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บทที่ 7 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
7.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาถึงผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน คณะผูวิจัยไดเร่ิมตนจากการศึกษาขอตกลงใน “บทสิ่งแวดลอม” 
(Environment Chapter) กอน เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับประเด็นส่ิงแวดลอมโดยตรง โดย
ทําการศึกษาเทียบเคียงกับขอตกลงที่สหรัฐทํากับประเทศชิลี ทั้งน้ี เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญใน
บทส่ิงแวดลอม ไดแก การที่รัฐภาคีตองมีหลักประกันวาการคุมครองส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย
ของตนมี “ระดับสูง” (high level of environmental protection) และตองบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมของตนอยางมีประสิทธิภาพ” (to effectively enforce its environmental laws) ซึ่ง
หากพิจารณาอยางผิวเผินตามมุมมองดานสิ่งแวดลอม อาจถือวานาจะสงผลดีตอการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการคุมครองสิ่งแวดลอมในประเทศในชองทางใดทางหนึ่ง แมวาอาจสงผล
กระทบในมุมมองดานเศรษฐกิจ   

 อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาผลลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่ เ กิดจากบทอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากบทสิ่งแวดลอมโดยตรง จะพบความซับซอนและขัดแยงกับเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในบทสิ่งแวดลอมเอง และมีประเด็นที่นาหวงใยอยูพอสมควร สามารถแบงออกไดเปน:- 

 
1) ผลกระทบตอระดับสิ่งแวดลอม 
(1) ผลกระทบทางตรง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการคา

และการลงทุนจากตางประเทศจากการทําการคาเสรี ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอส่ิงแวดลอม เชน การ
รอยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความตองการพลังงานที่เพ่ิมขึ้น และการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณมลพิษและกากของเสีย เปนตน ซึ่งผลการศึกษาในสวนนี้จําเปนตองใช
วิธีการเชิงปริมาณ และอาจตองอาศัยการทําแบบจําลอง ซึ่งไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษาใน
คร้ังนี้โดยตรง 

(2) ผลกระทบทางออม หมายถึง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ตองอาศัยการปรับตัวผาน
กลไกทางสถาบันตางๆ เชน การปรับปรุงกฎหมาย, การเพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชและ
ควบคุมมาตรการทางสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งผลกระทบจากตัวบทสิ่งแวดลอมขางตน ก็เปนสวน
หน่ึงของผลกระทบทางออมในลักษณะนี้เชนกัน นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นผานทาง
กลไกการระงับขอพิพาทท่ีเอ้ือใหเอกชนสามารถฟองรัฐได (Investor-State Dispute 
Settlement) ซึ่งจะสงผลใหรัฐภาคีมีโอกาสถูกฟองและไมสามารถออกมาตรการบางประการเพื่อ
คุมครองส่ิงแวดลอมได และยังมีประเด็นดานส่ิงแวดลอม (Environmental Issues) หลาย
ประเด็นที่สหรัฐสามารถหยิบยกมาเปนขออางเพ่ือฟองรองรัฐไทย หรือใชเปนขอเรียกรองทาง 
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การคาไดเชนกัน เชน เรื่อง สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs), กุง, การคาสัตวปา เปนตน ซึ่ง
ผลกระทบทางออมเปนผลกระทบสวนใหญซึ่งไดทําการศึกษาไวในรายงานฉบับนี้  

 
 2) ผลกระทบที่จะมีตอ  “ศักยภาพในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม” 

(Environmental Capacity)  
 ซึ่งสวนใหญอาจเปนผลกระทบในทางบวก เชน การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางทั้ง 2 ประเทศทางดานสิ่งแวดลอม การแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ การสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่สงผลดีตอสิ่งแวดลอม เปนตน โดยท้ังน้ี ประเด็นเร่ืองความรวมมือ
ทางดานส่ิงแวดลอมเหลาน้ี ยังไมถูกบรรจุเขาไปในขอตกลงที่ใชการเจรจา แตมีลักษณะเปน
ขอตกลงรวมเบื้องตน (MOU) อยู ซึ่งมีขอดีคือ หากการเจรจา FTA ไมสัมฤทธิ์ผล ขอตกลง
ความรวมมือน้ีก็ยังสามารถดําเนินตอไปไดอยู 

จากผลการศึกษาเบื้องตน ขณะนี้ พบวาประเด็นที่นาเปนหวงและควรใหความสําคัญ
มากที่สุด ก็คือ ประเด็นในขอ 2 เก่ียวกับปญหาความขัดกันของประเด็นการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบทสิ่งแวดลอมกับบทอ่ืนๆในการเจรจา (Inconsistency) ไมวาจะในตัวเนื้อความ (Context) 
หรือในการตีความหมายและนําไปใช (Implementation) โดยบทท่ีมีแนวโนมวาจะกอใหเกิด
ปญหามาก ไดแก “บทการลงทุน” (Investment Chapter) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุน
สหรัฐไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ 
(Non-discrimination Treatment) นอกจากน้ียังใหความคุมครองวานักลงทุนไมตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ประเทศคูคาอาจตองการ (Performance Requirement) และยังตองมีหลักประกันไมให
เกิดการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการโดยรัฐฯ (Expropriation) ดวย ซึ่งมาตรการคุมครองนัก
ลงทุนเหลาน้ีนี่เองที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอมาได เน่ืองจากหากไทย
ตองการจะออกกฎหมายคุมครองดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดในอนาคต ไทยอาจมีสิทธิถูกนัก
ลงทุนสหรัฐฟองรองผานทางกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor – State 
Dispute Settlement) ดังกรณีที่เกิดขึ้นแลวในการทํา NAFTA ซึ่งอาจถือวาเขาขาย 
ปรากฏการณที่เรียกวา “Roll–back Hypothesis” ทั้งน้ีจะเห็นวาผลที่เกิดขึ้นขัดแยงกับเปาหมาย
ในบทสิ่งแวดลอมซึ่งตองการใหรัฐคูเจรจามีการคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับสูง 

อีกบทหน่ึง ที่มีความขัดแยงก็คือ บททรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Right 
Chapter) ซึ่งสหรัฐตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิต
ทุกประเภท (Life Patent) โดยไมมีขอกําหนดที่พิจารณาถึงแหลงที่มาของพันธุกรรมที่ใชเปน
ฐานในการประดิษฐ อันจะสงผลใหรัฐไมสามารถกํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมได ซึ่งขัดกับหลักการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในบทส่ิงแวดลอมเอง หรือ ความเขมงวดในบททรัพยสินทาง
ปญญา อาจเปนอุปสรรคตอการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งขัดกับหลักการรักษา
ระดับการคุมครองสิ่งแวดลอมที่สูงในบทสิ่งแวดลอมเชนกัน 
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นอกจากสงผลใหไทยไมสามารถออกกฎระเบียบเพ่ือส่ิงแวดลอมตามเจตนารมยที่บท
สิ่งแวดลอมไดกําหนดไวแลว ขอตกลงการคาเสรียังอาจเปนอุปสรรคใหไทยไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอตกลงพหุภาคีตางๆทางดานสิ่งแวดลอม (Multinational Environmental Agreement: 
MEAs) ไดอยางเต็มที่ดวย โดยเฉพาะ MEAs ที่สหรัฐไมไดเขารวมเปนภาคีดวย ยกตัวอยาง
เชน อนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายกากของเสียที่เปนอันตรายขามแดน (Basel 
Convention), อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity: CBD), ขอตกลงกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เหลาน้ีเปนตน โดยปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นมี
แนวโนมที่รัฐไทยอาจถูกฟองโดยเอกชนสหรัฐฯ ผานกลไก Investor-State Dispute Settement ได 

ทั้งน้ีมีขอสังเกตวาบทสิ่งแวดลอมไมไดรับความสําคัญเทาที่ควร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ปรัชญาของการคาเสรีโดยตรง ซึ่งตองการเนนการเพ่ิมปริมาณการคา โดยพยายามลดอุปสรรค
ทางการคาตางๆลงใหมากที่สุด โดยไมไดใหความสนใจประเด็นเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด การบัญญัติหัวขอส่ิงแวดลอมไวในขอตกลงการคาเสรีเอง ก็มีที่มาจาก
การเรียกรองจากภาคประชาสังคมในสหรัฐเม่ือไมนานมานี้ และก็ไมใชเปาหมายหลักของการ
เจรจาการคาเสรี ดังจะเห็นไดจาก ที่ผานมา แมจะมีการระบุในบทการลงทุนไววา หากมีขอ
ขัดแยงระหวางบทการลงทุนและบทอ่ืนๆ (ซึ่งรวมทั้งบทสิ่งแวดลอมดวย) ใหยึดวาบทอ่ืนๆมี
ความสําคัญเหนือกวาน้ัน แตในความเปนจริง กรณีของ NAFTA เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นได
อยางดีวา เม่ือเกิดกรณีพิพาทที่เก่ียวเนื่องกับการฟองรองของนักลงทุนสหรัฐตอการออก
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมของรัฐภาคีขึ้น บทส่ิงแวดลอมมักกลับไมถูกหยิบยกนํามา
พิจารณา จนทําใหถูกฟองรองจากเอกชนสหรัฐ และหลายคดีตองแพไปในที่สุด ดวยเหตุนี้การ
เพ่ิมนํ้าหนักใหกับบทสิ่งแวดลอมและการนําประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมผนวกเขาไปในบทอ่ืนๆดวย 
จึงนาจะเปนแนวทางเบื้องตนในการเจรจา ที่นาจะปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นได 

 
7.2 Fair Legal Model of Environment Chapter 

Fair Legal Model of Environment Chapter เปนขอเสนอที่ไดจากการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “Workshop on the ASEAN Expert Collaboration for FTA Negotiations with the 
United States”  2 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศจากกลุมประเทศ ASEAN  กลุมประเทศ NAFTA และ
กลุมประเทศ CAFTA-DR และเพ่ือสรางเสริมความรวมมือในหมูนักวิชาการเหลาน้ัน ภาครัฐบาล
ที่มีบทบาทในการเจรจาการคาเสรี FTA ไทย-สหรัฐฯ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีสวน
ไดสวนเสียในการเจรจาการคาเสรี FTA ไทย-สหรัฐฯ   

(1) ขอเสนอ Fair Legal Model of Environment Chapter จากการจัดประชุมระหวาง
วันที่12-13 มีนาคม 2549 ณ หองประชุมจุมพฏ-พันธทิพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Proposed FTA Thai-US (Fair Legal Model) Environmental Chapter                 
13 March 2006 
Objectives  

(1) Ensure trade promotion and the protection of the environment are mutually 
supportive. 

(2) Promote the optimal use of resources in accordance with the objective of 
sustainable development. 

(3) Prevent the relocation and transfer to the other Party’s territory of any 
activities and substances that may cause severe environment degradation or 
may be found to be harmful to human health. 

(4) Seek to protect and preserve the environment and enhance the international 
means of doing so. 

(5) Strengthen the links between the Parties’ trade  and environmental policies 
and practices, including through environmental cooperation activities aimed 
at capacity building. 

(6) Ensure that environmental protection measures do not violate national 
treatment or MFN and are not used as distinguished trade barrier. 

(7) Use sustainable trade and responsible investment to promote sustainable 
development. 

 
Newly Proposed:  

- To request the US to become Party to MEAs and list them – used as 
fallback position in negotiation – compared with IP Chapter 

- Each Party shall ratify or accede to the following Agreements: 
o CBD 
o Kyoto Protocol 
o Basel Convention 
o Biosafety Protocol  
o Convention against Land Mine 
o PICs, POPs 
o etc… 
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Article X.1 : Levels of Protection 
Important elements: 

- Recognize that each party has different levels of environmental law 
- Retain the right to exercise discretion with respect to enforcement of 

environmental laws.  
- Fail to enforce environmental law effectively shall not give rise to legal 

argument for legal actions or be used as trade barriers. 
- Recognizing the right of each Party to establish its own levels of domestic 

environmental protection and environmental development priorities, and to adopt 
or modify accordingly its environmental laws and policies, each Party shall 
ensure that those laws and policies provide for and encourage high levels of 
environmental protection and shall strive to continue to improve its respective 
levels of environmental protection, including through such environmental laws 
and policies in accordance with their level of social and economic development. 

 
New elements: 
“Both Parties recognize that each party has different levels of environmental law. They 
retain the right to exercise discretion with respect to enforcement of environmental laws. 
Failure to enforce environmental law effectively shall not give rise to legal actions or be 
used as trade barriers.” 
 
Article X.2 : Enforcement of Environmental Laws 

- Remains the same. 
 

Article X.3 : Procedural Matters 

- Article X.3(1) : Each Party shall ensure that eyewitness in the host country may 
request the Party’s competent authorities to investigate alleged violations of its 
environmental laws, and that each Party’s competent authorities shall give such 
requests due consideration in accordance with its law. 

- Article X.3(2) – (5) : Remains the same. 
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New Elements (Article X.3(6)) : 
“In the event of inconsistency of any measures taken under this chapter and any other 
chapters, the Environmental Chapter shall prevail for any other chapters.” (And make 
cross-reference as well in Investment Chapter) 

 
Article X.4 : Mechanisms to enhance environmental performance 
Important elements: 

- Confirm commitment to apply at least the same or better environmental 
standard as stipulated in their own laws; 

- Encourage the application of innovative environmental-friendly mechanisms, 
including clean and green technology; 

- Introduce incentives if improve environmental quality.  
 

- Article X.4(1)(a) : Remains the same. 
- Article X.4(1)(b) : omitted “ including market-based incentives where appropriate 

” เปลี่ยนเปน “Incentives to encourage conservation, restoration, and protection of 
natural resources and the environment, such as public recognition of facilities or 
enterprises that are superior environmental performers, or programs for 
exchanging permits or other instruments to help achieve environmental goals. 

- Article X.4(2) : Remains the same. 
 

New elements (X.4(3) และ X.4(4)): 
“Both parties agree that their transnational investors are required to apply at least the 
same or better environmental standard as stipulated in their domestic laws. Innovative 
environmental-friendly mechanisms, including cleaner (and green) technology and know-
how, are highly encouraged. Incentives may only be introduced to those investors who 
use such mechanisms and result in better environmental quality.” 
 
Both Parties agree to create environment conducive for the adoption of cleaner 
productions and best practices. Such conductive environment shall promote capacity 
building and cooperation between the two Parties. 
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Important elements: 
- Need to affirm rights and obligations each Party has towards Multilateral 

Environmental Agreements (MEAs) to which they are party.  
- Implementation of such obligations should not be deemed as breaching of 

FTA.  
 

New elements (Article X.4(5)) : 
“Both Parties respect rights and obligations pursuant to Multilateral Environmental 
Agreements to which they are party. Nothing in this Agreement shall prevent them from 
adopting or maintaining measures, including policies and laws, as means of 
implementing obligations in those agreements and by doing so they shall not be 
considered as infringing legal obligations nor benefit a Party expects to accrue under 
the X provisions of the Dispute Settlement Chapter” 
 
Important elements:  
Reserve the right to raise level of environmental protection with which foreign investors 
must comply; 

- By doing so, they shall not be considered as infringing legal obligations of 
FTA or be sued.  

 
New elements (Article X.4(6)) : 
“Both parties, in their sole discretion, have the rights to raise level of environmental 
protection with which domestic and foreign investors must comply. They shall not be 
considered as infringing legal obligations nor benefiting a Party expects to accrue under 
the X provisions of the Dispute Settlement Chapter.”   

 
Article X.5 : Intuitional Arrangements  
Solution 1: Separated Committee 
Article X.5.(1) Each Party hereby establish theirs own Environmental Affairs Council. 
The Council should comprise appropriate their official, including officials with 
environmental responsibilities. 
Article X.5.(2) – (5): Remains the same. 
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Solution 2: Joint-Committee 
Ariticle X.5.2. The Council shall meet within the first year after the date of entry into 
force of this Agreement, and thereafter as necessary, to promote the implementation of, 
and review progress under, Article 7 of this Chapter. 
Joint committee established under Article 5 refers to the joint forum on environmental 
cooperation established under Article 7 (3)   
 
Article X.6 : Opportunities for Public Participation 
Important elements: 

- Public hearing must be carried out; 
- Reserve right of people and community concerned to reject any investment in 

their areas; 
- Confirm duty of permitted investors to suspend their operation without delay if 

written complaints are made to them; 
- Investigation shall be carried out; 
- Reaffirm rights of people and community concerned to receive compensation; 
- By doing all the abovementioned procedures, they shall not be considered as 

infringing legal obligations of FTA or be sued. 
 

“Investment proposal that may cause adverse impacts to natural resources, 
environment, public health, social and economic status, and public good morals, must 
be preceded with public consultation and effective public participation as stipulated in 
the Constitution and relevant domestic laws and regulations. In the event of any such 
adverse impacts by the investors, the affected people and community may reject any 
investment to be located in their areas.”  
 
Permitted investors shall suspend the operation without delay until the matter is 
resolved if written complaints are received as they cause adverse impacts to natural 
resources, environment, public health, and public good moral in the community 
concerned.  
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Investigation by independent environmental agency shall be carried out. [option: 1] 
Compensation, restitution, or both, as appropriate, for such loss, shall be provided by 
the investors. Any compensation shall be prompt, adequate, and effective in accordance 
with Investment Chapter mutatis mutandis. 
[option 2]: The compensation shall: 

(a) be paid without delay; 
(b) be equivalent to the fair market value; 
(c) not reflect any change in value occurring because the investigation had 

become known earlier; and  
(d) be fully realizable and freely transferable.  
 

If the fair market value is denominated in a freely usable currency, the compensation 
referred to in (c) shall be no less than the fair market value on the date of founding that 
compensation shall be made, plus interest at a commercially reasonable rate for that 
currency, accrued from the date of founding until the date of payment. 
 
The rejections to any investment and claims made for compensation shall not  give rise 
to rights to arguments and to pursue further legal action against those affected people 
and community and Parties notwithstanding anything else in this Agreement [or any 
other Agreement involving the Parties].” 
 
This provision does not apply to transparency [idea comes from the Thai-NZ FTA Article 
14 (as shown below)– not to be applied here.] 
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CHAPTER 14: TRANSPARENT ADMINISTRATION OF LAWS AND REGULATIONS 
ARTICLE 14.1 
 

Publication 
1. Each Party shall ensure that its laws, regulations, administrative rulings, 

procedures and policies and any amendment thereto of general application 
pertaining to trade in goods, services and investment are promptly published 
or otherwise made available in such a manner as to enable interested 
persons from the other Party to become acquainted with them. 

2. For the purposes of this Chapter, “administrative ruling of general 
application” means an administrative ruling or interpretation that applies to 
all persons and fact situations and that is relevant to the implementation of 
this Agreement. 

3. When possible, a Party shall publish in advance any measure referred to in 
Paragraph 1 that it proposes to adopt and shall provide, where applicable, 
interested persons with a reasonable opportunity to comment on such 
proposed measures. 

4. Each Party shall endeavour promptly to provide information and to respond 
to questions from the other Party pertaining to any measure referred to in 
Paragraph 1. 

 
ARTICLE 14.2  
 
Administrative Proceedings 
Each Party shall ensure in its administrative proceedings applying to any measure 
referred to in Article 14.1 that: 

(a) wherever possible, persons of the other Party who are directly affected by a 
proceeding are provided reasonable notice, in accordance with domestic 
procedures, when a proceeding is initiated, including a description of the 
nature of the proceeding, a statement of the legal authority under which the 
proceeding is initiated and a general description of the issues in question; 

(b) such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and 
arguments in support of their positions before any final administrative action, 
when time, the nature of the proceeding and the public interest permit; and 
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(c) its procedures are in accordance with domestic law. 
 

ARTICLE 14.3 
 
Review and Appeal 
 
A Party shall ensure that, where warranted, appropriate domestic procedures are in 
place to enable prompt review and correction of final administrative actions, other than 
those taken for prudential reasons, regarding matters covered by this Chapter, that: 

(a) provide for tribunals or panels that are impartial and independent of any 
office or authority entrusted with administrative enforcement and have no 
substantial interest in the outcome of the matter; 

(b) provide parties to any proceeding with a reasonable opportunity to present 
their respective positions; 

(c) provide parties to any proceeding with a decision based on the evidence 
and submissions of record, or, where required by domestic law, the record 
compiled by the administrative authority; and 

(d) ensure, subject to appeal or further review under domestic law, that such 
decisions are implemented by, and govern the practice of, the offices or 
authorities regarding the administrative action at issue.] 

 
Article X.7 : Environmental Cooperation 
7.2 … that such cooperation (, in particular technology transfer), will help them achieve 
their shared environmental goals and objectives through technology transfer. 

 
Article X.8 : Environmental Consultation  
Remains the same for the Separated Committee. 
 
Article X.9: Relationship to Multilateral Environmental Agreements 
Important elements :  

- Recognize the importance of multilateral environmental agreements 
- In the event of any inconsistency between this Agreement and the specific 

obligations set out in MEAs, which one Party to this Agreement is a party to 
and the other is not:  
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(a) The latter agrees to respect the specific obligations stipulated in MEAs to 
which the former is obliged; 

(b) Both Parties agree that nothing in this Agreement may affect statutory rights 
and duties to implement mandatory and voluntary obligations arising from 
MEAs; 

(c) Both Parties agree that implementing MEAs shall not give rise to arguments 
for further legal actions, particularly in the context of the “Investment Chapter” 
of this Agreement.  

 
“The Parties recognize the importance of Multilateral Environmental Agreements, 
particularly those which aim to achieve specific environmental goals. In the event of any 
inconsistency between this Agreement and the specific obligations set out in Multilateral 
Environmental Agreements, which one Party to this Agreement is a party to and the 
other is not: 

(a) The latter agrees to respect the specific obligations stipulated in MEAs to 
which the former is party; 

(c) Both Parties agree that nothing in this Agreement may affect statutory rights 
and duties pursuant to MEAs whether it is mandatory or voluntary; 

(d) Both Parties agree that adopting or maintaining measures necessary to 
comply with its obligations and/or any voluntary engagements pursuant to 
multilateral environmental agreements, irrespective of whether the other 
party is a party to that multilateral environmental agreement, shall not give 
rise to arguments for further legal actions, particularly in the context of the 
“Investment Chapter” of this Agreement.” 

 
Both Parties agree that transboundary environmental issues have to be addressed in a 
manner whereby investors are regulated in accordance with the Parties’ international 
obligations.  
Since Thailand is a Party to the Kyoto Protocol, Thailand reserves the right to require 
foreign investors to apply higher environmental protection.  
 
Recognising transboundary problems and role of technology in solvinge the problems, 
Parties agree to take full/complete responsibility for emissions and wastes by their own 
investors. 
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(2) ขอเสนอ Fair Legal Model of Environment Chapter จากการจัดประชุมระหวาง
วันที่ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร  
Fair Legal Model of Environment Chapter 
Objectives  

(1) Ensure trade promotion is in accordance with the objectives of 
sustainable development in accordance with the objective of sustainable 
development. 

(2) Promote the optimal use of resources in accordance with the objective of 
sustainable development. 

(3) Prevent the relocation and transfer to the other Party’s territory of any 
activities, products and substances that may cause environmental 
degradation or may be found to be harmful to human health. 

(4) Seek to protect and preserve the environment, based on precautionary 
principle, and enhance the international means of doing so. 

(5) Ensure the compatibility of the Parties’ trade and environmental policies 
and practices in acordance with the objective of sustainable 
development, including through environmental cooperation activities 
aimed at capacity building. 

(6) Ensure that environmental protection measures do not violate national 
treatment or MFN and are not used as disguised trade barrier. 

(7) Use sustainable trade and responsible investment, with corporate 
accountability, to promote sustainable development. 

Note 
- We should put Objectives 1 and 7 on the Preamble at the beginning 
- Should add definitions 
- The text should conform the equal sovereign rights and shall not Constitution  

Newly Proposed:  
- To request the US to become Party to MEAs and list them – used as fallback 

position in negotiation – compared with IP Chapter 
- Each Party shall ratify or accede to the following Agreements: 

o CBD 
o Kyoto Protocol 
o Basel Convention 
o Biosafety Protocol  
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o Convention against Land Mine 
o PICs, POPs 
o etc… 

Article X.1 : Levels of Protection 
Important elements: 

- Recognize that each party has different levels of environmental law 
- Retain the right to exercise discretion with respect to enforcement of 

environmental laws.  
- Fail to enforce environmental law effectively shall not give rise  
    to legal argument for legal actions or be used as trade barriers. 

 

- Recognizing the right of each Party to establish its own levels of domestic 
environmental protection and environmntal development priorities, and to adopt 
or modify accordingly its environmental laws and policies, each Party shall 
ensure that those laws and policies provide for and encourage high levels of 
environmental protection and shall strive to continue to improve its respective 
levels of environmental protection, including through such environmental laws 
and policies in accordance with their level of social and economic development, 
and their obligations under multilateral environmental agreements. 

 
New elements: 
“Both Parties recognize that each party has different levels of environmental law. They 
retain the right to exercise discretion with respect to enforcement of environmental laws. 
Failure to enforce environmental law effectively shall not give rise to legal actions or be 
used as trade barriers.” 
 
Article X.2 : Enforcement of Environmental Laws 

- Remains the same. 
 

Article X.3 : Procedural Matters 

- Article X.3(1) : Each Party shall ensure that eyewitness in the host country may 
request the Party’s competent authorities to investigate alleged violations of its 
environmental laws, and that each Party’s competent authorities shall give such 
requests due consideration in accordance with its law. 
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- Article X.3(2) – (5) : Remains the same. 
 

New Elements (Article X.3(6)) : 
“In the event of inconsistency of any measures taken under this chapter and any other 
chapters, the Environmental Chapter shall prevail over any other chapters.” (And make 
cross-reference as well in Investment Chapter) 
 

- If Thai side thinks it is important, put in Preamble of the FTA. If not, put in the 
Objective of this chapter. May be we can put words like “human safety and 
security”. 

 
Article X.4 : Mechanisms to enhance environmental performance 
Important elements: 

- Confirm commitment to apply at least the same or better environmental 
standard as stipulated in their own laws with theirs own capacities; (See WTO 
compatible comply) 

- Encourage the application of innovative environmental-friendly mechanisms, 
including clean and green technology; 

- Introduce incentives if improve environmental quality.  
 

- Article X.4(1)(a) : Remains the same. 
- Article X.4(1)(b) : omitted “ including market-based incentives where appropriate 

” เปลี่ยนเปน “Incentives to encourage conservation, restoration, and protection of 
natural resources and the environment, such as public recognition of facilities or 
enterprises that are superior environmental performers, or programs subsidies to 
existing activities for exchanging permits or other instruments to help achieve 
environmental goals. 

- Article X.4(2) : Remains the same. 
 

New elements (X.4(3) and X.4(4)): 
“Both parties agree that their transnational investors are required to apply at least the 
same or better environmental standards as stipulated in their domestic laws. Innovative 
environmentally-friendly mechanisms, including clean (and green) technology and know-
how, are highly encouraged.  
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- (Put in Preamble) Foreign investors have a higher environmental standard according 
to theirs laws or at least to Thai environmental standard. Domestic companies will be 
given subsidies but not foreign investors. Subsidies can be taxes, measures or 
reimburses. 
 
(This shall apply to subsidies or grants provided by a Party or to any conditions attached 
to the receipt or continued receipt of such subsidies or grants, whether or not such 
subsidies or grants are offered exclusively to domestic investors and investments.) 
 
Both Parties agree to create conditions conducive for the adoption of cleaner 
productions and best practices based on capacity-building and cooperation. Such 
conductive environment shall promote capacity building and cooperation between the 
two Parties. 
 
Important elements: 

- Need to affirm rights and obligations each Party has towards Multilateral 
Environmental Agreements (MEAs) to which they are party.  

- Implementation of such obligations should not be deemed as breaching of 
FTA.  

- We will set standard for the new investor. For the existing investor will be to 
subsidies to reach new standard. 

 
New elements (Article X.4(5)) : 
“Both Parties shall respect the rights and obligations pursuant to Multilateral 
Environmental Agreements to which they are party. Nothing in this Agreement shall 
prevent them from adopting or maintaining measures, including policies and laws, as 
means of implementing obligations in those agreements and by doing so they shall not 
be considered as infringing legal obligations nor benefits a Party expects to accrue 
under the X provisions of the Dispute Settlement Chapter” 
 
Important elements:  
Reserve the right to raise level of environmental protection with which foreign investors 
must comply; 

 
 



 บทท่ี 7-17 

- By doing so, they shall not be considered as infringing legal obligations of 
FTA or be sued.  

 
New elements (Article X.4(6)) : 
“Both Parties, in their sole discretion, have the rights to raise level of environmental 
protection with which domestic and foreign investors must comply. They shall not be 
considered as infringing legal obligations nor benefits a Party expects to accrue under 
the X provisions of the Dispute Settlement Chapter.”   

 
Article X.5 : Institutional Arrangements  
Solution 1: Separated Committee 
Article X.5.(1) Each Party hereby establishes their own Environmental Affairs Council. 
The Council should comprise their respective appropriate officials, including officials with 
environmental responsibilities. 
Article X.5.(2) – (5): Remains the same. 
 
Solution 2: Joint-Committee 
Ariticle X.5.2. The Council shall meet within the first year after the date of entry into 
force of this Agreement, and thereafter as necessary, to promote the implementation of, 
and review progress under, Article 7 of this Chapter. 
Joint committee established under Article 5 refers to the joint forum on environmental 
cooperation established under Article 7 (3)   

- In US-Chile case, the council is not effectively enough to enforce or 
determine the environmental enforcement. 

- In Mexico case, has a similar situation, and all cases will put forward to 
Dispute Settlement 

 
Article X.6 : Opportunities for Public Participation 
Important elements: 

- Public hearing must be carried out; 
- Reserve right of people and community concerned to reject any investment in 

their areas; 
- Confirm duty of permitted investors to suspend their operation without delay if 

written complaints are made to them; 
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- Investigation shall be carried out; 
- Reaffirm rights of people and community concerned to receive compensation; 
- By doing all the abovementioned procedures, they shall not be considered as 

infringing legal obligations of FTA or be sued. 
 

“An investment proposal that may cause adverse impacts to natural resources, the 
environment, public health, social and economic status, and public good morals, must 
be preceded with public consultation and effective public participation as stipulated in 
the Constitution and relevant domestic laws and regulations of the Parties. In the event of 
any such adverse impacts by the investors, the affected people and community may 
reject any investment to be located in their areas.”  
 
Permitted investors shall suspend the operation without delay until the matter is 
resolved if written complaints are received as they cause adverse impacts to natural 
resources, the environment, public health, and public good morals in the community 
concerned.  
 
Investigation by an independent environmental agency shall be carried out. [option: 1] 
Compensation, restitution, or both, as appropriate, for such loss, shall be provided by 
the investors. Any compensation shall be prompt, adequate, and effective in accordance 
with the Investment Chapter mutatis mutandis. 
[option 2]: The compensation shall: 

(e) be paid without delay; 
(f) be equivalent to the fair market value; 
(g) not reflect any change in value occurring because the investigation had 

become known earlier; and  
(h) be fully realizable and freely transferable.  
 

If the fair market value is denominated in a freely usable currency, the compensation 
referred to in (c) shall be no less than the fair market value on the date of founding that 
compensation shall be made, plus interest at a commercially reasonable rate for that 
currency, accrued from the date of founding until the date of payment. 
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The rejection of any investment and claims made for compensation shall not  give rise 
to rights to challenge such rejection and to pursue further legal action against those 
affected people and community and Parties notwithstanding anything else in this 
Agreement [or any other Agreement involving the Parties].” 
 
This provision does not apply to transparency [idea comes from the Thai-NZ FTA Article 
14 (as shown below)– not to be applied here.] 
 

CHAPTER 14: TRANSPARENT ADMINISTRATION OF LAWS AND 
REGULATIONS 

ARTICLE 14.1 

Publication 

1. Each Party shall ensure that its laws, regulations, administrative rulings, 
procedures and policies and any amendment thereto of general application pertaining to 
trade in goods, services and investment are promptly published or otherwise made 
available in such a manner as to enable interested persons from the other Party to 
become acquainted with them. 

2. For the purposes of this Chapter, “administrative ruling of general application” 
means an administrative ruling or interpretation that applies to all persons and fact 
situations and that is relevant to the implementation of this Agreement. 

3. When possible, a Party shall publish in advance any measure referred to in 
Paragraph 1 that it proposes to adopt and shall provide, where applicable, interested 
persons with a reasonable opportunity to comment on such proposed measures. 

4. Each Party shall endeavour promptly to provide information and to respond to 
questions from the other Party pertaining to any measure referred to in Paragraph 1. 
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ARTICLE 14.2  

Administrative Proceedings 

Each Party shall ensure in its administrative proceedings applying to any measure 
referred to in Article 14.1 that: 

1. wherever possible, persons of the other Party who are directly affected by a 
proceeding are provided reasonable notice, in accordance with domestic procedures, 
when a proceeding is initiated, including a description of the nature of the proceeding, a 
statement of the legal authority under which the proceeding is initiated and a general 
description of the issues in question; 

2. such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and arguments 
in support of their positions before any final administrative action, when time, the nature 
of the proceeding and the public interest permit; and 

3. its procedures are in accordance with domestic law. 

 

ARTICLE 14.3 

Review and Appeal 

 
A Party shall ensure that, where warranted, appropriate domestic procedures are in 
place to enable prompt review and correction of final administrative actions, other than 
those taken for prudential reasons, regarding matters covered by this Chapter, that: 

1. provide for tribunals or panels that are impartial and independent of any office or 
authority entrusted with administrative enforcement and have no substantial interest in 
the outcome of the matter; 

2. provide parties to any proceeding with a reasonable opportunity to present their 
respective positions; 

3. provide parties to any proceeding with a decision based on the evidence and 
submissions of record, or, where required by domestic law, the record compiled by the 
administrative authority; and 
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4. ensure, subject to appeal or further review under domestic law, that such decisions 
are implemented by, and govern the practice of, the offices or authorities regarding the 
administrative action at issue.] 
 
Article X.7 : Environmental Cooperation 
7.2 … that such cooperation (, in particular technology transfer), will help them achieve 
their shared environmental goals and objectives through majority publicly funded of 
technology transfer.  
- Technology transfer is banned in Investment chapter. So may be we can proposed for 
‘public funded of Technology Transfer. 
- In US – Chile case, there is not much of actual cooperation on environmental issues 
yet. (but also comments that in practice Thailand cannot do much to force US to 
cooperate with Thailand on this issue). 
- However, there are number of NGOs in Thailand, which we may make mechanism to 
US to contribute or cooperation with local organizations such as NGOs. May be we can 
put time limit to US to commence such measures. 
- For EU agreement with other countries such as Chile, Environmental Cooperation is a 
big separate chapter. Thailand should take advantage of this point from US. 

 
Article X.8 : Environmental Consultation  
Remains the same for the Separated Committee. 
 
Article X.9: Relationship to Multilateral Environmental Agreements 
Important elements :  

- Recognize the importance of multilateral environmental agreements 
- Try to add Precautionary Principle in the Preamble. 
- In the event of any inconsistency between this Agreement and the specific 

obligations set out in MEAs, which one Party to this Agreement is a party to 
and the other is not:  

(e) The latter agrees to respect the specific obligations stipulated in MEAs to 
which the former is obliged; 

(f) Both Parties agree that nothing in this Agreement may affect  
statutory rights and duties to implement mandatory and voluntary obligations arising from 
MEAs; 
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(c) Both Parties agree that implementing MEAs shall not give rise to arguments 
for legal actions, particularly in the context of the “Investment Chapter” of this Agreement.  
 
“The Parties recognize the importance of Multilateral Environmental Agreements, 
particularly those which aim to achieve specific environmental goals. In the event of any 
inconsistency between this Agreement and the specific obligations set out in Multilateral 
Environmental Agreements, which one Party to this Agreement is a party to and the 
other is not: 

(b) The latter agrees to respect the specific obligations stipulated in MEAs to 
which the former is party; 

(g) Both Parties agree that nothing in this Agreement may affect statutory rights 
and duties pursuant to MEAs whether it is mandatory or voluntary; 

(h) Both Parties agree that adopting or maintaining measures necessary to 
comply with its obligations and/or any voluntary engagements pursuant to 
multilateral environmental agreements, irrespective of whether the other 
party is a party to that multilateral environmental agreement, shall not give 
rise to grounds for further legal actions, particularly in the context of the 
“Investment Chapter” of this Agreement.” 

 
Both Parties agree that transboundary environmental issues have to be addressed in a 
manner whereby investors are regulated in accordance with the Parties’ international 
obligations.  
 
Since Thailand is a Party to the Kyoto Protocol, Thailand reserves the right to require 
foreign investors to apply higher environmental protection.  
 
Recognising transboundary problems and role of technology in solving the problems, 
Parties agree to take full/complete responsibility for emissions and wastes generated by 
their own investors. 
 
- We can put exemption clauses in Investment Chapter for the specific on MEAs that 
Thai are parties, but not US. 
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7.3 ขอคิดเห็นตอคณะเจรจาฝายไทย 
       คณะนักวิจัยไดจัดทําเอกสารประกอบการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
จํานวน 4 ฉบับเพ่ือนําเรียนคุณปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548  อันเปนผลจากการเขาพบหารือกับทานปลัดฯ 
เม่ือวันที่ 19  ตุลาคม 2549  เร่ืองโครงการ“การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Review) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” ซึ่งสถาบันธรรม
รัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI) เปนผูรับผิดชอบภายใตการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวทางในการกําหนดทาทีการ
เจรจา การแกไขปญหาและการเตรียมตัวรับสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการเจรจา
เปดการคาเสรีกับสหรัฐฯในประเด็นที่เก่ียวของกับปญหาส่ิงแวดลอม โดยมีหัวหนาคณะวิจัยและที่
ปรึกษาโครงการฯ รวมเขาพบ ผลจากการเขาพบดังกลาว โครงการฯไดจัดทําและเรียนเสนอ
เอกสารที่จะเปนประโยชนตอการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จํานวน 4  ฉบับ คือ  

เอกสารแนบ 1  ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai-US ที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม โดย รศ.ดร. ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

เอกสารแนบ 2  ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai-US ที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม โดยสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

เอกสารแนบ 3     ขอมูลผลกระทบจากการลงทุนโดยตรง (FDI) Thai-US ของ
ประเทศพัฒนา ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้งในกรณี
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

เอกสารแนบ 4     เรื่องการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือ
นําเสนอในการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ เร่ือง 
Environmental Co-operation ระหวางไทย-สหรัฐฯ 

 
นอกจากน้ี ยังไดจัดทําเอกสารในประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปใสใน Non-

Conforming Measures โดยมีการนําเสนอครอบคลุมตัวอยาง เหตุผล และ Keywords ใน 7 ประเด็น คือ  
(1) การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต MEAs ที่ไทยเปนภาคีสมาชิก 
(2) มาตรการของรัฐเพ่ือการระงับ บรรเทา เยียวยา กรณี Emergency Response / 

Safeguard ทั้งในแง Environment, Economic and Social Disruption 
(3) การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเคร่ืองมือเพ่ือการ

คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น 
(4) การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเคร่ืองมือเพ่ือการ

คุมครองปกปองสุขภาพ และสาธารณสุขของประชาชน 
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(5) การดําเนินการเพ่ือคุมครอง ปกปองความม่ันคงของประเทศ 
(6) การกําหนดและบังคับใชนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และเคร่ืองมือเพ่ือการ

คุมครองพิทักษภูมิปญญาทองถิ่น 
(7) การคุมครองรักษาศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ (Public Morale)  

  
 เอกสารใหคําแนะนําปรึกษากับคณะเจรจาฝายไทยทั้ง 2 ฉบับดังกลาว ปรากฏ
รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  
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ขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อประกอบการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรี 
ไทย – สหรัฐอเมริกา (FTA Thai – US) 

 
 
 
 
 
 

เสนอตอ 
คุณปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (ธ.พ.ส.ส.) 

11 พฤศจิกายน 2548 
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ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai – US ที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
โดย รศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล 

คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 เน่ืองจากการเจรจาทําสนธิสัญญาความรวมมือภายใตความตกลงแบบ FTA ที่ไทยกําลัง
กระทํากับสหรัฐอเมริกาในเวลานี้นั้น เปนสิ่งใหมในสารัตถะหลายประเด็นสําหรับประเทศไทย 
แมไทยจะเคยทําสนธิสัญญาในลักษณะอ่ืนๆ เก่ียวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญา
คุมครองการลงทุนมานานแลวกับนานาประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเองก็ตาม หลายลักษณะใน 
FTA นั้นเปนการตกลงแบบทวิภาคีที่มีความแตกตางจากหลักทั่วไปในระดับมาตรการเพื่อ 
implementation ในการเปดเสรีทางการคาและบริการ ตลอกจนการเปดเสรีทางดานการลงทุน 
ภายใตกรอบความตกลงของ GATT-WTO ความตกลงทวิภาคดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับอํานาจตอรอง
ของคูภาคี บนพื้นฐานของผลประโยชนระยะยาวที่แตละฝายจะพึงเห็นได  ดังน้ันหากฝายใด
ศึกษามามาก เล็งเห็นขอเท็จจริง ขอมูล และวิเคราะหผลของสิ่งที่ศึกษามามากยอมไดประโยชน
มาก และผลกระทบทางลบบางประการหากไมทําการศึกษา ระมัดระวังใหดีกอนที่จะมีการลง
นามผูกพันยอมกอใหเกิดผลเสียแกประเทศชาติอยางใหญหลวง ซึ่งผูกระทําอาจจะไมสามารถ
ตอบลูกหลานไดวาเหตุใดเราจึงกระทําการเย่ียงนี้ตอบานเมืองและแผนดิน เพียงเพ่ือเม็ดเงิน
ระยะสั้นที่จะไดรับหรือหลั่งไหลเขามา แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ (มีการตั้ง
ศูนยกลางการผลิต การแปรรูป การแสวงหา ทําประโยชนที่สามารถใช Natural Resources ของ
ไทยไดโดยเสรี) สูญเสียพื้นที่ทําการเกษตร (จะทําประเทศไทยใหเปนเมืองอุตสาหกรรม และ
โรงงานยอมรุกรานพ้ืนที่การเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได) การถูกทํางายของสิ่งแวดลอม ทั้งในน้ํา 
ใตดิน บนดิน ในอากาศ (จากการเปดเสรี การหลั่งไหลเขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาด
มาตรการในการกําจัดของเสียชนิดตางๆ เพราะไทยเองยังไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล
อยางจริงจัง ทั่งถึง รวมทั้งการคอรัปชั่น กินสินบาทคาดสินบนในระบบราชการ ที่ไมอาจจะ
ปฏิเสธความจริงในขอน้ีได การ overlap ของหนวยงานที่ดูแล การขัดกันของอํานาจหนาที่)  
การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ขาดการจางงาน ขาดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี (ไทยจะยอมใหไมตองมีการถายทอดเทคโนโลยี ยอมใหนําเขาแรงงานทุกระดับมา
ทํางาน ไมตองมีการ training คนไทย แตสหรัฐยืนกรานในทาทีและหลักการที่จะไมเปดเสรี
ตลาดแรงงานใหคนไทยเขาไปงานในสหรัฐ เพราะสวนที่เราจะไดเทาอเมริกา คือ การที่ไทยตอง
เขาไปลงทุน ซึ่งทุนไทยก็ไมมีเทาอเมริกา) เสียดุลยทางดานการเงิน (ไทยยอมใหนําเงินกําไรทุก
เม็ดออกนอกประเทศโดยไมมีขอขัดของ จะทําเขา สงออกก็ทําไดโดยเสรี ภาษีการนําเขาก็ต่ํา
หรือยกเวนภาษีเงินได อาจจะมีการยกเวนใน Package Promotion การลงทุน แตผลกําไรไมใช
ของคนไทย) คนยากจนจะอดตาย (เพราะไมมีที่จะปลูกพืชผัก ผลไม ปลูกขาว หาปลา หาของ
ปา ที่ดินถูกแปลงเปนทุนหายไปหมด เปนทาสติดที่ดิน เงินเดือนนอย ไมสามารถหาซื้ออาหารที่
นับวันจะแพงขึ้นทุกทีมารับประทานได เพราะตองซื้อทุกอยาง มีแต Demand ไมมี Supply  
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เพราะที่ดินสําหรับทําการเกษตรหมดไปอยางรวดเร็ว) แผนดินไทยจะเปนที่ทิ้งขยะเทคโนโลยี 
และสารพิษ (โครงการอุตสาหกรรม Recycle ขยะอิเล็กทรอนิกส โครงการกําจัดขยะ
อุตสาหกรรม กากสารพิษ ที่ดินเปนที่ฝงกลบสารเคมี) อากาศและนํ้าจะปนเปอนสารพิษ (การทิ้ง 
การเผา การปลอยกากสารเคมีขึ้นไปในอากาศ และลงแหลงน้ํา รวมทั้งในพื้นดินปนเปอนลงสูน้ํา
ใตผิวดิน 
 ทําไมไทยตองยอมรับสิ่งเสียหายเหลาน้ี? ไมตองถามหา Scientific proof เพราะเปนส่ิง
ที่เห็นไดโดยประจักษ กวาจะรอผลท่ี Proof จากการเขามาแลวภายใต FTA ที่ไมไดระมัดระวัง ก็
สายเกินแกเพราะสิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นโดยผลของความตกลงในอนาคต เพราะปจจุบัน อเมริกายัง
ไมมีสิทธิเขามาไดขนาดน้ี เพราะท่ีเขามาแลวยังอยูภายใตกรอบระเบียบของกฎหมายที่มีอยู ใน
การ ดูแล ที่ยังไมถูกยกเวนภายใต FTA หากยอมอเมริกาทุกอยาง 

ขอเสนอแนะ  
1. ไทยตองยืนหยัดในหลักการตามกฎหมายระหวางประเทศในการที่ทุกประเทศใน

ประชาคมโลกมีอํานาจอธิปไตยที่เทาเทียมกันไมวาชาติเล็กหรือใหญ ในสิทธิที่จะออกกฎหมาย 
(Right to regulate) ควบคุม กํากับ ดูแล รักษา สิ่งแวดลอม ไมวากอนหรือหลังการเขามาลงทุน
ของสหรัฐอเมริกา สามารถออกกฎหมายไดโดยเสรี เพ่ือวัตถุประสงคในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม โดยไมถือวาเปนอุปสรรคของการลงทุน การคา หรือการบริการ ไทยสามารถดํารง
ไวซึ่งอํานาจเด็ดขาดในการเพิกถอนใบอนุญาตการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ถาพบวาการ
ดําเนินการทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมวาในลักษณะใด ไมวาการกระทําน้ันจะดําเนินการ
ในหรือนอกประเทศ หากแตกอใหเกิดผลบนแผนดินไทยตามหลัก “Effect Doctrine” รัฐบาลไทย
ยอมมี jurisdiction ในการเขาไปจัดการตามกฎหมายโดยชอบ 

2. กฎหมาย และนโยบายสาธารณะใดๆ ไมตกอยูภายใตความผูกพันตาม FTA วา
ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเปดเสรีทุกประเภท ทั้งการคา บริการ การลงทุน ตาม
หลักการ Carve-out เพราะการเปดเสรีทางเศรษฐกิจไมควรกาวลวงเขามาลิดรอนอํานาจ
อธิปไตยอันเปนอธิปไตยหลัก (Core Sovereignty) ในการบริหาร จัดการดูแล รักษา 
ผลประโยชนของประเทศชาติ บานเมืองและพลเมืองของประเทศ เพราะแทจริงแลว Players 
ในทางเศรษฐกิจลวนแตเปนภาคเอกชนทั้งส้ิน (Private sector) ควรจําแนกแยกแยะระหวาง
เอกชนและมหาชน 

3. ใหสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีสูงกวาในการกําจัดมลพิษผูกพันที่จะไมลดมาตรฐาน
ใหต่ํากวามาตรฐานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Race to the Bottom) เม่ือจะเขา
มาลงทุนตั้งโรงงานในไทยและถือเปน requirement ในการเขามาประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยตองมีหลักฐานเอกสารประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน หรือสถานประกอบการที่จะติดตั้ง
อุปกรณเหลาน้ันใหครบถวน โดยไทยสามารถเขาไปตรวจสอบได และไทยเองตองพัฒนาใหได
มาตรฐานในระดับเดียวกันดวย เพ่ือประเทศชาติและสังคมในระยะยาว 
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4. มีการตั้งกองทุนรักษาสิ่งแวดลอมโดยออกเปน Bond โดยผูประกอบการจะไดรับ

ผลประโยชนจากกองทุนหากไมทําลายสิ่งแวดลอม และจะตองถูกปรับ ยึดเงินที่ลงในกองทุน
หากกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีหนาที่ความรับผิดชอบที่จะจัดการบําบัดปญหา
ดังกลาว ตลอดจนชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายจนครบถวนทุกราย 

5. ไทยและสหรัฐจะรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาส่ิงแวดลอม พัฒนา
เครื่องจักร และอุปกรณ สําหรับติดตั้งในโรงงานไมวาไทย หรืออเมริกาเพ่ือกรองสารพิษกอนที่
จะปลอยออกจากโรงงาน มีโครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และเยียวยา ฟนฟูสภาพแวดลอมใหดีดังเดิม หรือดีกวาเดิม 

6. ทั้งสองฝายตกลงที่จะใหมีการเขาตรวจสอบมาตรฐานโรงงานไดเปนระยะ เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในการรักษาสิ่งแวดลอม (Fully effective implementation)  

7. ไทยสามารถจํากัดเขตในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สามารคควบคุม ปริมาณพ้ืนที่
ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไมใหกาวลวงเขาไปลิดรอนเบียดบังพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูใน
ปจจุบัน ไทยควรกําหนดเขตสีเขียวเพ่ือการเกษตรที่ไมใหมีการอนุญาตใหตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด 

8. สหรัฐอเมริกาควรมีความจริงใจในการรวมมือกับไทยในฐานะที่เปนมิตรที่เทาเทียม
กัน ไมใชผูมีอํานาจเหนือกวา ควรเคารพในอธิปไตยของไทย และหลีกเลี่ยงการเอารัดเอาเปรียบ
ไทย รักษาแตผลประโยชนของตนเองแตไมคํานึงถึงผลประโยชนของไทย ควรยอมรับการเปด
เสรีที่เปนประโยชนตอไทย หรือที่ไทยคาดหวังได เชน การเปดตลาดแรงงานไทย 

9. ไทยควรเจรจาใหมีบท Safe Guard ที่ไทยสามารถยกเวนจากขอผูกพันไดหาก
เกิดผลกระทบอยางรางแรงตอแผนดินไทย ไมวาในดานใดๆ หรือ แกไขปรับปรุง ความตกลง 
FTA ได แมกระท่ังการยกเลิกความตกลงดังกลาว หรือมีระยะเวลาในการทดลองผลในทาง
ปฏิบัติของ FTA ไดเพ่ือประเมินผลกระทบตอสังคมไทย 

10. กลไกในการยุติขอพิพาทระหวางเอกชน ควรแยกออกจากขอพิพาทระหวางเอกชน
กับรัฐ ในสวนที่เก่ียวกับกฎหมาย และนโยบายสาธารณะ 

ในทายที่สุด หากการเจรจาไมเปนผล สหรัฐอเมริกาไมยอมตามที่ไทยเห็นสมควร ก็ไมมี
ความจําเปนที่จะตองทํา FTA เพราะการเปดเสรีทางการคา และบริการ หรือการลงทุน ภายใต
กรอบของ GATT – WTO และ ASEAN ก็เพียงพอแลวไมมีความจําเปนที่จะตองทํา FTA ให
เปนการ redundant ในลักษณะทวิภาคีอันเปนการบอนทําลายระบบ Rile-Based System 
ภายใตขอตกลง GATT – WTO ซึ่งนาจะเปนหลักประกันที่ดีกวา 

สิ่งที่ไทยควรพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพของคนไทยใหเจริญกาวหนา ยืนอยูบนขาของ
ตนเอง ใหเกงและแกรงดวยตัวของเราเอง ใหเจริญจากขางใน เรามี Comparative Advantages 
มากมายอยูแลว ขอเพียงคนไทยเกงกาจขึ้นมาทําประโยชนจากส่ิงที่ตนมีอยู ดีกวาเชื้อเชิญคน
ตางชาติเขามากอบโกยออกไปนอกประเทศอยางขาดจิตสํานึก เพราะไมใชบานเกิดเมืองนอน 

 
 



 บทท่ี 7-29 

ของเขา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพียงแค Maximize Profit แลวจากไป ทรัพยากรธรรมชาติไมใชสิ่งที่
จะเกิดทดแทนกันไดอยางรวดเร็ว การลงทุนควรไดเปนผลประโยชนของคนไทยเองไมใช
ตางชาติ ไทยควรมีสายตาที่ยาวไกลวา การที่ไทยเปนอูขาว อูน้ําของโลกนั้นในอนาคตอันยาว
ไกลนั่นแหละไทยจะร่ํารวยอยางยั่งยืน เพราะมนุษยรับประทานเครื่องจักรกล เศษหิน เหล็ก 
กรวดทรายไมได นอกจากอาหาร 

ในขณะที่ตางชาติพากันอนุรักษรักษาส่ิงแวดลอมในบานเกิดเมืองนอนของตนสงออก
อุตสาหกรรมหนักสกปรกไปยังประเทศอ่ืน ปลอยสารพิษในประเทศอ่ืน รักษาประเทศของตนให
สวยงานเขียวขจี อากาศดี บริสุทธิ์ เก็บทรัพยากรธรรมชาติไวคอยๆใช เก็บพื้นที่เกษตรกรรมไว
เปนอูขาว อูน้ําของตน และการสงออก (ซึ่งตอไปจะมีราคาแพงมากๆ เพราะประเทศอ่ืนไมมี
พ้ืนที่การเพาะปลูกแลว) และรายไดเขาประเทศมากมายจากการลงทุนในประเทศอ่ืนนําเงินไป
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา แตราคาถูกๆจากประเทศเรา ซื้อหาเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกความสุขไดอยางเหลือลน แตทําไมประเทศไทยกลับสวนทางหันมาทําใหประเทศไทย
สกปรก เต็มไปดวยสารพิษ และโรงงานอุตสาหกรรม ใหตางชาติมาใชแรงงานราคาถูกๆ (แต
แรงงานมีฝมือนําเขาจากตางประเทศ) มาใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาแตราคาถูก มาใชแผนดิน
ไทยไดในราคาถูกๆ หรือยึดครองแผนดินไทย แตคนไทยยังคงยากจน และแผนดินไทยคอยๆ 
สูญเสียไปใหคนตางชาติ เกษตรกรรมกําลังหมดไป คนไทยยากจนจะอดอยาก แรนแคน มีเพียง
บางกลุมเทาน้ันที่ร่ํารวย โดยลงทุนดวยผืนแผนดินไทยและอนาคตคนไทยทั้งประเทศ  
 คนไทยไมตองการมีบานอยูในโรงงาน บานเมืองเต็มไปดวยโรงงานและสารพิษ ไมมี
ประเทศใดในโลกที่เมืองอุตสาหกรรม โรงงานเปนที่ที่นาอยู  คนที่เลือกไดลวนแตหนีไปอยูเมือง
ที่สวยงาม เขียวขจีทั้งสิ้น เราควรหันมารักษาแผนดินไทยใหยั่งยืน และดํารงชีวิตตามวิถีไทย 
คุณคาไทย มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล รักษาแผนดินไทยไวเปนอูขาว อูน้ําของไทยและของโลก แลว
ไทยเราจะร่ํารวยอยางแทจริง พัฒนาคนไทยใหมีแกนสารสาระในชีวิต เปนคนเกงที่เกงจากขาง
ใน เจริญจากขางในยืนอยูไดดวยลําแขงของไทยเราเอง 
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ขอเสนอแนะตอการเจรจาขอตกลง FTA Thai-US ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
โดย สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
1. ขอเสนอใหบทส่ิงแวดลอมมีความสําคัญเหนือ (Prevail) กวาบทอ่ืนๆ  โดยในบท

การลงทุนมีการบัญญัติไวในลักษณะ “carve-out” คือไมใหอยูภายใตขอบังคับของขอตกลง
เก่ียวกับการเปดการคาเสรี ทั้งน้ีจากการตั้งขอสังเกตกรณีของ NAFTA เม่ือเกิดกรณีพิพาทที่
เก่ียวเน่ืองกับการฟองรองของนักลงทุนสหรัฐฯตอมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมของรัฐภาคีขึ้น 
ภายใตกลไก State-Investor Dispute Settlement ของบทการลงทุน NAFTA Tribunal จะไม
หยิบยกประเด็นสิ่งแวดลอมมาพิจารณา จนทําใหรัฐภาคีถูกฟองรองจากเอกชนสหรัฐฯ และ
หลายคดีตองแพไปในที่สุด 

2.  เน่ืองจากวัตถุประสงคหน่ึงของการทํา FTA คือ ใหการคาและส่ิงแวดลอมสนับสนุน
ตอกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่มีการระบุไวในกฎหมายสหรัฐฯ Bipartisan Trade 
Promotion Authority Act 2002 (Section 2102 (a) (5) ของวัตถุประสงคของการเจรจาการคา 
วา; (5) to ensure that trade and environmental policies are mutually supportive and 
to seek to  protect and preserve the environment and enhance the international 
means of doing so, while optimizing the use of the world’s resources;) 
 ดังนั้นควรเสนอใหมีการระบุในการเจรจาอยางชัดเจนวา 

1. ไมใหการทํา FTA มีผลตอการลิดรอน จํากัดสิทธิหนาที่การปฏิบัติตามพันธกรณีใน
ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) ที่
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

2. เรียกรองใหสหรัฐฯเปนภาคีอนุสัญญาส่ิงแวดลอม เชน อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol)  

3. ไทยควรเจรจาเพื่อใหมีขอความที่รับรองวา “การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีมีตอ
อนุสัญญาภาคีดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แมสหรัฐฯ มิใชภาคีดวยนั้น ก็ไมถือวาเปนการละเมิด
ขอตกลงการคาเสรีฉบับน้ี” โดยทั้งนี้อาจเพ่ิมเติมไวในรูปของขอความในบทสิ่งแวดลอมดังน้ี  

Article…RELATIONSHIP TO ENVIRONMENTAL AGREEMENTS 
 “Nothing in this Agreement shall prevent a Party from adopting or maintaining 

measures necessary to comply with its obligations and/or any (voluntary) 
engagements pursuant to a multilateral environmental agreement, irrespective of 
whether the other party is to a party to that multilateral environmental agreement.”     

4. ประเด็นขอเรียกรองเรื่อง ใหประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสหรัฐฯ เสนอถอยคําตอไปน้ี “not fail to effectively enforce its 
environmental or labor laws, though a sustained or recurring course of action or  
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inaction, in a manner affecting trade between the United State and that party after 
entry into force of a trade agreement between those countries”.  ซึ่งพิจารณาแลววาไม
เปนผลดีตอการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ   

ขอเสนอ 
1) ไมรับขอเรียกรองที่สหรัฐฯ เสนอมา เนื่องจากเปนการลิดรอนอํานาจอธิปไตยของ

ประเทศไทยในการบังคับใชกฎหมาย 
2) ถาไมสามารถเจรจาใหยกออกได ควรเพิ่มเติมถอยคําที่ไมใหเปนการผูกมัดตอ

ประเทศไทยมากเกินไป โดยใชถอยคําที่อยูในกฎหมายสหรัฐฯ ซึ่งระบุไวใน 
Section 2103 (a) (b) (11) (B) ของวัตถุประสงคของการเจรจาการคา คือ “to 
recognize that the country is effectively enforcing its laws if a course of 
action or inaction reflects a reasonable exercise of such discretion, or 
results from a bona fide decision” 

 
5. เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักของ FTA คือความตองการขยายการคาและการลงทุน ซึ่ง

ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาสหรัฐฯ ดังน้ัน นักลงทุนสหรัฐยอมได
ประโยชนจากการยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย หากมองผิวเผินแลวก็นาที่จะเปนโอกาสใน
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย แตหากพิจารณาถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการผลิตที่เพ่ิมน้ัน อาจมองไดวาไทยมีสวนรับภาระผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการยายฐานการลงทุนของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่องของปญหา Climate 
Change ซึ่งกิจกรรมดานอุตสาหกรรมกอใหเกิดปญหาการปลอยกาสเรือนกระจก (GHG 
Emission) การยายฐานการผลิตของสหรัฐฯมายังประเทศไทยยอมสงผลใหไทยตองรับภาระการ
ปลอย GHG Emission ที่สูงขึ้นไปดวย ซึ่งจะมีผลตอความรับผิดชอบของไทยภายใตอนุสัญญา 
UNSCCC โดยที่สหรัฐเองก็เขาเปนภาคีอยูดวย ดังน้ันจึงมีขอเสนอใหทางสหรัฐฯ นาจะรวม
รับผิดชอบการเพ่ิมขึ้นของ GHG Emission ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนภายใต FTA ดวย 
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ตารางที่ 7.1 :  เหตุการณที่เกิดข้ึนในการนิคม ฯ ลําพูน* 
 

เหตุการณที ่ อาณาบริเวณที่สํารวจพบ การปนเปอน 
1 โรงงานผลิตเครื่องประดับสตรี พบ TCE ใน soil gas มีความ

เขมขน 6 ppm ที่ความลึก 1.2 
เมตร (สูงกวาคามาตรฐานถึง 
1,200 เทา) 

2 โรงงานผลิตแผนเซรามิคสําหรับฝง
วงจรอิเล็กทรอนิกส 

พบ TCE ในน้ําใตดินที่ความเขมขน
ถึง 968 ppm (สูงกวาคามาตรฐาน
ถึง 193,000 เทา) 

3 โรงงานผลิตสายนาฬิกาโลหะ พบสารนี้ในน้ําใตดินมีความเขมขน
ถึง 7 ppm  ที่ความลึกประมาณ 11 
เมตรจากผิวดิน (สูงกวาคา
มาตรฐานถึง 1,400 เทา) 

หมายเหตุ: คามาตรฐานน้ําใตดินของ TCE อยูที่ 0.005 ppm ตาม ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) มาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน 
หมายความถึงระดับความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมมีไดในน้ําใตดิน โดย
ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหากนํานํ้าน้ันมาใชในการ
อุปโภคบริโภค 

ที่มา: รายงานเร่ือง “การปนเปอนของสาร Chlorinated Ethylene ในดินและน้ําใตดินและ   
กรณีศึกษาของประเทศไทย” โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานนํ้า 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2544. 

 
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนโรงงานที่เกิดจากการลงทุนโดยตรง 
(FDI) ของตางประเทศ 

* 
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ตารางที่ 7.2 :  ผลการศึกษาผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมตอสุขภาพ* 
 
กลุมเปาหมาย จํานวน ความผิดปกติที่พบ 

คนงาน 65 คน  รอยละ 55.4 มีระดับอะลูมิเนียมในเลือดสูงกวา
คาเฉลี่ยของประชากรไทยภาคเหนือ (คาเฉลี่ยคือ 
8.5 μg/L) 

 รอยละ 16.9 มีระดับ alkaline phosphatase ใน
เลือดสูงผิดปกติ  

ประชากรที่อาศัย
อยูรอบนิคม
อุตสาหกรรม  
5 หมูบาน 
จ. ลําพูน 

500 คน ♦ ความผิดปกติของระดับ BUN (รอยละ 8.2–15.0)  
(แสดงภาวการณทํางานของไตบกพรอง) 

♦ ภาวะโลหิตจาง (รอยละ 31.1–47.0) ซึ่งแตกตาง
ไปจากคาเฉลี่ยของประชากรภาคเหนือ (13.6 
กรัม%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

♦ การทดสอบสมรรถภาพปอด มีความจุของปอดต่ํา
กวาปกติในสัดสวนที่สูง (รอยละ 8.7–39.8) 

ที่มา : รศ.ดร.พงษเทพ วิวรรธนะเดช “การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพของชุมชนและคนงาน 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน” ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
ในกระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม ระยะที่ 1 โดยสุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 
สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546. 

 
* คนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกสที่อาสาสมัครเขามารวมโครงการวิจัย เปนกลุมเปาหมายสําหรับ
ตรวจสอบสุขภาพและติดตามตนทุนสุขภาพ (health cost) มาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนโรงงานที่เกิดจากการลงทุนโดยตรง (FDI) ของตางประเทศ 
(สวนใหญเปนประเทศญ่ีปุน) 
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ตารางที่ 7.3 :  ประมวลเหตุการณที่เกิดในหาพื้นที่ หาประเทศ ซึ่งอยูหางไกลกัน จําแนกตามตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัด 
หุบเขาซิลิกอน  
สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน ไตหวัน สกอตแลนด นิคมลําพูน 

น้ําหนักเด็ก
เล็ก 
 

ในตําบล Santa Clara น้ําหนักเด็กแรก
เกิดลดลง จํานวนเด็กมีปญหาดังกลาว
เพิ่มจาก 6 % ในป 2001 เปน 6.3 % ใน
ป 2002 

   จากคําบอกเลาของชาวบานชุมชนที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูภายในบริเวณการนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน สังเกตพบวา น้ําหนักเด็กเล็กต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน   
 

ภาวะสุขภาพ
คนงานทํางาน
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
 

พบเอกสารรายงานวา คนงานหลายคน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่
ตั้งอยูในหุบเขาซิลิกอน ลมปวยเปน
มะเร็ง 

รายงานดานปญหา
สุขภาพของคนงาน
ที่เกี่ยวกับระบบ
สืบพันธุ 
เชน การแทงบุตร 
ทารกคลอดตาย 

1. คนงานในโรงงาน RCA (The 
Radio Corporation of America) ปวย
เปนมะเร็ง ตอมา คนงานที่ทํางาน
โรงงานอิเล็กทรอนิกส RCA  ยื่นเรื่อง
รองทุกขวาไดปวยเปนมะเร็งเพราะได
สัมผัสกับสารละลายมีพิษ คนงาน
เรียกรองใหโรงงานจายชดเชย
คาเสียหายเปนจํานวน 6.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ   
2. งานวิจัยของ Council of Labor 
Affairs ในไตหวัน พบอัตราการปวย
เปนมะเร็งเตานมในคนงานหญิง แตไม
สามารถอางอิงหลักฐานไดเพราะเชื่อ
วาหลักฐานถูกเผาทําลายในป 1985   

 

พบอัตราการ
ปวยของคนงาน
หญิงที่ทํางานใน
โรงงาน 
National 
Semiconductor 
ใน Greenock  
กลาวคือ 
- ปวยเปนมะเร็ง
ในกระเพาะดวย
อัตราที่สูงถึง 4-
5 เทาของคา
โดยเฉลี่ย  
- ปวยเปนมะเร็ง
ในปอด 2-3 เทา
ของคาโดยเฉลี่ย  

1. ตรวจรางกายคนงานโรงงานอุตสาหกรรม พบวาคนงานทํางานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส พบ
ปญหาสุขภาพเดน ๆ คือ  ภาวะเลือดจาง ผลตรวจเลือดพบอะลูมิเนียมปนเปอนในเลือด 
วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะรุนแรง 
 2. ป พ.ศ. 2536-38 คนงานโรงงานอุตสาหกรรม 12 คน (พรอมลูก็นดังนี้เล็กอีก 2 คน) ตายใน
เวลาไรเรี่ยกัน สาเหตุการตายของ 10 คนใน12 คน อาการปวยที่พบเห็น คือ ปวดชาตามมือ 
แขน ไมมีแรง เวียนศีระรุนแรง สมองบวมน้ํา ชักเกร็ง ตุมใหญคลายฝตามลําคอ ขา แขน 
ภายหลังฝยุบ ผิวหนังจะเปนรอยสีคล้ํา เปนจ้ํา ๆ  เหนื่อยหอบ บางคนซีดเหลือง บางคนแพทย
ลงความเห็นวา เปนมะเร็งในเม็ดเลือดขาว คนงานกลุมนี้มีระดับสารเคมี โลหะหนัก ตกคางใน
อวัยวะ น้ําเหลืองดวยคาสูงเกินคนปกติ แพทยสันนิษฐานวา นาจะมาจากลักษณะการทํางานที่
สัมผัสสารเคมี โลหะหนัก : ตะกั่ว แคดเมี่ยม อะลูมีเนียม อซีโตน (acetone) ไตรคลอโรอีเทน 
ฯลฯ ซึ่งใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิบคอมพิวเตอร  
3. สถาบันธรรมรัฐฯศึกษาโดยจําลองสถานการณเนื่องจากขอมูลบางสวนไมเพียงพอ โดยใช 
ตัวอยางคนงาน 28 คน ตรวจรางกาย และสัมภาษณเชิงลึก ประเมินผลสรุป เปนดังนี้ 
• มูลคาปจจุบันตนทุนสุขภาพคนงาน             18.3 ลานบาท 
•  มูลคาปจจุบันผลิตภาพลดลงของคนงาน      12.6 ลานบาท 

และประเมินมูลคาปจจุบันคาเสียโอกาสเพราะตายกอนวัยอันควร (12 คนงาน เหตุเกิดปพ.ศ. 
2536-38) ได 152.9 ลานบาท 
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ตัวชี้วัด 
หุบเขาซิลิกอน  
สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน ไตหวัน สกอตแลนด นิคมลําพูน 

ภาวะสุขภาพ
ประชาชนใน
ชุมชนใกล
โรงงาน
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

  ชุมชนใกลโรงงานมีคนตาย 11 คน
ดวยมะเร็ง บางคนเปนมะเร็งเตานม 

 1. พบปญหาสุขภาพของคนในชุมชน คอื ภาวะ 
เลือดจาง 5 

คุณภาพน้ํา และ
ทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตในน้ํา 
 
 

คุณภาพน้ําใตดินที่ South Bay 
ปนเปอนดวย PCBs และ ปรอท  
- พบสาร PCBs สูงในตัวอยางน้ําที่ตรวจ
สูงกวา Guideline ของคุณภาพน้ําทุกป 
ระหวาง ค.ศ.1994 – 2001 
- ความเขมขนโดยเฉลี่ยของสารปรอทใน
น้ําใตดินที่ South Bay สูงกวา Guideline 
ของปรอท ทุกประหวาง ค.ศ.1994 – 
2001 ยกเวน ป 1999 และในป 2000 ไม
มีขอมูลดังกลาว  
- รัฐ แคลิฟอรเนีย ประกาศเตือนให
ประชาชนระมัดระวังการบริโภคปลาบาง
พันธุที่จับไดจาก South Bay วาอาจจะ
ปนเปอนสารทั้งสองดังกลาว 
 
 

คุณภาพน้ําใตดิน
ปนเปอนสารพิษ 
รัฐบาลตองบําบัด 
แกไขเสียคาใชจาย
สูงมาก 1.3 ลาน
ลานเยน 

1. EPA ของไตหวันตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดิน ป 1994  (โรงงาน RCA ถูก
ปดในป 1992) พบระดับสารละลายมี
พิษสูงถึง 960 เทาของระดับที่
ปลอดภัยสําหรับมนุษยที่จะใชน้ํานั้น
ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
- ตอมาป 2000 รัฐบาลไตหวันได
กวดขันการปกปองคุณภาพน้ําใตดิน
ไมใหปนเปอนจากมลพิษโดยประกาศ
ใหมีการปรับเงินผูที่ฝาฝนสูงถึงวันละ 
1.4 แสนเหรียญสหรัฐ 
2. สมาคมงานวิจัยระหวางประเทศ
ดานมะเร็ง, WHO ระบุวาสาร 
tetrachloroethylene และสาร
trichloroethylene ปนเปอนในน้ําใตดิน
ที่ Taoyuan  

 1. น้ําใตดินบริเวณใกลโรงงานอิเล็กทรอนิกสในการนิคม ฯ จงัหวัดลําพูนมีปญหาปนเปอนสาร
กลุมคลอไรด  2 ชนิด  คือ เตทตราคลอโรเอ็ตทาลีน (tetrachloroethylene) และไตรคลอโรเอ็ต
ทาลีน (trichlo-roethylene) สูงเกินคามาตรฐาน พบหลักฐานวา โรงงานลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตรายลงในดิน ฝงใตดินโดยไมกําจัดใหถูกตามหลักวิชาการ 6  ซึ่งสารเหลานี้ แพทยระบุวา 
เปนสาเหตุการเกิดมะเร็งตับ 
2. ชาวบานหวาดกลัวไมรับประทาน ปลา สัตวน้ําจืดที่จับไดจากน้ํากวงที่เคยใชเปนแหลง
โปรตีนกอนป พ.ศ. 2538 น้ํากวงเนาเสียปนเปอนน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในการนิคม ฯ 
ลําพูน  ตองซื้อโปรตีนจากตลาด เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 
3. ชุมชนจายเกิดคาใชจายเพิ่มเพราะไมกลาใชน้ํากวง กลัวน้ําฝน ตองซื้อน้ําขวดสําหรับดื่ม
ประมาณ  1,196 บาท/ป/ครัวเรือน ประเมินทั้งจังหวัดได 665.2 ลานบาท 
5. ผลการสํารวจดวยเทคนิค CVM ประเมินคาเฉลี่ยความยินดีจะจาย  (WTP) เพื่อฟนฟู
คุณภาพน้ําใตดินปนเปอนสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ของชุมชนพื้นที่เสี่ยงใกลการนิคม ฯ 
ลําพูน 1,485.90 บาท/ครัวเรือน/ป ซึ่งคิดเปนมูลคารวม ทั้งจังหวัดประมาณ 82.8 ลานบาท 
ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญใหทัศนคติวา ตนทุนการบําบัดประมาณ 500-2,000 ลานบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับเทคนิควิธีการบําบัดและขนาดของพื้นที่เปาหมายที่จะบําบัด ซึ่งกรณีน้ําใตดินที่ศึกษานี้เปน
แองน้ําเดียวกับที่อีก 3 จังหวัดใชรวม คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน 

ที่มา: สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ“โครงการธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม” รางรายงาน เสนอสกว. (ระยะที่สอง),  
           มกราคม 2548. 
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ศูนยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
โดย สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ในปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบปญหากรณีของการปนเปอนในสิ่งแวดลอมจํานวน

ไม ใชนอย  ไมว าจะเปนทางดิน  แหล ง นํ้าผิว ดิน  แหล ง นํ้าใต ดิน  และ อ่ืนๆ   ทั้ งจาก
ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร ชุมชน เกษตรกรรม และการพาณิชยตางๆ ปญหาเหลาน้ีจะตองถูก
แกไขโดยเร็ว เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอมนุษยและส่ิงแวดลอม  ปญหาการปนเปอนน้ันแต
ละกรณีจะมีลักษณะเฉพาะของตนโดยอาจจะขึ้นกับตําแหนงที่ตั้ง ลักษณะของสารปนเปอนและ
กระบวนการปนเปอน  ตัวกลางท่ีถูกปนเปอน  และ ปจจัยอ่ืนๆ   ดังน้ันแนวความคิดของการ
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงเปนสิ่งที่จําเปน  

โดยศูนยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแหงชาตินี้จะทําการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เลือก
มาตรฐานการแกไขปญหาที่ยอมรับกันได ตลอดจนการอบรมบุคลากรอยางถูกตอง ซึ่งทั้งหมดนี้
ลวนเปนปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ  นอกจากนั้น  การประเมินสภาพตางๆของการ
ปฏิบัติงานแกไขและสภาพโดยรวมของการทํางานภาคสนามควรจะมีการดูแลโดยผูที่มีความ
เชี่ยวชาญจริงๆ เพ่ือที่วาการแกไขปญหาการปนเปอนจะสําเร็จอยางเปนที่นาพอใจโดยใชเงิน
และเวลาอยางพอดี ศูนยนี้จะทํางานเก่ียวกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทางเทคนิคโดยจะ
ทํางานที่เก่ียวกับการวิจัยประยุกตทางดานเทคโนโลยีเปนหลัก โดยหนาที่ของศูนยนี้จะไม
ซ้ําซอนกับหนวยงานที่มีอยูเดิม เนื่องจากงานในดานน้ีสวนมากจะเปนของใหมในประเทศไทย 
หนวยราชการที่ เ ก่ียวของไมมีองคความรูประสบการณ และจํานวนบุคลากรที่ เพียงพอ 
นอกจากนี้หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหากับหนาที่ในการ
แสวงหาความรูและบริหารทางเทคนิคยังไมมีการแบงแยกและกําหนดไวอยางชัดเจนใน
หนวยงานใดๆอีกดวย   

 
โดยรวมวัตถุประสงคหลักตางๆของศูนยนี้ก็คือ 
1. เปนหนวยงานหลักทางวิชาการที่จะทําการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางเปน

กลางเพ่ือแกไขปญหาการปนเปอนโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรที่เปนที่
ยอมรับ 

2. เปนหนวยงานที่จะทําการประเมินความเหมาะสมของคามาตรฐานทางสิ่งแวดลอม
ตางๆทางวิชาการ เชน อากาศ น้ํา ดิน เปนตน โดยจะมีการคํานึงถึงตนทุนทางเศรษฐศาสตร
และความเสี่ยงตอมนุษยและตอส่ิงแวดลอม 

3. เปนหนวยงานที่ทําการควบคุมการประเมินสภาพทางสิ่งแวดลอมในสนามไมวาจะ
โดยการวัดจริงหรือการทําแบบจําลอง ในระหวางชวงของการเม่ือคาดวาจะมีการปนเปอน
เกิดขึ้น ชวงระหวางขั้นตอนกระบวนการของการแกไขปญหา และทําการควบคุมการตรวจ
ติดตามสภาพพื้นที่ภายหลังการแกไขปญหาเสร็จสิ้นลง 
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4. เปนองคกรหลักที่รับผิดชอบเร่ืองการถายโอนเทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอมในเรื่องที่
เก่ียวของจากองคกรตางประเทศและระหวางประเทศตางๆ เชน US. EPA. 

5. เปนศูนยการอบรมบุคลากรที่เร่ืองที่เก่ียวของกับการฟนฟูและทําความสะอาด
บริเวณที่มีการปนเปอนทางสิ่งแวดลอม 

6. เปนศูนยการวิเคราะหวิจัยที่มีเคร่ืองมือหองปฏิบัติการ วิธีการ บุคคลากรและขีด
ความสามารถตางๆระดับโลก 

7. ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางเทคนิคใหกับรัฐบาลในเรื่องที่เก่ียวกับปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาการปนเปอนทางสิ่งแวดลอมแบบตางๆ  

8. เปนศูนยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาหรือตอยอดงานวิจัยขึ้นมาเองที่เก่ียวของ
กับการแกปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนทางเชิงพาณิชยหรือธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศตอไป 

 
ในกรณีของความรวมมือกับทางประเทศสหรัฐอเมริกา ทางไทยอาจจะเสนอทาง US – 

EPA ในประเด็นดังตอไปน้ี 
1. ขอความรวมมือในดานการถายทอดเทคโนโลยีที่ใชในการตรวจวิเคราะหการ

ปนเปอน และการเฝาระวัง ทั้งในภาคสนามและภาคปฏิบัติการ ทั้งน้ีทางศูนยหวังวาจะไดรับการ
มอบอุปกรณและเครื่องมือวิเคราะหพรอมกับการฝกอบรมโดยไมคิดมูลคา 

2. ขอความรวมมือในดานการถายทอดเทคโนโลยีที่ใชในการบําบัดและกําจัดมลพิษที่
ปนเปอนสิ่งแวดลอมประเภทตางๆสําหรับมลพิษชนิดตางๆ ที่พบทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไมวาจะเปนโลหะหนัก สารไฮโดรคารบอน สารคลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน เปนตน ทั้งน้ีทาง
ศูนยหวังวาจะไดรับการมอบอุปกรณและเครื่องมือตนแบบพรอมกับการฝกอบรมโดยไมคิด
มูลคา 

3. ขอความรวมมือในดานการจัดตั้งศูนยในแงของความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย 
แนวทางในการทํางานรวมกับหนวยตางๆ โครงสราง องคกรภายใน อํานาจหนาที่ การคัดเลือก
บุคลากร และการบริหารจัดการอ่ืนๆ ทั้งน้ีโดยจะเปนประโยชนมากหากมีการศึกษาเปรียบเทียบ
กับหนวยงานที่มีอยูแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง 

4. ขอความรวมมือในการอบรมบุคลากร ในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนการอบรมระยะ
สั้น ระยะยาว การฝกจริงในภาคสนาม และในหองปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญจาก US – EPA และหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของทั้งของสหรัฐอเมริกาและของไทย 
ตลอดจนการศึกษาดูงานในตางประเทศ เพ่ือรับทราบถึงปญหาอุปสรรคตางๆและแนวทางแกไข
ที่เกิดขึ้นแลว  

5. ขอสนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวของกับขอ 1, 2, 3 และ 4 
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6. ขอความรวมมือเพ่ือสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการวิเคราะหหรือ
บําบัดแบบตางๆ ในดานองคความรูและการแกไขหรือบรรเทาปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา 
  

ทั้งน้ีเพ่ือใหศูนยนี้มีสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนกลางทางวิชาการโดยแทจริง ศูนยนี้
ควรมีสถานะภาพเปนหนวยงานในลักษณะเชนเดียวกับ MTEC, NECTEC, หรือ BIOTEC และ
อาจจะสังกัดอยูกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 บทที่ 7-40 

ตารางที่ 7.4 : ประเด็นเกี่ยวกับสิง่แวดลอมที่จะนําไปใสใน  Non Conforming Measures 
 
 

เหตุผล ประเด็น ตัวอยาง Keyword 

1. การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต MEAs ที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีสมาชิกในขณะนี้ และในอนาคต (ทั้ง
พันธกรณีที่เปน Mandatory และ Voluntary). 

• กรณี CDM (เปน Voluntary) : ถาบริษัทจากสหรัฐฯ 
ตองแขงขันกับบริษัทจากเยอรมัน หากไทยเลือก
บริษัทจากเยอรมันเพราะไดประโยชนเพิ่มเติมจากการ
ทํา CDM อาจเปนปญหาขอพิพาทกับสหรัฐในเรื่อง
การคุมครองการลงทุนตาม FTA ไทย-สหรัฐได เพราะ
เงินอุดหนุนจากการทําโครงการ CDM อาจถูกมองวา
เปนเรื่องของ Subsidy โดยเฉพาะสหรัฐฯไมไดเปน
ภาคีของสนธิสัญญา Kyoto 

•  ประเทศไทยเปนภาคีความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมหลายฉบับที่ทางสหรัฐไมไดเปน หาก
ไทยปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ เพื่อการคุมครอง
สิ่งแวดลอม อาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ
นักลงทุนที่ไดรับการคุมครองภายใต FTA ไทย-
สหรัฐ ซึ่งอาจกลายเปนขอพิพาท ถูกนักลงทุน
สหรัฐฟองรอง ทําใหรัฐบาลตองจายคาชดเชยความ
เสียหาย และเปนปญหาตอประเทศไทยที่ไม
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีใน MEAs ที่ไทยเปน
ภาคีอยูได จึงจําเปนตองกําหนดไวใน Non 
Conforming Measure  

หมายเหตุ  
List of  Core MEAs: สําหรับการเจรจากับ US ใน
กรณีที่ตองมีการระบุชื่อ MEAs ใหชัดเจน ไดแก 
Kyoto Protocol, Biosafety Protocol, CBD, 
Stockholm Convention, Rotterdam Convention , 
และ Basel Convention เปนตน  • กรณี Basel: การฟองรองระหวางรัฐบาลแคนาดาที่

หามนําเขาสาร PCB กับบริษัทเอกชนสหรัฐฯ โดยศาล
ตัดสินใหแคนาดาแพคดี เนื่องจากละเมิดขอตกลงเรื่อง
การเลือกปฏิบัติและไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ขั้นต่ํา แมวาทางแคนาดาจะปฏิบัติตาม Basel 
Convention ทั้งนี้ศาลระบุวาแคนาดาสามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีไดโดยไมตองละเมิดการลงทุน แตใน
ความเปนจริงแคนาดาจําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ใน
การสงเสริมใหเอกชนสหรัฐฯยายเขามาตั้งโรงงานใน
แคนาดา ถาจะปฏิบัติตามพันธกรณีโดยไมตองละเมิด
การลงทุน 
•  กรณี Biosafety Protocol:หากไทยปฏิบัติตาม
พันธกรณีนี้และหามนําเขาสินคา GMO ก็มีแนวโนมที่จะ
ถูกเอกชนสหรัฐฯฟองกลับในประเด็นของ Market 
Accessได   

The implementation of legal obligation 
indicated in the existing (and possibly 
concluded) MEA’s.  
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เหตุผล ประเด็น ตัวอยาง Keyword 

2. การออกคําสั่ง หรือมาตรการของรัฐ เพื่อการระงับ 
บรรเทา เยียวยา กรณี Emergency Response/ 
Safeguard ( ทั้งในแง Environment, Economics 
and Social disruption). 

• หากเกิดปญหา “Oil Spill” ในทะเล ซึ่งอาจมี
ผลกระทบรุนแรงตอระบบนิเวศชายฝงทะเล รัฐจะตอง
ออกคําสั่ง/มาตรการ ที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
ผลประโยชนทางการคาของนักลงทุนสหรัฐ หรือทําให
ตองหยุดกิจการชั่วคราว กรณีเชนนี้สหรัฐฯไมควร
สามารถฟองรองเรียกคาชดเชยภายหลังได 

•  การที่เจาหนาทีป่ฏิบัติงานเพื่อใหสถาน- การณ
กลับสูสภาวะปกติหรือกระทําการเพื่อความ
ปลอดภัยจะตองไมสามารถเรียกรองคาชดเชยจาก
การตองหยุดกิจการชั่วคราว และหากทางสหรัฐฯ
เปนผูกระทํา ไทยตองสามารถฟองรองเรียก
คาเสียหายได 

The issuance of legal 
announcements/measures to cease, alleviate, 
compensate in response to emergency 
situation. 

3. การกําหนดและบังคับใช นโยบาย มาตรการทาง
กฏหมาย และเครื่องมือ เพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม
ใหสูงขึ้น 

• การออกกฎหมายใหผูลงทุนตองทําประกันความ
รับผิดชอบตอปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน การออก
กฎหมายใหผูลงทนุตองซื้อ Performance Bond หรือ 
Insurance ในอุตสาหกรรมประเภทที่ใชสารเคมีสูง 

•  ประเทศไทยมีความจําเปนและมีแนวโนมที่จะ
ออก นโยบาย มาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือ
ใหมๆ ทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของนักลงทุน
สหรัฐที่ไดรับการคุมครองภายใตบทวาดวยการ
ลงทุนใน FTA รัฐบาลอาจถูกฟองรองได 

The formulation or enforcement of policies, 
legal measures and mechanisms to raise the 
level of environmental protection.  

4.  การกําหนดและบังคับใช นโยบาย มาตรการทาง
กฎหมาย และเครื่องมือ เพื่อการคุมครองปกปอง
สุขภาพและสาธารณะสุขของประชาชน 

• การออกมาตรการ กฎระเบียบหามนําเขาและใชสาร 
DPG ( Domestic Prohibited Goods) ของสหรัฐฯ ที่
จะมีการผลิตและสงออกมายังประเทศไทย 

 •  การออกกฎหมายหามนําเขาสารบางชนิดหรือ
ตั้งโรงงาน ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งในสหรัฐฯ
ไดสั่งหามแลว เพื่อคุมครองสุขภาพและสาธารณะ
สุขของประชาชน จะตองไมเปนสาเหตุที่นําไปสู
การฟองรองเรียกคาเสียหายได 

• การออกมาตรการ กฎระเบียบเพื่อการกํากับดูแล
โรงงาน Recycle ของนักลงทุนสหรัฐที่จะเขามา
ดําเนินการในประเทศไทย 

The formulation or enforcement of policies, 
legal measures and mechanisms to protect 
people and public health.  
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ประเด็น ตัวอยาง เหตุผล Keyword 

5. การดําเนินการเพื่อคุมครอง ปกปองความมั่นคง
ของประเทศ 

•  การกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่
จําเปนตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วไป เชน 
ไฟฟา น้ําประปา ฯลฯ เพื่อไมใหเกิดปญหาการผูกขาด
ตลาด การแขงขันอยางไมเปนธรรม  
•  การหามดําเนินกิจการธุรกิจที่กระทบตอทรัพยากรที่
มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ เชน การ
แสวงหาประโยชนจากที่ดิน พลังงาน ฯลฯ 
•  การสงวนบางอาชีพและการลงทุนในกิจการบาง
ประเภทไวเพื่อเหตุผลดานความมั่นคงทางดาน
การทหาร หรือเหตุผลดานเศรษฐกิจและสังคม  

•  การออกมาตรการ กฎหมายเพื่อปองกันการ
แขงขันหรือแสวงหาผลประโยชนอยางไมเปนธรรม 
ในกิจการเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ (ดาน
การเมือง ดานเศรษฐกิจและสังคม) อาจสงผล
กระทบตอสิทธิประโยชนของนักลงทุนสหรัฐ ซึ่ง
อาจถูกฟองรองการละเมิดบทการลงทุนได 

The prevention and protection of national 
security.  

6. การกําหนดและบังคับใช นโยบาย มาตรการทาง
กฏหมาย และเครื่องมือ เพื่อคุมครอง พิทักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

•  การออกกฎหมาย มาตรการเพื่อการแกไข ปองกัน
ปญหาการลักลอบคาขายโบราณวัตถุ (Antiquities) ซึ่ง
เปนผลผลิตทางภมูิปญญาพื้นบาน (มีขอมูลวาสหรัฐมี
ปญหาในเรื่องนี้สูงมาก ) 
 การดําเนินการของรัฐเพื่อปองกันการแสวงหา

ประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางไมเปน
ธรรม เชน การกําหนดใหแจงแหลงที่มาของภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ใชในการประดิษฐสิ่งที่มาขอรับ
การคุมครองสิทธิบัตร ฯลฯ 

 

•  การดําเนินงานของรัฐเพื่อคุมครองภูมิปญญา
ทองถิ่น เชน การลักลอบโบราณวัตถุออกจาก
ประเทศ การแสวงหาประโยชนจากสมุนไพร ตํารับ
ยาไทยพื้นบานโดยมิชอบ ฯลฯ อาจเปนปญหา
กระทบกับสิทธิประโยชนของนักลงทุนที่ไดรับการ
คุมครองไวภายใต FTA 

The formulation or enforcement of policies, 
legal measures and mechanisms to protect 
traditional knowledge.  

7. การคุมครองรักษาศีลธรรม และวัฒนธรรม 
อันดีของชาติ (Public Morale) 

•  การออกมาตรการ กฎระเบียบเพื่อการควบคุม หาม
จําหนาย สื่อบันเทิงตางๆ เชน ภาพยนตร ที่ขัดตอ
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ รวมทั้งกระทบ
ตอวิถีชีวิตของคนไทย 

•  การ ban สื่อบันเทิงตางๆ เพื่อรักษาศีลธรรม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยม อันดีของชาติ 
รวมทั้งกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย อาจถูก
ฟองรองการละเมิดบทการลงทุนได 

The prevention and protection of public order 
and good morals.  
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7.4 ขอสังเกตจากการศึกษาและกระบวนการเจรจาในการเชื่อมโยงระหวางประเด็น
การคาและประเด็นสิง่แวดลอม 

ที่มาของขอสังเกตโครงการฯ มี ดังน้ี   
1. ขอสังเกตจากผลการศึกษาเร่ือง ขอเสนอแนะทางกฎหมาย FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา 
ขอบทวาดวยการลงทุน ในสรุปจุดออนของการเจรจาทํา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา  

1.1 ประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพรอมเพ่ือเปดรับการเปดเสรีอยางแทจริง  ขาด
การกําหนดทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจในการเจรจา FTA อยางเปนระบบ
โปรงใส และยั่งยืน  การเจรจาทําโดยเรงรีบและไมมีการศึกษาวิจัยผลกระทบตอภาคสวนที่
เก่ียวของอยางรอบดาน  การเจรจาแบบ “ปะติดปะตอ” Patchy Work และแบบ “negative 
approach” นั้นไมเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศและไทยไมอยูในฐานะที่แขงขันได  โดยเฉพาะ
หากปราศจากกรอบระเบียบและกลไกที่ดีเพียงพอทางการคาและการลงทุน 

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

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

1.4 FTA ทําใหไทยตองเปลี่ยนโครงสราง (overhaul) กฎหมายไทยอยางมากมาย หาก
ยอมตามที่อเมริกาเรียกรองทุกประการ เชน ตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ การลงทุน 
มาตรการการลงทุนถูกยกเลิกกลไกในการควบคุมตลาดเงิน ฯลฯ   
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2. ขอสังเกตจากการที่คณะนักวิจัยในโครงการฯ ไดเขารวมสังเกตการณในการเจรจา
การคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาที่เก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 2 คร้ัง คือ  

2.1 การเขารวมสังเกตการณการเจรจารอบท่ี 3 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บิชรีสอรท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีขอสังเกต ดังนี้    

คณะเจรจาฝายไทยไมไดมีการวางแผนเตรียมการยุทธศาสตรการเจรจาที่ดีพอ  
โดยเฉพาะอยางย่ิง ไมมีการนําประเด็นขอเรียกรองหลักดานสิ่งแวดลอมที่
ประเทศไทยมีความกังวลและมีความตองการจากสหรัฐฯมาเจรจา เปนแตเพียง
นําประเด็นเรื่องความรวมมือดานการฝกอบรม (Training Cooperation) มา
เจรจากับสหรัฐฯ 

(1) 

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

2.2 การเขารวมสังเกตการณการเจรจารอบที่ 6 ณ โรงแรม โรงแรมเวสทิน จังหวัด
เชียงใหม 

(1) เม่ือเปรียบเทียบกับการเจรจารอบที่ผานมา (รอบที่3) คณะเจรจาฝายไทยไดมี
การเตรียมการเนื้อหาบริบท (Context) การเจรจาเร่ืองสิ่งแวดลอมมากอน โดย
นําขอเสนอแนะบางประเด็นที่ไดจากการศึกษาของคณะนักวิจัยโครงการฯ 
รวมทั้งประเด็นซึ่งทางคณะเจรจาฯไดศึกษาเตรียมการมาแลวไปเจรจากับคณะ
เจรจาฝายสหรัฐฯ 

(2) คณะเจรจาฝายสหรัฐฯมีความพรอมในการวางแผนเตรียมการเจรจา ทั้งในเรื่อง
เน้ือหาบริบท (Context) และเรื่องยุทธศาสตรในการเจรจา   

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

ยุทธศาสตรในการเจรจา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองสงเสริม
และใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศใหเปนผูริเร่ิมในการ
สรางองคความรูและผลิตบุคคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือเตรียมความพรอมในกระแสโลกาภิวัตนทางการคาของโลก
ปจจุบัน 
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(3.2) เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรหน่ึงที่จําเปนตองศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง
คือ การเรียนรูขอบกพรองของประเทศคูเจรจา ดังน้ัน คณะนักวิจัยจึงได
ดําเนินการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (บทที่5) เพ่ิมเติมในรายงานการ
ศึกษาวิจัยโครงการฯ 

 
7.5 ขอเสนอแนะ 

จากปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นเหลาน้ี ทางทีมวิจัยจึงไดสรุปเปนขอสังเกตเพื่อการเจรจา
กับสหรัฐในครั้งตอๆไป โดยแบงออกเปน ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับตัวบท (Chapters) และ
ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับประเด็นทางสิ่งแวดลอม (Issues) ดังนี้ 
1) ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับตัวบท (Chapters) 
 มีขอเสนอแนะในแตละ Chapter ดังนี้ 
 
1.1) บทสิ่งแวดลอม 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ จึง
ไมอาจสามารถปฏิเสธไดวา ไทยควรพิจารณาประเด็นปญหาในเรื่องการปรับปรุงการบังคับใชั 
กฎหมายส่ิงแวดลอมของไทยที่มีอยูอยางไร เพ่ือมิใหถูกนํามาใชเปนประเด็นเพื่อกีดกันทาง
การคาได อยางไรก็ดี มีประเด็นสําคัญอีกหลายประการที่ไทยควรใหความสนใจเนื่องจาก
สามารถนํามาปรับใชเพ่ือประโยชนของไทย ไดแก  

1. การเปนภาคีอนุสัญญาพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental 
Agreements – MEAs)  

มีอนุสัญญาพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements – 
MEAs) หลายฉบับที่สหรัฐฯ มิไดเปนภาคีแตไทยเปนภาคี จึงเปนที่นาหวงกังวลวา หากสหรัฐฯ 
ไมยอมรับกิจกรรมใดหรือขอกฎหมายใดที่ไทยออกมาเพ่ือเปนการอนุวัติพันธกรณีที่ไทยมีตอ 
MEAs ที่สหรัฐ มิไดเปนภาคี เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญา
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงผลกระทบตอการคาและการลงทุนภายใตกรอบ
ขอตกลงการคาเสรีฉบับน้ี จะถือวาไทยละเมิดพันธกรณีตามขอตกลงการคาเสรีหรือไม 

ดังน้ัน ไทยจะตองระมัดระวังมิใหขอความที่มีนัยวา “สหรัฐฯ และไทยจะยอมรับ
พันธกรณีระหวางประเทศใน MEAs เฉพาะฉบับที่ทั้งสองประเทศเปนภาคีเทาน้ัน” ใน
ขอตกลงการคาเสรี ไทย-สหรัฐฯ แตไทยควรเจรจาเพ่ือใหมีขอความที่รับรองวา “การปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่ไทยมีตออนุสัญญาภาคีดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แมสหรัฐฯ มิใชภาคีดวย
น้ัน ก็ไมถือวาเปนการละเมิดขอตกลงการคาเสรีฉบับน้ี” 

โดยทั้งนี้อาจเพ่ิมเติมไวในรูปของขอความในบทสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
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Article… RELATIONSHIP TO ENVIRONMENTAL AGREEMENTS 
“Nothing in this Agreement shall prevent a Party from adopting or 

maintaining measures necessary to comply with its obligations pursuant to a 
multilateral environmental agreement, irrespective of whether the other Party is a 
party to that multilateral environmental agreement.” 

2. การกําหนดวาสหรัฐฯ กับไทยนั้นมีมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกัน เพ่ือเปดชองใหมีการปรับตัวทั้งในสวนของประชาชนและปรับปรุงการบังคับใช
กฎหมายภายในอยางเปนขั้นตอน 

3. การระบุเง่ือนไขเรื่องความรายแรงของผลกระทบ  
เม่ือพิจารณาขอบทของขอตกลงการคาเสรีสหรัฐ-ชิลีแลว เห็นวา สหรัฐฯ ไมประสงค ให

มีการลดหยอนหรือผอนปรนการบังคับใชกฎหมายภายในวาดวยสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนทาง
การคา ของประเทศคูสัญญา อยางไรก็ดี ขอกําหนดน้ีไมมีความหมายที่ชัดเจนและมีนัย
กวางขวางมาก ดังน้ัน  เพื่อประโยชนของไทย ไทยจึงควรใหระบุวา การผอนปรนการบังคับใช
กฎหมายจะตองกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง (significant damages/effects) ตอการคา
ของ 2 ประเทศ จึงจะเขาเง่ือนไขวาไทยมีละเมิดตามฐานความผิดน้ี หากการผอนปรนการบังคับ
ใชกฎหมายหากมิไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการคาเสรีของ 2 ประเทศ ก็ไมควร
จะเขาขายความรับผิดฐานละเมิดไมปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอตกลงฉบับน้ี โดยเง่ือนไข
ดังกลาวจะสรางขอผูกมัดที่เปนธรรมกับไทยมากขึ้น หากตองมีการฟองรองจากสหรัฐฯ ในกรณี
ไทยไมบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของตนอยางจริงจัง 

4.  ใช Mechanisms to Enhance Environmental Performance ใหเปนประโยชน โดย
สนับสนุนใหมีการเปนหุนสวน (partnership) ไทยเชื้อเชิญใหภาคธุรกิจ ภาคประชาชนตาง ๆ 
เขามามีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนให
มีการปรับปรุงการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น 

5. การเสนอใหมี Joint Institution  
นอกจาก Environmental Affairs Council (EAC) จะไดรับการจัดตั้งและมีหนาที่ในการ

ดูแลสอดสองการอนุวัติและความกาวหนาของการอนุวัติความตกลงฉบับน้ีแลวนั้น ไทยควร
เสนอให EAC เปนเวทีที่ประเทศทั้งสองจะมีความรวมมือดานการคาและส่ิงแวดลอมทั้งทางดาน
วิชาการและเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และผลักใหการการแลกเปลี่ยนความรูอยู
ในวาระการประชุมดวย ซึ่งถือเปน incentive อยางหน่ึง ที่จะชวยใหไทยปรับปรุงระดับการ
บังคับใชกฎหมายของไทยในอนาคตดวย นอกเหนือจากขอสังเกตที่กลาวไวขางตนแลว คณะผู
ศึกษาเห็นวา ออกกฎหมายหรือแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยูเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการ
ปกปองและการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนส่ิงที่ดี หากแตในชั้นน้ี ควรมีขอความระบุใหเห็นวา 
ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความแตกตางซึ่งระดับการปกปองและการบังคับใชกฎหมาย 
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ไวดวย เพื่อเปนทางออกสําหรับไทยเพ่ือใหมีการปรับตัวทั้งในสวนของประชาชนและ
กระบวนการบังคับกฎหมายภายใน 

แนนอนที่สุด ไทยเองก็ประสงคจะบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับไทยเอง แตการปรับปรุงดังกลาวตองใชเวลา
และการปรับตัวของประชาชนพอสมควร ไทยควรฉกฉวยโอกาสจากการเจรจาขอตกลงนี้เพ่ือเรง
ใหมีการตื่นตัวในการปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในอยางจริงจัง และควรใชขอตกลงนี้
เพ่ิมโอกาสในการมีความรวมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งมีความรูและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ทั้งใน
รูปความชวยเหลือ แลกเปลี่ยน และเปนหุนสวน (partnership) เพ่ือใหขอตกลงนี้เปน
ประโยชนกับการปกปองสิ่งแวดลอมและการปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในของไทยอยาง
เปนรูปธรรมใหมากที่สุด  

6. การเสนอใหขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชระยะเวลาหนึ่งและใหมีการทบทวน  
ผลกระทบ (impact assessment) ที่เกิดขึ้นจากการปรับใชขอตกลงฯ  
 การทบทวนเน้ือหาของขอตกลงเพื่อประเมินผลดี ผลเสีย และความมีประสิทธิผลของ
การบังคับใชขอตกลงฯ เปนเรื่องปกติของกฎหมายซ่ึงตองมีการทบทวนและปรับปรุงใหมีเน้ือหา
และขอบทที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหมากที่สุด และเพื่อประโยชนของประเทศไทยใน
การปรับตัวกับสหรัฐฯ และเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินน้ันมาอธิบายใหกับประชาชนไดรับ
ทราบถึงผลดีและผลเสียจากการทําขอตกลงฯ ดังกลาว ก็จะสรางชวยสรางอํานาจตอรองของ
ไทยในการเจรจารอบตอไป และลดกระแสกดดันภายในประเทศที่เกิดจากความไมรูขอมูลและ
ความกลัวจากการไมมีประสบการณการคาเสรีกับประเทศท่ีมีความแตกตางทางเศรษฐกิจอยาง
มาก เชน สหรัฐฯ ลงไดไมมากก็นอย 

7. ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (Environmental Cooperation) 
ไทยควรใชขอบทเรื่องความรวมมือดานสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนกับไทยมากที่สุด 

โดยเนนใหการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เปนเง่ือนไขสําคัญในการสรางความ
รวมมือ ดานสิ่งแวดลอม โดยมีความรวมมือดานวิชาการและเทคโนโลยีเปนปจจัยเสริม 
 
1.2) บทการลงทุน 

1. แมวาใน Investment Chapter จะมีการระบุถึงการใหความสําคัญกับ Chapter อ่ืน
มากกวา หากมีความขัดแยงระหวาง Investment Chapter กับ Chapter อ่ืนๆ  เชน 
environment แตมีขอสังเกตวา เม่ือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นจริง NAFTA tribunal ไมไดให
ความสําคัญกับ Environmental Chapter เลย ฉะน้ันจึงควรที่จะพยายามปรับ text ใน 
Investment Chapter เพ่ือใหประเด็นสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากขึ้น หรือไมเชนน้ันใน 
Environmental Chapter ก็ควรมีการบัญญัติไวในลักษณะ “Carve-out” คือ ไมตกอยูในบังคับ
ของขอตกลงเกี่ยวกับการเปดเสรีการลงทุนเลย 
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2. ประเทศไทยควรจะเสนอใหมีการกําหนดเปนหลักการไวอยางชัดเจนในขอตกลง
FTA ในประเด็นของการลงทุนวา เอกชนไมมีสิทธิฟองรองรัฐ ถาการดําเนินการของรัฐเปนไป
เพ่ือประโยชนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 (ก)  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (ข) การปกปองและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

(ค) เพ่ือความสงบสุขของสาธารชนและแกไขความขัดแยงอันจะนําไปสูความรุนแรงหรือ
วุนวายของบานเมือง 

 (ง) เพ่ือปกปองสุขภาพและอนามัยของสาธารณชน 
 (จ) เพ่ือความม่ันคงของประเทศ 
 (ฉ) เพ่ือพิทักษรักษาภูมิปญญาพ้ืนบานและรักษาวิถีชีวิตด้ังเดิมของทองถิ่น 
          3. บรรจุเร่ืองการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental 
Agreements : MEAs) ของไทยไวใน Conforming measures เพ่ือปองกันไมใหเกิดการฟองรอง
ภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement ในกรณีที่ไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements : MEAs) โดยเฉพาะที่สหรัฐฯไมไดเปน
ภาคี เชน ขอตกลงกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  และอนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายกากของเสียที่
เปนอันตรายขามแดน (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal)  ดังกรณีตัวอยางที่อาจเกิดการฟองรองในขอ 2 ของ
การวิเคราะหผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี FTA ไทย-สหรัฐฯขางตน 
          4. ระบุความชัดเจนของความหมาย “like circumstances” ในกรอบการคุมครองการ
ลงทุนประเด็น National Treatment เพราะจากการศึกษาพบวา มักถูกนํามาเปนประเด็น
ฟองรองภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement  
          5. กรอบการคุมครองการลงทุนประเด็น Expropriation and Compensation ควรยกเวน
กรณีที่รัฐมีความจําเปนในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานความ
ปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย  

6. ในสนธิสัญญา จําเปนที่จะตองนํามาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการสิ่งแวดลอมของนัก
ลงทุนไวเปน Standards for Environment Management System ดวย ซึ่งจะถือเปน 
Obligation ที่ไมอาจหยิบยกขึ้นมาเปนขอพิพาทได เพราะเปนหนาที่ภายใตความผูกพันของ
สนธิสัญญา และควรกําหนดขอบเขตของ Technology Transfers ใหชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาการตีความ และควรมีการนําหลักเกณฑ Environment Assessment ของ MIGA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency) มาประยุกตใชในสนธิสัญญาในการพิจารณา
มาตรฐานของนักลงทุน โดยจะไมเปนอุปสรรคของการเปดเสรีการลงทุน เน่ืองจากเปนพันธกรณี
ภายใตสนธิสัญญาที่คูภาคียอมรับแลว และอาจจะผูกกับกระบวนการอื่น เชน Admission and 
establishment, Incentives, Technology Transfer, Social Responsibility ไดโดยไมผิด 
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ขอตกลงดวย นอกจากนั้น ยังควรนํามาตรการประกันการกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมของนัก
ลงทุนกําหนดไวดวย โดยเก็บจากนักลงทุนกอนการลงทุน เพ่ือเยียวยาปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของนักลงทุน และจะคืนใหพรอมดอกเบี้ย หากไมเคยกอปญหาใดเลย ซึ่ง
ตองมีการ investigate อยางเหมาะสมดวยวาปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากนักลงทุนน้ันจริงหรือไม 

ในสวนกลไก Investor-State Dispute Settlement มีขอสังเกตดังนี้ 7. 
1) การใชระบบอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุนไม

ควรถูกระบุเขาไวตั้งแตตนของการทําสัญญา แตควรมีจุดยืนวาในการระงับขอ
พิพาทน้ันใหคูกรณีแตละฝายเปนผูเลือกวาจะใชระบบใด โดยไมจําเปนตองใช
ระบบอนุญาโตตุลาการทั้งหมด และถาไมสามารถจะเจรจาตอรองใหถอน 
Investor-State dispute settlement ออกจาก FTA ได ก็ควรจะเจรจาตอรองให
มีชวงเวลาของกลไกดังกลาวที่จํากัด หรือเปนกลไกชั่วคราวเทาน้ัน (temporary 
Investor-State dispute settlement)  

2)  ประเด็นขอพิพาทที่จะนําเขาสูขบวนการอนุญาโตตุลาการจะตองไมครอบคลุม
ถึงประเด็นของ core sovereignty ซึ่งเปนขอยกเวนของสนธิสัญญา FTA ทั้งใน
สวนของGeneral exception และ specific exception  และแนนอนวาปญหา
สิ่งแวดลอมแหงชาติจะไมตกอยูภายใตขบวนการอนุญาโตตุลาการ 

3)  โดยหลักการแลวขอพิพาทท่ีจะนําเขาสูอนุญาโตตุลาการไดนั้นตองเปนขอ
พิพาทชนิดที่คูพิพาทสามารถ ตกลงกันไดเอง มิใชเร่ืองของปญหาท่ีคูพิพาทเอง
ก็ไมสามารถที่จะตกลงกันไดโดยลําพัง และตองอาศัยอํานาจรัฐฎาธิปตย 
อํานาจตามกฎหมาย ที่ผานมาหากกรณีขอพิพาทชนิด Investor-State เปน
เร่ืองที่รัฐยอมลดตัวลงไปยอมผูกพันดวย โดยยอมลดอํานาจอธิปไตยไปผูกพัน
ตาม Consent ที่ใหไวอาจจะลวงหนา หรือเม่ือเกิดขอพิพาทแลว แมจะกลาว
อางวาเปนการใชอํานาจอธิปไตยในการเลือกที่จะไปผูกพันก็ตาม ไมไดลด
อํานาจอธิปไตยก็ตาม แตผลคือการลดตัวไปผูกพันกับเอกชน จากระดับ Public 
สู Private หรือจากระดับมหาชนไปสูระดับเอกชน 

 
1.3) บทภาคการเกษตร 

จากประเด็นขอเรียกรองของสหรัฐฯ และจากการวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่ไดกลาวขางตน ขอเสนอเชิงนโยบายตอประเทศไทยในการเจรจาจัดทําขอตกลง FTA กับ
สหรัฐในประเด็นดานการเปดเสรีการเกษตรกับสิ่งแวดลอม มีดังนี้ 

1) ขอสงวนสิทธิในการกําหนดมาตรการตางๆ ที่ใชสําหรับภาคเกษตรกรรมเพ่ือ
ประโยชนในการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน มาตรการเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมในไรนา ฯลฯ 
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2) ยืนยันสิทธิของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวโยงกับเร่ืองการเกษตรที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน 
อนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสต็อกโฮลม ฯลฯ และควรกําหนดเปนหลักการใหชัดเจนใน
ความตกลง FTA ไทย-สหรัฐวา การปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวไมถือวาเปนอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษีที่จะตองขจัดใหหมดไปภายหลังการเปดเสรีภาคเกษตร 

3) การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
เน่ืองมาจากการขยายการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่จะไดประโยชนจากการลดภาษีนําเขาของ
สหรัฐ เพราะลําพังแตเพียงการหวังพ่ึงรายไดที่อาจเพ่ิมขึ้นจากการเปดเสรีการเกษตรและจะ
นําไปสูการรักษาสิ่งแวดลอมที่มากขึ้นตามทฤษฎีนั้น ไมอาจเปนหลักประกันที่เพียงพอได 

 
1.4) บทภาคบริการ 

1) ควรเนนเรื่อง General Safeguards เพ่ือใหเปนเคร่ืองมือในการรับมือกับการเปด
เสรีหรือเพื่อปกปองสาขาที่ชวยเหลือตัวเองไมไดเลยทามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของเงินทุน
และเทคโนโลยีตะวันตก 

2) ควรเนนการใชการเปดเสรีมาชวยแกปญหาที่ไทยมีอยูเชนกรณีการบําบัดนํ้าเสีย
และกากของเสียอันตรายในสาขาการบริการส่ิงแวดลอมเปนตน การศึกษาของUNDPชี้ใหเห็นวา
ไทยจะไดประโยชนจากการเปดเสรีสองสาขานี้ 

3) การลงทุนที่กลาวถึงภายใต FTA เปนเรื่องที่ครอบคลุมในทุกสาขาถาพิจารณาวา
เปน Commercial Presence แตการลงทุนในบางลักษณะเชน Mode 2 Cross-border supply 
อยางกรณีTele-communication ที่สหรัฐตองการตอตรงจากสหรัฐมายังบริษัทตนเองในไทยโดย
ไมตองผานการควบคุมของฝายไทยจะทําใหไทยขาดอํานาจดู ซึ่งในบางกรณี(เชนภาพยนตร
เฉพาะผูใหญ) อาจหม่ินเหมตอการกอความเสียหายทางสังคมไดโดยที่ฝายไทยทําอะไรมิไดเลย 

4) FTA ที่ประเทศสิงคโปรและออสเตรเลียเซ็นกับสหรัฐนั้น ไมมีการระบุถึง 
Performance Requirement  แตอยางใด ทําให  FTA เหลาน้ันเปนเสรีอยางยิ่ง ซึ่งยังประโยชน
อยางมหาศาลโดยไมจํากัดแกธุรกิจของสหรัฐ เทากับเปนการเปดเสรีโดยไมเรียกรองความ
รับผิดชอบจากฝายสหรัฐ อาจจะเปนไปไดวาเม่ือไดรับสิทธิการลงทุนแลวกลับไมยอมดําเนินการ
ใด ๆ เปนเหตุใหโครงการลาชาและไมเกิดประโยชนดังที่หวังไว หรือเปนการใหบริการท่ีมี
คุณภาพต่ํากวาที่ควรจะเปน ทําใหเจาของประเทศไมอาจดําเนินการใด ๆ ได ดังน้ันผูเจรจาฝาย
ไทยตองหาทางใหประเทศไทยสามารถควบคุมการลงทุนไดโดยจัดทํา Performance 
Requirement   ใหเปนสวนหนึ่งของขอตกลง FTA 
 
1.5) บททรัพยสินทางปญญา 

ขอเสนอเชิงนโยบายตอประเทศไทยในการเจรจาจัดทําขอตกลง FTA กับสหรัฐใน
ประเด็นน้ี มีดังนี้ 
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1) ไมยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐในประเด็นเรื่องการคุมครองพืชภายใตระบบ
สิทธิบัตร โดยจะตองยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศสมาชิก WTO ที่ไดกําหนดไวใน
ความตกลงทริปส ซึ่งเปดโอกาส ใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการปฏิเสธไมใหความคุมครองพืช
ภายใตระบบสิทธิบัตรได  

2) แสดงจุดยืนวากฎหมายลักษณะเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสําหรับการคุมครองพันธุพืช
นั้น ไมไดหมายความถึงอนุสัญญายูปอฟแตอยางใด นอกจากน้ี ระบบกฎหมายไทยในการ
คุมครองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ก็เปนระบบที่สอดคลองกับ
พันธกรณีในความตกลงทริปสอยูแลว เปนกฎหมายท่ีใหการคุมครองและสงเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุพืชใหม มีการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชอยางเพียงพอและเปนธรรม 
เปนระบบกฎหมายที่ถูกกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความตองการของ
สังคมไทยซึ่งเปนสังคมการเกษตร ไมจําเปนตองนําระบบคุมครองพันธุพืชตามอนุสัญญายูปอฟ
หรือระบบสิทธิบัตรมาใช 

3) นอกจากน้ีประเทศไทยควรเสนอใหมีการนําหลักการตางๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เก่ียวกับเร่ืองการเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเปนธรรม มาบัญญัติไวในขอตกลงเขตการคา
เสรีดวย เพ่ือปองกันปญหาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนโดยมิชอบและเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมของไทย ตัวอยางเชน การกําหนดให
มีการเปดเผยแหลงที่มาของสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุ (Disclosure of Origin) การ
กําหนดใหการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชตองเปนไปโดยไดรับความยินยอมลวงหนา (Prior 
Informed Consent) และการกําหนดใหมีการแบงบันผลประโยชน (Benefit Sharing) ระหวาง
นักปรับปรุงพันธุกับเจาของแหลงพันธุกรรม เปนตน 
 
2) ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Issues) 
2.1) ประเด็นทางดานการคาสัตวปา 
 ในสวนที่เก่ียวกับการคาสัตวปา  โดยตรงเนื่องจากจํานวนและมูลคาการคาสัตวปา
ระหวางสองประเทศมีจํากัด เง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัตยาบันของสนธิสัญญาตาง ๆ 
ทางดานสิ่งแวดลอมรวมทั้ง CITES นาจะเปนผลดีในแงของการสรางกรอบความรวมมือทาง
วิชาการและทางเทคนิคในการควบคุมการคาระหวางประเทศ ถาจะพิจารณาในแงบวกอาจจะ
กลาวไดวาเปรียบเสมือนกับมีแรงกระตุนใหประเทศไทยตองดําเนินการในเรื่องของการควบคุม
การคาสัตวและพืชปาอยางเปนระบบซึ่งไมวาประเทศไทยจะเจรจาตกลงการทํา FTA กับสหรัฐฯ
หรือไมก็จะตองมีหนาที่ในการดําเนินการอยูแลวเนื่องจากเปนสมาชิกของ CITES  
 ประเด็นที่นาจะเปนปญหามากกวาผลกระทบทางตรงคือผลกระทบทางออมทางดาน
เศรษฐกิจตามที่กลาวขางตน  ทั้งนี้เนื่องจากสหรัฐฯอาจจะใชเปนเหตุในการตอรองทางการคา
โดยยกประเด็นเกี่ยวกับ Non Trade Concerns (NTC)  ซึ่งหมายถึงความหวงใยเกี่ยวกับ 
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ความสัมพันธระหวางประเด็นทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  ที่ในหลาย ๆ กรณี
อาจจะนํามาเปนเหตุผลในการคุมครองการผลิตภายในประเทศหรือการกีดกันไมใหมีการนําเขา
สินคาจากตางประเทศในกรณีที่ประเทศนําเขาพิจารณาเห็นวากระบวนการผลิตของประเทศคูคา
มีผลในการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ภายใตกรอบการเจรจา WTO ประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลายก็ไดมีการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหมซึ่ง
ประเทศท่ีพัฒนาแลวมักจะนํามาใช  ในกรณีของเตาทะเลที่ไดกลาวถึงขางตน  ถาจะมองในดาน
บวก การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหรัฐฯในการติดตั้ง TED  จะเปนผลดีตอความยั่งยืนของ
ทรัพยากรชายฝงทะเลของประเทศไทย  แตถาจะมองในดานลบสหรัฐฯอาจจะหยิบยกประเด็นที่
เรือประมงของไทยไมติดตั้ง TED เพ่ือเปนเหตุในการที่จะตีสินคากลับประเทศไทยซ่ึงจะเปน
ผลเสียทางเศรษฐกิจ   

ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการติดตั้ง TED หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
อาจจะกลาวไดวามีตนทุนที่เพ่ิมขึ้นทั้งที่เปนตนทุนของผูประกอบการและตนทุนของสังคม  
สําหรับผูประกอบการตนทุนที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีสองลักษณะ  ลักษณะแรกคือตนทุนของการ 
หลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตาม  และลักษณะที่สองหากสหรัฐฯมีหลักฐานวาผูประกอบการของ
ประเทศไทยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขก็จะมีทั้งตนทุนของการหลีกเลี่ยงและตนทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
สินคาถูกสงกลับ   

ในแงของส่ิงแวดลอมและสวัสดิการรวมของสังคมแมวาการปฏิบัติตามเง่ือนไขในการติดตั้ง 
TED  จะเปนผลดีเน่ืองจากสงเสริมกระบวนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมอันเปนเงื่อนไขที่จะ
ประกันความอยูรอดของเตาทะเลและความยั่งยืนของระบบนิเวศนทางทะเล  แตเม่ือการปฏิบัติตาม
จะทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นรัฐจะตองพิจารณาถึงผลไดผลเสียสวนบุคคลและสวนสังคมเพื่อจะ
เปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายที่จะสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือกลไกในการควบคุมที่
สอดคลองกับสถานการณการผลิต   

ประเด็นจึงไมไดอยูที่วาประเทศไทยควรหรือไมควรที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขแตอยูที่วา
เง่ือนไขนั้นมีความเปนธรรมและตั้งอยูบนหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนไดชัดเจนหรือไม    
ในแงของประเทศไทยการเจรจา FTA ควรจะสรางความชัดเจนในสวนนี้  ตั้งแตขั้นตอนของการ
เจรจาวาสหรัฐฯมี Non Trade Concerns ดานใดบางและเง่ือนไขของการบังคับใชจะมีผลกระทบ
ตอความสามารถในการเขาถึงตลาดของสหรัฐฯ (Market Access) มากนอยเพียงใด  เพราะใน
กรณีที่มีการนําเอา NTC มาเปนเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาสงออกจากไทย
ความคลุมเครือจะเปนผลเสียตอประเทศไทยโดยเฉพาะในกรณีที่ขอกลาวหาไมมีหลักฐานยืนยัน
ที่ชัดเจน  ประกอบกับขีดความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและทางดานเทคนิคของประเทศไทย 
ไมเพียงพอที่จะโตแยงขอกลาวหาของสหรัฐอเมริกา 
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2.2) ประเด็นเรื่องสิ่งมีชีวติตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 
1. ประเทศไทยควรเสนอใหกําหนดเปนหลักการไวอยางชัดเจนในเน้ือหาของขอตกลง 

FTA วา ขอบทตางๆ ในขอตกลง FTA จะไมมีผลตอการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิและหนาที่ของ
ประเทศไทย ที่มีอยูภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศเปนภาคีสมาชิก ทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต เพ่ือใหประเทศไทยสามารถใชมาตรการและสิทธิที่มีอยูใน MEAs ตางๆ 
เพ่ือการดําเนินการปกปองคุมครองระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือผลประโยชนอ่ืนใดของ
สาธารณะไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ โดยไมถูกจํากัดโดยเหตุผลเรื่องผลกระทบตอประโยชน
ทางการคา  

2. ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยควรนําเอามาตรการตางๆ ที่เปนประโยชนตอการการ
กํากับดูแล ควบคุมการใชประโยชนจาก GMOs โดยเฉพาะมาตรการท่ีมีการบัญญัติไวในความ
ตกลงระหวางประเทศ เชน หลักการ Precautionary Approach, การรับผิดชอบและการชดใช
คาเสียหาย (Liability and Redress) ฯลฯ มาบรรจุเพ่ิมเติมเปนขอบทในขอตกลง FTA  

3. ประเทศไทยควรเรงผลักดันการใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารไวแลวแตยังไมไดใหสัตยาบัน การ
เขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกลาวจะทําใหประเทศไทยสามารถใชหลักการ Precautionary 
Approach มาใชตอการดูแลจัดการปญหา GMOs ไดโดยมีฐานทางกฎหมายระหวางประเทศ
รองรับ และทําใหประเทศไทยมีชองทาง/ทางเลือกมากข้ึน ตอการจัดการแกไขขอพิพาทดาน
การคาเก่ียวกับ GMOs ที่คาดวาจะมีมากขึ้นในอนาคต 

4. เพ่ือการเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประเทศไทยควรเรง
ผลักดันการจัดทําและประกาศใชกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Law) เพ่ืออุด
ชองโหวทางกฎหมาย และใหรัฐมีเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือการกํากับดูแล GMOs ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.3) ประเด็นเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

1. การใช Bioenergy เปนการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสอดคลองกับพิธี
สารเกียวโตที่สหรัฐอเมริกาไมไดลงนาม ดังน้ันหากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในอนาคตเนน
เทคโนโลยีที่ใชเชื้อเพลิง bioenergy มากขึ้น การเจรจาควร ปองกันไมใหสหรัฐอเมริกายก
ประเด็นของการพัฒนาเทคโนโลยีลดกาซเรือนกระจก ตามพิธีสารเกียวโต หรือกลไกอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของกับการลดกาซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในภายหนา โดยที่สหรัฐมิไดมีสวนในกลไกนั้น ๆ 
มาเปนเคร่ืองมือหรือขอพิพาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย  
ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตแอลกอฮอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง  หาก
อุตสาหกรรมรถยนตเปลี่ยนไปเปน bioenergy base อาจมีการนําเขาเอทานอลหรืออุปกรณ 
สารเคมีในการผลิตเอทานอล   ควรเจรจาให สหรัฐอเมริกาใหอิสระในการนําเขานํ้ามันจาก
ประเทศตางๆ โดยเทาเทียมกัน โดยไมถือวาเปนการขัดขวางการนําเขาเอทานอล  
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2. การยายฐานการผลิตเขาในประเทศไทยเปนการเพ่ิมตนทุนแฝงของการกําจัดของ
เสีย และการเพิ่มการใชพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะการเขามาตั้งโรงงานอยูในพ้ืนที่อุตสาหกรรม
หรือนิคมอุตสาหกรรมที่ทีโรงงานหนาแนน  ถึงแมแตละโรงงานอุตสาหกรรมจะปลอยมลพิษได
ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว แตเม่ือรวมคามลพิษทั้งหมดที่ปลอยจากโรงงานในพื้นที่เดียวกัน
นั้น อาจทําใหคามลพิษสะสมจนทําใหสภาพแวดลอมทั้งแหลงนําและระบบนิเวศนไมสามารถ
รองรับได  หรือมลพิษเกินคา critical load ของระบบนิเวศนนั้น ๆ นํามาซ่ึงปญหาของระบบ
นิเวศบริเวณนั้นได   ดังนั้น ในการเจรจาควรเปดชองใหสามารถควบคุมพ้ืนที่การลงทุน หรือพ้ืน
ที่ตั้งโรงงานได โดยใชคาหรือมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือ    
 
2.4) ประเด็นเรื่องสินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
ประเด็นเรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

1. ประเทศไทยควรเปดในมีการคาเสรีกับ สินคาและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเฉพาะบาง
รายการที่ไมแขงขันกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยเอง 

2.   ประเทศไทยควรเสนอใหมีการกําหนดชวงเวลาของการลดภาษีการนําเขาสินคาและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อการแขงขัน 
 
2.5) ประเด็นเรื่องสินคาใชแลว 

1. ประเทศไทยควรเสนอใหสหรัฐอเมริกายกเวน/ลดภาษีสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบใช
แลวที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาใหกับประเทศไทย 

2. การผลิตสินคาจากวัสดุรีไซเคิลเสมือนเปนการลดปริมาณขยะใหกับสหรัฐอเมริกา  
ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงควรใหการรองรับและสนับสนุนสินคาจาดวัสดุรีไซเคิลของไทยในสวนน้ี
ดวยรวมทั้งไมขัดขวางหรือปดก้ัน  ตลาด สินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลเกรดB นอกเหนือจาก
สินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลเกรด A     

3. ประเทศไทยตองสามารถใชเง่ือนไขในการปกปองสิ่งแวดลอมมาเปนตัวกําหนดเพ่ือ
ไมใหเกิดการเสียเปรียบทางการลงทุน และเกิดขอพิพาทตามมาภายหลัง 
 

ประเด็นดานกุงทะเล 2.6) 

จากการวิเคราะหถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอประเทศไทยในเร่ืองกุงทะเล 
ขอเสนอเชิงนโยบายตอประเทศไทยในการเจรจาจัดทําขอตกลง FTA กับสหรัฐในประเด็นน้ี มี
ดังนี้ 
 1. จากคําตัดสินขององคกรอุทธรณของ WTO ในคดีกุง-เตา แสดงใหเห็นวา ไดตีความ
ขยายมาตรา XX (g) วา “ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญส้ินได” (Exhaustible Natural Resources) 
ไมจํากัดอยูเฉพาะทรัพยากรท่ีไมมีชีวิต แตรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตที่ใชแลวหมดไป
ดวย นอกจากนี้ยังตีความไดวา GATT 1994 ใชบังคับกับมาตรการที่เก่ียวกับกระบวนการผลิต 
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สินคา ผลจากการตีความในคดีดังกลาว ประเทศสหรัฐอาจมีการใชมาตรการทางการคาที่เปน
มาตรการฝายเดียว (Unilateral Measure) เพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้นในลักษณะการกีด
กันทางการคา ในทางกลับกัน ประเทศไทยควรหาทางนําผลตัดสินในคดีกุง-เตา มาใชใหเปน
ประโยชน ตอการรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

ดังน้ัน ในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ฝายไทยควรเรียกรองใหมีการกําหนดหลักการ
และเงื่อนไขของการใชการกระทําทางการคาเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน โดยมุงใหการคา
และสิ่งแวดลอมมีผลสนับสนุนตอกัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถใชมาตรการตางๆ เพ่ือการดูแล
จัดการปญหาดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการคาขายกับสหรัฐไดโดยไมถูกฟองรองจาก
สหรัฐ ทั้งน้ี ควรกําหนดใหเปนที่ชัดเจนดวยวา ไมใหมีการใชบังคับกับกระบวนการและวิธีการ
ผลิตสินคา (Production Process and Methods :PPMs) เน่ืองจากจะเปนปญหาอยางมากตอ
ประเทศไทย ดังเชนที่เกิดขึ้นในกรณีขอพิพาทเร่ืองกุง-เตาทะเล 
 2. การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เน่ืองมาจากการขยายการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และการจับกุงทะเล 
 
2.7) ประเด็นดานปาไม 

จากประเด็นขอเรียกรองของสหรัฐฯ และจากการวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่ไดกลาวขางตน ขอเสนอเชิงนโยบายตอประเทศไทยในการเจรจาจัดทําขอตกลง FTA กับ
สหรัฐในประเด็นเรื่องปาไม มีดังนี้ 

1. ควรใหความสําคัญอยางยิ่งตอการเจรจาเรื่องแหลงกําเนิดสินคา เพราะไทยนําเขาไม
จากตางประเทศมาใชในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ กอนการสงออก 

2. ควรมีการสรางความรวมมือระหวางไทย-สหรัฐ ในประเด็นการดูแลจัดการสวนปา 
การผลิตและการคาไมที่ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด 
 
2.8) ประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากประเด็นขอเรียกรองของสหรัฐฯ และจากการวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่ไดกลาวขางตน ขอเสนอเชิงนโยบายตอประเทศไทยในการเจรจาจัดทําขอตกลง FTA กับ
สหรัฐในประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ มีดังนี้ 

1. ไมยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐในประเด็นเรื่องการคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบ
สิทธิบัตร เน่ืองจากจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิด
ความยั่งยืนและความเปนธรรม โดยฝายไทยจะตองยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศ
สมาชิก WTO ที่ไดกําหนดไวในความตกลงทริปส ซึ่งเปดโอกาสและใหสิทธิแกประเทศสมาชิก
ในการปฏิเสธไมใหความคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรได และสามารถจัดทํา
กฎหมายเฉพาะ (Sui generic System) เพ่ือการคุมครองสิ่งมีชีวิตได 
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2. ยืนยันสิทธิและพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ และควรกําหนดเปนหลักการให
ชัดเจนในความตกลง FTA ไทย-สหรัฐวา การปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวไมถือวาเปนอุปสรรค
ทางการคาที่มิใชภาษี และไมเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิของนักลงทุนที่ไดรับการคุมครอง
ภายใตความตกลง FTA 

3. ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดขอบเขตการคุมครองการลงทุนที่ไดกําหนดไว
กวางขวางและครอบคลุมถึงเรื่องทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ ในบทวาดวยทรัพยสินทางปญญา
นั้น ทางสหรัฐไดมีขอเรียกรองใหขยายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับที่สูงมาก ขอ
เรียกรองทั้งในดานการลงทุนและทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐ จะมีผลกระทบอยางมากตอ
ประเทศไทยในการดําเนินการตางๆ การกําหนดกฎระเบียบเพื่อกํากับดูแล การใชประโยชน 
การแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 
 
2.9) ประเด็นการคาปะการังและสัตวนํ้าที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง 

1. แมวาประเด็นเก่ียวกับปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง จะยังไม
ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหัวขอหลักในการเจรจา ความเก่ียวพันกับเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอม และ
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจสงผลตอระบบนิเวศ และประชาชนในพื้นที่ชายฝง
ที่อาศัยพึ่งพาระบบนิเวศปะการัง ควรไดรับการเอาใจใส และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ได ดังกลาวแลวขางตน 

2. ควรมีการหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่เจรจา กับหนวยงานที่ดูแลดานการ
จัดการทรัพยากรชายฝง เพ่ือใหแนใจวาการคาปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ
ปะการัง ตลอดจนการอนุรักษระบบนิเวศปะการังของไทย จะไมถูกนํามายกเปนเง่ือนไขหรือ
ประเด็นฟองรองในกรณีอ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวของ เชน การลงทุน และการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม เปนตน 

3. ประเด็นเกี่ยวกับปะการังและสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง นาจะเปน
โอกาสท่ีไทยอาจหารือรวมกับสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ตามหลักวิชาการและประสบการณที่สหรัฐฯ รวบรวมไว
และมีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา โดยอาจดูชองทางที่เหมาะสมและไมทําใหไทย
เสียเปรียบมากนัก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบทเรียนที่เกิดขึ้น ทั้งสวนที่มาจากประสบการณ
ของสหรัฐฯ เอง และจากการที่สหรัฐฯ รวมมือกับองคกรและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 
 
2.10) ของเสียอันตราย 

1. พยายามใชความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (Environmental Cooperation) ใหเปน
ประโยชน โดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีในดานการจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งนโยบายที่
เก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตราย ซึ่งสหรัฐฯ มีความสามารถในดานนี้ 
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2. ตองมีการระบุใหชัดเจนใน FTA วาการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลท่ี
ไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ไมสามารถนําไปสูการที่เอกชนสหรัฐฯ จะฟองรัฐบาลไทยได 

3. ทางไทยควรรีบประกาศใชกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียอันตราย เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดชองวางทางกฎหมายท่ีจะทําใหเกิดการลักลอบเอาของเสียอันตรายเขามาในประเทศ 
โดยแฝงในรูปธุรกิจรีไซเคิลได 
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ตารางสรุปขอมูลผลประเมินดานสิ่งแวดลอมและขอแนะนําตอการเจรจา 
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