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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการฑูตระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาเม่ือป พ.ศ. 2367 
เปนตนมา สหรัฐอเมริกาก็ถือเปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทยประเทศหนึ่ง จากตัวเลขมูลคา
การคาระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาในระยะที่ผานมา พบวามีการขยายตัวจาก 225,763 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2533 เปน 722,820 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 หรือคิดเปนสัดสวนจากรอยละ 15.6 และ 
17.5 ของมูลคาทางการคารวมในปดังกลาวตามลําดับ แมในระยะหลัง การคาระหวางไทย – 
สหรัฐฯ จะมีมูลคาโดยรวมคอนขางคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอย ทั้งน้ี จากสถิติ
ลาสุด (2546) การคาไทย - สหรัฐฯ มีมูลคารวมประมาณ 8 แสนลานบาท โดยมีสัดสวนลดลงไป
ที่ระดับรอยละ 13.3 ของมูลคารวมทางการคาของประเทศไทย ซึ่งเม่ือพิจารณาจากสภาวะ
ดุลการคาระหวางสองประเทศ พบวาการสงออกของไทยมีภาวะไดเปรียบสหรัฐฯ มาตลอด 
กลาวคือ มีมูลคาเกินดุลประมาณ 7.4 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2545 ขยายตัวจากภาวะ
การคาเกินดุลเพียง 1.0 พันลานเหรียญในป 2539 ตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงอัตราการ
ขยายตัวทางดุลการคาที่เพ่ิมขึ้นมาก ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทย สําหรับสินคาสงออกของ
ไทยไปยังสหรัฐฯ ที่สําคัญไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและ
สวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑยาง เฟอรนิเจอร และยางพารา สวนสินคา
หลักที่ไทยนําเขาจากสหรัฐฯ ไดแก เคมีภัณฑ เคร่ืองจักรใชในอุตสาหกรรม เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมือทางการแพทย/การวัด/การตรวจสอบ/การถายรูป เสนใย เปนตน 
 
  ตารางที่ 1.1 มูลคาและสัดสวนทางการคาระหวางไทยและสหรฐัอเมริกา พ.ศ. 2539-2546 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐฯ 
        ป ปริมาณการคารวม            สงออก            นําเขา     ดุลการคา 

 %Δ   %Δ       มูลคา สัดสวน มูลคา มูลคา %Δ  

2539 (1996) 

2540 (1997) 

2541 (1998) 

2542 (1999) 

2543 (2000) 

2544 (2001) 

2545 (2002) 

2546 (2003) 

  19,087.3 

  20,054.4 

  18,130.3 

  19,039.1 

  22,190.4 

  20,437.0 

  19,662.6 

20,715.3 

   14.9 

   16.5 

   18.7 

   17.6 

   16.8 

   16.1 

   14.8 

13.3 

    2.6 

    5.1 

   -9.6 

    5.0 

   16.6 

   -7.9 

 -3.4 

 

10,061.3 

11,340.9 

12,167.2 

12,654.4 

14,873.8 

13,277.5 

 13,514.8   

13,618.0 

-.5 

12.7 

7.3 

4.0 

17.5 

20.3 

2.39 

  9,026.0 

  8,713.5 

  5,963.1 

  6,384.7 

  7,316.6 

  7,159.4 

  6,147.8 

  7,096.3 

6.3 

-3.5 

-31.6 

7.1 

14.6 

-2.1 

-14.1 

      1,035.2 

      2,627.5 

      6,204.1 

      6,269.7 

      7,557.2 

      6,118.1 

      7,366.9 

      6,520.7 

ท่ีมา : ฐานขอมูลกระทรวงพาณิชย 
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ในดานการลงทุน ประเทศไทยมีการจัดทําความตกลงดานการลงทุนกับสหรัฐฯ ภายใต
อนุสัญญาที่เรียกวา Treaty of Amity and Economic Relations ตั้งแตป พ.ศ. 25091 ซึ่งใหสิทธิ
แกนักลงทุนและบริษัทของสหรัฐฯ ในการเขามาลงทุนและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ในระดับ
ที่เทาเทียมกับนักลงทุนไทยทุกประการ (โดยมีขอยกเวน 6 สาขา คือบริการวิชาชีพ การขนสง 
การสื่อสาร การเงินและการธนาคารที่ มีการรับฝากเงิน การใชประโยชนจากที่ ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการคาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ) จากสถิติของธนาคาร
แหงประเทศไทย พบวาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิในป พ.ศ. 2546 มีมูลคาทั้งสิ้น 
63,876 ลานบาท โดยคิดเปนเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ 7,391 ลานบาท หรือรอยละ 11.57 
ของมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด และจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่
ไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวาการ
ลงทุนโดยตรงจากสหรัฐที่ไดรับอนุมัติในป พ.ศ. 2546 มีจํานวนทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเปน
มูลคาการลงทุนสุทธิ 24.57 พันลานบาท รองจากญ่ีปุนและสหภาพยุโรป สถิติทางการคาและ
การลงทุนดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาที่มี
ความสําคัญ และมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจไทยคอนขางมากประเทศหนึ่ง  

แมไทยกับสหรัฐฯ จะมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันมานาน และไดมีความตก
ลงทวิภาคีที่ไทยใหสิทธิในการลงทุนที่ชัดเจนแกนักลงทุนสหรัฐฯ แตก็ยังไมเคยมีการอนุญาตให
มีการคาและการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรีระหวางสองประเทศแตอยางใด ทั้งที่แนวความคิด
เรื่องการจัดตั้งเขตการคาเสรีนั้นมีมาตั้งแตชวงป พ.ศ.2393-2453 แลว (สมบูรณ ศิริประชัย
,2548) อยางไรก็ดี ความลมเหลวของการเจรจาภายใตกรอบ WTO ที่เมืองแคนคูน ประกอบกับ
เหตุการณกอการรายที่อาคารการคาโลก (World Trade Center) ในป พ.ศ.2545 ทําใหสหรัฐฯ 
ซึ่งเดิมเปนผูนําอยางแข็งขันในเวทีการคาโลกบนพ้ืนฐานของพหุภาคี หันมาใชวิธีผลักดันใหมี
การเปดเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางประเทศมากขึ้น โดยผนวกนโยบายการคาระหวาง
ประเทศเขาเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศดวย  

ในการประชุมระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม) กับ USTR โดยเฉพาะชวงรับประทานอาหารค่ําระหวาง
การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2544 ณ นครเซ่ียงไฮ มีสาระสําคัญ คือ 
“สหรัฐฯ แจงวา มีความสนใจและตองการขยายความสัมพันธระหวางประเทศใหใกลชิดยิ่งขึ้นกับ
เอเซีย โดยสหรัฐฯ มองประเทศอาเซียนและจีนเปนพิเศษ เน่ืองจากเปนกลุมประเทศที่มีความ
เชื่อมโยงตอเนื่องซ่ึงกันและกันกัน ทั้งในดานการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความ
พรอมที่จะทําความตกลงเขตการคาเสรี หรือความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เห็น
วามีความเหมาะสม ทั้งน้ี สหรัฐฯ มิไดมีนโยบายมองตะวันตกหรือใหความสําคัญเฉพาะประเทศ
ในกลุมอเมริกาเทาน้ัน…” ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 กระบวนการแรกของการเจรจาเขต 

                                                 
1 ความตกลงฉบับดังกลาว มีสาระขัดแยงกับหลักการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) ของ
องคการการคาโลก และถูกยกเลิกไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548    
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การคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรจึงเร่ิมขึ้น นับเปนกาวแรกของการเจรจาทวิภาคี
ของสหรัฐฯ ในทวีปเอเชีย พรอมกับเปนการแสวงหาพันธมิตรของสหรัฐฯ ในการตอตาน
กระบวนการกอการรายดวย 

ในการประชุมเอเปคคร้ังที่ 10 ที่ประเทศเม็กซิโก เดือนตุลาคม ปพ.ศ.2545  
ประธานาธิบดี จอรจ บุช แหงสหรัฐอเมริกา ไดประกาศริเร่ิมความสัมพันธทางการคากับประเทศ
กลุมอาเซียน ซึ่งเรียกวา Enterprise for ASEAN Initiative (EAI) โดยสหรัฐฯ และประเทศ
อาเซียนแตละประเทศไดพิจารณารวมกันวา จะดําเนินการเจรจาเพื่อทําความตกลงการคาเสรี 
(Free Trade Agreement - FTA) แบบทวิภาคีกันหรือไม และเมื่อใด โดยจะใชความตกลง
การคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปร ซึ่งมีการลงนามกันไปแลว เปนกรอบในการเจรจา พรอม
กับกําหนดใหประเทศอาเซียนที่ประสงคจะทําการเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯ ตองลงนามใน
ความตกลงกรอบการคาและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement หรือ 
TIFA) กับสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยไดลงนามในความตกลง TIFA ดังกลาวไปแลว เม่ือวันที่ 23 
ตุลาคม 2545 และแสดงความสนใจที่จะเปดการเจรจาเพ่ือทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ 
ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2546 ระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระ
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ประธานาธิบดี จอรจ บุช แหงสหรัฐอเมริกา และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย 
ไดประกาศเจตนารมณรวมกันอยางเปนทางการที่จะมีการเจรจาจัดทํา FTA ไทย–สหรัฐฯ ตอไป 

สําหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน ไดดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทวิวิถี (Dual tracks) โดยเลือกใชแนวทางการทําความตกลงแบบภูมิภาคและทวิ
ภาคีเปนยุทธศาสตรทางการคาที่สําคัญ โดยกําหนดใหการเจรจาตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน (win-win situation) ในรูปของการขยายการคา การสรางโอกาสในการ
สงออก และการพัฒนาเทคโนโลยี ขอมูลที่ไดรับจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เม่ือวันที่ 
26 กุมภาพันธ 2547 ไดแสดงยุทธศาสตรการเจรจาของไทยไวดังนี้  

• เนนการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

• ทั้งตองคูไดรับประโยชนรวมกัน  

• ฝายไทยควรจะยกราง Text ในสวนที่สําคัญตอผลประโยชนของไทย 

• จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการเจรจา เพ่ือใหเกิดภาพวาสามารถรับอะไร และ
เสียอะไรได 

• ทําการจัดจางบบริษัทที่ปรึกษาทั้งในลักษณะของ Political Lobbyist และ 
Consultant ในการเจรจา 

• จัดทีมเจรจาในแตละเรื่องใหเหมาะสมรับกับทีมของสหรัฐฯ 

• จัดทํา MRA เพ่ือชวยสนับสนุนการเขาสูตลาด 

• กําหนดชวงเวลาในการลดภาษีนําเขาของไทยอยางเปนขั้นตอน 
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ทั้งน้ี ผลประโยชนที่รัฐบาลไทยคาดวาจะไดรับ คือ สามารถรักษาสวนแบงการตลาดและ
การไดเปรียบดุลการคากับสหรัฐฯ ไวตอไป โดยเฉพาะสินคาประเภทหลักที่ไทยมีศักยภาพ เชน 
กุงสดแชเย็นแชแข็ง สับปะรดกระปอง อาหารแปรรูป สิ่งทอและเส้ือผา เคร่ืองประดับและอัญมณี 
สินคาใหมๆ ที่มีโอกาสขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เชน รถยนตและรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก สินคา
เกษตรบางรายการที่สหรัฐฯ มีการใชมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีและมาตรการอุดหนุนคอนขาง
สูง การเพิ่มการลงทุนและความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมี
ศักยภาพแตขาดเงินลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี เชน สาขาพลังงาน ยานยนต ICT และ Life 
Science เปนตน รวมทั้งสาขาบริการท่ีไทยจะไดประโยชน เชน การทองเที่ยว โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การสรางฐานครัวไทยสูโลก กิจการภัตตาคาร สปา และนวดแผนไทย เปนตน 

ในสวนของผลกระทบเบื้องตนที่รัฐบาลคาดวานาจะเกิดขึ้น คือ ไทยจะถูกผลักดันอยาง
มากในเร่ืองการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยไทยอาจตองมีการปรับมาตรฐานการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาใหใกลเคียงกับมาตรฐานสากล เชน WTO และ WIPO (องคกร
ทรัพยสินทางปญญาโลก) และดําเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเข็ม
งวดตอไป ซึ่งโดยที่สุดแลว หลายฝายมีความเห็นวานาจะเปนผลดีกับประเทศ เน่ืองจากการคา
สินคาเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ี เปนการคาที่หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งไมเปนธรรมกับ
ผูประกอบการท่ีสุจริต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังจะถูกผลักดันในเรื่องการใหความคุมครองดาน
การลงทุน และการเปดตลาดสินคาอีกดวย รวมทั้งยังอาจตองเปดเสรีภาคบริการในสาขาที่ไทย
ยังไมมีความเข็มแข็งเพียงพอในการแขงขัน อาทิ สาขาการธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม 
การคาปลีก เปนตน ทั้งน้ี ในขั้นตอนการเจรจาคงตองยืนยันใหมีเวลาผอนผันสําหรับประเทศ
ไทยเพ่ือปรับตัวอยางเหมาะสม หรืออาจใหมีมาตรการปกปองในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เปนตน  

ในปจจุบัน ไทยมีสวนรวมในกลุมการคาเสรีที่สําคัญคือ APEC และ AFTA กรอบความ
รวมมือ ASEM GMS และ IMT–GT และอยูในระหวางการพิจารณาหรือเจรจากับประเทศตางๆ 
ในหลายกรอบ เชน AFTA–CER ASEAN+3 ASEAN+1 และ BIMST–EC   ซึ่งในระดับทวิภาคี
นั้น ไทยไดทําความตกลงไปแลวกับบาหเรน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุน รวมทั้งอยูใน
ระหวางการพิจารณา/เจรจากับประเทศคูคาอีกหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐฯ ดวย  

การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area) ระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมมีการเจรจาคร้ังแรก เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คร้ังที่สอง ณ. 
มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา คร้ังที่ 3 ณ. เมืองพัทยา ประเทศไทย และลาสุดครั้งที่ 4 ณ. 
มลรัฐมอนทานา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองฝายไดกําหนดใหมีการเจรจาคร้ังตอๆ ไปอีก
จนกวาจะเสร็จสิ้น 

สําหรับผลของการเจรจาที่ผานมาจนถึงขณะนี้ ยังไมมีการลงลึกในสาระเฉพาะดานราย
สินคาแตอยางใด และฝายไทยยังเลือกที่จะเปนฝายรับมากกวาฝายรุกในประเด็นเหลาน้ี อยางไร
ก็ดี จากการสังเกตรูปแบบและแนวทางในการเจรจาชวงที่ผานมา มีผูใหความเห็นวา ประเทศ
ไทยคงจะเผชิญกับขอเสนอที่มีรูปแบบและสาระคลายคลึงกับการจัดทํา FTA ระหวางสิงคโปรกับ 
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สหรัฐฯ และ FTA ระหวางสหรัฐฯ กับ-ชิลิอยูมาก ทั้งน้ี จากการทบทวนขอตกลงตางๆ ดังกลาว
พบวา มีการแบงสาระของการเจรจาออกเปน 14 หัวขอ ดังนี้ 

1. การเขาสูตลาด (Market Access) ของสินคาเกษตร 
2. การเขาสูตลาด (Market Access) ของสินคาอุตสาหกรรม 
3. การเขาสูตลาดบริการ 
4. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
5. การลงทุน 
6. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
7. นโยบายการแขงขัน (Competition Policy) 
8. การซ้ือ-การจัดจางของภาครัฐ (Government Procurement) 
9. พิธีการทางศุลกากร 
10. กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
11. การเขาเมืองชั่วคราวของแรงงานตางดาว 
12. บทบัญญัติดานสิ่งแวดลอม 
13. บทบัญญัติดานแรงงาน 
14. การระงับขอพิพาท 

 
1.2 ความสําคัญของปญหา 

ในการจัดทํา FTA สหรัฐฯ ไดกําหนดแนวทางพื้นฐานในการประเมินผลไวอยางชัดเจน 
ภายใต Executive Order No.13141 (Guidelines for Implementation of Executive Order 
13141: Environmental Review of Trade Agreements) โดยใหมีการจัดทําเอกสารรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Review Report) ซึ่งกําหนดหัวขอในการ
ประเมินผลไว 4 ดาน ไดแก ผลกระทบดานกฎระเบียบ ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐศาสตร) และผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (เชน คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ฯลฯ) ในขณะท่ี
ประเทศไทย ไมมีการกําหนดกฎระเบียบใดๆ เพ่ือใชเปนกรอบสําหรับกํากับการเจรจา หรือการ
ประเมินผลกระทบที่เก่ียวของกับการทํา FTA แตอยางใด 

นอกจากน้ี ทางฝายสหรัฐฯ ยังไดแสดงเจตจํานงใหนําบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมและ
แรงงาน รวมเขาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงระหวางไทยและสหรัฐฯที่จะจัดทําขึ้นดวย โดยมี
ประเด็นที่สําคัญดังนี้  

- ทั้งสองประเทศจะตองแสดงใหเห็นความสําคัญของการคุมครองดานสิ่งแวดลอม โดย
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมของทั้งสองประเทศจะตองใหความคุมครองในระดับสูงตอสภาวะ
แวดลอม ตลอดจนใหมีการดําเนินงานทุกวิถีทาง เพ่ือปรับปรุงกฎหมายเหลาน้ีใหดีขึ้นอยูเสมอ
อีกดวย 
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- ใหมีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมในประเทศของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
- ไมใหมีการผอนปรนความคุมครองตางๆ ที่ กําหนดไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม

ภายในประเทศ เพ่ือวัตถุประสงคในการสงเสริมการคาและการลงทุน 
- ใหมีขั้นตอนของการระงับขอพิพาทระหวางรัฐตอรัฐ ในกรณีที่การบังคับใชกฎหมาย

สิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลกระทบตอการคาทวิภาคี 
สําหรับประเทศไทย อาจกลาวไดวา การกําหนดเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมและแรงงาน

เปนสวนหนึ่งของขอตกลงทางการคา ถือเปนนวัตกรรมใหมทางกฎหมายที่เพ่ิงปรากฏใน
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เน่ืองจากผลกระทบตอเนื่องของเงื่อนไขตางๆ ในขอตกลง 
ทั้งในเชิงบวกและลบยังขาดความชัดเจน จึงควรมีการศึกษาทบทวนและวิเคราะหถึงผลกระทบ
ทั้งที่เปนขอดีและขอเสียตอผลประโยชนของประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจาเขต
การคาเสรี และเพื่อสรางเง่ือนไข ตลอดจนกําหนดทางออกที่เหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบอัน
อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง 

จากการศึกษาทบทวนขอตกลงทางการคาที่ผานมาระหวางรัฐบาลสหรัฐฯ กับประเทศ
คูสัญญาตางๆ พบวา สหรัฐฯ มีการกําหนดกรอบการศึกษา (framework) ของแนวทางการ
ทบทวนดาน ส่ิงแวดลอม  ไว เปนบรรทัดฐาน  ซึ่ งสามารถสืบคนขอ มูลไดที่ เ วปไซต 
www.ustr.gov/environment/environmental.shtml. 

แมวาสหรัฐฯ กําหนดเง่ือนไขใหมีมาตรการปกปองดานสิ่งแวดลอมไวในสัญญา ซึ่งเกิด
จากแรงผลักดันของกลุมอนุรักษในสหรัฐฯ ก็ตาม จากประสบการณที่ผานมาพบวา สหรัฐฯ มัก
เลือกใชมาตรการเชิงปฏิบัติ (เชนการเพ่ิมภาษี) เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษดานสิ่งแวดลอม 
เฉพาะในประเด็นที่สหรัฐฯ มีความเสียเปรียบดานการแขงขันการคาและบริการแกประเทศคูคา 
เชน กรณีพิพาทการสงออกกุงทะเลและผลกระทบตอเตาทะเลระหวางไทยและสหรัฐฯ แตหาก
เปนกรณีที่ฝายสหรัฐฯ ไดรับผลประโยชน หรือไดเปรียบ แมจะปรากฏอยางชัดแจงวามี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลสหรัฐฯ มักแสดงความเพิกเฉย และปลอยใหเอกชนสหรัฐฯ 
ดําเนินการไดอยางเสรีโดยไมมีขอทวงติง เชน การปฏิเสธการลงนามในขอตกลงเกียวโตวาดวย
การแกไขปญหาโลกรอน กรณีการฟองรองของบริษัทเมเทิลเคดของสหรัฐฯ ตอเทศบาลกัวดัลคา
ซาร ประเทศเม็กซิโก ซึ่งสั่งระงับการดําเนินธุรกิจการทิ้งขยะมีพิษ เพ่ือปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมของชุมชน ภายใตขอตกลง NAFTA 
  เน่ืองจากเปนที่คาดหมายกันวา ปริมาณการคา บริการ และการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการ
เปดการคาเสรีดังกลาว นาจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ในการเจรจากับไทย ฝาย
สหรัฐฯ จึงไดแสดงเจตจํานงไวอยางชัดเจนวา ใหนําบทบัญญัติดานส่ิงแวดลอมรวมเขาเปนสวน
หน่ึงของขอตกลงที่จะจัดทําขึ้น ซึ่งนับวาเปนประเด็นใหมที่ประเทศไทยยังไมมีประสบการณมา
กอน ดังน้ัน กอนที่จะมีการลงนามในสัญญาดังกลาว การวิเคราะหถึงสาระและนัยยะของกรอบ
รางสัญญาที่สหรัฐฯ ใชเสนอตอฝายไทย เพ่ือเปนขอมูลสําหรับกําหนดนโยบายและทาทีของไทย 

 
 

 

http://www.ustr.gov/environment/environmental.shtml
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ในการเจรจาตอรองในประเด็นส่ิงแวดลอม จึงมีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากเปนเรื่องที่มี
ผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน วิถีชีวิต และการคงอยูของทรัพยากรของประเทศไทยในระยะยาว 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองมีการศึกษาอยางรอบคอบ คือ สวนที่เก่ียวกับ
เน้ือหาบริบทของการเจรจา (context) และสวนที่เปนประเด็นดานส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับการ
เจรจา ( issues) ในสวนแรกน้ัน ไดแก เ ร่ืองของกฎหมายและการบังคับใช law/liability 
(enforcement) ความรวมมือ (cooperation) การยุติกรณีพิพาท (dispute settlements) ทั้งน้ี 
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ไทยมีกฎหมายและมาตรการปกปองสิ่งแวดลอมในระดับที่ต่ํากวา
สหรัฐฯ อยูมาก การกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑที่สามารถสะทอนสภาพความเปนจริง
เหลาน้ี จึงมีความสําคัญสําหรับประเทศไทย เพ่ือปองกันไมใหมีการนําเร่ืองมาตรฐานการปรับใช
กฎหมายที่เก่ียวของ มาเปนขอถกเถียงในการเจรจา อันจะเปนขออางที่สหรัฐฯ สามารถใชกีด
กันการคาในอนาคต ดังเชนที่เคยปรากฏในกรณีคดีตัวอยางดังกลาวแลวขางตน คือ ขอพิพาท
ระหวางนักลงทุนกับรัฐ ภายใตขอตกลงนาฟตา เชน คดีฟองรองระหวาง Ethyl Corp. ซึ่งเปน
บริษัทสหรัฐฯ กับรัฐบาลแคนาดา ในป พ.ศ. 2540 และกรณี Metalclad Corp. กับ United 
Mexican States ในป พ.ศ. 2536 (จักรกฤษณ ควรพจน, 2547: 70-74) 

ในสวนหลัง จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา ภายใตเน้ือหาและบริบทของการเจรจาที่
ผานมา ประเด็นและสาขาตางๆ (issues and sectors) ของเรื่องสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ 
ประเด็นที่เก่ียวของกับปาไม (Illegal logging) การคาพืชปาและสัตวปา/CITES (shrimp & 
tuna) marine environment, trade in used goods, hazardous waste, environmental 
(technology & services), tourism, chemical bans และ GMO ซึ่งจะเห็นไดวา ลวนเปน
ประเด็นที่มีความซับซอนสูง และสงผลกระทบในวงกวาง ดังน้ัน ในการเจรจาของฝายไทย การ
เตรียมความพรอมจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะดานขอมูลเชิงวิชาการที่เก่ียวของกับ
การประเมินผลกระทบเบื้องตน (Rapid assessment) และการวิเคราะหผลกระทบที่คาดวานาจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางและมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือสนับสนุนใหการเจรจามี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งน้ี จําเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิชาการเปนแรงสนับสนุนและสราง
กระบวนการในการกําหนดทาทีในการเจรจา ที่มีลักษณะเปดใหผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ในสังคม 
สามารถรวมแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางกวางขวาง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศไทยมากกวาจะมุงหวังใหเกิดขอตกลงเพียงประการเดียว 

นอกจากนี้ ประเด็นที่ตองพิจารณาเก่ียวกับขอตกลงพหุภาคีดานสิ่ งแวดลอม 
(Multilateral Environmental Agreements: MEAs) ตางๆ อาทิเชน biodiversity, climate 
change และ Montreal Protocol ฯลฯ ซึ่งไทยมีภาระหนาที่ในการอนุวัติกฎหมาย เพ่ือใหเปนไป
ตามขอบทของอนุสัญญาตางๆ ที่กําหนดไว การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ จะ
สงผลกระทบโดยตรงตอพันธะที่ไทยผูกพันไวกับอนุสัญญาฯ ตางๆ อยางแนนอน ทั้งเร่ืองการคา
พืชปาและสัตวปาบางประเภท ตลอดจนการลด/เลิกใชสารเคมีบางประเภท หรือภาระในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งในประเด็นน้ี Prof. Jeffery Sachs นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัย 
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โคลัมเบีย สหรัฐฯ ไดใหความเห็นไววา ประเด็นที่ประเทศไทยควรตองใหความสําคัญ คือ เรื่องที่
เก่ียวกับปญหามลพิษตางๆ ขยะของเสียอันตราย ภาวะความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงาน 
ตลอดจนประเด็นที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน สําหรับการลดปลอยกาซ
เรือนกระจก  Prof. Sachs ไดใหขอเกตไวระหวางการประชุม Video Conference Call เม่ือวันที่ 
16 พ.ย. 25472 วา แมการเปดเขตการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐฯ อาจะมีผลทําใหการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศขยายตัวมากขึ้น และสงผลตอการเพิ่มปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ในการเจรจากับสหรัฐฯ ประเทศไทยไมควรมุงเนนในประเด็นนี้
เปนหลัก เน่ืองจากสหรัฐฯ ไมไดใหความสนใจตอขอผูกพันภายใตพิธีสารเกียวโตเทาที่ควร 
นอกจากนั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยก็ยังไมอยูในกลุมประเทศท่ีจะตองมีพันธกรณีในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตามเง่ือนไขของพิธีสารเกียวโตแตอยางใด อยางไรก็ตาม
ประเด็นน้ีนักวิจัยมีความหวงใยวาอาจนําไปสูความขัดแยงไดในอนาคต (โดยไดกลาว
รายละเอียดไวแลวในบทที่ 2 ดานการลงทุน) 

ในปจจุบัน แมวาจะยังไมมีการเผยแพรเนื้อหาสาระของการเจรจาในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการของการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ แกสาธารณะ ซึ่ง
กลายเปนขอจํากัดในการเตรียมการดานขอมูลเชิงวิชาการของประเทศไทย แตเน่ืองจากในระยะ
ที่ผานมา สหรัฐฯ มีการจัดทํา Environmental Review ตามขั้นตอนการทําขอตกลงเขตการคา
เสรีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูคาไวโดยตลอด ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯ คาดวาจะเกิดตอตนเอง ขอมูลจาก Environmental Review เหลาน้ัน 
สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับการศึกษาเตรียมการของประเทศไทยไดเปนอยางดี ตัวอยาง
ของประเทศคูคาสหรัฐฯ ที่ถือวามีความใกลเคียงและสามารถนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาของ
ประเทศไทยไดไดแก ชิลี สิงคโปร โมร็อคโค ออสเตรเลีย และประเทศในกลุม CAFTA เปนตน 

  
1.3 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหและทบทวนผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการ
ผลิตสินคาและบริการ และการลงทุนตางๆ ทั้งที่ไทยไดเปรียบและเสียเปรียบ โดยศึกษารูปแบบ
และแนวทางจาก Environmental Review ของสหรัฐฯ ที่ไดจัดทําภายใตการทําขอตกลงเขต
การคาเสรีกับประเทศชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย โมร็อคโค และประเทศในกลุม CAFTA  

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการกําหนดทาทีการเจรจา การแกไขปญหา และการเตรียม
ตัวรับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการเจราจาเปดการคาเสรีกับสหรัฐฯ ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับปญหาสิ่งแวดลอม  

                                                 
2  Video Conference Call นี้ จัดโดยสถาบันธรรมรัฐฯ ภายใตการสนับบสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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3. เพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ที่รัฐ
ควรดําเนินการในอนาคต เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรักษาศักยภาพในการแขงขันกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในตลาดสหรัฐฯ 

 
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา 
 1. การศึกษาทบทวนเอกสาร Environmental review ที่ประเทศสหรัฐฯ ไดทําไวกับ
ประเทศชิลี ออสเตรเลีย สิงคโปร โมร็อคโค และประเทศในกลุม CAFTA เพ่ือทําการวิเคราะห
และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมที่จะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดาน
สิ่งแวดลอมไทย-สหรัฐฯ 
 2. วิเคราะหเน้ือหาบริบท (context) และประเด็น (issues) การเจรจาที่มีความเก่ียวโยง
กับเร่ืองสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอการเจรจาเขตการคาเสรีดานส่ิงแวดลอมไทย-สหรัฐฯ และศึกษา
ผลกระทบทางสังคม-สิ่งแวดลอม ทั้งในดานดีและดานเสีย ตลอดจนความเปนไปไดในการพัฒนา
ความรวมมือ (Cooperation) กับสหรัฐฯ ในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 3. จัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมสมองจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ผูเชี่ยวชาญ / นักวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ รวมกัน 
 
1.5 กรอบในการวิจัย 

ดังกลาวแลวขางตน ในการจัดทํา FTA สหรัฐฯ ไดกําหนดแนวทางการประเมินผล
กระทบไวอยางชัดเจน ภายใต Executive Order No.13141 (Guidelines for Implementation 
of Executive Order 13141: Environmental Review of Trade Agreements) โดยใหมีการ
จัดทําเอกสารรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Review Report) และ
กําหนดหัวขอการประเมินไวชัดเจน 4 ดาน ไดแก ผลกระทบดานกฎระเบียบ ผลกระทบดาน
เศรษฐศาสตร ผลกระทบดานสิงแวดลอม (อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐศาสตร) และ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (เชน คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา 
ฯลฯ) ทั้งนี้ ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก กุงทะเล การ
ทองเที่ยว แนวปะการัง การคาพืชปาและสัตวปา และการคาไมอยางผิดกฎหมาย ประเด็น
สิ่งแวดลอมดังกลาวเปนประเด็นที่องคกรพัฒนาเอกชน องคกรวิจัยอิสระในสหรัฐ ใหความสนใจ
ติดตามและนํามาอภิปรายตอสาธารณชนอยูเสมอ โดยเฉพาะในวาระที่รัฐบาลสหรัฐฯ เปดโอกาส
ใหมีการแสดงความเห็นอยางกวางขวางตอรายงานสิ่งแวดลอมที่รัฐจัดทําขึ้น 

จากขอมูลที่ไดรับดังกลาว ในการวิเคราะหผลกระทบจาก FTA ตอส่ิงแวดลอมของ
ประเทศไทย คณะผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหไว 4 ลักษณะ คือ (โปรดภาพรวม
การวิเคราะหในแผนภูมิที่ 1) 
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1. ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ (Regulatory Impact) ที่
เก่ียวของกับการกํากับดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ทั้ง
ดานสิ่งแวดลอม การคาขาย การลงทุน และดานอ่ืนๆ ที่มีผลเก่ียวโยงตอการดูแลกํากับดาน
สิ่งแวดลอม 

3. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาก
ผลของการทํา FTA   

4. ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร ในสวนที่ เ ก่ียวโยงกับประเด็นผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม โดยจะมีการศึกษาทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

 
ในการศึกษาครั้งน้ี นอกจากจะไดวิเคราะหถึงเนื้อหาขอตกลง FTA ในบทวาดวยเรื่อง

สิ่งแวดลอม (Environment Chapter) แลว คณะผูศึกษายังไดกําหนดขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมเน้ือหาขอตกลง FTA ในอีก 5 บท ซึ่งอาจมีผลกระทบในมิติที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
จากการทําขอตกลง FTA ไดแก  

 ดานการเกษตร 
 ดานการลงทุน 
 ดานการบริการ 
 ดานทรัพยสินทางปญญา 
 ดานการระงับขอพิพาท  

ทั้งนี้ โดยมุงเนนการศึกษาเฉพาะในขอบทที่เก่ียวโยงกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปน
หลัก ควบคูไปกับการศึกษาในประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สหรัฐฯ และประเทศไทยใหความสนใจ
เปนพิเศษ ซึ่งประกอบดวย 

 เรื่องกุงทะเล  
 เรื่องการทองเท่ียว  
 เรื่องแนวปะการัง  
 เรื่องการคาขายสัตวปา  
 เรื่องปาไม และการคาขายไมอยางผิดกฎหมาย 
 เรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) 
 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 เรื่องของเสียอันตราย ( Hazardous Waste ) 
 เรื่องสินคาใชแลว (Used Goods) 
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เนื้อหาการเจรจาที่เก่ียวโยง
กับเรื่องสิ่งแวดลอม

1. เรื่องสิ่งแวดลอม

2.เรื่องการเกษตร

3.เรื่องการคาบริการ

4.เรื่องการลงทุน

5.เรื่องทรัพยสิน
ทางปญญา

6.เรื่องการยุติขอพิพาท

ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
 และสังคม

ผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย / กฎระเบียบ

13

2

1

แนวทางการวิเคราะห ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ

ประเด็นสําคัญของสหรัฐฯ
1. เรื่องกุง
2. เรื่องการทองเที่ยว
3. เรื่องแนวปะการัง
4. เรื่องปาไม
5. เรื่องการคาขายสัตวปา

ประเด็นสําคัญของไทย
1. เรื่องความหลากหลาย
    ทางชีวภาพ
2. เรื่อง GMOs
3. เรื่องพลังงานและการ
   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. เรื่องของเสียอันตราย
5. เรื่องสินคาใชแลว

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมของไทย จากการทํา FTA กับสหรัฐฯ ในรูปแบบ
Environmental Review
2. ยุทธศาสตรและจุดยืนทางนโยบายในการเจรจาดานสิ่งแวดลอม
3. ขอเสนอในเชิงรูปแบบและเนื้อหาความรวมมือที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม ระหวางไทย -
สหรัฐ จากการทํา FTA

แผนภูมิที่ 1 : ภาพรวมการวิเคราะห

ขอบทในแตละเรื่อง (Chapter)
ที่เก่ียวโยงกับสิ่งแวดลอม

ขอบทในแตละเรื่อง (Chapter)
ที่เก่ียวโยงกับสิ่งแวดลอม
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 นอกจากน้ี ยังไดศึกษาวิเคราะหเพ่ิมเติม 3 เร่ืองที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความ
พรอมในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯในบทที่ 4  บทที่ 5  และบทที่ 6 ตามลําดับ คือ     

• ผลประโยชนจากการคาและตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุนสุขภาพ : การ
ประยุกตใชแผนจําลองสเตลลา (Stella Model) โดยใชกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีสัดสวนการสงออกตอมูลคา GDP มากที่สุดของประเทศ
ขณะเดียวกันก็เปนอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมคอนขางมาก และเปน
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบจากขอตกลง FTA   

• การวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา  
การศึกษาขอบกพรองของประเทศคูเจรจาเปนสวนสําคัญเพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง  
ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักการของการเจรจาการคาแบบทวิภาคีควรตองยึดถือหลักความเสมอภาคและ
หลักความเปนธรรมของคูเจรจา  ดังน้ัน การศึกษาสถานภาพของคูเจรจาในประเด็นที่จะนํามา
เปนเง่ือนไขทางการคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะใชในการเจรจาตอรอง   

• แนวทางการศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอมของขอตกลงระหวางประเทศดานการคา
ของประเทศไทย  การเตรียมการดานขอมูลวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเจรจาท้ังกอน
การเจรจา  ระหวางการเจรจา  และหลังการจัดทําขอตกลงการคาเสรี แตเน่ืองจากประเทศไทย
ยังไมมีกรอบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการจัดทําขอตกลงการคาเสรี  
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ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการดําเนินการดังกลาว จึงควรตองมีการศึกษากรอบการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางละเอียดและชัดเจน 
 
1.6 ขอจํากัดในการศึกษา 

1. รายงานความกาวหนาฉบับน้ี เปนรายงานขั้นตน ซึ่งคณะผูวิจัยไดอาศัยเทียบเคียง
ตัวบทและเนื้อหาจากขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ – ชิลี เน่ืองจากขาดเอกสารรางขอตกลงการคา
เสรีระหวางไทย-สหรัฐฯ ที่สามารถใชเปนกรอบในการศึกษา ดังน้ัน การวิเคราะหบทส่ิงแวดลอม
นี้ จึงอาจมีผลคลาดเคลื่อนไปจากกรณีที่ไดรับขอมูลที่เปนเน้ือหาที่แทจริงของรางขอตกลง
การคาเสรีไทย-สหรัฐฯ อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นวา ดวยทางเลือกที่จํากัดเชนน้ี การเทียบเคียง
ขอตกลงการคาเสรี โดยนําเอาขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ – ชิลี ซึ่งไดรับทราบอยางไมเปน
ทางการวา มีเน้ือหาใกลเคียงกับรางขอตกลงฯ ของไทย มาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห จึงเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุดเทาที่มีอยู ผลการศึกษา ขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ที่มีการนําเสนอไว
ในรายงานฉบับน้ี คณะผูวิจัยดรวบรวมและสรุปจากการคนควาเอกสาร การจัดเวทีสาธารณะ 
และการเขาไปรวมสังเกตการณในการเจรจารอบที่สาม 

2. รายงานฉบับนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) เปนหลัก สําหรับการศึกษา
ผลกระทบของ FTA โดยตรงตอส่ิงแวดลอมเชิงปริมาณ (Quantitative) มีความพยายามศึกษาใน
เบื้องตนเรื่องการประยุกตใชแบบจําลองสเตลลา (Stella Model)  วิเคราะหเรื่องผลประโยชนจาก
การคาและตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุนสุขภาพที่เกิดขึ้น ทั้งที่ผลสรุปที่ไดยังไมสมบูรณนัก
เพราะมีขอจํากัดอยูมากในดานขอมูล  ประกอบกับการศึกษาในสวนนี้อยูนอกเหนือขอบเขต
วัตถุประสงคการศึกษาโครงการนี้  คณะผูวิจัยจึงจะมีการขยายผลการศึกษาการพัฒนาเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตรเพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดทําความตกลงเสรีทางการคาที่
คํานึงถึงตนทุนสิ่งแวดลอมในการศึกษาระยะที่ 3 ของโครงการฯตอไป 
 
1.7 ผลที่ไดรับ 
 1. ทําใหทราบสถานการณดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบันที่มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 2. ทําใหทราบวาประเทศไทยมีจุดออนหรือจุดแข็งอยางไร เพ่ือเตรียมตัวรับปญหาตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ 
 3. สามารถกําหนดแนวทางเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทยในเวทีการเจรจาตอรองกับ
สหรัฐฯ และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการคิดคนแนวทางการแกไขปญหาเหลาน้ันตอไป 
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