนวยงาน
ตางๆ ที่มีความชํานาญในเรื่องตางๆ ที่ถูกนํามาพิจารณา รวมทั้งความคิดเห็นจากสภาผูแทนรา
ษฏร สาธารณชนและองคกรภาคประชาชน ตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะตางๆ 
  - ในกรณีที่มีผลตอกฎระเบียบขอบังคับในระดับรัฐ สวนทองถิ่น ตลอดชุมชน
ของชนเผาตางๆ  รัฐบาลจะทําการปรึกษาหารือกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ รวมทั้งจาก
แหลงขอมูลสําคัญอ่ืนๆ  
 2.3 ขอมูลที่เก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตการศึกษาทบทวนฯ 
  ก) ขอมูลที่ตองใชนํามาพิจารณาในกระบวนการกําหนดขอบเขตการศึกษา
ทบทวนฯ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ดังนี้ 
  (1) ขอบเขตและเปาหมายของขอตกลงฉบับนั้นๆ 
  (2) แนวทางตางๆ ที่เปนไปไดในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของ
ขอตกลงฉบับดังกลาว 
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  (3) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในลักษณะตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
  ข) การทําใหแนใจไดเก่ียวกับขอบเขตที่แทจริงของขอตกลงการคาฉบับน้ันๆ 
(Ascertaining the Scope of the Proposed Trade Agreement) โดย 
  (1) คณะตางๆ ที่รับผิดชอบการเจรจาควรมีความสัมพันธใกลชิดกัน  
  (2) ตองแนใจไดวาขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ สะทอนถึงประเด็น
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นไดจริง 
  ค) การทําใหแนใจไดเก่ียวกับทางเลือกตางๆ ที่จะใชในการวิเคราะห 
  (1) การกําหนดขอบเขตจะชวยแจกแจงใหเห็นทางเลือกในการเจรจาหลายๆ 
ทาง รวมทั้ง ทางเลือกในการจัดการผลกระทบส่ิงแวดลอมทั้งเชิงบวกและลบที่จะเกิดขึ้น 
  (2) กระบวนการกําหนดขอบเขตฯ จะชวยใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับทางเลือก
ตางๆ ทั้งน้ีทางเลือกที่ถูกนํามาพิจารณาในการศึกษาทบทวนฯ จะไมไปขัดขวางใหผูทําการ
เจรจาพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ  
  ง) การทําใหแนใจไดเก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
  (1) เม่ือกระบวนการกําหนดขอบเขตดําเนินไปจนถึงขั้นพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ ประเด็นปญหาเก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมบางประเด็นบางเรื่องอาจถูกตัด
ออกจากการพิจารณา 
  (2) ผลกระทบที่สําคัญที่สุด ไดแก ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประเทศไทย 
  (3) เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด อาจทําการปรึกษาหารือกับหนวยการ
ปกครองระดับอ่ืนๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสาธารณชนที่สนใจและมีประสบการณการ
ทํางานวิเคราะหเก่ียวกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการจัดทําแบบจําลองทางเทคนิค
ตางๆ (modeling techniques)  
 2.4 การเลือกและการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
  (1) รัฐบาลจะทําการเลือกและจัดลําดับประเด็นปญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาและ
รวบรวมไวเพ่ือใชในการกําหนดขอบเขตของการทําการศึกษาทบทวนฯ 
  (2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ  
  - ความสําคัญของผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
  - ประเด็นปญหาใดประเด็นปญหาหนึ่งอาจมีระดับความสําคัญ  
  ในการพิจารณาของหนวยงานที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนหนวยงานตางๆ ของรัฐ 
ภาคสาธารณะและคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะตางๆ 
 2.5 ขอพิจารณาพิเศษเก่ียวกับการกําหนดขอบเขตการศึกษาที่เปนผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมในระดับขามชาติและระดับโลก 
  (1) ตองมีการแจกแจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับขามชาติและระดับโลก
ดวย 
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  (2) การจะกระทําการวิเคราะหผลกระทบในระดับขามชาติหรือระดับโลก 
พิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  ก) ขอบเขตและความรุนแรงของผลกระทบ 
  ข) การดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับผลประโยชนของประเทศไทย รวมทั้งขอ
ผูกพันที่ทางประเทศไทยทําไวกับนานาชาติ  โครงการความรวมมือกับประเทศตางๆ  
  ค) ขอมูลและเครื่องมือการวิเคราะหเพ่ือจัดการกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดขึ้นนอกประเทศไทย 
 2.6 การกําหนดขอบเขตการศึกษา ดําเนินการทั้งในสวนที่เปนผลกระทบของประเทศ
ไทยและของประเทศคูเจรจา 
3. ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ  
     เม่ือไดประเด็นสําคัญที่จะทําการวิเคราะหแลว ขั้นตอไป รัฐบาลจะวางแผนวาจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป  

- เชื่อมโยงกับประเด็นการเจรจาอ่ืนๆ ดวย 
    - กรอบระยะเวลา 
 

6.5 กรอบการศึกษาการประเมิน 
เน้ือหาสาระเชิงวิเคราะหของการศึกษาทบทวนฯ  
1. หลักการทั่วไป  
 1.1 เน่ืองจากขอตกลงการคามีความแตกตางหลากหลาย การศึกษาทบทวนขอตกลงแต
ละฉบับจึงจะกําหนดระเบียบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ 
 1.2 การวิเคราะหจะครอบคลุมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของ
ขอมูลและหลักการทางวิทยาศาสตร ประสบการณเดิมที่มีการรวบรวมไวการวิเคราะหจะ
ประกอบดวยทั้งสวนที่เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 1.3 การวิเคราะหจะเช่ือมโยงกับบทอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
การลงทุน และทรัพยสินทางปญญา 

 1.4 หนวยงานตางๆ จะชวยกันแจกแจงแหลงขอมูลและแนวทางการวิเคราะหตางๆ ที่มี
อยูทั้งในหนวยงานรัฐและหนวยงานภายนอก   
 
2. การวิเคราะหผลที่จะเกิดขึ้นในแงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  

 2.1 การศึกษาทบทวนจะตรวจสอบดวยวาขอตกลงการคาน้ันๆ จะสงผลหรือไมอยางไร
ตอกฎหมายและระเบียบตางๆ ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

 2.2 ตัวอยางของผลท่ีจะเกิดขึ้นตอกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมอาทิ 
ผลกระทบตอความสามารถที่จะคงไวซึ่งของกฎหมายและระเบียบตลอดจนบังคับใชกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุมมลพิษ การควบคุมของเสียและวัตถุที่มีสวนผสมของท็
อกซิกและสารพิษ การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปาที่กําลังจะสูญพันธุ มาตรฐานของ 
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สินคาและผลิตภัณฑ การควบคุมและขอกําหนดเกี่ยวกับยาฆาแมลง อาหารปลอดภัยและ
ความสามารถของภาคสาธารณะในการเขาถึงและไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 
3. การวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ  

 3.1 การศึกษาทบทวนฯ จะตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเปนผลจากขอตกลงการคาฉบับนั้นๆ 

 3.2 การใชเทคนิควิธีวิเคราะหและการทําแบบจําลองอาจเปนแนวทางที่มีประโยชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 3.3 การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขอตกลงการคาจะทําโดยการ
เปรียบเทียบภาพฉายอนาคตลักษณะตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ภาพฉายอนาคตผลกระทบ
สิ่งแวดลอมหากมีการดําเนินการตามขอตกลงการคาเปรียบเทียบกับภาพฉายอนาคตในลักษณะ
ที่หากไมมีการดําเนินการตามขอตกลงทางการคา  
 
4. แสดงแนวทางการจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

 4.1. ขอคนพบที่สําคัญและการวิเคราะหที่ไดจากการทําการศึกษาทบทวนฯ จะเผยแพร
อยางกวางขวางใหแกผูเจรจาการคาทั้งหลาย ตลอดจนผูกําหนดนโยบายการคาและนโยบาย
สิ่งแวดลอมในรัฐบาลไทย 

 4.2. หากผลการศึกษาชี้วามีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในดานลบที่เกิดจากขอตกลง
การคา ในการศึกษาทบทวนฯ ควรทําการวิเคราะหแนวทางตางๆ ที่นาพิจารณานํามาใชในการ
จัดการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบในทางที่เปนคุณตอส่ิงแวดลอม 

 4.3. อาจมีการนําเสนอทางเลือกตางๆ ใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอหลังการ
เจรจาเปนผลสําเร็จ อาทิ การประเมินความเที่ยงตรงแมนยําของการวิเคราะห 
 
ขอพิจารณาเก่ียวกับประเภทของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศดาน
การคา (Types of Potential Environmental Impacts for Consideration)  
     ในสวนนี้ นําเสนอแนวทางการจําแนกและรายการผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตางๆ ที่
คาดไดอยางสมเหตุสมผลวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขอตกลงทางการคาฉบับนั้นๆ 
รายการ ดังกลาวนี้ทําขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบอางอิงเพ่ือชวยในการกําหนดขอบเขตของการศึกษา
ทบทวนฯ ทั้งน้ี ขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ นั้น จะถูกกําหนดขึ้นตามหลัก case-by-case 
basis และในการกําหนดขอบเขตของการศึกษาทบทวนในแตละกรณีนั้น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมทั้งเชิงบวกและเชิงลบทั้งหมดจะตองถูกนํามาพิจารณาในกระบวนการกําหนด
ขอบเขต ไมวามันจะมีชื่ออยูในรายการขางลางน้ีหรือไมก็ตาม  
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      การกําหนดขอบเขตการศึกษาทบทวนฯ มีความเก่ียวของกับผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
ดังน้ัน ในการกําหนดขอบเขต ผูที่รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจกับผูที่
รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูกัน
อยางสมํ่าเสมอ และเชนเดียวกัน เพ่ือปองกันผลกระทบจากขอตกลงการคาฉบับนั้นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตอกฎหมายและขอบังคับตางๆ วาดวยสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา การ
จัดทํา ตลอดจนการตีความตัวบท (texts) ทางการคาจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลความรูกับ
ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ 
 
ผลกระทบตอกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศ    
ดานสิ่งแวดลอม (Regulatory Effects) 
1. ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขอตกลงการคาตอระเบียบขอบังคับ ขอผูกพันตามกฎหมาย 
เชน ขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนผลกระทบตอความสามารถของหนวยงานใน
ระดับรัฐ  ระดับทองถิ่นและชุมชนชนเผาในการจะดําเนินการเก่ียวกับกฎระเบียบและการควบคมุ
ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขอตกลงการคาตอเคร่ืองมือหรือกลไลกดานนโยบาย
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนขอผูกพันตางๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอม (other environmental 
commitments) 
 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Effects) 
1. ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขอตกลงการคาตอสินคาและผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต
และภาคเศรษฐกิจตางๆ ทั้งที่เปนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ตลอดจนผลจากขอตกลงทาง
การคาที่ทําใหมีการกระจาย/แพรหลายของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
2. ชนิดและลักษณะของสินคา บริการและการ distribution ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. การเปลี่ยนแปลงในดานการขนสง ทั้งในแงปริมาณ รูปแบบและวิธีการ เชน เกิดมลพิษจาก
การขนสงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เปนตน 
4. ความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนตน 
5. ผลกระทบในดานเทคโนโลยีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต อาทิ มีการใช
เทคโนโลยีที่รักษาและปกปองคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึ้นหรือลดนอยลง 
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ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Effects) 
1. Changes in level, intensity, geographic distribution and temporal scope of variables 
used to measure the affected environment in comparison with base values (using either 
base year or baseline as appropriate). 
2. Interaction of trade-related impacted with other impacts on the relevant media or 
resources. 
 
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (changes of standards) ที่
เปนผลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 
ผลกระทบที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมและ environmental media (Increased 
or Decreased Impacts on Environmental Media and Resources) 
1. ผลกระทบตอคุณภาพอากาศและชั้นบรรยากาศ รวมทั้ง อุณหภูมิ และชั้นโอโซน 
2. ผลกระทบตอคุณภาพน้ําและแหลงนํ้าสะอาด ทั้งที่เปนน้ําผิวดินและใตดิน ตลอดจนคุรภาพ
ของดิน และ soil retention 
3. ผลกระทบตอพ้ืนที่อนุรักษ 
4. ผลกระทบตอสัตวปาและพันธุพืชที่ใกลสูญพันธุตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  
5. ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในสวน marine, aquatic and terrestrial 
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน and the potential for invasive 
species to compromise such biodiversity; also ecosystem productivity and integrity, 
living resources and ecosystem services. 
6. ผลกระทบตอคุณภาพของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพของมนุษย เชน ยาฆาแมลงในอาหาร
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
7. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในระดับขามชาติและระดับโลก อาทิ 
 7.1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอพ้ืนที่ที่ยังไมอยูในความครอบครองหรือเปนเขตปกครองของ
ชาติใด เชน แอนตารกติกา ชั้นบรรยากาศ อวกาศ  
 7.2) สัตวอพยพ (migratory species) 
 7.3) ผลกระทบใดๆ ก็ตามที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวใน
ประชาคมโลกวามีมิติระดับโลกและจําเปนตองรวมมือกันในระดับโลกเพื่อปกปองรักษา 
 7.4) ผลกระทบขามชาติที่เกิดขึ้นในดินแดนตอเน่ืองที่ติดกับประเทศไทย 
 7.5) ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยให
ความสําคัญ 
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 ทั้งน้ี การวิเคราะหทั้ง 3 สวนขางตน จะตองเช่ือมโยงกัน และในการวิเคราะหจะตองระบุ
ประเด็น (issues) สําคัญดานส่ิงแวดลอมทั้งในสวนของประเทศไทยและประเทศคูเจรจา ดังเชน
ตัวอยางของกรอบการวิเคราะหกรณี FTA ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา  

- การจัดทํา baseline data 
- การวิเคราะหเปาหมายท่ีแทจริงของคูเจรจา 
- เน้ือหาสาระเชิงวิเคราะหการประเมินผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

6.6 การติดตามประเมินผล   

- การประเมินผลกระทบลวงหนา (ex-ante evaluation) 
- Ex-post evaluation 

 

6.7 กลไกนําไปสูการปฏิบัต ิ
1.การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

1.1 องคประกอบหลักอันหนึ่งที่ถูกกําหนดไวแนวทางการศึกษาทบทวนฯ (Guidelines) 
คือการจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษาทบทวนและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ของขอตกลงระหวางประเทศดานการคา เพ่ือใหแนใจไดวาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนตางก็
ไดรับประโยชนจากกระบวนการพัฒนานโยบายการคาที่มีลักษณะเปดกวางและทุกฝายเขามามี
สวนเกี่ยวของ  

1.2 นอกจากการปรึกษาหารือกับภาคประชาชน (public consultation) แลว จะตองรวม
ปรึกษาหารือกับคณะที่ปรึกษาชุดตางๆ (advisory committees) และสภาผูแทนราษฏรอยาง
สมํ่าเสมอ  

1.3 ขั้นตอนการดําเนินการ (procedures) ของการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ควรมีลักษณะยืดหยุน ไมควรใหเปนภาระหนักเกินไปโดยปกติ การเปดใหสาธารณชนแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษวิจารณจะใชเวลาประมาณ 45 วัน  

1.4 การเรียกรองใหสาธารณะหรือภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ
ควรทําลวงหนาเพ่ือใหภาคประชาชนมีโอกาสเตรียมและนําเสนอความคิดเห็นและขอวิพากษ
ของตนเอง โดยที่ความคิดเห็นและขอวิพากษเหลาน้ันถูกนําไปเปนขอพิจารณาในกระบวนการ
ทําการศึกษาทบทวนฯ ดวย 

1.5 การทําประชาพิจารณ (public hearings) จะประกาศใหรูกันโดยทั่วไปในเอกสาร
สิ่งพิมพที่เก่ียวของ การแจงผานทางเว็บไซต และหนทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและเปนไปได  
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1.6 เพ่ือการดําเนินการเจรจาการคาจะกระทําไปดวยความโปรงใสและเปดกวาง ดังน้ัน 
จะมีการเผยแพรขอมูล (sufficient information) สูสาธารณะเพ่ือทําใหภาคประชาชนมีความ
เขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการเจรจาของประเทศไทยและกระบวนการศึกษาทบทวนฯ และเขามา
มีสวนเกี่ยวของอยางจริงจัง  
 
2. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเผยแพรตอสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน (Public 
Notification and Participation Considerations)  
     ในสวนนี้ใหรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบ (format) ขององคประกอบสําคัญของการมีสวน
รวมของประชาชนตามที่แสดงไวใน Guidelines ทั้งน้ี ในกระบวนการเจรจาขอตกลงแตละฉบับ
นั้นยอมมีการกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการเจรจาแตละขั้นแตกตางกันขึ้นกับประเภทและ
ขอบเขตของขอตกลงที่เสนอ ตลอดจนพลวัตของการเจรจา ดวยเหตุนี้การดําเนินการใดๆ ที่
เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําเอกสารศึกษาทบทวนฯ ยอมไมสามารถ
กําหนดเวลาและจํานวนที่จะประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบอยางแน
ชัด  

2.1 สิ่งที่ตองทําเบื้องตนเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการศึกษาทบทวนดาน
สิ่งแวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศดานการคา  
  1)  ในกระบวนการศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของขอตกลง
ระหวางประเทศดานการคา สาธารณชนและองคกรภาคประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของใน
ขั้นตอนที่สําคัญดังที่ปรากฎขางลางนี้เปนอยางนอย  
  1.1) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาจะมีการ
ดําเนินการศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ 
  1.2) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบเกี่ยวกับความ
ริเร่ิมในเรื่องการจัดทําการศึกษาทบทวนทางสิ่งแวดลอมดังกลาว ตลอดจนประกาศขอรับความ
คิดเห็นและขอวิพากษวาดวยขอบเขตของการศึกษาทบทวนทางสิ่งแวดลอมดังกลาวจาก
สาธารณชนและองคกรภาคประชาชนดวย  
  1.3) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาเอกสาร
การศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ ฉบับรางนั้น ไดถูกจัดทําขึ้นเรียบรอยแลวและ
สามารถติดตามอานและทําการศึกษาได ตลอดจนประกาศขอรับความคิดเห็นและขอวิพากษ
เก่ียวกับจากสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนเกี่ยวกับเอกสารฉบับรางน้ีดวย 
  1.4) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาเอกสาร
การศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ ฉบับสมบูรณนั้น ไดถูกจัดทําขึ้นเรียบรอยแลว
และสามารถติดตามอานและทําการศึกษาได  
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2) รัฐบาลจะขอรับความคิดเห็นและขอวิพากษจากสาธารณะเก่ียวประเด็น
ปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยการปรึกษาหารือเปนประจํากับสภาผูแทนราษฏร คณะกรรมการที่
ปรึกษาคณะตางๆ ตลอดจนสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนที่สนใจ  

 
2.2 แนวทางการประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบขอมูลและ

รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการศึกษาทบทวนฯ ในบางดาน (Guidance for Particular Public 
Notifications) มีดังตอไปน้ี 

1) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาจะมีการ
ดําเนินการศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ 

 1.1) รัฐบาลจะประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวามี
การตัดสินใจที่จําดําเนินการศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการเจรจาขอตกลง
ระหวางประเทศดานการคาฉบับหน่ึงฉบับใด 

2)  ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบเกี่ยวกับความ
ริเร่ิมในเรื่องการจัดทําการศึกษาทบทวนทางสิ่งแวดลอมดังกลาว ตลอดจนประกาศขอรับความ
คิดเห็นและขอวิพากษวาดวยขอบเขตของการศึกษาทบทวนทางสิ่งแวดลอมดังกลาว จาก
สาธารณชนและองคกรภาคประชาชน  

 2.1)  ขอมูลสารสนเทศของประกาศดังกลาว ตองประกอบดวยรายละเอียดดาน
ตางๆ ดังนี้  

ก) เปาหมายสําคัญของการเจรจาของประเทศไทย 
ข) หัวขอและประเด็นตางๆ ที่คาดวาจะถูกนําขึ้นมาพิจารณาในการ

เจรจา 
ค) รายชื่อประเทศที่คาดวาจะเขารวมเปนคูสัญญา 
ง) เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคใดบางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ    

(หากรู)  
จ) ประเด็นดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

โดยกระบวนการของรัฐบาลหรือไดรับขอมูลจากสาธารณชนและ
องคกรภาคประชาชนแลวแลวกอนหนาน้ี 

 2.2) อาจขอรับความคิดเห็นและขอวิพากษเพ่ิมเติมจากสาธารณชนและองคกร
ภาคประชาชนเกี่ยวกับขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ เพ่ิมเติม หากมีขอมูลใหมๆ เกิดขึ้นและ
หรือเปาหมายของการเจรจาเปลี่ยนแปลงไป  

3) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาเอกสาร
การศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ ฉบับรางนั้น ไดถูกจัดทําขึ้นเรียบรอยแลวและ
พรอมจะเผยแพร ตลอดจนประกาศขอรับความคิดเห็นและขอวิพากษเก่ียวกับจากสาธารณชน
และองคกรภาคประชาชนเกี่ยวกับเอกสารฉบับรางน้ี  
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 3.1) การประกาศดังกลาวน้ีจะทําโดยลงแจงไวในเอกสาร และเว็บไซตของ
หนวยงานราชการ 

4) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาเอกสาร
การศึกษาทบทวนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมฯ ฉบับสมบูรณนั้น ไดถูกจัดทําขึ้นเรียบรอยแลว
และพรอมเผยแพร ซึ่งการประกาศดังกลาวน้ีจะทําโดยลงแจงไวในเอกสาร และเว็บไซตของ
หนวยงานราชการ 

5) ประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาสามารถคนควา
ความคิดเห็นและขอวิพากษของสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของที่ไดรับใน
ระหวางกระบวนการศึกษา 

 5.1) ตองประกาศใหสารณชนและองคกรภาคประชาชนรับทราบวาความ
คิดเห็นและขอวิพากษจากสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนที่รวบรวมไดในการ
ทําการศึกษาทบทวนดังกลาว ตลอดจนเอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฉบับราง สามารถ
คนควาและทําการศึกษาไดที่หองสมุดของหนวยงานภาครัฐ 

6) การทบทวนและแกไขสาระสําคัญของ Guidelines (Revision of Guidelines)  
 6.1) หากรัฐบาลพิจารณาเห็นควรใหมีการทบทวน เปลี่ยนแปลงแกไข

สาระสําคัญของเอกสาร Guidelines จะประกาศใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนไดรับรู
วาจะมีการทบทวนแกไขดังกลาว ตลอดจนจะใหโอกาสสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนได
แสดงความคิดเห็นและนําเสนอขอวิพากษเก่ียวกับการทบทวนและแกไขเอกสาร Guidelines 
ดังกลาวน้ีดวย  

 
- กระบวนการเริ่มตน และสิ้นสุดที่ใคร  และกลไกการบริหารที่เก่ียวของ 

การรวบรวมและจัดทําเอกสารกระบวนการการทํางานการศึกษาทบทวนฯ (Documentation of 
the Environmental Review Process) 

1. หลักการทั่วไป 
1) การรวบรวมและจัดทําเอกสารกระบวนการการศึกษาทบทวนฯ มี

ความสําคัญ กลาวคือเพ่ือชวยบันทึกกระบวนการศึกษาฯ และชวยใหคําอธิบายถึงเหตุผลที่มาที่
ไปของขอสรุปที่ได การรวบรวมและจัดทําเอกสารจะชวยผนวกขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมเขา
ไวในทาทีการเจรจา เพ่ือเปาหมายดังกลาวนี้ รางเอกสาร ควบคูไปกับบันทึกความคิดเห็นและ
ขอวิพากษของสาธารณะจะถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือใหขอมูลเขาสูกระบวนการเจรจา  

2) นอกจากเพ่ือใหขอมูลแกสาธารณะ เอกสารการศึกษาทบทวนฯ ฉบับ
สมบูรณยังเปนแหลงอางอิงใหกับการศึกษาทบทวนฯ ที่อาจมีการจัดทําขึ้นอีกในโอกาสตอๆ ไป 
เพ่ือใชเปนบทเรียน 
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3) เพ่ือใหขอพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมถูกนําเขาสูการเจรจาการคา ขั้นตอน
การศึกษาและผลงานการศึกษาท่ีไดรับควรถูกจัดทําขึ้นลวงหนาเพ่ือใหผูเจรจาไดใชประโยชน
จากเอกสารดังกลาวในการพัฒนาทาทีของการเจรจา 

4) การจัดทํารางเอกสารและเอกสารฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ
จําเปนตองคํานึงถึงการรักษาความลับดวย 

2. เอกสารการศึกษาทบทวนทางสิ่งแวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศดานการคา 
  1) ทั้งกระบวนการและรายงาน (ทั้งเน้ือหาและรูปแบบ) ตองสอดคลองกัน
(ตามที่นําเสนอไวใน ภาคผนวก ) 
  2) เอกสารการศึกษาทบทวนฯ ทุกชิ้นเขียนดวยภาษาเรียบงาย ระบุเหตุผล
เบื้องหลังของการทําการศึกษาทบทวนฯ รวมทั้งระเบียบวิธีการดําเนินการและการวิเคราะหที่ถูก
เลือกมาใชในการทํางาน ตลอดจนในเอกสารรายงานจะตองมีสวนที่เปนรายงานสรุปประเด็น
สําคัญที่เปนความคิดเห็นและขอวิพากษที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยสาธารณะชนและองคกรภาค
ประชาชน 
  3) เอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฯ จะตองถูกจัดเตรียมและแจกจายใหแก
สาธารณชนและองคกรภาคประชาชนดวย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอวิพากษ อยางไรก็ตาม 
ในกรณีไมปกติ เชน กําหนดการการเจรจาเรงรัดมากเสียจนไมอาจผลิตเอกสารดังกลาวไดทัน 
เอกสารรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณจะตองถูกเผยแพรตอสาธารณะอยางเร็วที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดหลังจากที่ไดการเจรจาตกลงการคาน้ันไดขอสรุป  
  4) ในชวงการเจรจา ประเด็นปญหาและแนวทางการจัดการปญหาที่เก่ียวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอาจมีสาระสําคัญแตกตางไปจากที่ถูกวิเคราะหไวในรายงาน ในกรณี
เชนนี้ จะตองเตรียมการจัดทําเอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฯ ฉบับแกไข (an amended 
ER document) และเผยแพรตอสาธารณะ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่สํานักผูแทนทางการคาประเทศ
ไทย โดยกระบวนการของคณะกรรมการระดับเจาหนาที่วาดวยนโยบายการคาพิจารณาวา
เหมาะสม  
 
โครงสรางและเนื้อหาสาระของเอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฯ (Structure and Content of 
Environmental Review Documents)  

โครงสรางและเน้ือหาสาระของเอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฯ ตามที่แสดง
รายละเอียดไวในภาคผนวกน้ี หากจําเปน เชน มีประเด็นปญหาเก่ียวกับการการรักษาความลับ 
(confidentiality) หรือมีการเรงกําหนดเวลาของการเจรจา อาจปรับเปลี่ยนได  
 โดยทั่วไป เอกสารรายงานการศึกษาทบทวนฯ จะประกอบดวยสวนตางๆ 7 สวน 
ดังตอไปน้ี  

1) บทสรุป 
2) สารบัญ 
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3) เปาหมายของประเทศไทยในการทําขอตกลงฉบับนั้นๆ 
4) ขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ  
5) การวิเคราะห  
6) ขอคนพบและขอสรุป 
7) ภาคผนวก 

 
แนวทางการจัดทําเอกสารสวนที่สําคัญ 
1) บทสรุป ในสวนนี้ควรนําเสนอภาพรวมของเปาหมายและความเปนมาของการ

เจรจาขอตกลงระหวางประเทศดานการคาฉบับน้ันๆ โดยเนนถึงผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวหากการเจรจาบรรลุผลสําเร็จ  

2) ขอบเขตของการศึกษาทบทวนฯ ในสวนน้ีควรอธิบายถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
สําคัญ รวมทั้งประเด็นที่เก่ียวของกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตางๆ ไมควรรวมผลกระทบที่คาด
วาจะเกิดขึ้นไวทั้งหมดแตควรนําเสนอประเด็นที่สําคัญที่ควรทําการวิเคราะห และควรนําเสนอ
เกณฑที่ใชในการตัดประเด็นที่ไมถูกนําเสนอไวดวย 

3) การวิเคราะห ควรอธิบายถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนผลกระทบในเชิง
บวกเชิงลบและผลกระทบแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกหรือแนวทางตางๆ ที่จะถูกนําไปใชใน
การเจรจา (options) โดยอาจเปรียบเทียบโดยการฉายภาพอนาคต (scenario) หากไมมีการทํา
ขอตกลงดังกลาว ควรกลาวถึงระเบียบวิธีที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงทาง
สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจรวมถึงสมมติฐานตางๆ ที่ตั้งขึ้นและความไมแนนอนในเรื่องขอมูลและ
ระเบียบวิธี (uncertainties in the data and methodology) [ทั้งน้ี รายละเอียดของระเบียบวิธีที่
ใชวิเคราะหควรนําเสนอไวในภาคผนวก] นอกจากนั้น ควรนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ ที่เปน
แนวทางการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนขอเสนอตางๆ ที่เปน
แนวทางหรือทางเลือกที่ชวยผลักดันใหขอตกลงการคาฉบับน้ันๆ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวก
ตอส่ิงแวดลอม  

4) ขอสรุป นําเสนอผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางตางๆ ที่
สามารถใชแกปญหา  เน้ือหาในสวนน้ีควรกลาวถึงขอเสนอแนะใหมีการดําเนินการตางๆ ที่
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมที่ควรกระทําหลังจากการเจรจาขอตกลงบรรลุผลสําเร็จ 

5) ภาคผนวก ลักษณะและจํานวนของภาคผนวกแตกตางกันไปตามขอตกลงแตละ
ฉบับที่ทําการเจรจาและทําการศึกษาทบทวนฯ แตอยางนอย ควรมีการนําประเด็นสําเค็ญที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาจากสาธารณชนและองคกรภาคประชาชนในระหวางทําการศึกษาทบทวนบรรจุไว
ในสวนภาคผนวกนี้ดวย ทั้งในเอกสารรายงานฉบับรางและฉบับสมบูรณ 
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6.8 ขอเสนอ  
ขอพิจารณาทางดานการบริหาร (Administrative Considerations)  
1. บทบาทและความรับผิดชอบ 
 1) รัฐบาลจะรวมกันควบคุมดูแลการดําเนินการตางๆ ตามเอกสารแนวทางนี้ 
 2) การกําหนดใหการเขียนรายงานการศึกษาทบทวนฯ ถือเปนพันธกิจที่รัฐบาลจะริเร่ิม
กระบวนการท่ีเรียกวากระบวนการของคณะกรรมการระดับเจาหนาที่วาดวยนโยบายการคา  
เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบของขอตกลงการคาฉบับนั้นๆ โดยการริเร่ิมน้ีจะกระทําอยางเร็วที่สุด
เทาที่จะเปนไปไดทันทีที่มีการพิจารณาเก่ียวกับขอตกลงฉบับนั้นๆ 

3) การตัดสินวาจะมีการดําเนินการศึกษาทบทวนฯ ตอไปหรือไมนั้น จะระบุไวใน
รายงานของคณะกรรมการระดับเจาหนาที่วาดวยนโยบายการคาที่ใชเปนจุดเร่ิมตนของการ
เจรจา (initiating negotiations) โดยรายงานดังกลาวกลาวถึงขอถกเถียงตางๆ ที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในขั้นแรกๆ ตลอดจนขอเสนอแนะวาควรจะจัดการกับปญหาดังกลาว
อยางไร ทั้งน้ี ในเอกสารอาจบรรจุขอมูลเก่ียวกับขอคนพบตางๆ ของการศึกษาทบทวนฯ และ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เคยมีการทําไวกอนหนาน้ีดวย 

4) ตัวแทนรัฐบาลจะดําเนินการศึกษาทบทวนฯ โดย จะทําหนาที่วิเคราะหประเด็น
ปญหาที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะประกอบขึ้นดวยสมาชิกซ่ึงมีที่มาจากหลากหลาย
หนวยงาน อยางนอยที่สุดจากหนวยงานที่มีความชํานาญในเร่ืองการวิเคราะหประเมินดาน
เศรษฐกิจและการวิเคราะหประเมินดานสิ่งแวดลอม 

5) ตัวแทนรัฐบาลจะรวมปรึกษาหารือกันกับกระทรวงตั้งแตมีการเร่ิมทําการศึกษา
ทบทวนโดยรวมกับหนวยงานที่มีความชํานาญในเรื่องส่ิงแวดลอมจะมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการศึกษาทบทวนฯ ในขณะที่หนวยงานที่ชํานาญดานเศรษฐกิจก็จะเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการแจกแจงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากขอตกลงฉบับนั้นๆ  

6) ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามเอกสารแนวทางนี้ จะเกิดขึ้นหรือไมมากนอย
เพียงใดขึ้นกับทรัพยากรในการทํางานและการที่หนวยงานทั้งหมดที่มีความชํานาญเขารวม
ทํางานกันอยางเต็มที่ 
 
2. การดําเนินงานและการกํากับดูแล 
     รัฐบาลจะรวมกันดูแลการดําเนินการตามเอกสารแนวทางนี้ รวมทั้งจัดใหมีการทบทวน
และรายงานความคืบหนาเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม  
   

- ขอเสนอเชิงนโยบาย 
- ขอเสนออ่ืน ๆ 
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6.9 ภาคผนวก  
       - list ภาคีที่เก่ียวของ (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน)     

1. ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย  และผูเขารวมในกระบวนการพัฒนาการจัดทําเอกสาร

แนวทางที่อยูในคณะกรรมการระดับเจาหนาที่วาดวยนโยบายการคา (Participants in the 
Trade Policy Staff Committee Process for Purposes of the Guidelines) 

3. ตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ตัวแทนจากกระทรวงตางประเทศ 
5. องคกรพัฒนาเอกชน 
6. นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐศาสตร  และสังคม 

 

6.10 ขอเสนอ 
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