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บทที่ 2 
ผลการศึกษาเนื้อหาบริบท (Context) ของ FTA ไทย-สหรัฐฯ 

ที่มีความเก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม 
 
ในการศึกษาครั้งน้ี นอกเหนือจากจะไดวิเคราะหถึงเนื้อหาขอตกลง FTA ในบทวาดวย

เร่ืองสิ่งแวดลอม (Environment Chapter) แลว คณะผูศึกษายังไดกําหนดขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมเน้ือหาขอตกลง FTA ในอีก 4 บท ซึ่งอาจมีผลกระทบในมิติที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
จากการทําขอตกลง FTA ดังนี้  

 บทดานสิ่งแวดลอม 
 บทดานการลงทุน 
 บทดานการเกษตร  
 บทดานภาคบริการ 
 บทดานทรัพยสินทางปญญา 
 บทดานการระงับขอพิพาท  
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2.1 บทดานสิ่งแวดลอม 
ดร. บัณฑิตา พิชญากร 

 
1) ขอบเขตของการวิเคราะห (Scoping)   

รายงานฉบับนี้ เปนรายงานขั้นตนซ่ึงคณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอบทโดยการศึกษาจากตัว
บทของขอตกลงการคาเสรี (FTA) หลายฉบับ  เน่ืองจากคณะผูวิจัยไมสามารถเขาถึงราง
ขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐฯ ซึ่งใชในการเจรจาได ดังนั้น การวิเคราะหโดย
เทียบเคียงเน้ือหาของขอตกลงFTA ฉบับอ่ืนๆ เทาที่มีการเปดเผย จึงเปนวิถีทางการเขาถึง
ขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่คณะผูวิจัยสามารถเขาถึงได อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยตระหนักดีถึงขอดอย
ดังกลาวที่อาจทําใหงานชิ้นน้ีไมอาจสะทอนขอคิดเห็นจากการวิเคราะหเน้ือหาที่แทจริงที่ปรากฏ
ในรางขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ แตคณะผูวิจัยคาดหวังวา งานวิจัยฉบับน้ีจะสามารถชี้
ประเด็นสําคัญบางประเด็นที่อาจถูกละเลยไปและเสนอขอคิดเห็นบางประการที่เปนประโยชนตอ
การเจรจาของคณะผูเจรจาไดไมมากก็นอย  

การวิเคราะหบทสิ่งแวดลอมนี้แบงออกเปน 4 สวน ไดแก  
(1) สถานะดานตางๆ ของไทย โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของ  
(2) กฎหมายไทยที่เก่ียวของที่มีอยูในปจจุบัน  
(3) ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ มีความออนไหวตอสหรัฐฯ ในการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ คร้ังที่ 60 (ป 2549)      
(4) ประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรใหความสนใจและขอเสนอแนะ 

 
2) สถานะดานตางๆ ของไทย  
2.1)  นโยบายการพัฒนาประเทศที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  

2.1.1)  นโยบายรัฐบาล (2548-2551) 
โดยที่รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการจัดทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศ

ตางๆ เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน1 และการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ2 รัฐบาลจึงมุงหวังการเพ่ิม
รายไดใหกับเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ โดยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรและสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรซึ่งเปนผลิตผลหลักของประเทศ
เพ่ือการสงออก ทั้งน้ีถือเปนนโยบายการดําเนินการเชิงรุกอยางตอเน่ือง3 เพ่ือเชื่อมโยงนโยบาย
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศไปสูการคาขายระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ 

                                                 
1 นโยบายขอ 1 :  นโยบายขจัดความยากจน, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2548 และสามารถคนหาไดจากเว็บไซต www.thaigov.go.th.   
2 อางแลว หนา 3. 
3 นโยบายขอ 5 :  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ, อางแลว, หนา 18-20. 
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ผานการจัดทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เพ่ือเปดตลาดสงออกใหกับสินคาไทยใน
ประเทศท้ังที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหม  

นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบายที่เก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม คือ นโยบายที่ 4 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สําคัญรัฐบาลไดใหคําม่ันหลายประการ เปน
ตนวา  

(1) รัฐบาลจะสงเสริมและเรงฟนฟูความสมบูรณของดินและนํ้าสูธรรมชาติ แกไขปญหา
ความเสื่อมโทรมและมลภาวะเพื่อคืนสภาพแวดลอมที่ดีใหกับคนไทย การปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ การมี สวนรวม ของผูเก่ียว ของใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

(2) รัฐบาลยังใหคําม่ันในการจะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 
(3) ดานมลภาวะ รัฐบาลจะเรงรัดการควบคุมมลพิษจากกาซ ขยะ น้ําเสีย กลิ่นและเสียง 

ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเรงรัดการสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่เกิดขึ้นจากสังคมเมือง
และการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และเพ่ิมขีดความสามารถ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะ 

(4) รัฐบาลจะสงเสริมใหภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
การจัดการดานส่ิงแวดลอม การผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมุนเวียน การใชวัตถุดิบ
และเทคโนโลยีที่สะอาด และการใชหลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจาย เพ่ือกระตุนใหเกิด
การลดการกอมลภาวะและลดภาระของสังคม นอกจากน้ี รัฐบาลจะปองกันการใชประเทศไทย
เปนประเทศปลายทางของการรับภาระจากการสงขยะ ของเสีย และกากพิษอุตสาหกรรม 
 จากนโยบายที่รัฐบาลแถลงไวกับรัฐสภาแสดงใหเห็นทิศทางของประเทศไทยที่ตองการ
จะใชขอตกลงการคาเสรีเปนเคร่ืองมือในการเปดตลาดสินคาสงออกของไทย และเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ แตนโยบายดานการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มิไดวางแนวทางที่ชัดเจนในการสรางความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยที่เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไปเพ่ือการนี้ กับการบํารุงรักษาระบบ
นิเวศนและคุณภาพของสิ่งแวดลอม หรือการปองการใหประเทศตกเปนเปาหมายของการผลิต/
บริการท่ีกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถกลายเปนประเด็นที่ใชเพ่ือกีดกันทาง
การคาได (trade and environment issues)  
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2.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) 
โดยที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนฉบับแรก
ถูกจัดทําขึ้นใน   ป 2504 เปนแผนระยะยาว 5 ป ปจจุบันประเทศไทยกําลังดําเนินนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนฉบับที่ 9 ซึ่งมีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  (แผนฉบับที่ 9) ไดอัญเชิญแนว
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อใหประเทศรอด
พนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ4 ทั้งน้ี ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

2. นอกจากน้ี แผนฉบับที่ 9 เนนหลักการให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” โดย
เปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
และเนนการสรางความสมดุลใหกับประชาชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม5 

3. แผนฉบับที่ 9 เนนการแกปญหาสําคัญ 4 ประการ ไดแก ปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาทุนทาง
สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. แผนฉบับที่ 9 มุงหวังใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการจัดการ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการใชประโยชน มีการอนุรักษฟนฟู และมี
การควบคุมดูแลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของแต
ละพ้ืนที่ดวย ที่สําคัญ แผนฉบับที่ 9 กําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม6 ใหพัฒนาควบคูไปกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทาง
สังคม และการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

                                                 
4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 9, ก. 
5 เพ่ิงอาง, สวนท่ี 1 : วิสัยทัศนและการพัฒนาประเทศ 
6  แผนฉบับท่ี 9 ไดกลาวไวดวยวา ยุทธศาสตรดังกลาว หมายรวมถึง “การกํากับ ควบคุม และชี้แนะการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด คุมคาและสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยูมีการสรางจิตสํานึกทางดาน
ส่ิงแวดลอมใหแกสาธารณชนอยางท่ัวถึงในทุกระดับ ควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีการสรางเครือขายการทํางานดานส่ิงแวดลอมตั้งแตระดับพ้ืนท่ีถึงระดับชาติ รวมท้ังปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคมในการจัดการ 
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5. เพ่ือใหสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินการ แผนฉบับที่ 9 จึงกําหนดใหมี
การจัดทําดัชนีตัวชี้วัดดวย 

สศช. ไดประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3 ป7  ของแผน
ฉบับที่ 9 และในสวนที่เก่ียวของกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ เปาหมาย
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งน้ี รายงานฉบับลาสุดซ่ึงจัดทําโดย สศช. ระบุวา สถานการณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนมดีขึ้น อยางไรก็ตามยังมีความลาชาในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการเพิ่มปาอนุรักษ การลด
ปญหาการพังทลายของดินและการฟนฟูบํารุง การแกปญหามลพิษดานตางๆ และท่ีสําคัญ
ปญหาที่เกิดขึ้นยังเปนผลจากการมีขอจํากัดเร่ืองความลาชาในการปรับแกไขกฎระเบียบที่
เก่ียวของ และขาดการมีสวนรวมของภาคีตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ี รายงานดังกลาวเสนอใหกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชัดเจน ควบคู
ไปกับการสงเสริมการสรางกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทุกภาคสวน และการสงเสริมความ
รวมมือกับนานประเทศในมิติตางๆ โดยใหความสําคัญกับองคความรูและการเตรียมความพรอม
ในการมีพันธกรณีระหวางประเทศ เพ่ือใหสามารถคุมครองผลประโยชนดานทรัพยากร อยาง
รูเทาทัน8 

ขณะนี้ สศช. เริ่มยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และไดมีการ
ประชุมใหญไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 ทั้งน้ี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการ
พัฒนาและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ไวอยางนาสนใจวา ทิศทาง
ของแผนฉบับที่ 10 จะมุงเนน9  

(1) การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
(2) การพัฒนาสังคมเชิงรุก  
(3) การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
(4) การพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(5) เสริมสรางความสมดุลของการพัฒนา และ 
(6) การบริหารจัดการที่ดีของภาคีการพัฒนา 
 

                                                                                                                                            
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือการใชประโยชนไดอยางยั่งยืนในระยะยาว”, เพ่ิงอาง, สวนท่ี 3 : การ
สรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง 
7 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ :  3 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (2548) 
8 เพ่ิงอาง, 9 
9 สไลดการบรรยายโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เรื่อง “การเปล่ียนแปลงในบริบทของการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฉบับ
ท่ี 10” เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2548 สามารถคนไดจากเว็บไซด http://www.nesdb.go.th/plan/before_plan10.htm 
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ทิศทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฉบับที่ 10 สะทอนใหเห็นวา ในระยะ 5 ปขางหนา
ประเทศไทยมุงหวังจะสรางความเขมแข็งภายใน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ประเทศโดยมุงหวังผลในทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ขยายตลาดการคาของไทยผานการจัดทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เพ่ือเปดตลาด
สงออกใหกับสินคาไทยในประเทศทั้งที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหม 

อนึ่ง เปนที่สังเกตไดวา แผนพัฒนาฉบับที่ 10 นี้มีทิศทางที่แตกตางจากแผนพัฒนาฉบับที่ 9 
โดยเฉพาะเม่ือแผนฉบับที่ 10 เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศเปนสําคัญ ซึ่งแตกตางจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่กําหนดไวเปน 
theme ของแผนฉบับที่ 9 และในชั้นน้ี ยังไมมีสวนใดของแนวทางของแผนฉบับที่ 10 ที่กําหนด
และใหความสําคัญกับการปกปองและรักษาส่ิงแวดลอมดังเชนที่กําหนดไวในแผนฉบับที่ 9 ซึ่ง
ควรเปนนโยบายระยะยาวที่สมควรไดรับการดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังน้ัน จึงเปนที่นาติดตาม
วา รายละเอียดของแผนฉบับที่ 10 นั้นจะกําหนดยุทธศาสตรใดไว และจะเพิ่มเติมหลักการเพื่อ
สงเสริมการปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศหรือไม 
 

2.1.3) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        (พ.ศ. 2540-2559)10 
“นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ” (พ.ศ. 2540-

2559)    คือ แผนระยะยาวของไทยที่มุงหวังใหใชเปนแนวนโยบายสําคัญสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเพ่ือสรางความม่ันใจวา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเปนไป
อยางย่ังยืน โดยกําหนดแนวทางสําคัญในการดําเนินการไวหลายประการเพ่ือใหแนใจไดวา 
ทรัพยากรธรรมชาติจะยังคงอยูและคุณภาพสิ่งแวดลอมจะอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอชีวิต
ของประชาชน 
 นโยบายและแผนฯ ถูกจัดทําขึ้นตามความในมาตรา 13 (1) ของพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติจัดทําแนวทางและกรอบแหงการบริหารงานการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของประเทศ โดยกําหนดใหนโยบายมีระยะ 20 ป และใหมีการจัดทํา “แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม” ตอเน่ืองกัน 4แผนๆ ละ 5 ปตามที่กําหนดไวในมาตรา 35 และ 36 และจัดทําเปน 
“แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด” ตามมาตรา 37-41 ตอไป 

นโยบายและแผนฯ ประกอบดวยนโยบายหลัก 6 ประการ ไดแก 
นโยบาย 1 : นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
นโยบาย 2 : นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ 
นโยบาย 3 : นโยบายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 

                                                 
10 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, นโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2540-2559) (2540). 
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นโยบาย 4 : นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน 
นโยบาย 5 : นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพ่ือส่ิงแวดลอม 
นโยบาย 6 : นโยบายเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอม 
เปนที่นาสังเกตวา นโยบายและแผนฯ ดังกลาวไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหมีผลใชตั้งแต 2540-

2559 นับวาเปนแผนระยะยาว อยางไรก็ดี รายละเอียดบางสวนของนโยบายและแผนฯ นั้น ไม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เน่ืองจากสถานการณสําคัญ 2 ประการ ไดแก  

(1) จํานวนประชากรที่มากข้ึนในแตละปยังผลใหเกิดความตองการในการใชทรัพยากร
เพ่ือการบริโภคมากขึ้นไปดวย  

(2) การท่ีไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมๆ เชน 
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาบาเซิลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายซ่ึงของเสียที่เปน
อันตราย (The 1989 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal) เม่ือป 2540 หรือการที่ไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพเม่ือป 2547 หรือเชนการที่ไทยเขารวมรวมรับรองปฏิญญาโจ
ฮันเนสเบิรกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development) ปฏิญญาแหงสหัสวรรษและเปาหมายแหงสหัสวรรษ (Millennium Declaration 
and Millennium Development Goals) ซึ่งแมวามิไดกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ แตไทยไดรวมประกาศเจตนารมณทางการเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเคียงคูไปกับ
การรักษาสภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือใหมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือไวใชสําหรับประชากรรุนตอๆ ไป 
ดังนั้น “นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ”       จึงควรไดรับ
การทบทวนและปรับปรุงเพื่อให เพ่ือสะทอนสถานการณทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในปจจุบันและ
มีทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณและพันธกรณีหรือเจตนารมณทางการเมืองที่ไทยไดแสดงไป
ในเวทีระหวางประเทศดวย  

ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ไทยมีกรอบนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางกวางขวาง อยางไรก็ดี นโยบายและแผนฯ ดังกลาว
มีเนื้อหาท่ีไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเทาที่ควร แมวาจะมีการยกราง “แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม” ตอเนื่องกัน 4แผนๆ ละ 5 ปและจัดทํา “แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด” แตหาก “นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ” ซึ่งเปนแผนหลักระยะยาวของประเทศไมไดรับการทบทวนและ
ปรับปรุงเพ่ือใหทันสมัยตอสถานการณปจจุบันและเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ (เชน ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ที่
กําลังมีการยกราง) การดําเนินนโยบายภายในเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ 
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ไทยอาจไมสามารถทําใหไทยบรรลุวัตถุประสงคของการ “พัฒนาประเทศใหเปนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชน”11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2.2) กฎหมายภายใน 
ไทยยังไมมีกฎหมายภายในท่ีผูกโยงประเด็นการคากับสิ่งแวดลอมไวดวยกัน หากแตจะ

พิจารณาแตเพียงกฎหมายภายในที่เก่ียวของกับการปกปองสิ่งแวดลอมนั้น ไทยมีกฎหมาย
ภายในหลายฉบับที่กําหนดหลักเกณฑในการจัดการส่ิงแวดลอมไว ไดแก  

2.2.1) กฎหมายที่กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐในการจัดการส่ิงแวดลอม 

•  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของไทย (พ.ศ. 2540) มีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับ
แนวนโยบายแหงรัฐในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมไว ไดแก มาตรา 79 ที่กลาววา “รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งทีสวนรวมในการ
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ” หมายถึ ง  รั ฐ มีหน าที่ ต ามรั ฐธรรมนูญในการส ง เสริ มและบํ า รุ ง รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และจะตองสิ่งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการนี้โดยวิธีการตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว  

มาตรา 79 แหงรัฐธรรมนูญน้ีนับเปนหลักฐานสําคัญของพัฒนาการของกฎหมายของ
ไทยซ่ึงไดบูรณาการหนาที่และแนวนโยบายแหงรัฐที่สําคัญนอกเหนือจากนโยบายพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ไดเคยกําหนดไว นับวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นี้ไดพยายามขยาย
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐใหกวางขวางขึ้นและที่สําคัญเพ่ือสอดรับกับสภาพ
ความเปนจริงของสังคมและความตองการของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

มาตรา 290 ไดกลาวย้ําหนาที่ดังกลาวของรัฐไวในรูปของการดําเนินงานและอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพ่ือประโยชนใน
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นน้ันๆ โดยมาตรา 290 แหงรัฐธรรมนูญใหอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอในพ้ืนที่ และที่สําคัญสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาหรือริเร่ิมโครงการ
ใดที่อาจสงผลกระทบตอหรือเพ่ือประโยชนของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง 

 
  

                                                 
11 แนวความคิดและหลักการของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ, อาง
แลว, 1. 
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2.2.2) กฎหมายที่รับรองสิทธิของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมกับรัฐในการ   
จัดการแวดลอม 

•  กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของประชาชนไวในมาตรา 56 วา ใหบุคคลมีสิทธิ
ในการมี  “ส วนร วม กับรั ฐและชุมชนในการบํ า รุ ง รักษา  และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ือง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของคน”  

นอกจากนี้ การดําเนินโครงการใดอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง
จะกระทํามิได เวนแตจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
ประชาชนมีสิทธิที่จะฟองรองหนวยงานของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (มาตรา 56 วรรค 2 
และ 3) 

มาตรา 59 แหงรัฐธรรมนูญยังกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตโครงการที่อาจมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาวไดตามกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารอันเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย12 เพ่ือทําใหประชาชนสามารถแสดงความเห็นของตนตามมาตรา 59 ได
อยางดีและอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตองสอดคลองกับความเปนจริง 

มาตรา 60 กําหนดและรับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันอาจมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ เชน การที่รัฐจะใชอํานาจทางปกครอง
พิจารณาดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้าโดยการสรางเขื่อน บทบัญญัติดังกลาวรับรองสิทธิของ
ประชาชานในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของรัฐ หากไดรับการปฏิเสธ ประชาชนอาจ
รองทุกขกลาวโทษรัฐตามมาตรา 61 วา พนักงานเจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดตามมาตรา 60 นี้ 
และอาจใชสิทธิดําเนินการฟองรองตามมาตรา 62 ไดดวย 

 •  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลัก
และไดกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมแหงชาติ วางหลักเกณฑในการควบคุมและจัดการภาวะ
มลพิษรายประเภท และกําหนดหลักกฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงและอาญาจากปญหา
สิ่งแวดลอมไวดวย  
 มาตรา 6-8 รับรองสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการรวมกันสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ เชน สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ การไดรับ
ชดใชคาเสียหาย การรองเรียนกลาวโทษ และการใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานใน
เรื่องเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน 
                                                 
12 อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายส่ิงแวดลอม (2545), 429 
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เพ่ือใหการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนหนวยงานกลางในการวางนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศ โดยมีผูแทนจากภาคเอกชนเปนผูแทนรวมอยูดวย13 

 
2.2.3) กฎหมายที่เก่ียวของกับความรับผิดดานสิ่งแวดลอม  
เม่ือมีผูเสียหายจากการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่เ ก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศคือที่พ่ึงสําหรับบุคคลผูไดรับความเสียหายน้ัน
ตองมองหาเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือใหแนใจไดวา ความรับผิดที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมจะสามารถกระทํา
ไดภายใตกฎหมายภายในของไทย และกฎหมายของไทยในปจจุบันมีบทบัญญัติหลายมาตราที่
ผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการเยียวยา ทั้งน้ี คดีที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอมสามารถกระทําได 
โดยกฎหมายไทยเปดชองใหสามารถกระทําไดทั้งในรูปของคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง  

•  ความรับผิดทางแพง  
คดีแพง หมายถึง การโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลระหวางเอกชนกับเอกชน ผูที่

ไดรับความเสียหายนําคดีความขึ้นฟองรองตอศาล โดยหวังใหศาลตัดสินใหตนไดรับการชดใช
เยียวยา ซึ่งอาจอยูในรูปของเงิน สงมอบทรัพยสิน หรือการกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ศาล
เห็นสมควร  

โดยท่ัวไป ผูเสียหายมีหนาที่ตองพิสูจนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการกระทํากับ
ความเสียหายที่ไดรับวามีความเก่ียวของสัมพันธกันหรือไมอยางไร (ทฤษฎีเหตุและผล) และ
ความเสียหายน้ันเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูกระทํา อยางไรก็ดี ในคดีสิ่งแวดลอมน้ัน 
การพิสูจนทราบความเสียหายโดยโจทกนั้นทําไดยากเนื่องจากฝายจําเลยอยูในฐานะที่สามาร
ขัดขวางการพิสูจนความเสียหายไดดีกวา ดังน้ัน ในคดีสิ่งแวดลอมจึงนําเอาความรับผิดเด็ดขาด 
(absolute liability) มาประยุกตใชในหลายลักษณะ หมายความวา เม่ือจําเลยถูกกลาวโทษ 
จําเลยมีความผิดตามที่บัญญัติไวในกฎหมายไมวาจําเลยจะกระทําการโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอก็ตาม  

ตัวอยางของความรับผิดทางแพงที่ มีการบัญญัติไว ไดแก มาตรา 96-111 ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เปนตน ในมาตรา 96 บัญญัติ
ให “เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําหนดเนิดมลพิษ มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือคาเสียหายตอการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ อันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับ
อันตรายแกชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย …” อยางไรก็ดี จําเลยผูถูกกลาวโทษอาจปฏิเสธความ
รับผิดไมตองชดใชคาเสียหายทดแทนตามมาตราขางตน หากพิสูจนไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุมาจาก (1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (2) การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจา
พนักงานของรัฐ (3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหาย 

                                                 
13 มาตรา 12 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 
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เองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหนาทีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการร่ัวไหลหรือการ
แพรกระจายของมลพิษนั้น14 

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีมาตราอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาปรับใช
กับคดีความรับผิดดานสิ่งแวดลอมไดอีกดวย เชน การนําเอากฎหมายลักษณะละเมิดมาปรับใช
เพ่ือใหผูที่กระทําการใดไมวาจะเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูอ่ืนเสียหาย
จะตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น15  

ตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกา ที่ 2086/2523 จําเลยตอทอสูบนํ้ามันจากเรือบรรทุก
น้ํามันไปยังคลังน้ํามัน แตตอทอไมสนิททําใหน้ํามันบางสวนไหลสูแมน้ําและลอยอยูบนผิวน้ํา 
โจทกปลูกบานริมน้ําไดทิ้งถานไฟที่เหลือจากการหุงตมไปในแมน้ําซ่ึงเปนการกระทําตามปกติ 
ทําใหน้ํามันที่ลอยอยูบนผิวน้ําลุกติดไฟ เกิดเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสินของโจทก ศาล
ฎีกาตัดสินใหจําเลยรับผิดเน่ืองจากการปลอยใหน้ํามันไหลลงสูแมน้ําเปนความประมาทเลินเลอ
ของจําเลย และจําเลยไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวา การเกิดเพลิงไหมนั้นเกิดจากความผิดของ
ผูเสียหาย 

นอกจากน้ี กฎหมายวาดวยทรัพยสินมีบทบัญญัติวาดวยการไดมา การสูญเสียไป การ
โอน และการใชซึ่งสิทธิในทรัพยสินซึ่งสามารถนํามาปรับใชเพ่ือใหเจาของทรัพยสามารถใชและ
หาประโยชนจากทรัพยสินของตนไดตามปกติ บทบัญญัติที่สําคัญ ไดแก มาตรา 1337 ซึ่งรับรอง
สิทธิของเจาของทรัพยสินในการปฏิบัติการเพ่ือระงับความเสียหายหรือความเดือดรอนเกินควรที่
เกิดขึ้นแกตนได 

•  ความรับผิดทางอาญา  
คดีอาญา คือ คดีซึ่งผูที่มีผูกระทําผิดฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายอาญา ซึ่งสงผล

กระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคมและรัฐ การทําลายสิ่งแวดลอมซ่ึงมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศนือเปนอาชญากรรมอยางหน่ึงที่เรียกวา “อาชญากรรมสิ่งแวดลอม”16 เม่ือมีผูกระทําผิด 
และพนักงานอัยการนําคดีความขึ้นฟองรองตอศาล ศาลจะมีคําพิพากษาใหนําผูกระทําความผิด
มารับโทษทางอาญา ไดแก จําคุก และอาจมีคําพิพากษาปรับดวยก็ได  

ตัวอยางของความรับผิดทางอาญา-มีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เชน ในมาตรา 98-111 มาตรา 99 เปนตัวอยางของความรับผิด
ทางอาญาหากมีการบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย… ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน  

นอกจากที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดกําหนดโทษทาง
อาญาสําหรับผูที่กระทําผิดตอแผนดินแลว ประมวลกฎหมายอาญายังกําหนดฐานความผิดที่
เก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมไวอีก ที่สําคัญไดแก ความผิดฐานทําใหเกิดอุทกภัยหรือความ 

                                                 
14 มาตรา 96 
15 มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
16 อุดมศักด์ิ สิทธิพงษ, กฎหมายส่ิงแวดลอม (2547), 450. 
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ไมสะดวกตอการใชน้ํา17 การเอาของมีพิษเจือปนลงไปในอาหารหรือนํ้า18 หรือการทําใหเกิด
ปฏิกูลแกน้ําที่ประชาชนใชสอย19 เปนตน 

•  ความรับผิดทางปกครอง 
เม่ือประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาสามารถติดตอสื่อสารและมีการคาขายกับ

ตางประเทศมากขึ้น ความตองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใช
ผลิตสินคาเพ่ือสนองความตองการของประชากรและสงออกเพ่ือใหไดเงินตราตางประเทศเขามา
มากยิ่งขึ้น จึงไมนาแปลกที่มีการริเร่ิมโครงการของรัฐขนาดใหญขึ้นมากมาย ซึ่งโครงการเหลาน้ี
ตองใชพ้ืนที่และทรัพยากรบางสวนของประเทศสําหรับโครงการดังกลาว ดังน้ัน จึงเกิดการ
โตแยงสิทธิระหวางประชาชนและรัฐในคดี     ปกครองมากมาย20 และมีจํานวนหนึ่งที่เปนคดี
ปกครองที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  

ประเทศไทยไดยกรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง
และประกาศใชในป พ.ศ. 2542 การจัดตั้งศาลปกครองนับเปนนิมิตหมายที่ดีและถือเปนกาว
สําคัญของ     วงการยุติธรรมของประเทศไทย เน่ืองจากศาลปกครองเปนสถาบันตุลาการที่
มุงหวังที่จะเอ้ือความยุติธรรมใหกับผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชอํานาจปกครอง ไมวาจะ
เปนการออกคําสั่ง การเพิกถอน  คําสั่ง การกระทํา หรือการงดเวนการกระทําขององคกรฝาย
ปกครองและพนักงานเจาพนักงานของตน  
ทั้งน้ี กอนที่ขอพิพาทที่จะนําสูศาลปกครองนั้น ผูที่ไดรับความเสียหายอาจยื่นเรื่องราวรองทุกข
ตอฝายปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกอน21 แตสิทธิในการนําขอพิพาทขึ้นสูศาลปกครองนั้นก็
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครองวางเขตอํานาจของศาล
ปกครองไวในมาตรา 9 วา คดีที่ศาลมีอํานาจพิจารณานั้นมีอยู 5 ลักษณะ ไดแก  

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใน
การออกกฎหรือคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสุจริต หรือเปนการเลือกปฏิบัติ 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ลาชาเกินสมควร 

                                                 
17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 
18 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 237 
19 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380 
20 เว็บไซดของศาลปกครองรายงานสถิติคดีวา ณ เดือนมิถุนายน 2548 มีคดีปกครองจํานวนถึง 1.633 คดีท่ี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ตัวเลขนี้มิไดระบุวาเปนคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม
เทาใด แตตัวเลขดังกลาวชี้ใหเห็นวา ประชาชนหรือแมแตองคกรของรัฐเองมีความต่ืนตัวมากในการปกปอง
สิทธิตามกฎหมายของตนที่ถูกละเมิดโดยอํานาจหรือคําส่ังของรัฐ โปรดดู www.admincourt.go.th 
21 โปรดดู กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, คูมือกฎหมายส่ิงแวดลอมสําหรับประชาชน (ไมปรากฏปท่ีพิมพ), 
12-2 และ 12-3 
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(3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐ จากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืนใด  

(4) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(5) คดีพิพาทอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหตองฟองรองตอศาลปกครอง หรืออยูในเขต

อํานาจของศาลปกครอง  
ผูที่มีสิทธิฟองศาลปกครองไดนั้น มาตรา 42 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาความปกครองกําหนดไววา จะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการกระทําหรืองด
เวนกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ดังน้ัน หากขอพิพาทเกิดขึ้น
เน่ืองจากการมีคําส่ังของรัฐ ผูฟองคดีอาจขอใหศาลปกครองมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของรัฐก็ได 
เชน คําส่ังศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ 40/2546 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี และผูอํานวยการโรงพยาบาลขลุง ออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๔ เพียง ๐.๕ ขั้น ทําใหผูฟองคดีไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจาก
เปนการใชอํานาจกล่ันแกลงประเมินผลการปฏิบัติงานต่ํากวาความเปนจริง ศาลปกครองมี
ความเห็นวา คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ ดังน้ัน เม่ือ
ขอเท็จจริงในคดีฟงไดวาผูอํานวยการโรงพยาบาลขลุงมีเหตุโกรธเคืองและขัดแยงกับผูฟองคดี
มากอน จึงเห็นไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีนั้น มี
เหตุซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจจะทําใหการประเมินดังกลาวไมเปนกลาง จึงพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเฉพาะรายของผูฟองคดี โดย
ใหผู อํานวยการโรงพยาบาลขลุงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๔ คร้ังที่ ๒ ใหม 
 

2.2.4) กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการรักษา การจัดการ และการอนุรักษไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

•  ไทยมีกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับอีกหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา และมีกฎกระทรวงท่ี
ออกมาเพ่ือกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม และการคุมครองสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย อยางไรก็ดี ดวยขอจํากัดของพื้นที่ 
รายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับไมอาจกลาว ณ ที่นี้ได 
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2.3)  ปญหาการบังคับใชกฎหมายภายในของไทย 
แมไทยจะมีกฎหมายภายในหลายฉบับและครอบคลุมการรักษาส่ิงแวดลอมและควบคุม

มลพิษในหลายสาขากิจกรรม แตในปจจุบัน การบังคับใชกฎหมายเหลาน้ียังไมมีประสิทธิภาพ 
เชน การปลอยใหมีการลักลอบปลอยมลพิษสูสาธารณะโดยไมผานการบําบัดตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือการที่ผูผลิตมิไดใหความสนใจกับมาตรฐานของสถานที่ทํางานของลูกจาง หรือการ
ที่ผูผลิตของไทยไมให ความสําคัญตอการปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมหรือการผลิตสินคาของตน ยังผลใหรัฐเปนผูรับผิดชอบในการฟนฟูสภาพแวดลอมเอง 
ทั้งน้ีเนื่องจากกลไกกฎหมายภายในของไทยยังมีความขัดแยงกันระหวางผูตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและผูที่อํานาจตรวจจับ ปรับ หรือมีคําสั่งระงับการกระทําหรือการดําเนินการของผูใด
ผูหนึ่ง  
 ตัวอยางของการบังคับใชกฎหมายภายในของไทยในการปกปองและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่สําคัญ เชน  
 ดวยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงอางวา ความไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายของไทย
ทําใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยต่ําและสามารถแขงขันในตลาดภายในของสหรัฐได
ดีกวาสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ ในขณะที่ผูประกอบการของของสหรัฐฯ ตองดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเครงครัดในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูง
ตามไปดวย และทําใหการคาระหวาง สองประเทศมิใชการคาเสรีที่แทจริง ดังน้ัน สหรัฐฯ จึงให
ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความมีประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใน
การเจรจาขอตกลงการคาเสรีกับทุกประเทศคูคาซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา และรวมถึงไทยดวย 
โดยสหรัฐฯ เห็นวาการผอนปรนการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมเพ่ือประโยชนหรือเพ่ือ
สงเสริมการคาและการลงทุนน้ันเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม (inappropriate)22  
 

3) ผลกระทบ (impacts) ตอประเทศไทยหากกําหนดใหมีบทสิ่งแวดลอในขอตกลง   
การคาเสรี  

บทวิเคราะหที่ปรากฏตั้งอยูบนสมมติฐานวา เน้ือหาของความตกลง FTA ไทย-สหรัฐฯ 
นั้นอาศัยการเปรียบเทียบกับขอความคลายคลึงกับความตกลง FTA – ชิลี – สหรัฐฯ  
3.1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

เม่ือประเทศไทยลงนามขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ บทส่ิงแวดลอมนาจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากผูผลิตสินคาของไทยจะตองดําเนินการตางๆ ที่กําหนดไวใน
กฎหมายภายในของไทย เชน การติดตั้งเคร่ืองบําบัดมลพิษ และอุปกรณที่เก่ียวของเพ่ือปองกัน
การเกิดมลพิษที่เกินกวามาตรฐานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ผูผลิตของไทยยังมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบและเก็บขอมูลของมลพิษ และตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบดวย ซึ่ง
หนาที่เหลาน้ียอมเพ่ิมตนทุนใหกับผูผลิตสินคาของไทยอยางแนนอน  

                                                 
22 เชน มาตรา 19.2 Enforcement of Environmental Laws ของขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ - ชิลี 
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 นอกจากนี้ ภาครัฐของไทยยังมีตนทุนเพ่ิมขึ้นในการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมายถึงรัฐตองลงทุนในปจจัยพ้ืนฐานหลายประการ เชน การเตรียม
บุคคลากร การฝกฝน การจัดเตรียมเคร่ืองมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเพียงพอ การจัดเก็บ
ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวอยางโครงการที่ไทยพยายามเตรียมตัวใหพรอมกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี ไดแก 
โครงการนักรบส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนขอริเร่ิมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งประสงคใหนิสิต นักศึกษาในโครงการไดมีประสบการณในการรักษาและ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยลงพื้นที่เพ่ือตรวจวัดมลพิษที่ปลอยสูพ้ืนที่สาธารณะและชั้น
บรรยากาศ ทั้งน้ีคาใชจายเปนสวนที่ภาครัฐตองรับภาระมิใชภาคเอกชนที่เปนผูผลิต 
 
3.2)  ผลกระทบดานสังคม 

ความไมเขาใจของประชาชนและสังคมตอความตกลงนี้ เน่ืองจากไมมีการแถลง
สาระสําคัญของการเจรจาหรือเปาหมายที่ไทยตองการจากการเจรจา ทําใหประชาชนตองคาด
เดาและสรางความหวั่นวิตก ความคลางแคลงใจใหกับประชาชน 

ดวยเหตุนี้ ประชาชนและสังคมจึงมีความรูสึกตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเขาใจ
วา สหรัฐฯ ตองการนํามาตรฐานกฎหมายภายในของตนมามาปรับใชกับไทย ซึ่งปญหาเหลาน้ี
จะหมดไปไดหากมีการชี้แจงอยางชัดเจนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งหากในขอบทได
กําหนดใหชัดเจนวา สหรัฐฯ เองก็เคารพ 

นอกจากนี้ การที่ประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมรับรูทําใหประชาชนไมมีสวนในการ 
ตัดสินใจของภาครัฐ  ทั้ง ๆ ที่เม่ือความตกลง FTA มีผลบังคับใชก็จะกอใหเกิดผลกระทบ
โดยตรงแกตนเองซึ่งไมเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิในการเขาไปมีสวนรวม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ (พ.ศ. 2540) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (พ.ศ. 2546) ซึ่งกําหนดใหประชาชนเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ 
  
3.3)  ผลกระทบดานกฎหมาย  

เม่ือพิจารณาตัวบทของบทสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ-ชิลี           
เปนตัวอยาง เห็นไดวา ปญหาในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยสหรัฐฯ เห็นวายังไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงเปนประเด็นสําคัญที่อาจสงผลตอเน่ืองกับไทย 3 ประการ23 ไดแก  

1) ไทยตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย (interested persons) สามารถรองขอใหผูมีอํานาจทําการ
สอบสวน (investigate) ถึงการฝาฝนกฎหมายส่ิงแวดลอม 
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2) ไทยตองกําหนดใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย (persons with a legally recognised 
interest under its law) สามารถเขาถึงวิธีการทางศาล ในกระบวนการจัดการเพ่ือการบังคับใช
กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศน้ันๆ  

3) ไทยตองใหสิทธิแกประชาชนในการไดรับคาสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึง 
(1) การฟองรองบุคคล 
(2) การคว่ําบาตรและการชดเชย 
(3)  การองขอใหผูที่มีอํานาจดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม

และหลีกเลี่ยงความเสียหายอันที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอม 
(4)  การขอใหมีคําสั่งศาล (injunctions) ในกรณีเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ 

หรือความสูญเสียอันเกิดจากการกระทําของอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงเปนการขัดตอกฎหมายส่ิงแวดลอม 
หรือจากการกระทําใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือส่ิงแวดลอม  

เม่ือพิจารณาเนื้อหาขอบทขางตนแลว อาจกลาวไดวา ขอกําหนดเหลาน้ีเปนหลัก
พ้ืนฐานที่กฎหมายภายในของไทยรองรับไวอยูแลว ไมวาจะเปนมาตรา 56 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลในการฟองรองหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการทองถิ่น หรือองคกรอ่ืนของรัฐ และสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน
ในการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ 
และมาตรา 6 (2) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่
รับรองสิทธิของบุคคลในการฟองรองกลาวโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ดําเนินคดีไดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง รวมทั้งมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก็ไดรับรองสิทธิของบุคคลในการ
ฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหศาลมีคําสั่งเพ่ือ แกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความ
เสียหายหรือยุติขอโตแยงได หากตนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือ
กรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9   

สวนการคว่ําบาตรนั้น ยังไมกฎหมายที่กําหนดไวชัดเจน แตการเรียกรองคาชดเชยนั้น 
กฎหมายลักษณะละเมิดไดรบัรองสิทธิของผูถูกละเมิดไวในการเรียกรองคาเสียหาย สวนการ
ขอใหมีคําส่ังศาลในกรณีทีมี่การละเมิดน้ันก็สามารถทาํได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงและอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองแลวแตกรณี 
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4) ประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรใหความสนใจและขอเสนอแนะ 
4.1) ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่นาหวงกังวลสําหรับฝายไทยในการเจรจา FTA ระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
- ปญหาการบังคับใชกฎหมายภายในของไทย 

แมไทยจะมีกฎหมายภายในหลายฉบับและครอบคลุมการรักษาส่ิงแวดลอมและควบคุม
มลพิษในหลายสาขากิจกรรม แตการบังคับใชกฎหมายเหลาน้ียังไมมีประสิทธิภาพ เชน การ
ปลอยใหมีการลักลอบปลอยมลพิษสูสาธารณะโดยไมผานการบําบัดตามที่กฎหมายกําหนด หรือ
การที่ผูผลิตมิไดใหความสนใจกับมาตรฐานของสถานที่ทํางานของลูกจาง หรือการที่ผูผลิตของ
ไทยไมให ความสําคัญตอการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมหรือการ
ผลิตสินคาของตน ยังผลใหรัฐเปนผูรับผิดชอบในการฟนฟูสภาพแวดลอมเอง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลไกกฎหมายภายในของไทยยังมีความขัดแยงกันระหวางผูตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ผูที่อํานาจตรวจจับ ปรับ หรือมีคําสั่งระงับการกระทําหรือการดําเนินการของผูใดผูหน่ึง  
 ตัวอยางของปญหาในการบังคับใชกฎหมายภายในของไทยในการปกปองและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ เชน  

ดวยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงอางวา ความไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายของไทย
ทําใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยต่ําและสามารถแขงขันในตลาดภายในของสหรัฐได
ดีกวาสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ ในขณะที่ผูประกอบการของของสหรัฐฯ ตองดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเครงครัดในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูง
ตามไปดวย และทําใหการคาระหวาง สองประเทศมิใชการคาเสรีที่แทจริง ดังน้ัน สหรัฐฯ จึงให
ความสําคัญกับประเด็นเร่ืองความมีประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในการ
เจรจาขอตกลงการคาเสรีกับทุกประเทศคูคาซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา และรวมถึงไทยดวย 
โดยสหรัฐฯ เห็นวาการผอนปรนการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมเพ่ือประโยชนหรือเพ่ือสงเสริม
การคาและการลงทุนน้ันเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม (inappropriate)24  
 

4.2)  ผลกระทบ (impacts) ตอประเทศไทยหากกําหนดใหมีบทส่ิงแวดลอมในขอตกลงการคาเสรี  
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

เม่ือประเทศไทยลงนามขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ ขอบทในบทส่ิงแวดลอมนาจะ
สงผลกระทบตอนักลงทุนและผูที่ประกอบธุรกิจไทยแตมิไดอยูในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไมมี
สวนไหนในบทสิ่งแวดลอมนี้ที่สรางภาระใหกับนักลงทุนหรือผูที่ประกอบธุรกิจไทยเพิ่มเติมไป
จากบทบังคับตามกฎหมายไทยท่ีมีอยู เน่ืองจากผูผลิตสินคาของไทยจะตองดําเนินการตางๆ ที่
กําหนดไวในกฎหมาย ภายในของไทยกําหนดไวอยูแลว เชน การติดตั้งเคร่ืองบําบัดมลพิษ และ
อุปกรณที่เก่ียวของเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษที่เกินกวามาตรฐานสิ่งแวดลอม หรือผูผลิตของ
ไทยมีหนาที่ในการตรวจสอบและเก็บขอมูลของมลพิษ และตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
ตรวจสอบดวย  

                                                 
24 เชน มาตรา 19.2 Enforcement of Environmental Laws ของขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ - ชิลี 
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อยางไรก็ดี สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของบทสิ่งแวดลอมในความตกลงฯ ฉบับน้ีประสงค คือ 
การสงเสริมใหไทยซ่ึงเปนประเทศคูคายกระดับ และทําใหแนใจไดวา การบังคับใชกฎหมายที่มี
อยูตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนภารกิจโดยตรงของภาครัฐ ซึ่งตองมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพท้ังการบริหารคน การบริหารจัดการระบบการตรวจสอบ การประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งหมายถึงรัฐตองลงทุนในปจจัยพ้ืนฐานหลายประการ เชน การเตรียม
บุคคลากร การฝกฝน การจัดเตรียมเคร่ืองมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเพียงพอ การจัดเก็บ
ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวอยางโครงการที่ไทยพยายามเตรียมตัวใหพรอมกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี ไดแก 
โครงการนักรบส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนขอริเร่ิมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งประสงคใหนิสิต นักศึกษาในโครงการไดมีประสบการณในการรักษาและ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยลงพื้นที่เพ่ือตรวจวัดมลพิษที่ปลอยสูพ้ืนที่สาธารณะและชั้น
บรรยากาศ ทั้งน้ีคาใชจายเปนสวนที่ภาครัฐตองรับภาระมิใชภาคเอกชนที่เปนผูผลิต 
- ผลกระทบดานสังคม 

ความไมเขาใจของประชาชนและสังคมตอความตกลงนี้ เน่ืองจากไมมีการแถลง ชี้แจง 
หรือเปดเผยสาระสําคัญของการเจรจาหรือเปาหมายท่ีไทยตองการจากการเจรจา ทําให
ประชาชนเกิดความหวั่นวิตก ความคลางแคลงใจ และความไมม่ันใจในอนาคตของตน เห็นได
จากการรวบตัวประทวงรัฐบาลของภาคประชาชน ในหลายวาระและโอกาส และลาสุด การ
ชุมนุมประทวงระหวางการเจรจาคร้ังลาสุดที่จังหวัดเชียงใหม เร่ิมมีความรุนแรง ซึ่งสงผลถึงการ
ลาออกของนายนิตย พิบูลสงคราม หัวหนาคณะเจรจา FTA ฝายไทย เน่ืองจากไมสามารถทน
แรงกดดันจากทุกฝายได 

ดวยเหตุนี้ ประชาชนและสังคมจึงมีความรูสึกตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเขาใจ
วา สหรัฐฯ ตองการนํามาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในของตนมามาปรับใชกับไทย ซึ่ง
ปญหาเหลาน้ีจะหมดไปไดหากมีการชี้แจงอยางชัดเจนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งหากในขอ
บทไดกําหนดใหชัดเจนวา สหรัฐฯ เองก็เคารพอํานาจอธิปไตยของไทยและไมประสงคจะนํา
มาตรฐานภายในของตนมาใชเปนมาตรฐานหรือเกณฑวัดความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายของไทย 

การท่ีประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมรับรูทําใหประชาชนไมมีสวนในการตัดสินใจของ
ภาครัฐ  ทั้ง ๆ ที่เม่ือความตกลง FTA มีผลบังคับใชก็จะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงแกตนเอง
ซึ่งไมเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิในการเขาไปมีสวนรวม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ (พ.ศ. 2540) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (พ.ศ. 2546) ซึ่งกําหนดใหประชาชนเปนศูนยกลางในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ 
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-  ผลกระทบดานกฎหมาย  
เม่ือพิจารณาตัวบทของบทสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ-ชิลี           

เปนตัวอยาง เห็นไดวา ปญหาในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยสหรัฐฯ เห็นวายังไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงเปนประเด็นสําคัญที่อาจสงผลตอเน่ืองกับไทย 3 ประการ25 ไดแก  

1. ไทยตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย (interested persons) สามารถรองขอใหผูมี
อํานาจทําการสอบสวน (investigate) ถึงการฝาฝนกฎหมายส่ิงแวดลอม 

2. ไทยตองกําหนดใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย (persons with a legally 
recognised interest under its law) สามารถเขาถึงวิธีการทางศาล ในกระบวนการจัดการเพ่ือ
การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศน้ันๆ  

3. ไทยตองใหสิทธิแกประชาชนในการไดรับคาสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึง 
(1) การฟองรองบุคคล 
(2)  การคว่ําบาตรและการชดเชย 
(3) การองขอใหผูที่มีอํานาจดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม

และหลีกเลี่ยงความเสียหายอันที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอม 
(4) การขอใหมีคําส่ังศาล (injunctions) ในกรณีเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ 

หรือความสูญเสียอันเกิดจากการกระทําของอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงเปนการขัดตอกฎหมายส่ิงแวดลอม 
หรือจากการกระทําใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือส่ิงแวดลอม 

เม่ือพิจารณาเนื้อหาขอบทขางตนแลว อาจกลาวไดวา ขอกําหนดเหลาน้ีเปนหลักพ้ืนฐาน
ที่กฎหมายภายในของไทยรองรับไวอยูแลว ไมวาจะเปนมาตรา 56 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540  ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลในการฟองรองหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการทองถิ่น 
หรือองคกรอ่ืนของรัฐ และสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ และมาตรา 6 (2) 
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่รับรองสิทธิของบุคคลใน
การฟองรองกลาวโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายสิ่งแวดลอมเพ่ือดําเนินคดีไดทั้งทางแพง ทาง
อาญา และทางปกครอง รวมทั้งมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก็ไดรับรองสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือให
ศาลมีคําสั่งเพ่ือ แกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงได หากตน
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอัน
เน่ืองจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตาม
มาตรา 9   
 

                                                 
25 เทียบเคียงจากมาตรา 19.8 Procedural Matters ของขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ - ชิลี 
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สวนการคว่ําบาตรนั้น ยังไมกฎหมายที่กําหนดไวชัดเจน แตการเรียกรองคาชดเชยนั้น 
กฎหมายลักษณะละเมิดไดรับรองสิทธิของผูถูกละเมิดไวในการเรียกรองคาเสียหาย สวนการ
ขอใหมีคําสั่งศาลในกรณีที่มีการละเมิดน้ันก็สามารถทําได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงและอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองแลวแตกรณี 
4.3) ประเด็นดานส่ิงแวดลอมที่มีความออนไหวตอสหรัฐฯ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
คร้ังที่ 60 ป 2549 

4.3.1) Cooperate and Environmental Responsibility หรือหลักการสรางให
ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (corporate environmental and social 
responsibility - CSR) โดยเนนการมีสวนรวมของ private sector, civil society และ NGOs 
เพ่ือสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหลักการที่
สหรัฐฯ เคยใหการสนับสนุนมาโดยตลอด แตในปนี้ สหรัฐฯ เปลี่ยนทาทีโดยช้ีแจงวา เปน
ประเด็นที่ไมเก่ียวของกับเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม แตที่สุด หลังจากที่มีแรงกดดันจาก
สหภาพยุโรป และประเทศกําลังพัฒนา สหรัฐฯ ไดยอกรับใหหลักการนี้บรรจุไวในขอมติ
สหประชาชาติ (ระเบียบวาระที่ 52 (a) เร่ือง Implementation of Agenda 21, the Programme 
for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on 
Sustainable Development) 

4.3.2) หลักการเร่ือง liaison group of the secretariat and offices ของอนุสัญญาหลัก 
3 ฉบับ ไดแก Convention on Biological Diversity, UN Convention on Desertification 
(UNCCD) และ UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ซึ่งนับวาเปน
แนวความคิดใหมที่เสนอโดยกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีสวนใหญเปนภาคีอนุสัญญาดาน
สิ่งแวดลอมทั้งสามฉบับอยูแลว การเสนอแนวความคิดน้ีก็เพ่ือสนับสนุนใหงานขององคกรของ
อนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับสงเสริมซ่ึงกันและกัน (to promote complementaries) ทั้งน้ี โดยเคารพตอ
เอกภาพในการทํางานของแตละสํานักงาน โดยกลุมประเทศกําลังพัฒนาเห็นวา ทรัพยากรสวน
ใหญของโลกอยูในประเทศกําลังพัฒนา และประเด็นดานสิ่งแวดลอมมีความเชื่อมโยงกัน การ
เชื่อมโยงงานของสํานักเลขาธิการของสามอนุสัญญาคาดวา จะชวยเนนความเชื่อมโยงดังกลาว
ใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน ปญหาโลกรอนสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงเปนทะเลทราย ในชั้นแรก 
สหรัฐฯ ปฏิเสธหลักการดังกลาว แตเนื่องจากมีแรงกดดันจากประเทศคูเจรจาอื่นๆ รวมทั้ง
สหภาพยุโรป จึงทําใหหลักการน้ีไดรับการรับรองในขอมติสหประชาชาติดวย (ระเบียบวาระที่ 
52 (h) Convention on Biological Diversity (CBD) ระเบียบวาระที่ 52 (d) Protection of 
global climate for present and future generations of mankind และ ระเบียบวาระที่ 52 (g) 
เร่ือง Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in 
Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in 
Africa (UNCCD) และเรื่อง International Year of Deserts and Desertification (IYDD), 2006) 
 
 



 บทท่ี 2-21 

2.2 บทดานการลงทุน 
ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย 

 
1) ประเด็นการเจรจาใน FTA 

ในการทํา FTA สหรัฐฯ ไดวางกรอบในเรื่องการคุมครองการลงทุนไวชัดเจนใน
ประเด็นหลักๆ ซึ่งจะพบวาจะมีอยูตั้งแตการเจรจาการคาทวิภาคียุคแรกๆ เชน NAFTA 
(Chapter 11) มาจนถึง การทํา FTA รุนในปจจุบัน article หลักๆ เหลาน้ี ไดแก 

1) National Treatment 
2) Most-Favored Nation Treatment (MFN) 
3) Minimum Standard of Treatment 
4) Performance Requirement 
5) Expropriation and Compensation  

 
ทั้งน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชนของนักลงทุนสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนสหรัฐ

ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งการ
คุมครองตามกฎหมาย (ตามขอ 1 – 3) นอกจากน้ียังไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศคูคา
อาจตองการ เชน การถายทอดเทคโนโลยี  หรือการตองใชวัสดุภายในประเทศของประเทศคูคา
ในการผลิตสินคา (ขอ 4) และยังตองมีหลักประกันไมใหเกิดการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการโดย
รัฐฯ (ขอ 5) อยางไรก็ดี เพ่ือใหการคุมครองการลงทุนบรรลุเปาหมาย สหรัฐฯ ยังไดมีกลไกของ 
investor – state dispute settlement ซึ่งทําใหเอกชนสหรัฐฯ สามารถฟองรองรัฐบาลของ
ประเทศคูคาได โดยอาศัยการอางวามีการละเมิดการคุมครองการลงทุน ซึ่งสวนใหญจะอยูใน
ประเด็นดังกลาวขางตนน้ี 
 อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลว กลไกดังกลาวเปนไปทั้งสองทาง กลาวคือ เอกชน
ของประเทศคูคาก็สามารถฟองรัฐบาลสหรัฐฯไดเชนกัน ดังจะเห็นจาก NAFTA  วารัฐบาลสหรัฐ
เองก็ถูก นักลงทุนแคนาดาฟองในหลายกรณี ฉะนั้นในกรณีของประเทศพัฒนาแลวดวยกัน 
สหรัฐฯไมคอยเขมงวดกับการมีกลไก Investor – state dispute settlement  ดังจะเห็นไดจาก
กรณี FTA สหรัฐฯ กับออสเตรเลีย ซึ่งทายที่สุดสามารถยกเลิกกลไกน้ีออกไปจากการเจรจาได 
เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ ก็คงมีโอกาสถูกฟองไดเทาๆกับ รัฐบาลออสเตรเลีย แตถาคูคาเปนประเทศ
กําลังพัฒนา สหรัฐมักจะไมยอมโดยอางวากระบวนการยุติธรรมของประเทศกําลังพัฒนายัง
ไมไดมาตรฐาน อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา โอกาสที่เอกชนจากประเทศกําลังพัฒนาจะไปฟองรอง
รัฐบาลสหรัฐคงจะนอยเม่ือเทียบกับที่เอกชนสหรัฐจะฟองรองรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาที่เปนคูคา 
 ในชวงป 1998-1999 ไดมีความพยายามของทางแคนาดาที่จะเรียกรองใหตีความบทที่ 
11 ของ NAFTA โดยเฉพาะในสวนของ Article 1110 ที่เก่ียวกับ “a measure tantamount to 
expropriation” ไมใหเกิดการนําไปใชในลักษณะที่ขัดขวางการออกกฎหมายของรัฐ อยางไรก็ดี 
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ความพยายามของแคนาดาไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากเม็กซิโกคัดคานดวยเกรงวาจะ
เทากับเปนการสงสัญญาณใหนักลงทุนตางประเทศขาดความมั่นใจในเรื่องการคุมครองการ
ลงทุน ซึ่งในกรณีของ FTA ที่ทําหลังจาก NAFTA ในรุนหลังๆ ก็ยังคงมีขอความดังกลาว
เพียงแตอาจเปลี่ยนคําวา tantamount เปนคําวา equivalent เพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้นเทาน้ัน 
 อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา FTA รุนหลังไดมีการเพ่ิมสวนของ Investment and 
Environment ซึ่งใน Chapter 11 ของ NAFTA ไมมีบรรจุไว เทากับเปนพัฒนาการที่ให
ความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น แมวายังคงระบุความสําคัญของการคุมครองการลงทุนเปน
หลักอยู นอกจากน้ีการท่ีไดมีขอความที่เหมือนยอมรับวาถาเกิดความขัดแยงระหวาง Chapter 
ของการลงทุนกับ Chapter อ่ืนๆ ก็ยังใหความสําคัญกับ Chapter อ่ืนมากกวา ก็ทําใหการที่ไทย
ไดระบุวาไทยใหความสําคัญดานการปฏิบัติตามพันธกรณีใน MEAs ที่ไทยไดไปเปนภาคีใน 
Chapter ที่วาดวยสิ่งแวดลอม   ยอมมีน้ําหนักหากเกิดความขัดแยงขึ้น 
 ในสวนที่วาดวย Performance Requirement ยอมยกเวนใหในกรณีของการปกปอง
ชีวิตและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แตถึงกระน้ันก็มีขอสังเกต คือ Performance Requirement 
ยังขาดการระบุความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก ซึ่งอาจทําใหการที่ไทยจะออก
กฎหมายควบคุมการลงทุน โดยมีการพิจารณาเงื่อนไขของการปลอยกาซเรือนกระจกอาจจะถูก
มองวาเปนการละเมิดในสวนนี้ไดหรือไม ยังไมชัดเจน 
             กลาวโดยสรุป สาระหลักจากการศึกษาเนื้อหา (Text) ของขอตกลง FTA ที่เก่ียวของกับ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบ ความขัดแยง (Inconsistency) ระหวางบทวาดวย
สิ่งแวดลอมและบทอ่ืนๆโดยเฉพาะบทวาดวยการลงทุน กลาวคือ ในขณะที่บทสิ่งแวดลอม 
(Environmental Chapter) เนนการคุมครองส่ิงแวดลอมในระดับสูงและการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  แตในบทอ่ืนๆ เชน บทการลงทุน (Investment Chapter) กลับ
มีผลใหความพยายามคุมครองสิ่งแวดลอมอาจกระทําไดยากขึ้นหรือไมไดเลย  หากการกระทํา
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุน  โดยในบทการลงทุนมีกลไกอนุญาตใหเอกชนหรือผูลงทุน
สหรัฐฯสามารถฟองรัฐบาลคูคาได  ถารัฐบาลกระทําส่ิงที่เอกชนเห็นวามีผลกระทบตอการลงทุน
ของนักลงทุนสหรัฐฯ เชน การเกิดภาวะ Rollback คือ รัฐไมสามารถออกกฎหมายท่ีเปน
ประโยชนดานสิ่งแวดลอมไดเพราะถูกเอกชนฟองวา กฎหมายดังกลาวไปมีผลกระทบตอการ
ลงทุนของเอกชนสหรัฐฯ เปนตน 
 
2) สถานภาพที่เปนอยูในปจจุบันดานการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย 
 กอนการเจรจา FTA ประเทศไทยก็มีกรอบความรวมมือ และเงื่อนไขเก่ียวกับการลงทุน
ของตางชาติที่คอนขางจะเปดกวาง และเปนการสงเสริมการลงทุนอยูเปนหลัก ดังตอไปน้ี 
2.1) เง่ือนไขการเขามาลงทุนของตางชาติในประเทศไทยในปจจุบัน 

2.1.1) กฎระเบียบการเขามาลงทุนของชาวตางชาติในไทย  
       สามารถแบงออกไดเปน 3ลักษณะใหญๆ คือ  
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(1) กฎระเบียบสําหรับการเขามาลงทุนในประเทศ 
เปนการออกกฎหมายและขอบังคับกีดกันมิใหตางชาติเขามาลงทุนโดยเสรี โดยมี

กฎระเบียบควบคุมเพ่ือสงวนอํานาจอธิปไตยของรัฐ ดวยการไมเปดโอกาสใหตางชาติเขามา
ลงทุนครอบงํากิจการที่มีความสําคัญ อันจะเปนความเสี่ยงตอความม่ันคงแหงรัฐและตอ
ผลประโยชนของสาธารณชนได  โดยในประเทศไทยมีกฎหมายที่สําคัญ ไดแก พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ซึ่งกลาวถึงธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวทํา และ
ธุรกิจที่อนุญาตใหคนตางชาติทําไดแตตองขออนุญาตกอน เปนตน 

(2) กฎระเบียบสําหรับการลงทุนที่ไดเขามาในประเทศแลว 
การใชกฎระเบียบลักษณะนี้มักจะเกิดจากความตองการของประเทศผูรับการลงทุนที่จะ

ปก ปองผลประโยชนดานเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งมีอยูหลายลักษณะทั้งการบังคับใหการลงทุนอยู
ในรูปของกิจการรวมเสี่ยงภัย (Joint ventures) และการบังคับใหดําเนินการบางอยาง 
(Performance requirements) เชน การกําหนดสัดสวนการจางบุคลากรในประเทศ เปนตน แต
สําหรับประเทศไทย กฎระเบียบในลักษณะนี้บางอยางก็มักจะไมมีการบังคับใชอยางเขมงวดมาก
นัก หรือกําหนดใหสามารถผอนผันดวยเง่ือนไขบางประการได  เนื่องจากหากเขมงวดไป อาจ
ไปสงผลกระทบตอเปาหมายดานการสงเสริมการลงทุนได  

(3) กฎระเบียบเพ่ือจูงใจนักลงทุน 
เปนการใหสิทธิดานการลงทุนที่ชวยลดตนทุนและลดภาระทางการเงินของนักลงทุน 

เพ่ือจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเปนส่ิงที่ภาครัฐของไทยใหความสําคัญ
คอนขางมาก เพ่ือใหการลงทุนสามารถไปกระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได กฎระเบียบ
เพ่ือสงเสริมการลงทุนของไทยที่สําคัญ ไดแก   พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ 
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 ซึ่งใหอํานาจแกคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ในการออกมาตรการจูงใจตางๆอยางเต็มที่ และนอกจากนั้น ยังให
ความคุมครองนักลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล, กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับตางๆ 
หรือแมแตการแขงขันจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐเองดวย  

 
2.1.2) กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานการลงทุนของไทยในปจจุบัน 
นอกจากกฎระเบียบการลงทุนที่อยูในรูปของกฎหมายแลว ยังมีขอตกลงระหวาง

ประเทศอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการลงทุนอีกดวย ดังนี้ 
ระดับพหุภาคี – ไดแก ขอตกลง Trade-related Investment Measures (TRIMs) 

ภายใต GATT ซึ่งสงผลใหไทยตองยกเลิก Local content requirement และ Export 
performance requirement ไป 

ระดับภูมิภาค – เชน กรอบความรวมมือภูมิภาค APEC ซึ่งไดกําหนด APEC 
Investment Principles ไวในป พ.ศ. 2537 ซึ่งสนับสนุนใหมีการลดอุปสรรคทางการคา
ระหวางประเทศสมาชิกลงใหมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีขอตกลงภายใต The  
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Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) ในป พ.ศ. 2541 เพ่ือ
สงเสริมแนวทางการลงทุนในประเทศกลุมอาเซียน และจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2553 แตอยางไรก็
ดี ทั้งสองกรอบความรวมมือน้ี ยังไมสามารถประเมินผลกระทบที่มีตอการลงทุนไดอยางชัดเจน 
ทั้งนี้เน่ืองจากยังขาดความชัดเจนในตัวขอตกลง และภาคีสมาชิกแตละประเทศเองก็ไดตั้ง
ขอยกเวนตางๆสําหรับสินคาที่ตนเสียเปรียบไวมากมายดวย  

ระดับทวิภาคี – กอนที่ไทยจะเร่ิมมีการทํา FTA กับประเทศอ่ืนๆ ไดเคยมีความตกลง
ดานการลงทุนระดับทวิภาคีมานานแลวในรูปแบบของ Bilateral Investment Treaties (BITs) 
ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา ไทยไดทํารวมกับประเทศตางๆไวถึง 38 ฉบับ  ซึ่งในกรณีการ
ทํารวมกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2509 นั้น ไดมีระเบียบการลงทุนที่อยูในรูปของ 
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  (Treaty of Amity and Economic 
Relations) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ เปนการคุมครองการลงทุน โดยใหสิทธินักลงทุนสหรัฐในการ
ลงทุนในประเทศไทยเทาเทียมกับนักลงทุนไทยทุกประการ (มีขอยกเวน 6 สาขา คือบริการ
วิชาชีพ การขนสง การส่ือสาร การเงินและการธนาคารที่มีการรับฝากเงิน การใชประโยชนจาก
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการคาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ) และจะไมให
การคุมครองการลงทุนโดยรวม แตใหการคุมครองเฉพาะนักลงทุนและบริษัทสหรัฐเทาน้ัน และ
ถึงแมจะมีขอถกเถียงวาความตกลงดังกลาวขัดกับหลักการปฏิบัติเย่ียงชาติที่ไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง (MFN) ขององคการการคาโลก แตสนธิสัญญาก็ไดหมดอายุไปเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2548 แลว      
 
2.2) สภาพปญหาการลงทุนจากตางชาติของไทยในปจจุบัน 

มีงานวิจัยมากมาย (Nikomborirak, 2004) ที่ยืนยันวา การลงทุนจากตางชาติ มีสวน
สําคัญในการกระตุนใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้น และเกิดการจางงาน
มากขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป พ.ศ.2540 ทําใหรัฐบาลไทยใหความสําคัญกับนโยบายการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางชาติอยางมาก  

แตอยางไรก็ตาม พบวา การสงเสริมการลงทุนของไทยที่ผานมา  ยังขาดการพัฒนาเชิง 
“คุณภาพ” อยู คือ บริษัทตางชาติที่เขามายังขาดการลงทุนเชิงคุณภาพ ทั้งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, การทําวิจัยและพัฒนา, หรือการถายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทยอยู จาก
การศึกษารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีของบริษัทตางชาติในประเทศไทย (Wisarn and 
Bunluasak, 1994) พบวามีเพียงเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐานเทาน้ัน ที่ไดรับการถายทอดแก
บริษัทไทย สวนเทคโนโลยีระดับกลางและสูงน้ัน พบในนอยรายมาก นอกจากน้ัน การถายทอด
ความรูในรูปแบบของการเคลื่อนยายคนงานที่มีความชํานาญจากตางชาติเขามาก็ยังพบกระจุก
ตัวอยูในบริษัทตางชาติเทาน้ัน โดยไมไดเขารวมทํางานกับบริษัทไทยสักเทาใด ซึ่งทั้งหมดนี้ 
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อาจจะสงผลกระทบระยะยาวตอผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย อัน
จะทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางไมยั่งยืนไดในอนาคต   

นอกจากดานเศรษฐกิจแลว การลงทุนโดยตรงจากตางชาติยังสงผลกระทบดานสังคม
และสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน เชน การที่ไทยไมพยายามบังคับใชมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมและ
แรงงานอยางเขมงวด เพ่ือจูงใจนักลงทุน โดยเฉพาะในเขตสงเสริมการลงทุน, หรือ การให
สัมปทานการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเต็มที่โดยขาดการตรวจสอบผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาและขอพิพาทกับคนในทองที่อยูเปนประจํา และ
ยิ่งหากมีการเปดเสรีและใหความคุมครองการลงทุนอยางเต็มที่ หลังทํา FTA แลว ก็จะยิ่งทําให
เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมายได ดังจะไดกลาวตอไป  
 
2.3) ขอสังเกตเปรียบเทียบระหวาง FTA กับขอตกลงดานการลงทุนที่มีมา 
 ถึงแมไทยจะไดเขารวมเปนภาคีของขอตกลงดานการลงทุนตางๆมานานและมากมาย
หลายฉบับดังที่ไดกลาวมาแลว แตอยางไรก็ตาม พบวา FTA ก็มีความแตกตางไปจากขอตกลง
เดิมเหลาน้ันอยางมาก เน่ืองจากขอตกลงดานการลงทุนที่เคยมีมาจะมีขอบเขตอยูที่การคุมครอง
การลงทุนระหวางกันเทาน้ัน ในขณะที่ขอตกลงการลงทุนภายใน FTA เทากับวาเปนการเปดเสรี
ทางการลงทุน ซึ่งไทยไมเคยทํามากอน ซึ่งมีงานศึกษาของ ลาวัณย ถนัดศิลปกุล (2548) ที่ได
ศึกษาขอแตกตางเปรียบเทียบระหวาง FTA และขอตกลงดานการลงทุนที่เคยมีมาไวดังนี้ 

1) ความแตกตางที่เดนชัดที่สุดก็ คือ สิทธิของรัฐไทยในการควบคุมการลงทุนจาก
ตางชาติอยางเปนธรรม หรือ “Right to regulate” ซึ่งภายใต BITs ที่เคยทํามาทุกฉบับนั้น นัก
ลงทุนที่เขามาลงทุนในไทย จะตองอยูภายใตกฎหมาย กรอบ และระเบียบของรัฐไทย ทําใหรัฐ
ไทยสามารถทรงอํานาจในการ screen หรือ ออก performance requirement แกนักลงทุนได
เต็มที่ ในขณะที่การเปดเสรีการลงทุนภายใต FTA ที่กําลังจะเกิดขึ้นน้ัน จะสงผลใหประเทศไทย 
ซึ่งเปนรัฐผูรับการลงทุน ไมสามารถออกมาตรการใดๆที่จะไปมีผลตอการจํากัดการลงทุน หรือ
เปนอุปสรรคของการเปดเสรีการลงทุนไดเลย จึงเทากับวาเปนการสละอํานาจอธิปไตยบางสวน
ลงเพ่ือเปดรับการลงทุน ซึ่งเปนส่ิงที่ประเทศไทยไมเคยทํามากอนนั่นเอง เหตุนี้จึงอาจทําให
เกิดผลกระทบดานการลงทุนซ่ึงจะแตกตางไปจากเดิมอยางส้ินเชิงได 

2) บทนิยามของการลงทุนและนักลงทุน - ใน BITs “นักลงทุน” จะหมายถึงเฉพาะ 
Direct Control และมีขอบเขตอยูภายใน Territory เทาน้ัน สวนนักลงทุนใน FTA จะรวมถึง 
Indirect Control และไมจําเปนตองลงทุนใน territory ดวย ซึ่งจะทําใหตองรวมธุรกรรมทาง 
internet เขาไปดวย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหา “Free Rider” หรือคนที่ไดรับผลประโยชนโดยที่
ไมตองมี commitment ภายใต FTA แตอยางใดขึ้นมาได และยังมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจาก
ประเทศท่ีสาม มีสิทธิที่จะฟองรองรัฐบาลไทย ตาม investor-state dispute settlement อีกดวย 
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3) ขอยกเวนของการลงทุน – ใน BITs ที่ผานมา แมเราจะเคยสงเสริมการลงทุนถึงขั้น 
free entry มาแลว แตก็ยังมีขอยกเวน (exception) ตางๆมากมาย ซึ่งระบุวา ไทยจะไม extend 
สิทธิประโยชนตางๆ รวมทั้ง Most Favor Nation (MFN) และ National Treatment (NT) ทั้ง
กอนและหลังการเขามาลงทุน  (pre- & post-establishment) ใหกับประเทศคูภาคีในพันธกรณีที่
เราไปผูกพันกับสนธิสัญญาอ่ืน เชน regional economics cooperation หรือ BIT ที่ไทยไปทํา
กับประเทศอ่ืนไวกอนแลว และยังคงใหอิงกับกฎหมายภายในประเทศอยู ทายที่สุดจึงเทากับวา
ไทยไมไดใหสิทธิประโยชนอะไรจาก BITs เลย   แตสําหรับใน FTA แลว ไทยกลับไมสามารถมี 
exception ใดๆได ไมวาจะเปน general หรือ specific exception ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลใหไทย
ตองใหสิทธิประโยชนตางๆทั้งที่ใหกับประเทศภาคีในพันธกรณีอ่ืนๆ หรือใหกับคนในประเทศ 
โดยตองปฏิบัติกับสหรัฐเชนเดียวกันดวย ในขณะที่โอกาสที่ไทยจะไดสิทธิประโยชนจากการ
ลงทุนในสหรัฐมีนอยกวามาก  

 
3) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการทํา FTA ในประเด็นที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

ในการคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คงตองเทียบเคียงกรณีศึกษาที่มีการทํา FTA ใน
อดีตดวย โดยเฉพาะกรณี NAFTA ซึ่งมีขอมูลคอนขางมาก ซึ่งจากการพิจารณาพบวา กรณี
พิพาท 3 กรณีอาจอยูในขายที่นาสนใจคือ  

 
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางกรณีพิพาทกับนักลงทุนสหรัฐภายใตขอตกลง NAFTA 

กรณีท่ี เอกชนผู
ฟองรอง 

รัฐบาลท่ีถูกฟอง ประเด็นฟอง ผลลัพธ 

1 
(1996) 

Ethyl Corp. 
(USA) 

Canada การสั่งหามการนําเขา
สาร MMT ของรัฐบาล 
Canada ดวยเหตุผล
ดานสิ่งแวดลอมจํานวน
เงิน US$250 ลาน 

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

2 
(1998) 

S.D. Myers 
(USA) 

Canada การส่ังหามสงออก PCB 
ชั่วคราว โดยรัฐบาล 
Canada 
จํานวนเงิน US$ 50 ลาน 

คณะ tribunal ตัดสินใหรัฐบาล 
Canada ผิดในสวนของ National 
treatment แตยังไมไดกําหนด
จํานวนเงินที่รัฐบาลจะตองจาย
คาเสียหายใหบริษัท 

3 
(1999) 

Methanex Corp. 
(Canada) 

USA การส่ังหามการใชสาร 
MTBE โดยรัฐตางๆใน
สหรัฐดวยเหตุผลดาน
ส่ิงแวดลอม 
จํานวนเงิน US$ 970 ลาน 

คดียังไมส้ินสุด 
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3.1) ดานกฎระเบียบ 
มีประเด็นที่วาการทํา FTA ในสวนของการลงทุนจะมีสวนทําใหเกิด “Roll–back 

Hypothesis” ซึ่งหมายความถึงการที่เอกชนใชกลไก investor-state dispute settlement แลวมี
ผลในการทําใหรัฐไมสามารถออกกฎหมายที่จะเปนการคุมครองดานสิ่งแวดลอมไดหรือไม 

จากการศึกษาขอพิพาทของ NAFTA ที่ผานมา กรณีของ Ethyl Corp. อาจถือวาเขา
ขายของการทําใหเกิด Roll-back เพราะนอกจากรัฐบาล Canada และตองชดใชคาเสียหาย
ใหกับบริษัทสหรัฐเปนจํานวนเงิน  US$ 13 ลาน ตามที่มีการตกลงระหวางกันนอกศาล แมวาจะ
ไมใชจํานวนเงินสูงดังที่ถูกฟองก็ตาม แตที่สําคัญคือยังมีการยกเลิกการประกาศหามนําเขาสาร 
Methyl cyclo pentadienyl manganese tricabunyl หรือ MMT ในที่สุด  อยางไรก็ดี มี
นักวิชาการบางกลุม  (Neumyer,2001)ใหเหตุผลวาการหามการนําเขา MMT ของรัฐบาล 
Canada   มาจากการถูกกดดันโดยกลุมผลประโยชนที่ผลิตรถยนต เพราะสาร MMT อาจมี
ผลเสียตอระบบเครื่องยนตมากกวาเปนเหตุผลทางสิ่งแวดลอม และรัฐบาล Canada ก็มีการ
ยกเลิกประกาศหามดังกลาวในที่สุดเพราะยังขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนความ
อันตรายของสารดังกลาว แตจะดวยเหตุผลอะไรก็ตาม แตในที่สุดรัฐบาล Canada ก็ตัดสินใจ
ยกเลิกกฎหมายที่อาจมีผลตอส่ิงแวดลอมเน่ืองจากการทํา FTA 
 กรณี S.D. Myers เปนกรณีที่ทางรัฐบาล Canada อางการเขาเปนภาคีอนุสัญญา Basel 
ที่ทําใหออกกฎหมายหามการสงออก PCB ซึ่งเขาขายกากของเสียอันตราย แตทางบริษัท S.D. 
Myers ของสหรัฐ ถือเปนการละเมิดการคุมครองการลงทุน (Chapter 11) ของ NAFTA ใน 
article ที่ 1102  คือ National Treatment, 1105 คือ Minimum Standard และ 1110 คือ เร่ือง
ของ expropriation อยางไรก็ตามคณะ Tribunal ของ NAFTA ไดตัดสินวากรณีนี้ไมใชเปนเรื่อง
ของ expropriation ก็จริง แตเขาขาย National treatment และ minimum standard โดยเฉพาะ
การที่รัฐบาล Canada ไมไดปฏิบัติตอ S.D. Myers เหมือนบริษัท Canada อ่ืนๆ ที่บําบัด PCB 
ภายใตสถานการณเดียวกัน ( “in like circumstances” ของ National treatment ) ทั้งน้ีคณะ 
Tribunal ถือวารัฐบาล Canada สามารถหาวิธีอ่ืนไดเชน อาจสนับสนุน ใหบริษัท S.D. Myers 
outsource ใหบริษัทใน Canada บําบัด PCB แทนได จะไดไมตองมีปญหาการสงของเสีย
อันตรายขามเขตแดน ซึ่งไมเปนการละเมิดอนุสัญญา Basel แตขณะเดียวกันก็ไมตองละเมิดการ
คุมครองการลงทุนของ NAFTA ดวย 

กรณีนี้ทําใหเห็นวา การที่ไทยเปนภาคีอนุสัญญาดานส่ิงแวดลอมหลายฉบับ ซึ่งสวน
ใหญทางสหรัฐมักจะไมเปนภาคี ไทยจะตองระมัดระวังมากในการออกกฎเกณฑอะไรออกมาที่
อาจถูกมองวาเขาขายการละเมิดการลงทุนภายใต FTA กับสหรัฐ  
 สวนกรณี Methanex จะคลายกับกรณี Ethyl Corp. แตคราวน้ี บริษัท Methanex ของ 
Canada ฟองรัฐบาลสหรัฐ เน่ืองจากทางสหรัฐมีการหามการใชสาร methyl tertiary-butyl ether 
หรือ MTBE ในรัฐ California ซึ่งบริษัท Methanex เปนผูผลิตสาร methanol ซึ่งเปนตัวประกอบ
สําคัญในการผลิตสาร MTBE อีกที ทั้งน้ีการหามใชสาร MTBE ของสหรัฐ มาจากผลการวิจัยที่ 
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บงชี้ใหเห็นถึงอันตรายจากสารดังกลาว แตแมวาเวลาลวงเลยมา 6 ปแลว คดีนี้ก็ยังไมสิ้นสุด ซึ่ง
ถาสหรัฐแพ เชนคดี Ethyl Corp. ก็ทําใหเขาขาย Roll-back hypothesis ได แตแมวาถาสหรัฐ
ชนะก็ยังเปนประเด็นที่สหรัฐตองใชเงินหลายลาน US$ เพ่ือตอสูปกปองการออกกฎหมายเพ่ือ
คุมครองดานสิ่งแวดลอมอยูดี  

นอกจาก 3 กรณีที่เปนกรณีเกาแลว เม่ือป 2001 ยังมีกรณีฟองรองใหมโดยบริษัท 
Crompton ของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตยาฆาแมลงที่ใชสาร lindane ซึ่งเปนสารประเภท Persistent 
Organic Compound (POP) ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล Canada ซึ่งพยายามที่จะใหมีการ 
phase out ยาฆาแมลงดังกลาว ทั้งน้ีบริษัท Crompton ฟองรัฐบาล Canada วาละเมิดการ
คุมครองการลงทุนของ NAFTA ทั้งในสวนของ National treatment และ Performance 
requirementเน่ืองจากนโยบายดังกลาวจะสงผลดีกับผูผลิตสารทดแทน lindane ที่เปน Canada 
เองและยังฟองการละเมิดในสวนที่ 1110 เก่ียวกับ expropriation ดวย กรณีนี้ยังไมตัดสินแตถา
รัฐบาล Canada แพ ก็เขาขายที่เอกชนทําใหเกิดอุปสรรคตอการ phase out สารเคมีอันตราย 
ซึ่งเปนนโยบายที่มีผลดีตอส่ิงแวดลอม 

จากกรณีตัวอยางเหลาน้ีทําใหเกิดคําถามวาภายใตการทํา FTA อาจมีผลให รัฐบาลไทย
สามารถมีขออางในการที่จะไมออกกฎหมายคุมครองดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดเพราะมีความ
เสี่ยงตอการถูกฟองรองจากภาคเอกชนสหรัฐได 

สวนในกรณีที่สหรัฐอาจหยิบยกการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมที่จะชวยใหไทยมี
มาตรฐานสิ่งแวดลอมที่สูงขึ้นน้ัน จะมีการกลาวถึงในสวนอ่ืนของรายงานที่วาดวยกรณีพิพาท 
(รัฐตอรัฐ) ซึ่งทําการศึกษาโดย ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ ตอไป 
  
3.2) ดานสิ่งแวดลอม 

มีขอสังเกตวาการลงทุน อาจทําใหเกิดปญหา “Pollution haven” หรือ การที่ผูลงทุน
สวนใหญของประเทศพัฒนาแลว พยายามแสวงหาฐานการผลิตที่มีมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
ต่ํากวา ซึ่งจะมีผลใหตนทุนการผลิตลดลง ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ตนทุน
สวนหนึ่งคือตนทุนดานสิ่งแวดลอม และอาจมีผลทําใหประเทศกําลังพัฒนาพยายามแยงชิงกัน
ลดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (race to the bottom) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนเหลาน้ันดวยได โดย
ทั้งน้ีมีสมมติฐานสําคัญ 3 ขอที่จะทําใหเกิดปญหา pollution haven ได คือ 

1) ความแตกตางของมาตรฐานสิ่งแวดลอมจะตองมีผลใหเกิดการไหลเขามาของการ
ลงทุนจริง 

2) การเพ่ิมขึ้นของการผลิตที่เปนผลมาจากการลงทุนที่สูงขึ้นมีลักษณะที่กอใหเกิด
มลพิษสูงขึ้น (pollution intensive) ดวย  

3) และอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงเหลาน้ีไดยายฐานมาจากประเทศที่มีมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมที่สูงกวา 
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แมวาเราไดเห็นการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง เชน อุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส และยานยนตร มายังภูมิภาคน้ีอยางตอเน่ือง แตการศึกษาเชิงประจักษ 
(empirical studies) ของนักวิชาการ โดยเฉพาะทางตะวันตก กลับหาขอสรุปไมได โดย
การศึกษาสวนหนึ่ง พบวาตนทุนดานสิ่งแวดลอมไมมีผลทางสถิติอยางมีนัยสําคัญตอการดึงดูด
การลงทุน เชน Tobey (1990) ซึ่งชี้ใหเห็นวากฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอม ไมไดชวยอธิบาย
รูปแบบของการสงออกระหวางประเทศ หรือ Grossman-Kruger (1993) ซึ่งศึกษากรณีการคา
ของ NAFTA แลวพบวา ตนทุนการกําจัดมลพิษไมสามารถอธิบายรูปแบบการลงทุนขาม
พรมแดนของสหรัฐไดเชนกัน และแมวาการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank, 1998) จะ
ชี้ใหเห็นวามีความเปนไปไดที่ประเทศกําลังพัฒนา อาจเปนฐานการผลิตที่มีตนทุนสิ่งแวดลอม
ต่ํา  (pollution haven) ในชวงป 1980-1990 แตประเทศพัฒนาแลวก็ยังคงผลิตอุตสาหกรรม
ประเภทที่มีมลพิษสูงกวาอยูดี และก็ยังไมมีหลักฐานชัดเจนวามีการยายฐานของอุตสาหกรรมที่
มีมลพิษสูงออกจากประเทศพัฒนาแลวดังเชน สหรัฐอเมริกา ลาสุดการศึกษากรณีของไทยโดย 
Mukhopadhyay26 (2005) พบวาเกิดปญหา Pollution haven ของไทยจากกรณีการลงทุน
โดยตรง (FDI) จากกลุมประเทศ OECD 
         อยางไรก็ดี การศึกษาของ Gallagher (2002) ชี้ใหเห็นวาหลังจากการทํา NAFTA 
ประเทศ Mexico เผชิญปญหามลพิษอุตสาหกรรมสูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต แตพ่ึงการบําบัดของเสียที่ปลายทาง (end of pipe treatment)  
อยางไรก็ดี ถาเปนอุตสาหกรรมที่เร่ิมตนกระบวนการผลิตใหม การทํา NAFTA กลับทําให
Mexicoมีโอกาสดีขึ้นในการไดรับเทคโนโลยีใหม และทําใหมลพิษจากอุตสาหกรรมประเภทนี้
ลดลง ดังเชน ผลจากการศึกษาของ Puyana27 (2006) พบวา การทําเขตการคาเสรี NAFTA-
สหรัฐฯ  กรณีประเทศ Mexico เกิดปญหา “Pollution Haven” ณ บริเวณชายแดนระหวาง
ประเทศ Mexico และมลรัฐ Texas ของสหรัฐฯ  กลาวคือ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต 
อุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิคส และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญจํานวนมากของ
ประเทศสหรัฐฯและแคนาดาไดยายฐานการผลิตมายังบริเวณชายแดนของประเทศ Mexico 
หลังจากการทําเขตการคาเสรี NAFTA-สหรัฐฯ  โดยอาศัยขอไดเปรียบทั้งจากความหละหลวม
ของกฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมายเ ก่ียวกับส่ิงแวดลอมของประเทศ  Mexico  
บริษัทเอกชนเหลาน้ีไมไดดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Environmental friendly techniques)  และจากตนทุนที่ต่ําของคาดําเนินการตามกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมทําใหบริษัทเหลาน้ีมีความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ (Comparative 
Advantage) เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตในประเทศตนอุตสาหกรรมเหลาน้ีไมเพียงแตปลอย 
                                                 
26 การศึกษาโดย  Kakali Mukhopadhyay (2005) ภายใตทุนสนับสนุนจาก Ford Foundation 
27 Puyana, Alicia (2006) “The North American Free Trade Agreement And The Mexican Economy : 
Lessons To Be Learned From Ten Years Of North South Economic Integration” , Workshop on the 
Asean Expert Collaboration for Negotiations with the United States,  Bangkok.  
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มลพิษแตยังทําใหเกิดของเสียอันตราย (Hazardous Waste)  และกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นอยาง
ผิดกฎหมาย เชน นําไปท้ิงในแหลงน้ํา หรือ ฝงทิ้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ Mexico ฯลฯ  ซึ่งถือเปนตนเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี การศึกษาของ 
Kahn (2002) ยังพบวาเม่ือประเทศที่ยากจนกวามีการคาเสรีกับสหรัฐ มีแนวโนมวา การคาใน
สวนที่มีมลพิษสูงจะเติบโตเร็วกวาการคาที่มีมลพิษต่ําดวย 
  
3.3) ดานเศรษฐกิจ 

ประเด็นที่จะตองพิจารณา คือ โอกาสท่ีรัฐบาลไทยจะถูกเอกชนสหรัฐจะฟองรองใน
ประเด็นที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอม จนไทยตองชดใชคาเสียหายและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ได มีมากนอยเพียงใด 

จากกรณีศึกษาในบทที่ผานมา ทําใหเห็นวา หากรัฐบาลออกกฎหมายคุมครองดาน
สิ่งแวดลอม ก็มีโอกาสไมนอยที่จะถูกฟองรองโดยเอกชน แตขณะเดียวกัน ในบทน้ีจะไมจํากัด
เฉพาะเร่ืองการออกกฎหมาย แตจะครอบคลุมไปถึงการดําเนินการใดๆที่เก่ียวของกับเรื่องของ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกรณีตัวอยาง 2 กรณีที่จะกลาวถึง ทําใหเห็นความเสี่ยงของการเกิดกรณีพิพาทท่ี
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม กรณีที่จะกลาวถึงนี้ไดแก กรณี Metalclad และกรณี Pope and Talbot  
 กรณี Metalclad เปนกรณีพิพาทท่ีเปนที่รูจักคอนขางมาก เพราะเปนกรณีเดียวที่มีการ
ยอมรับวาเขาขายของ indirect expropriation กรณีนี้เกิดจากการที่บริษัท Metalclad ซึ่งเปน
บริษัทบําบัดของเสียอันตรายของสหรัฐฟองเรียกรองคาเสียหายจํานวน US$90 ลาน จากรัฐบาล 
Mexico เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นของMexicoไมออกใบอนุญาตใหทางบริษัทเขาไปกอสรางใน
พ้ืนที่ซึ่งไดประกาศเปนเขตอนุรักษทางธรรมชาติ โดยการฟองรองคร้ังน้ีไดมีการอางการละเมิด
การคุมครองการลงทุน หรือ Chapter11 ของ NAFTA ทั้งใน article 1105 (Minimum Standard 
of Treatment)  และ article 1110 (Expropriation) ซึ่งกรณีนี้เปนกรณีเดียวที่ NAFTA tribunal 
ภายใต ICSID ตัดสินวาเขาขาย indirect expropriation และสั่งใหรัฐบาลMexicoจายคาเสียหาย
ใหบริษัท Metalclad จํานวน US$16 ลาน กรณีนี้นาสนใจเพราะในตอนแรกบริษัท Metalclad 
ไดเขาไปซื้อกิจการของบริษัท Coferin ซึ่งเปนบริษัทบําบัดของเสียอันตรายของMexico และ
ไดรับการสนับสนุนใหเขาไป clean up บริเวณที่มีการแอบท้ิงของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย 
และไดรับอนุญาตใหทํากิจการบําบัดของเสียอันตรายตอไปดวย แตทางชุมชนและรัฐบาลทองถิน่
ไมตองการใหมีการมาตั้งโรงบําบัดของเสียอันตรายในพื้นที่นั้น จึงไมออกใบอนุญาตการกอสราง
และทายที่สุด รัฐบาลกลางก็ยึดโรงงานที่กอสรางขึ้นมาโดยอางเหตุผลวา บริษัทไมไดดําเนินการ  
clean up ไดตามวัตถุประสงคที่วางไว  กรณีนี้เปนตัวอยางที่มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นกับไทย 
เพราะในหลายกรณี การอนุมัติโครงการของรัฐสรางความขัดแยงในทองถิ่นโดยเฉพาะโครงการ
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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 สําหรับกรณีตัวอยางของ Pope and Talbot เปนกรณีที่บริษัททําไมของสหรัฐ ฟอง
รัฐบาลCanadaเปนจํานวนเงินสูงถึง US$500ลาน โดยบริษัท Pope and Talbot อางวารัฐบาล
Canada ใชขอตกลงระหวางสหรัฐกับ Canada ในเรื่องการคาไมในลักษณะที่เอ้ือผลประโยชน
กับผูผลิตไมของตน ดวยการตั้งคาธรรมเนียมจากการทําไมต่ําเกินไปซึ่งแนนอนยอมมีผลให
ราคาไมของ Canada ถูกกวาราคาไมของสหรัฐ จึงเทากับเปนการละเมิดการคุมครองการลงทุน
ของ NAFTA ในสวนของ National Treatment, MFN, Minimum Standard of Treatment, และ 
Performance Requirement อยางไรก็ดี ทาง NAFTA tribunal ตัดสินวา กรณีนี้รัฐบาลไมได
ละเมิดการคุมครองการลงทุนในดานตางๆตามที่บริษัทกลาวหา ยกเวนเรื่องการปฏิบัติอยางเทา
เทียมและเปนธรรมภายใต Minimum Standard ทําใหมีการตัดสินใหรัฐบาล Canada ชดใช
บริษัท รวมคาทนายความเปนจํานวนเงิน $580,000 ในที่สุด กรณีนี้ถือไดวานาสนใจเพราะไมได
เปนเรื่องการคุมครองการลงทุนโดยตรงที่บริษัทสหรัฐเขาไปลงทุนในประเทศ Canada แต
เทากับเปนการยอมใหรวมการคุมครอง “การเขาถึงตลาด” (market access) เปนสวนหนึ่งของ
การคุมครองการลงทุนดวย 
 ถาหากรวมจํานวนคาเสียหายที่รัฐบาลตองจายใหเอกชนภายใตกลไก investor-state 
dispute settlement ในกรณีพิพาทหลักๆที่โยงกับสิ่งแวดลอม ไดแก Ethyl, SD. Myers, Pope 
and Talbot และ Metalclad  ทั้ง 4 กรณีดังกลาวทําใหรัฐบาลตองจายใหกับบริษัทเอกชนสหรัฐฯ
สูงถึง US$30ลาน  ทั้งน้ีไมนับรวมกรณีของบริษัท SD. Myers ซึ่งคณะ Tribunal ตัดสินให
รัฐบาลแคนาดาผิดในสวนของ National Treatment แตยังไมไดกําหนดจํานวนเงินที่รัฐบาล
จะตองจายใหบริษัทฯ 
  โอกาสที่ประเทศไทยจะถูกฟองโดยเอกชนคงจะมีไมนอย โดยเฉพาะกรณีทํานอง
เดียวกับ Metalclad แตที่สําคัญคือ ในปจจุบันการจะเกิดกฎหมายท่ีคุมครองดานสิ่งแวดลอมก็
คอนขางจะยากอยูแลว หากมีปญหา roll-back จากการทํา FTA ก็อาจจะย่ิงมีผลเสียตอการ
คุมครองดานสิ่งแวดลอมขึ้นไปอีก 

 
3.4) ดานสังคม 
 ประสบการณของไทยจากการลงทุนโครงการขนาดใหญดานพลังงานหรือดานอุตสาหกรรม 
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความแตกแยกทางสังคมและชุมชน เน่ืองจากชุมชนสวนหนึ่งไดรับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จึงไมตองการโครงการ
เหลาน้ี ขณะเดียวกัน อีกชุมชนกลุมหนึ่งตองการไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ทางโครงการ
เสนอวาจะมอบให ดังจะเห็นไดจากกรณี เชน โครงการทอแกซไทย-พมา โครงการโรงงานไฟฟา
หินกรูดและบอนอก และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนตน (เพ็ญโฉมและวลัยพร. 2545)28  

                                                 
28 เพ็ญโฉม แซตั้ง และวลัยพร มุขสุวรรณ, พฤษภาคม 2545. (ราง) รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพจากการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียง, กรุงเทพฯ. 
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การศึกษาของสถาบันธรรมรัฐฯ (ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลยและคณะ.  2548)29  พบวากรณีของ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ( Foreign Direct Investment หรือ FDI) ดานอุตสาหกรรม 
มีสวนทําใหเกิดความอสมมาตรของอํานาจตอรองระหวางทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญกับชุมชน
และองคกรทองถิ่นที่กลายเปนตองพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจตอกลุมทุนดังกลาว ทําใหไมสามารถ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นได เพราะหากมีการเรียกรองใหกลุม
อุตสาหกรรมแกปญหามลพิษที่กอขึ้น หรือชดเชยความเจ็บปวยของคนงานจากการทํางานใน
โรงงานเหลาน้ี กลุมทุนอุตสาหกรรมตางชาติก็มักจะขูที่จะยายฐานการลงทุนไปประเทศอื่น ซึ่งก็
จะทําใหทั้งองคกรทองถิ่นและชุมชนตองยอมรับสภาพดังกลาวโดยปริยาย สถานการณนี้อาจยิ่ง
เลวรายลงไปภายใตกลไกระดับขอพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุน (Investor-State Dispute 
Settlement) ในบทลงทุนน้ี เน่ืองจากกลุมทุนอุตสาหกรรมไมเพียงแตขูวาจะยายฐานการผลิตไป
ที่อ่ืน แตอาจฟองรัฐไดในกรณีที่เสมือนกับองคกรทองถิ่นหรือชุมชนขัดขวางการลงทุน แมจะ
ดวยเหตุผลดานการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังจะเห็นไดจากประสบการณ
ของ NAFTA กรณีบริษัท Metalclad ของสหรัฐฟองรัฐบาลเม็กซิโก เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่นและ
ชุมชนของรัฐ San Luis Potosi รวมกันขัดขวางไมยอมใหบริษัทนํากากของเสียอันตรายมาทิ้ง
และปดแหลงฝงกลบสารพิษ และตอมาเทศบาลของ Guadalcazar ก็มีคําส่ังใหบริษัทหยุดการ
ดําเนินกิจการโรงบําบัดของเสียอันตรายแหงใหม เน่ืองจากปญหาความไมปลอดภัยและการ
ทําลายธรรมชาติ โดยทางรัฐ San Luis Potosi ไดประกาศพ้ืนที่เปนเขตอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาทายที่สุดแลว กฎหมาย
ระดับรัฐหรือขององคกรทองถิ่นไมมีผลในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
คณะ Tribunal ของ NAFTA ไดตัดสินใหรัฐบาลเม็กซิโกแพคดีและชดใชคาเสียหายใหกับบริษัท
ในที่สุด 
 บทเรียนดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดของผลกระทบทางสังคมในรูปการทําลาย
ความเขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
4) ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ 
 การท่ีประเทศไทยไดเขารวมลงนามในขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral 
Environmental Agreements: MEAs) ไวหลายฉบับ ในขณะที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาลงนาม
ไวใน MEAs บางฉบับเทาน้ัน ทําใหเกิดความไมทัดเทียม ซึ่งอาจสงผลใหเกิดขอพิพาทตามมา
หลังการทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาดานการลงทุนได คือ การที่ไทยตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของ MEAs อาจทําใหตองออกมาตรการบางอยาง ซึ่งจะไปเปนอุปสรรคตอการลงทุน
ของนักลงทุนจากสหรัฐ ซึ่งอาจทําใหเกิดการฟองรองจากนักลงทุนสหรัฐวาขัดกับหลักการ 

                                                 
29 ท านผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, พฤศจิกายน 2548.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
โครงการธรรมาภิบาล (Good Governance)  และการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)  
ในกระบวนการจัดการดานส่ิงแวดลอม ชวงระยะเวลาที่ 2, กรุงเทพฯ 
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คุมครองการลงทุนที่ตกลงไวใน FTA แมมาตรการน้ันจะเปนไปเพ่ือผลประโยชนทางดาน
สิ่งแวดลอมก็ตาม  

 
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs) ของไทยและสหรัฐ 

MEAs ท่ีไทยเปนภาคี 
 แตสหรัฐไมไดเปน 

MEAs ท่ีสหรัฐเปนภาคี  
แตไทยไมไดเปน 

MEAs ท่ีท้ังไทยและสหรัฐ 
เปนภาคีรวมกัน 

- Basel Convention 
- CBD 
- Kyoto Protocol 
- Rotterdam Convention 
- Stockholm Convention  

- IPPC, 1997 
- ICCAT 
- CITES- Bonn Amendment 
- MP- Beijing amendment 
- UN Fish Stocks Agreement 

- IPPC,1979 
- CITES 
- Vienna Convention 
- Montreal Protocol (MP) 
      - MP- London Amendment 
      - MP- Copenhagen Amendment 
      - MP– Montreal Amendment 
- UNFCCC 
- ITTA 

ท่ีมา: WTO, Committee on Trade and Environment Special Session. (2005). 

 
ยกตัวอยางกรณี MEAs ที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทที่เก่ียวกับการลงทุนได เชน 
 

(1) อนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายกากของเสียที่เปนอันตรายขามแดน (Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal)  

อนุสัญญาบาเซล จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2531 โดยมุงใหประเทศสมาชิกไมปลอยของเสียที่
เปนอันตรายจากการคาที่ผิดกฎหมายและการปลอยในที่ที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการไมอนุญาตให
สงออกไปยังประเทศอ่ืนที่ไมใชสมาชิกหรือนําเขาจากประเทศที่ไมใชสมาชิกดวย โดยทั้งนี้ รัฐ
สมาชิกมีสิทธิที่จะหามการเคล่ือนยายการขามพรมแดนและการปลอยของเสียอ่ืนๆในพื้นที่ได 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรองในป พ.ศ. 2535และใหสัตยาบันในป พ.ศ.2536 

ประเด็นที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทไดสําหรับอนุสัญญาบาเซล ดังเชน  
(1.1) หากพบวามีการนําเขาสินคาตางๆที่เขาขายเปนของเสียอันตราย (hazardous 

wastes)ซึ่งอาจอยูในรูปของสินคาใชแลว (used goods) จากสหรัฐอเมริกา ไทยอาจจะไม
สามารถออกกฎหมายเพ่ือปองกันตัวเองในการควบคุมสินคาเหลาน้ีตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา
บาเซลได เน่ืองจากอาจไปขัดกับหลักการคุมครองการลงทุนนักลงทุนสหรัฐภายใตขอตกลง 
FTA  จนอาจถูกฟองกลับ เกิดปญหามาตรฐานสิ่งแวดลอมต่ําลงดังเชน Roll-back Hypothesis 
ได ซึ่งอาจเกิดเหตุการณใกลเคียงกับที่รัฐบาลแคนาดา เคยถูกบริษัท S.D. Myers ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาฟองรองภายใตขอตกลง NAFTA  ดังที่ไดกลาวไปแลวได 
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(1.2) กรณีบริษัท Fuji Xerox ของญี่ปุนที่ปจจุบันนําเขาเครื่องถายเอกสารใชแลว  เขา
มา recycle ในประเทศไทย  ซึ่งกรณีนี้ทั้งไทยและญี่ปุนเปนภาคีสนธิสัญญาบาเซลจึงสามารถตก
ลงสงของเสียอันตรายขามแดนระหวางกันได  หากไทยลงนามขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ  
สหรัฐฯอาจเรียกรองจะทําการคาลักษณะนี้กับไทยบาง  และเนื่องจากสหรัฐฯไมไดเปนภาคี
อนุสัญญาบาเซล  ไทยจึงไมสามารถรับขอเรียกรองของสหรัฐฯได  นักลงทุนสหรัฐฯอาจฟองรอง
รัฐบาลไทยกรณีเลือกปฏิบัติ (MFN)  ภายใตกลไก Investor-State Dispute Settlement ได 
 

(2) ขอตกลงกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 

กลไกการพัฒนาที่สะอาดของพิธีสารเกียวโต ซึ่งประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันไวใน
ป พ.ศ. 2545 เปนกลไกที่อนุญาตใหประเทศสมาชิกที่พัฒนาแลว(ประเทศในกลุมภาคผนวก 1) 
รวมมือกับประเทศสมาชิกที่กําลังพัฒนา (ประเทศนอกกลุมภาคผนวก 1) สามารถรวมมือกันลด
กาซเรือนกระจก (greenhouse gas) อันเปนบอเกิดของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกลง โดยท่ีประเทศที่พัฒนาแลวตองใหความชวยเหลือทั้งทางการเงิน และการถายทอด
เทคโนโลยีแกประเทศที่กําลังพัฒนา โดยจะไดรับใบอนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจกเปนการ
ตอบแทน  

ประเด็นที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทได คือ หากสมมติ มีการประมูลโครงการขึ้น ระหวาง
สหรัฐกับประเทศที่เปนภาคีในภาคผนวก 1 เชน เยอรมนี ซึ่งไทยมีแนวโนมจะสนับสนุน
โครงการลงทุนของเยอรมนีมากกวา เน่ืองจากจะไดรับประโยชนจากการอุดหนุนการใชกลไก
การผลิตที่สะอาด หรือ CDM จากเยอรมนีแลกกับใบอนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจกเปนการ
ตอบแทน ซึ่งลักษณะนี้อาจทําใหสหรัฐซ่ึงไมไดเขารวมเปนภาคีเสียเปรียบในการแขงขัน จึงมี
โอกาสท่ีนักลงทุนจากสหรัฐจะฟองกลับไทยฐานที่เลือกปฏิบัติไดสูง และทางสหรัฐยังสามารถ
อางไดวา การลดการปลอยกาซตาม CDM เปนภาวะที่ไมบังคับ (non-voluntary) เน่ืองจากไทย
เปนประเทศนอกภาคผนวก1ดวย  หรือในกรณีที่ในอนาคต หากไทยถูกบรรจุไปเปนประเทศใน
ภาคผนวก 1 และตองการจะออกกฎหมายควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งไปสง
ผลกระทบตอนักลงทุนจากสหรัฐ ก็มีโอกาสที่จะถูกฟองรองไดเชนกัน  
 
5) สรุป 

“บทการลงทุน” (Investment Chapter) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนไดรับการ
คุมครอง ทั้งจากการเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมจากประเทศคูคา ใหความคุมครองวานัก
ลงทุนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศคูคาอาจตองการ  หรือการยึดทรัพยหรือยกเลิกกิจการ
โดยรัฐฯ แตมาตรการคุมครองนักลงทุนเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
ตอมาได เน่ืองจากหากไทยตองการจะออกกฎหมายคุมครองดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดใน 
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อนาคต หรือดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามแนวทางของ MEA ที่ไทยเปนภาคี แลวมาตรการ
หรือกิจกรรมนั้นไปสงผลใหนักลงทุนสหรัฐเดือดรอน ไทยก็อาจถูกฟองผานทางกลไกการระงับ
ขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor – State Dispute Settlement) ได ซึ่งแมวาใน 
Investment Chapter จะมีการระบุถึงการใหความสําคัญกับ Chapter อ่ืนมากกวา หากมีความ
ขัดแยงระหวาง Investment Chapter กับ Chapter อ่ืนๆ เชน Environment แตที่ผานมาในกรณี
ของ NAFTA มีขอสังเกตวา เม่ือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นจริง NAFTA tribunal ไมไดใหความสําคัญ
กับ Environmental Chapter เลย ดังน้ัน โอกาสที่ไทยจะยกประเด็นส่ิงแวดลอมแลวสามารถ
ชนะคดีไดจึงเปนไปไดยาก ทําใหตองเสียคาปรับและไมสามารถออกมาตรการสิ่งแวดลอมมา
บังคับใชไดดวย เกิดปญหาที่เรียกวา “Roll–back Hypothesis” จนอาจทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของ
ปญหาสิ่งแวดลอมจากปรากฏการณ “Pollution haven” ไดเชนกัน ดังน้ัน การนําประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมไปผนวกไวในบทการลงทุนโดยตรง เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว รวมทั้งการเสนอให
บทสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเหนือกวาบทการลงทุนอยางชัดเจนหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น จึงมี
ความสําคัญอยางมาก เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น 
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2.3 ประเด็นขอเสนอแนะทางกฎหมาย FTA Thai-US 
ขอบทวาดวยการลงทุน 

                                                รศ. ดร. ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 
 

1) ผลกระทบที่สําคัญของ FTA Thai-US ตอประเทศไทย 
การทํา FTA Thai-US ตามความเรียกรองทั้งหมด ของสหรัฐอเมริกาตอประเทศไทย 

เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยครั้งมโหฬาร และยอมมีผลกระทบตอ
โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิถีไทย และระบบ
คุณธรรม จริยธรรม และหากยอมตามที่สหรัฐอเมริกาเรียกรองทุกประการ ก็จะตองมีการแกไข
กฎหมายในครั้งเดียวที่มโหฬารที่สุดคร้ังหน่ึง Contradiction ระหวางเศรษฐกิจพอเพียง กับ 
Global Market ในแนวคิดแบบ Neo-Classical หรือ Neo-Liberalism คนรวยจะรวยขึ้น แต
จํานวนคนรวยจะนอยลงและคนรวยอาจจะไมใชคนไทย หรือเปนคนไทยจํานวนนอยมาก คนจน
จะจนมากขึ้น และจํานวนคนจนจะมากขึ้น คนสวนใหญจะผันตัวเองมาเปนผูใชแรงงาน เปน
ลูกจางกินเงินเดือนมากขึ้นไมมีโอกาสเปนผูประกอบการเอง หลายธุรกิจจะลมหายตายจากไป
เพราะการแขงขันไมได ดวยกําลังทุน และเทคโนโลยี จึงเปนประเด็นที่ภาครัฐควรจะหันมา
สงเสริมใหไทยแข็งแกรงจากภายใน จากภูมิปญญาไทย พัฒนาศักยภาพ คุณภาพไทยใหยั่งยืน 
มากกวาการตอนรับทุนที่ไมยั่งยืนเพราะทุนไหลออกมากกวาทุนไหลเขา จากกลไกของ Freely 
fund transfer และอุปสรรคในการกําหนด Short term capital control และการลงทุนใน 
Portfolio 

การทํา FTA Thai-US คร้ังน้ี ไมใชวิธีการเปดเสรีตามทฤษฎีวาดวย Economic 
integration ตามครรลองที่ควรจะเปน หากแตพบวาภายใตความตกลงฉบับดังกลาวมีการ
เรียกรองในสิ่งที่มิใชการเปดเสรีโดยตรงอยางมากมายที่กระทบตอผลประโยชนระยะยาวของ
ประเทศชาติบานเมือง ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ศักยภาพใน
การพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียที่มิอาจคิดคํานวณเปนตัวเงินได Invisible loss ที่ไม
คุมกับ Visible gain ที่ไทยจะไดรับ 

ขณะที่การเจรจาระดับพหุภาคีขององคการระดับโลก กําลังดําเนินอยูภายใตรอบโดฮา
วาดวยการพัฒนา (Doha Development Round) สหรัฐกลับรุกหนักเพ่ือจัดทําขอตกลงทวิภาคี
และขอตกลงแบบภูมิภาคนิยม คูขนานไปกับการเจรจาพหุภาคีขององคการการคาโลก  

เหตุผลสําคัญที่สหรัฐตองหันมาทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ นั้นมีอยู
ดวยกัน 2 ประการ  

ประการแรกคือ การเจรจาพหุภาคีในรอบโดฮาขาดความแนนอน ประเทศสมาชิกตางๆ 
ไดแตกแยกกันออกเปนกลุมๆ ยากที่การเจรจาประเด็นการคาตางๆ จะไดขอสรุปเปนที่ยุติ  

ประการที่สอง หัวขอการเจรจาในรอบโดฮาที่กําลังดําเนินอยูสวนใหญ มิไดเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของสหรัฐสักเทาใดนัก ในทางตรงกันขาม หากการเจรจาประเด็นตางๆ ของรอบโด 
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ฮาสามารถกระทําไดเปนผลสําเร็จ ก็จะทําใหสหรัฐตองเสียประโยชนมากมาย การเจรจากับ
ประเทศตางๆ แบบทวิภาคีและภูมิภาคนิยม จะเอ้ือใหสหรัฐสามารถโนมนาวเปลี่ยนแปลง
นโยบายและกฎหมายของประเทศคูคาไดงาย และสะดวกกวาการเจรจาแบบพหุภาคี ตอไป และ
หลังจากประเทศตางๆยอมรับขอตกลงภายใตกรอบของ การเจรจาการคาระดับทวิภาคี ที่
สหรัฐอเมริกาเสนอแลว ยอมมีความสะดวกในการที่จะนํากรอบของกฎหมายดังกลาวมาแทนที่
ระเบียบการคาในระดับพหุภาคีตอไปไดโดยงาย 

จากการชะงักงัน และปญหาในการเจรจาภายใตกรอบของ WTO ดังกลาว ในขณะที่
ภายในสหรัฐอเมริกา มีการ Lobby จากกลุมผลประโยชนในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ตลอดจน ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายเรียกรองความตกลงที่กระทบตอสิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมุงตอการเปดเสรีมากข้ึนทางดาน การ
ลงทุน การคาบริการ และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ที่ประเทศเหลาน้ีมีผลประโยชน
มากกวา และ มีการตอตานจากประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย กดดันให สหรัฐอเมริกาหันมาใช
ยุทธวิธีในการเจรจาทํา FTA ในระดับทวิภาคีแทน และโดยอาศัยอํานาจการตอรองที่สูงกวา และ
อํานาจทางเศรษฐกิจที่สูงกวากดดันใหประเทศตางๆยอมตกลงทํา FTA ดวย และระบาดไปทั่วโลก 

การประสบความสําเร็จในการทํา FTA กับประเทศกําลังพัฒนาที่ขยายวงกวางออกไปใน
ภูมิภาคตางๆ ทําใหสหรัฐอเมริกาใชนโยบาย ชะงักงันที่จะเจรจาใน Trade negotiation round 
ภายใตกรอบของ WTO มากข้ึน และหันมาสรางแรงกดดันเพ่ิมขึ้นใหประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปน
คูคาตางตองยอมทํา FTA ในระดับทวิภาคีมากข้ึนเรื่อย เพราะประเทศตางๆ กลัวการสูญเสีย
ตลาดสหรัฐอเมริกาใหแกประเทศคูแขงอ่ืนๆในตลาดสหรัฐอเมริกา 

ในทายที่สุดเม่ือสหรัฐประสบความสําเร็จในการทํา FTA ไปทั่วโลกแลวกรอบการคา
ภายใต FTA จะถูกนําไปแทนที่ กรอบการคา WTO ในที่สุดไดไมยาก เนื่องจากหากชาติที่เคย
ตอตานกฎระเบียบเหลาน้ี พากันยอมรับกฎเกณฑตางๆตามคําเรียกรองของสหรัฐอเมริกาแลว 
ก็ไมอาจจะลุกขึ้นมาตอตานกฎระเบียบเหลาน้ันในระดับพหุภาคีอีกตอไป ตลาดการคาโลกที่ไมมี
พรมแดน ไมมีอุปสรรคจากภาครัฐของประเทศตางๆ อันเปนที่พึงประสงคของนายทุน ยอม
นํามาสูการมีอํานาจเหนือรัฐ และผลประโยชนที่ไรพรมแดนของนายทุนยุคโลกาภิวัต  

หากมองอยางผิวเผินอาจจะเห็นวาเปนผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ แตเม่ือศึกษา
วิเคราะหลึกลงไปโดยเฉพาะในแงของกฎหมายแลวจะพบเง่ือนงําที่ตองระมัดระวังอยางยิ่ง และ
ตองอาศัยปญญาในการพิจารณา การมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล และการเตรียมพรอมอยางรอบคอบ 
มิฉะนั้นโลกทั้งโลกจะอยูภายใตอํานาจของเครือขายบรรษัทขามชาติของประเทศมหาอํานาจ  

โลกนี้ไมเคยวางเวนจากอํานาจของประเทศมหาอํานาจ ตั้งแตยุคอาณานิคม การมีทาส 
และมาสมัยตอไปเปนยุคอาณานิคมทางเศรษฐกิจที่เลวรายไมแพกัน หากจะนับไปแลวประเทศ
ทั่วโลกเพิ่งจะปลดแอกจากเจาอาณานิคม เปนประเทศเอกราชมาไดประมาณ 40 กวาปเทา
นั้นเอง ประเทศกําลังพัฒนาเพ่ิงจะไดอธิปไตยทางเศรษฐกิจมาไมนาน แตประเทศกําลังพัฒนา
เหลาน้ีกําลังกระโจนไปสูการเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจอีกคร้ังหนึ่งในยุคโลกาภิวัต และดวย 
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก าวหนาล้ํ า ยุคของประเทศมหาอํานาจทําใหการผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางรวดเร็ว แนนอนวาประเทศที่ดอยกวายอมเปนเหย่ือของ
ประเทศมหาอํานาจ ที่จะถูกใชเปนฐานการผลิต และมาผลาญการใชทรัพยากรอยางรวดเร็วให
หมดสิ้นไป นําผลประโยชนสูประเทศมหาอํานาจเหลาน้ัน จากการเปดเสรีที่ไมมีอุปสรรคน่ีเอง
ทําใหไมมีกรอบของกฎหมายที่จะมาขัดขวางการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ัน
การทําประโยชนจากการเปนเจาของเทคโนโลยีภายใตกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาทําใหประเทศมหาอํานาจมีอํานาจเหนือการพัฒนา และตัดรอนศักยภาพของคนทองถิ่น
ในการพัฒนา Appropriate technology ในระยะยาวตอไป อีกทั้งภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
ทรัพยากรทางธรรมชาติอันเปนทรัพยสินทางชีวภาพท่ีมีคุณคา อาจจะถูกปลนไปโดยยุทธวิธีที่
แยบยลภายใตกรอบของ FTA นับเปนการสูญเสียที่ยิ่งใหญ อีกทั้งกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมที่
ยากจะเยียวยา หากการใชมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตอนักลงทุนตางชาติถูกตีความวาเปน
การยึดทรัพยทางออม และรัฐบาลถูกฟองรองหามการใชมาตรการดังกลาวอีกตอไป ปญหา
สิ่งแวดลอมถูกทําลายจึงเปนเรื่องที่นาเปนหวงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายใต FTA Thai-Us นั้นการ
ผลาญทรัพยากรธรรมชาติไมถือวาเปนการทําลายสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่นาเปนหวงคือการสูญเสียพื้นที่ทางดานการเกษตรแกการรุกรานทางดานการลงทุน
ทางอุตสาหกรรม หากไมมีการวางแผนจัดผังเมืองและสงวนเขตการเกษตรไวไมนานคนชาติก็
จะไมมีที่ดินทําการเกษตรและอาจจะตองสินคาทางการเกษตรจากตางประเทศมาบริโภคตอไป 
หรือมีราคาแพงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรัฐบาลไทยยินยอมใหมีการอนุญาตใหตางชาติ
ถือครอง หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดวยแลว ไมใชเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลยที่ที่ดินของชาติจะตก
อยูในมือคนตางชาติเปนจํานวนมาก 
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การวิเคราะหขอบท FTA ทางกฎหมาย 
มาตรา 1. Scope and Coverage 

ประเด็น บทนิยาม “Investor” และ “Covered investment” เปนการกําหนดบทนิยาม 
คําวา “นักลงทุน” และ “ การลงทุน” เพ่ือเปนกรอบการคุมครองนักลงทุน และการลงทุนที่
กวางขวางไรขอบเขต  
 เพราะ บทนิยามคําวาการลงทุน และ นักลงทุนเก่ียวของกับหลายส่ิง หาก ใคร หรือ สิ่ง
ใด อยูภายใตบทนิยามนี้ก็จะไดรับประโยชนจาก FTA ดังน้ัน Portfolio Investment ก็เปนการ
ลงทุน นาย จอรจ โซลอจ ผูโจมตีเงินบาททําใหไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินก็เปนนัก
ลงทุนที่ไดรับการคุมครองได และสิทธิประโยชนภายใต FTA ไดแก 

1. สิทธิประโยชนทั้งหลายภายใต FTA ทั้งหมด 
2. การเขามา และ ไดรับอนุมัติการลงทุน (Entry, admission and Establishment) 
3. การคุมครองการลงทุน และ นักลงทุน ไดรับความคุมครองจากการเวนคืนยึดทรัพย 

การชดเชย การคุมครองจากการประกอบการ (Full Protection from 
expropriation) การไดรับการคุมครองภายใตบทการคุมครองทั้งหลายเชนเรื่อง
เวนคืนยึดทรัพย การชดเชย และ การไดรับดอกเบี้ยตางๆ full protection and 
security 

4. การไดรับสิทธิภายใตการเวนคืนยึดทรัพยทั้งทางตรงและทางออม taking of 
property จากการบังคับใชกฎหมายของไทย และการปองกันการถูกทําลายโดย 
การจลาจล และ การใชกําลัง 

5. การไดรับสิทธิประโยชน และ สิ่งจูงใจในการลงทุน (Entitle to incentives) การ
ไดรับสิ่งจูงใจในการลงทุน ทั้ง Tax incentives and non-tax incentives 

6. การสงผลกําไรจากการลงทุนออกนอกประเทศไดโดยเสรีหากเปนผลไดจากการ
ลงทุน (Entitle to freely fund transfer) ไทยอาจประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

7. การนําขอพิพาทสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (dispute settlement) นักลงทุน
ฟองรัฐได 

8. อัตราสวนการถือครองหุน (Equity ratio) อาจจะเปน 100 % หรือไดสิทธิ
Cumulative Equity Ratio ภายใต อาเซียนตามหลัก MFN ตามที่อเมริกาขอ 

9. การไดรับการ(ประติบัติ)ปฏิบัติเย่ียงคนชาติ และ/หรือ ชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง 
National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment ในทุกกรณีภายใต 
FTA 

10. การไดรับประโยชนจากขอบทเรื่องผูบริหาร จัดการ (Management, Director)ที่เปน
คนตางชาติได 100% ไมตองเปนคนไทยในคณะกรรมการบริหาร 

11. เหตุที่นักลงทุนตางชาติสามารถโอนเงินออกนอกประเทศโดยไมจํากัด หรือตกอยู
ภายใตกรอบมาตรการทางการเงิน Freely funds transfer ขอน้ีทําใหยากแกการ 
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ควบคุมการสงเงินออกนอกประเทศโดยเฉพาะไมสามารถมี Short-Term Capital 
Control ซึ่งอันตรายที่สุด ไทยเคยหายนะกับเรื่องนี้มาแลวตอน Financial Crisis 

12. การไดรับสิทธิประโยชนจากกระบวนการยุติขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ใน
กรอบของ State-Investor dispute settlement นักลงทุนตางชาติฟองรัฐได 

13. การไดรับผลประโยชนตามความตกลงภายใตสนธิสัญญาอ่ืนๆที่ไทยทําไวทั้งระบทวิ
ภาคี และพหุภาคีเชนสิทธิประโยชนภายใต ASEAN 

14. การไดรับประโยชนตามกฎหมาย และมาตรการการลงทุนอ่ืนๆ หรือสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชน การสงเสริมการลงทุนดังกลาว และตามหลักการ 
NT/MFN  

15. การไดสิทธิในการลงทุน หรือ ควบคุม การลงทุนทางออม (Indirect Own or 
Control Investment) 

แมไทยเสนอเฉพาะ “Direct investment” ก็จริงซึ่งถูก Circumvent ไดไมยากนัก 
Definition ใน investment chapter ซึ่งขึ้นอยูกับคํานิยามของคําวา Investor และ 

Investment ใน General Definition Clause ดวย แตใน Investment Chapter ไทยไดยอมรับวา 
Investment หมายถึง “Investment means every asset that an investor owns or controls, 
directly or indirectly, that has the characteristics of an investment including such 
characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain 
or profit, or the assumption of risk. From that an investment may take include: 

(a) an enterprise 
(b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise 
(c) bonds, debentures, other debt instruments and loans; 
(d) future, options, and other derivatives; 
(e) Turnkey, construction, management, production, concession, revenue-

sharing, and other similar contracts; 
(f) Intellectual property rights; 
(g) Licenses authorization, permits and similar rights conferred pursuant to 

domestic law; and 
(h) Other tangible or intangible, movable or immovable property, and related 

property rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges; 
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 เดิมทีถอยคําที่ใชใน Bilateral Investment Treaty (BIT) ปกติจะนิยาม Investment วา 
“investment brought into, derived from or directly connected with investments brought 
into the territory of any Contracting Party by nationals or companies of any Contracting 
Party and which are specifically approved in writing and registered by the host country” 
 และเดิมทีนั้นการอนุมัติการลงทุนเปนอํานาจของรัฐเจาบาน (Host country) ใน
สนธิสัญญาจะระบุไวอยางชัดแจงวา “Each Contracting Party will endeavor to admit in its 
territory, in accordance with its legislation, the investment of capital by nationals or 
companies of the other Contracting Party…….” “Investment owned by, or under the 
management or effective control by nationals or companies of each Contracting 
Party…..” แตตอไปไทยตองใหสิทธิการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในระดับ Pre-establishment แกนัก
ลงทุนอเมริกัน 
 
มาตรา 2 Relation to other chapters 

ถึงแมจะมีถอยคําที่ดูดีวา 1. In the event of any inconsistency between this chapter 
and another chapter, the other chapter shall prevail to the extent of this inconsistency. ก็
ตาม แตโอกาสที่ chapter ตอ chapter จะขัดกัน per se นั้นยาก สิ่งที่จะขัดกันมักเปนประเด็น
ภายใน chapter เอง เชนการลงทุนที่ถูกกฎหมายคุมครองส่ิงแวดลอมส่ังหามน้ัน จะถูกหยิบมา
พิจารณาใน chapter การลงทุนมิใช chapter สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะถือวาเปน 
indirect expropriation หรือไมนั้นจะพิจารณาเปนกรณีไป ไมไดอยูในขอบทส่ิงแวดลอมแต
ประการใด และจะโยงมาที่ dispute settlement โดยกลไกอนุญาโตตุลาการเพราะเปนเรื่อง
เก่ียวกับปญหาการลงทุนวาจะกระทําไดหรือไม สวนกรณีที่ขัดตอกฎหมายสิ่งแวดลอมก็เปนไป
ตามกฎหมายส่ิงแวดลอม กลาวคือเพราะขัดตอกฎหมายส่ิงแวดลอมจึงลงทุนตอไป หรือดําเนิน
ธุรกิจตอไปไมได 

มาตรการและขอบทในขอบทการลงทุนไมนําไปปรับใชกับการนําพันธบัตร หรือ
หลักทรัพยใดๆที่จะตองนํามาวางเปนประกันในการใหบริการ คาบริการ 
 
มาตรา 3. National Treatment  

มาตรา 3.1,  3.2  ใหนํา National treatment มาปรับใชในขั้น pre-establishment ทําให
นักลงทุน และการลงทุน ไทยและสหรัฐมีฐานะท่ีเทาเทียมกัน โดยไมตกอยูภายใตขอกําหนด
เก่ียวกับการคัดสรร นักลงทุน และการลงทุน ตลอดจนมาตรการทางการลงทุนอ่ืนใด (TRIMS) 
ไมอาจจะนํามาเปนเง่ือนไขในการรับการลงทุน หรือเง่ือนไขในการสงเสริมการลงทุน ซึ่งหลาย
ทานอาจจะเห็นวาTRIMSก็เหมือนกับที่กําหนด ใน FTA นั้นแทจริงแลว FTA กาวลวงไปกวาน้ัน
มาก TRIMS-Plus โดยผานกลไกของ Negative Approach เพราะไมวา TRIMS จะนํามาใช 
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ไมไดก็ตามแตอํานาจอธิปไตยของรัฐดาน Core Sovereignty ไมไดถูกกระทบ แต FTA จะกาว
ลวงเขามาถึง Core Sovereignty ดวยถาไทยไปตกลงผูกพันตามนั้น 
มาตรา 3.3 ใหไทยให National Treatment แกนักลงทุนสหรัฐเชนเดียวกับที่ใหกับคนชาติที่
ลงทุนแมในระดับทองถิ่น สหรัฐไดบทเรียนมาจากจีน conflict of law ระดับ 
 
มาตรา 4 Most-Favored-Nation Treatment 

มาตรา 4.1, 4.2 ใหไทยตองใหการปฏิบัติเย่ียงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งแกนัก
ลงทุนและการลงทุนสหรัฐเชนเดียวกับที่ใหแกชาติชาติอ่ืนๆ ซึ่งยอมรวมทั้งที่ไทยไดใหแกนัก
ลงทุนและการลงทุน อ่ืนๆภายใตความตกลงระดับภูมิภาคใดๆ หรือ ระดับทวิภาคีใดๆ เชน 
ภายใตความรวมมือ อาเซียน ตามโครงการ AIA, AFAS, เปนตน เทากับสหรัฐตองการ 
ASEAN-Plus อีกดวย 

ไทยไดสงวนที่จะไมใหความผูกพันในระดับภูมิภาคอยูภายใตมาตรา 4 แตตองดูตอไป
วาในทายที่สุด อเมริกายอมตามหรือเปลา และคาดหมายไดวาไมยอม 

 
มาตรา 5 Minimum Standard of Treatment 

ใหนํากฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศมาปรับใช ซึ่งกวางขวาง และสวนใหญ
วิวัฒนาการจากโลกตะวันตกและประเทศที่พัฒนาแลว หรืออีกนัยหน่ึงไปยกเลิก A New 
International Economic Order ในชวง De-colonization ที่เคารพอธิปไตยของรัฐเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิของคนชาติทางดานเศรษฐกิจ สหรัฐเรียกรองการคุมครองอยาง
เต็มที่ “Fair and Equitable treatment”, Full protection and security” “Do not deny 
justice…process embodied in the principal legal system of the world” “…to provide the 
level of police protection required under custom international law” และการปฏิบัติที่ดีกวา
ที่สุดระหวาง NT, MFN, Minimum standard 

มาตรา 5.3 หากสหรัฐปฏิบัติผิดในขอบทใดๆ หรือพันธะภายใตความตกลงใดๆ (ที่
สหรัฐมิไดเปนภาคีดวย) ไมถือวาสหรัฐปฏิบัติผิดพันธะกิจภายใตสนธิสัญญาน้ี 

สรุป คือ ไทยใหสิทธิใดๆที่ดีกวา มีประโยชนกวาตองใหสหรัฐดวย สวนขอพันธะใดๆที่
สหรัฐไมตองการผูกพันดวยโดยไมไดเปนภาคี ไทยจะไปบังคับใหตองปฏิบัติตามไมได รับแตสิ่ง
ดีๆตองการไดแตสิทธิ แตปฏิเสธหนาที่ 

ขอ 4. ไทยตองรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหายใดๆ แมเกิดขึ้นเพราะการใชกําลัง 
สงครามกลางเมือง เหตุจลาจลใด ดังน้ันหากในอนาคตเกิดคนไทยลุกฮือขึ้นมาทําลายโรงงาน 
การลงทุน การเดินประทวง ทําลายทรัพยสินใดๆ เกิดเหตุจลาจลไมวาไทยจะใชความสามารถ
อยางเต็มที่ในการเขาควบคุม ดูแล ภายใตกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดชอบของ
รัฐ (State Responsibility) แลวก็ตามรัฐบาลไทยก็ตองรับผิดชอบเสมอ เหตุสุดวิสัยไมเปน
ขอยกเวนหากไทยยอมตกลงรับ 
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กรณีที่นาเปนหวงอยางมาก คือ กรณีที่รัฐวิสาหกิจ สาธารณูปโภคทั้งหลายที่จะแปรรูป
เปนของเอกชนแตตอมาเม่ือมีการเปดเสรี ยอมมีโอกาสอยางมากที่จะตกอยูในกํามือของนัก
ลงทุนตางชาติ ที่เหนือกวาดวยทุน และเทคโนโลยี ไมวาจะเปน ไฟฟา ประปา รถไฟ โทรศัพท 
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นในตางประเทศทํากันเปนปกติก็จริง ไมใชเรื่องแปลก แตถา
ประเทศไทยทําน้ันแตกตางจากตางประเทศอยางมาก เพราะเหตุผลดังตอไปน้ี 

รัฐวิสาหกิจเหลาน้ีเปนบริการสาธารณะ ที่มีการลงทุนสูง โดยธรรมชาติเปนการลงทุนใน
ตลาด Oligopolistic Market หรือบางประเทศเปน Natural Monopoly ตลาดเชนน้ีโดยธรรมชาติ
มีการแขงขันไดนอยราย โอกาสที่กิจการตกเปนของตางชาติมีมากกวาจะตกอยูในมือคนไทย ใน
ตางประเทศการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังอยูในมือนักธุรกิจคนชาติ เงินยังคงหมุนเวียนอยูใน
ประเทศ หรือเปนผลประโยชนของชาติ แตหากรัฐวิสาหกิจของไทยแปรรูปแลว ไปตกอยูในมือ
ตางชาติ ผลกําไรที่ผูประกอบการทําได ยอมถูกนําสงออกนอกประเทศ และ การทําธุรกิจคือการ 
Maximise Profit เงินทุนตางๆที่ลงทุนก็ตองถอนทุนคืนพรอมกําไร สงออกนอกประเทศหมด 
ตามพันธะภายใต FTA เรื่อง Freely fund transfer 

ในปจจุบันพลังงานทดแทนยังไมไดพัฒนาไปมากนัก การขาดแคลนพลังงาน ทําให
โอกาสที่ตางชาติซึ่งไดกิจการเหลาน้ีไป ยอมนําเอาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมาใชอยางไมตอง
สงสัย ซึ่งการลงทุนชนิดน้ีสูงมากหากคนไทย ไมปรารถนาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เกิดการ
ตอตาน รัฐบาลก็ตองรับผิดชอบในทุกกรณี หากตองยอมใหสราง ประเทศไทยก็เสี่ยงกับ โศรก
นาฏกรรมเชนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอโนบิลในรัสเซีย ที่เทคโนโลยีสูงมากแลวยังพลาด
ไดคนตายไมรูเทาไหร บาดเจ็บและเปนมะเร็งจํานวนมหาศาล เหมือนโดนระเบิดปรมาณู หาก
ไมยอมใหสรางรัฐบาลก็ตองชดใชทรัพยสิน พรอมดอกเบี้ยมากมายมหาศาล ที่คนไทยทุกคน
ตองแบกรับภายใตขอตกลงเรื่องการชดเชยการเวนคืน ยึดทรัพย 

รัฐบาลไมอาจควบคุม หรือกําหนดราคาคาบริการได ผูบริโภคจะตองแบกรับคาใชจาย
สูงมาก คนยากจนจะลําบาก 

การแขงขันที่จะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค การไดประโยชนจาก Comparative 
Advantages และจาก Economy of Scale ไดจริงๆน้ัน Competitor ตองมีศักยภาพพอ ๆ กัน 
หาก คูแขงคนหนึ่งเปน Champion อีกคนเปนเด็กพิการขาดอาหาร ยอมไมมีโอกาสแขงขันไดใน
ทุกกรณี ที่สําคัญไมมีโอกาสไดแขงดวยเพราะถูกตัดโอกาสในการพัฒนาในระยะยาวดวย เด็ก
ขาดอาหารคนนี้อาจจะถือถาดทองคําในมือก็ยังถูกแยงชิงเอาไปไดดวยกําลัง 

คําวาประโยชนทางเศรษฐกิจน้ันบทนิยามเปนสิ่งสําคัญ มีแตเงิน และวัตถุ แตขาด
คุณภาพชีวิต จิตใจหยาบชา สังคมตกต่ํา ชองวางระหวางคนจนและคนรวยสูงเกินไป ชีวิตคน
จํานวนหนึ่งไมมีสภาพเปนมนุษย เงินของคนรวยก็ไมสามารถจะเยียวยาสังคมได 

จงคิดใหดีๆ อยูอยางสมถะ พอเพียงตามแนวพระราชดําริ รักษาแผนดินไทยไวให
ลูกหลานไดอยูอยางมีความผาสุกนานๆ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญาไทยเอาไวให
ยั่งยืน พัฒนาคนไทยใหมีปญญามาก แนวทางการพัฒนาแบบย่ังยืน Sustainable Development  
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เปนสิ่งที่เหมาะกับคนไทย ไมตองโตใหเร็วหวือหวา แตวาขางในกลวง แลวแมแตแผนดินก็ไม
เหลือไวใหคนไทยอยู ขาวก็ตองซ้ือกิน อยางน้ีจะสุขหรือ 

แผนดินนี้จึงตองการบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริตเปนสําคัญ และมีปญญาในการนํารัฐนาวาไป
อยางม่ันคง ไมตองตกเปนทาสใครเพราะคนไทยเกิดและตายบนแผนดินไทย ไมหนีไปไหน และ
สหรัฐอเมริกาไมเปดเสรีเร่ือง Labor Movement คนไทยไปอเมริกาไมไดนอกจากการลงทุน ซึ่ง
โอกาสนอยกวามากนัก One way Investment- One way preferential treatment 

นักลงทุนอเมริกาผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปหมดแลวเหลือแผนดินที่วางเปลาไว
เบื้องหลังใหคนไทย กับสภาพมลพิษ มลภาวะ สิ่งแวดลอมถูกทําลาย 

ขอ 5. กําหนดใหฝายไทยตองรับผิดทุกประการในการใชอํานาจตามกฎหมายไมวาจะ
โดยการบังคับ หรือโดยอํานาจตามกฎหมายก็แลวแต (5(a), 5 (b) ไทยตองใหการชดใชอยาง
เดียวกับการชดใชคาเสียหายจากการยึดทรัพย ตามหลัก Prompt, adequate, and effective วา
ดวยการยึดทรัพย 

หากไทยไมคุมครอง หรือคุมครองบกพรอง ไมมีประสิทธิภาพ เรื่องทรัพยสินทางปญญา
ในทุกกรณีไทยก็ตองรับผิดชอบ หากไทยไมดูแลเรื่องโรงงานไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ไทยก็
ตองรับผิดชอบ และอาจจะตองชดเชยแบบเดียวกับการเวนคืน ยึดทรัพย 

ขอ 6. Expropriation and Compensation 
จะไมมีการยึดทรัพยทั้งทางตรงและทางออม เวนแต เพ่ือประโยชนสาธารณะ ไมเลือก

ปฏิบัติ มีการชดเชยอยางเต็มที่ และเปนไปตามกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 
5.1-5.3 
 
มาตรา 6.2.b 

สวนการชดเชยตองกระทําโดยทันทีไมลาชา กอนการยึดทรัพย หรือเวนคืนจะไดกระทํา
ขึ้น (before the expropriation took place) ในวันที่ยึดทรัพย ในราคาตลาดตามมูลคาของทรัพย
ที่ถูกยึดน้ัน ไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาใดๆ และการชดเชยตองสามารถนําเงินสงออกนอก
ประเทศไดโดยเสรี ตองสามารถแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินที่แลกเปลี่ยนไดดวย และตองชดเชย
พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมตามทางการพาณิชย ซึ่งไมไดระบุไว ใครจะกําหนด เอาอะไร
เปนเกณฑกําหนด ตั้งแตวันที่เวนคืน ยึดทรัพย จนถึงวันที่ไดชดเชยจนเรียบรอย 

ปญหาเก่ียวเนื่องของผลในมาตรานี้คือ กรณีที่มีการตีความวา การที่นักลงทุน และการ
ลงทุนสหรัฐถูกยึดทรัพยทางออมน้ัน หากไดกระทําไปแลว ยอมตกอยูภายใตบังคับในมาตรานี้ 
ไทยยอมตองเสียดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่ถูกตีความวายึดทรัพยทางออม ฉะนั้นนอกจากไทย
จะตองรับผิดชดใช คืนทรัพยตามหลักการเวนคืน ยึดทรัพยแลว ยังตองโดนเรียกรองใหชําระ
ดอกเบี้ยดวยโดยอัตโนมัติ เทากับการเวนคืน ยึดทรัพยทางออมน้ันจะโดนเรียกเก็บดอกเบี้ย
เสมอ ไดมีการเจรจายกเวนตรงนี้หรือไม? 
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มาตรา 7 Transfers 
การโอนเงิน หรือผลประโยชนใดๆออกนอกประเทศสามารถกระทําไดโดยเสรี และไมถูก

จํากัด และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามอัตราทองตลาดในเวลาทีท่ําการโอน 
ปญหาที่เชื่อมโยง คือ ประเด็นเรื่อง อะไรคือการลงทุน เพราะผลของกําไรจากการลงทุนโอนได
ทุกชนิด จึงตองทราบวา การลงทุนกวางขวางแคไหน ผลประโยชนจากการลงทุนก็กวางขวางแค
นั้น การโอนเงินจึงสามารถกระทําไดโดยไมจํากัดหากการลงทุนถูกนิยามไวไมจํากัด 
 
มาตรา 8 Performance requirements 

มาตรการทางการลงทุนที่ถูกกําหนดหามภายใตมาตรา 8 นี้กวางกวา TRIMS และที่จริง
แลว TRIMS เพียงแตยกตัวอยางของ TRIMS เทาน้ันและอยูภายใตสิทธิในการเสนอขอเจรจาได
หลังจากผานชวงเปลี่ยนผาน และ TRIMS นั้นหามเฉพาะที่รัฐเจาบานกําหนดไวเปนเง่ือนไขเพ่ือ
รับการลงทุน หรือสงเสริมการลงทุน แตตาม FTA นั้น ไมวาจะกําหนดเปนเง่ือนไข (มาตรา 8.2) 
หรือ แมไมไดกําหนดเปนเง่ือนไขการรับการลงทุน (มาตรา 8.1) ก็กระทําไมได โดยเหตุนี้
ประโยชนที่ควรจะไดจากการลงทุนแกประเทศเจาบานเชน การถายโอนเทคโนโลยี การพัฒนา
วิทยาการ การบริหารการจัดการ การตลาดหรือมาตรการอ่ืนๆที่ไทยเคยใชเพ่ือสงเสริมการ
ลงทุนจึงไมเปนประโยชนอีกตอไป  

ยิ่งกวาน้ันที่เคยคิดวาการลงทุนเปนการดึงเม็ดเงินเขาประเทศน้ันก็ไมไดเปนเชนน้ัน 
เพราะทุกบาททุกสตางคที่นําเขามาในประเทศน้ัน ในที่สุดจะถูกสงออกไปทั้งหมดพรอมกับกําไร
ที่มากกวาก็ได จะไมเหลืออะไรสําหรับแผนดิน และคนไทย ทุนหมุนเวียนที่คงเหลือในประเทศก็
เปนไปเพื่อการดําเนินการธุรกิจที่เปนไปเพื่อประโยชนของเจาของบริษัท (To maximize profit)  

แมจะปรากฏในวรรค 3 (a) วาไมเปนขอหามที่จะกําหนดมาตรการบางประการเพื่อการ
กําหนดที่ ที่ทําการผลิต ใหบริการ ฝกหัดคน พนักงาน จางงาน กอสราง ติดตั้งอุปกรณ วัสดุ 
เคร่ืองมือ หรือเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ก็ตาม แตก็เพ่ือประโยชนโดยสวนเดียวภายในการ
ดําเนินการของผูประกอบการ ภายในองคกรเทาน้ันมิใชเพ่ือประโยชนของสังคมไทยโดย
สวนรวม รวมทั้งขอ 3(b) ไมใหนําวรรค 1 (b) มาปรับใชในการถายโอนเทคโนโลยี 
ขบวนการผลิต หรือความรูอ่ืนใดแกบุคคลในประเทศเจาบานก็ตาม ก็เปนเพียงผลประโยชนของ
องคกรธุรกิจโดยตรงเทาน้ัน 

มาตรา 8.3 (c) นั้นอนุญาตใหกําหนดมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม adopting or 
maintaining measures, including environmental measures” ก็จริงแตไมไดกลาวถึงการ
บังคับตามมาตรการทางสิ่งแวดลอมดวย ยิ่งกวาน้ันขอบทการลงทุนกําหนดไวชัดเจนวา
มาตรการดังกลาวตองไมขัดกับความตกลง FTA นี้ “law and regulations that are not 
inconsistent with this Agreement” จะเห็นไดวานักลงทุนกับปญหาสิ่งแวดลอมยอมตกอยู
ภายใตขอบทการลงทุนหากกระทบการลงทุนและเกิดเปนขอพิพาทขึ้น ตามมาตรา 5.5 (a), (b) 
ประกอบมาตรา 4 (a) Annex B. 
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มาตรา 9 Senior Management and Boards of Directors 
สนธิสัญญากําหนดหามที่จะมีขอจํากัดในเรื่องสัญชาติของผูบริหารที่ไทยเคยกําหนดไว

เพ่ืออํานาจในการควบคุม บริหาร และ ดูแลองคกรธุรกิจ จึงกลาวไดวาไทยไมมีโอกาสเปน
เจาของบริษัทตางชาติ เพราะไทยไมสามารถกําหนดอัตราสวนการถือครองหุนในบริษัท 
Limitation of Equity Ratio อีกตอไป ตางชาติสามารถเปนผูถือครองหุนได 100%และไมมี
โอกาสเปนคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ไทยเคยทําได 

มีผูโตแยงวาไทยเราก็ไดเคยใหสิทธิในการถือครองหุน 100% มาแลวไมมีอะไรตอง
กังวลน้ันเปนเร่ืองที่ตองทําความเขาใจวาโดยหลักกฎหมายทั่วไปเรามีขอจํากัดในเรื่องการถือ
ครองหุนไมเกินอัตราสวนขางมาก 49: 51 มาโดยตลอดจนกระทั่งการมีมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนที่อนุญาตใหตางชาติถือครองไดมากกวาอัตราที่กําหนด ไดถึง 100% แตตองอยูภายใต
ขอกําหนดในเรื่องของการสงเสริมการลงทุน มีเง่ือนไขตางๆมากมายเชน ขอกําหนดในเรื่อง 
Local content requirement, Export, Allocation of investment, etc. และอีกกรณีคือภายใต 
Hanoi Plan ของความรวมมืออาเซียน และ Short Measures เพ่ือกระตุนการลงทุน หลังวิกฤต
ทางการเงินที่ผานมานั้น อยางไรก็ตามกฎหมายเหลาน้ันลวนแตเปนมาตรการชั่วคราว และ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งจะยกเลิกเม่ือไหรก็ได ไมเปนกฎหมายที่ออกมาถาวร สวนผลของFTA นั้น
จะทําใหไทยตองออกกฎหมายมาอนุวัตการตามขอผูกพันในสนธิสัญญา 
 แมจะมีขอโตแยงวาถึงแมมีกฎหมายกําหนดอัตราสวนการถือครองหุน 49-51 % ก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไดในหลายรูปแบบก็จริงแตสิ่งเหลาน้ันยอมเปนการ
กระทําผิดเจตนารมณของกฎหมาย หรืออีกนัยหน่ึงกระทําผิดกฎหมาย หากมีการตรวจสอบและ
พบ ยอมเปนการกระทําผิด อยางนอยบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมยอมมีหิริโอตัปปะ เกรงกลัว
ไมกลากระทํา หรือหากใจหยาบกลากระทําก็ตองคอยหวาดกลัวภัยวาจะถูกตรวจพบการกระทํา
ผิดกฎหมายน้ันๆ จึงไมเหมือนกันอยางแนนอน 

แมวามาตรา 9.2 จะอนุญาตใหกระทําไดแตตกอยูภายใตขอกําหนดที่วาตองไมทําให
อํานาจการบริหารจัดการเหนือการลงทุนตองสูญเสีย หรือดอยลงไป จึงเห็นไดวาในทางปฏิบัติ
ยอมยากท่ีจะปฏิบัติตามไดยิ่งโอกาสที่นักลงทุนเปนเจาของทั้งหมด ยอมไมมีโอกาสที่คนไทยจะ
เขาไปกาวกายได 
 
มาตรา 10 Investment and Environment 

ถึงแมถอยคําในขอบทดังกลาวจะอานแลวดูดีก็ตามแตตองตกอยูภายใตบริบทที่วา 
“Measure otherwise consistent with this Chapter” 
 
มาตรา 12 Non-Conforming measures 

หลังจากสนธิสัญญามีผลบังคับแลวรัฐภาคีจะไมใชมาตรการในการใหนักลงทุนขาย หรือ 
จําหนายจายโอน ถอนการลงทุน ดวยเหตุผลที่เก่ียวกับสัญชาติของนักลงทุน 
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มาตรา 14 การยุติขอพิพาทซ่ึงใหสิทธิเอกชนในการฟองรองรัฐไดโดยตรง 
ทําใหรัฐบาลไทยมีโอกาสถูกฟองเปนหม่ืน เปนพันลานไดโดยงาย เชนที่เกิดขึ้นใน 

เม็กซิโก แคนาดา หรือ รัฐอาจจะหาทางออกโดยยอมแพเพ่ือแลกกับการที่จะไมตองถูกฟองโดย
เอกชน ยอมไมออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เปนการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม หรือคนชาต ิ
หรือยอมยกเลิกกฎหมายที่มีอยูแลว เชนนี้อํานาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติก็ถูกกระทบไปดวย 
 ขอที่นาสังเกตคือนักลงทุนตางชาติมีสิทธิมากกวานักลงทุนไทยในการฟองรัฐได
เน่ืองจากเปนสิทธิของนักลงทุนตางชาติ ภายใตขอกําหนดในเรื่องการคุมครองการลงทุนตาง
ดาว 

ขอ 5. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเปนที่สุดและผูกพันรัฐภาคี และรัฐภาคีตอง
ปฏิบัติตามคําชี้ขาดโดยพลัน และในขอ 6 รัฐภาคีจะไมเรียกรองหักกลบกับเงินที่จะไดรับจาก
การชดเชย 
 
มาตรา 15 การนําขอพิพาทสูการอนุญาโตตุลาการ ในขอพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาใน
พันธกรณีภายใตสนธิสัญญา ผิดสัญญาการลงทุน หรือผิดหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการลงทุน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการลงทุน และนักลงทุนไมวากรณีใดๆ ไมวา
ทางตรง หรือทางออม 

รับรองกฎ ระเบียบของ UNCITRAL, ICSID, New York Convention, การบังคับการให
เปนไปตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ศาลไทยตอง enforce arbitration award ใหโดยไมตอง
พิจารณาคดีซ้ํา โดยเหตุที่ Arbitration Award นั้นไมมีผลบังคับทางกฎหมายในตัวเองเปน 
Pacta Sunt Servanda การไมปฏิบัติตาม Arbitration Award จึงเปนเพียงการผิดสัญญาเทาน้ัน 
ดังนั้น FTA จึงเรียกรองใหศาลไทยบังคับการตาม Arbitration Award ใหดวยโดยพลัน 
 
มาตรตา 16 Consent of each party to arbitration 

โดยเหตุที่อนุญาโตตุลาการ จะตองไดรับการยินยอมจากคูภาคีจึงตองใหรัฐภาคีใหความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษร  

และใหเปนไปตามบทบัญญัติ ICSID เรื่องเขตอํานาจเหนือการชี้ขาดขอพิพาท  
รวมทั้งใหบังคับการตาม New York Convention ดวย 
 
มาตรา 21 Governing Law 

ใหใชกฎหมายระหวางประเทศ, กฎหมายที่คูภาคีตกลง, ที่กําหนดไวในสัญญา หรือถา
ไมไดตกลงไวใหใชกฎหมายขัดกันของกฎหมายระหวางประเทศ  
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การตีความภายใตขอบทเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทใหเปนอํานาจของคณะกรรมาธิการ
รวม และคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองสอดคลองกับความเห็น หรือการตีความของ
คณะกรรมาธิการ  และหากคณะกรรมาธิการไม ใหคํ าตัด สิน  ให อํานาจตกเปนของ
อนุญาโตตุลาการ 
 
มาตรา 25 ขอ 10 ใหถือวาขอพิพาทท่ีเสนอตออนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาน้ีใหถือวาเปน
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นทางการคา พาณิชย ทั้งน้ีตามวัตถุประสงคแหงมาตรา 1 ของ New York 
Convention 

“A claim that is submitted to arbitration under this Section shall be considered to 
arise out of a commercial relationship or transaction for purpose of Article I of New York 
Convention” 
 
มาตรา 29 แมจะมีมาตรการจํากัดการสงออกเงินเม่ือมีภาวะเสียดุลทางการเงินก็ตามแตกลับตก
อยูภายใตมาตรการของ IMF จะตองคํานึงถึงเศรษฐกิจ และความเสียหายทางเศรษฐกิจของอีก
ฝายหนึ่ง 

Annex A Customary International Law นิยามกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
ซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก โดยเฉพาะการคุมครองนักลงทุนตางดาวตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

ไมมีโอกาสไดเห็น หรือศึกษา Annex ตางๆ ซึ่งถือเปนสาระสําคัญย่ิง 
ไมมีโอกาสเห็น General definition, Entry into force, consent to be bound by State 

Expropriation Annex B 
4. (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in 

a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by- case, 
fact-based inquiry that considers, among other factors: 
 (i) the economic impact of the government action, 
 (ii) 
 (iii) the character of the government action 
 
 ไมมีโอกาสเห็นสนธิสัญญาท้ังฉบับนั้นเสี่ยงมากเพราะตองอานทั้งฉบับ ไมทราบวามีขอ
บทใดที่อาจจะกระทบขอบทอ่ืน เชนนักลงทุนอาจจะได Double wind fall benefit จากการ
สงเสริมการลงทุน เชน การยกเวนภาษี และขณะเดียวกันก็ไดรับสิทธิประโยชนตาม FTA ดวย 
หรือประเด็นการลงทุนกับเรื่องวิ่งแวดลอม เปนตน 
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 ปญหาดานภาษีอากร ไทยไดทําขอสงวนเรื่องกฎหมายภาษีอากรไวรัดกุมเพียงใด
มิฉะน้ันการลงทุนที่ควรจะตองใหภาษีอยูในอํานาจอธิปไตยของไทยจะตกอยูภายใตการขนเงิน
ออกนอกประเทศ และไมตองเสียภาษี ทั้งจากผลของ Tax Planning, Tax Avoidance, Tax 
Haven, Conduit Company etc. รายไดของชาติคือภาษีอากรหากรัฐบาลไมไดเก็บภาษีเต็มเม็ด
เต็มหนวย ชาติก็ไมเหลืออะไร และไมมีงบประมาณมาพัฒนาประเทศชาติ 

นอกจากน้ีภายใตสนธิสัญญาที่ญี่ปุนทํากับประเทศอ่ืน ในลักษณะ สนธิสัญญาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ ที่ไทยทํากับญี่ปุน (อาจจะปรากฏในความตกลง ไทย-ญี่ปุนดวย) การเรียก
เก็บภาษีอาจถือวาเปนการเวนคืนยึดทรัพยทางออมได ซึ่งหากไทยไดทํากับญี่ปุน อเมริกายอม
ไดประโยชนอยางเดียวกันภายใตหลัก MFN ดวย ในประเด็นน้ีกําลังพยายามหา Text มาดูเพ่ือ
ยืนยันขอมูล 
 
2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายในกระบวนการทําสนธิสัญญาอํานาจอธิปไตย
ของรัฐ 

1) กระบวนการเจรจา ทําสนธิสัญญา: การมีสวนรวมของภาคสวนที่ถูกกระทบโดยตรง
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการทําสนธิสัญญาที่เ ก่ียวของกับผลประโยชนของ
ประเทศชาติ และ ประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะ FTA สงผลกระทบตอโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของชาติ ทําใหเปนระบบ Capitalism ที่เนนการเปดเสรีเต็มรูปแบบ TNCs จะเปนผูกุม
อํานาจทางเศรษฐกิจ ลดบทบาทอํานาจรัฐ ลดการเขามากํากับดูแลของรัฐ ลดอุปสรรคจาก
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ทําใหผูประกอบการที่เปนคนชาติซึ่งดอยกวาในเรื่องทุน เทคโนโลย ี
การบริหารจัดการไมอยูในภาวะที่แขงขันได และเกี่ยวของกับทุกภาคสวนของสังคม จึงควรที่จะ
ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาดูแล ตลอดจนภาคสวนน้ันๆโดยตรง เขามามีสวนรวมในการ
พิจารณามากกวาขาราชการประจําเพียงสวนเดียว ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะใช Professional 
โดยตรงในแตละเรื่อง โดยเฉพาะนักกฎหมายท่ีเชี่ยวชาญในแตละเรื่องจริงๆ มาดูแลในสวน
ตางๆน้ันโดยตรง 
 

2) ขั้นตอนการแสดงเจตนา ยินยอมของรัฐในการผูกพันตามสนธิสัญญา (Consent to 
be bound by a treaty expressed by signature, ratification, acceptance or approval etc) 

การแสดงเจตนายินยอมผูกพันสนธิสัญญาโดยรัฐ ซึ่งอาจจะกระทําไดหลายวิธีนั้น ไดแก 
การลงนาม การใหสัตยาบันหลังจากลงนามแลว การใหความเห็นชอบ การยอมรับ เปนตน ไทย
ควรที่จะตองตกลงใหสนธิสัญญานั้นผูกพันรัฐโดยวิธีการใหสัตยาบันหลังจากลงนามแลว มิใชให
ผูกพันทันที เม่ือลงนาม เพ่ือเปนโอกาสที่ไทยจะไดพิจารณาขอบทที่ จะถูกบังคับใช ที่ถูกตอง
แทจริง (Authentic Text) เพราะกอนหนาน้ันทุกฝายไมอาจจะทราบวาสนธิสัญญามีสาระอยางไร 
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บาง จริงๆจนกวาจะไดมีการ Authentication เสียกอน จึงควรใหเวลารัฐบาลโดยหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และประชาชนพิจารณา ชั่งนํ้าหนัก สวนไดและเสีย ใหรอบคอบกอน และไมควรจํากัด
เวลาในการใหสัตยาบัน เพราะสหรัฐอเมริกาเองก็เคยใชเวลาในการตัดสินใจใหสัตยาบันนานกวา 
40 ปก็มีในสนธิสัญญาที่สหรัฐอเมริกาไดลงนามไวแลว 

การทํา FTA นั้นตองนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา (และภาคสวนที่เก่ียวของ) เพ่ือ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ และ การใหสัตยาบันสนธิสัญญา จึงจะกระทําไดโดยตองใหรัฐสภา
เห็นชอบในสนธิสัญญาน้ันเสียกอน (โปรดดูขั้นตอนในการทําสนธิสัญญา) 
 

3) ความไมเทาเทียมกันในอํานาจตอรองระหวางการเจรจา ที่ไทยตองเปนฝายยอมรับ
ขอบทที่สหรฐัอเมริกาเสนอมาเพียงฝายเดียว Take it or leave it ไมอาจจะเจรจาบนพื้นฐานที่
เทาเทียมกัน ผิดหลักการเจรจาของรัฐที่มีอํานาจอธิปไตยทีเ่ทาเทยีมกันในประชาคมโลก การ
ยอมตามสหรัฐอเมริกาในทกุขอบทเทากับยอมรับอํานาจอธิปไตยทีเ่หนือกวาของสหรัฐ กลาวคอื
ยอมรับกฎหมายของสหรัฐทั้งที่ขัดตอกฎหมายของไทย เชนกฎหมายสิทธบิัตร ตลอดจนการที่
ไทยตองแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายของชาติจํานวนหลายฉบบัเพ่ืออนุวัตการตามสนธิสัญญาให
เปนไปตามกฎหมายอเมริกาน้ันเทากับอธิปไตยทาง บริหาร นิติบญัญัติ และตลุาการถูกกาวลวง
โดยออม ศาลไทยก็ตองชวยบังคับการตามกฎหมายอเมริกาใหอเมริกาไปดวยทางออม 
 

4) เม่ือรัฐผูกพันตามสนธิสัญญาแลวตามกฎหมายระหวางประเทศ รัฐตองปฏิบัติตาม
สนธิสัญญา รัฐจะปฏิเสธความผูกพันโดยอางวาการทําสนธิสัญญาขัดตอกฎหมายภายในไมได
ตามมาตรา 27 ประกอบมาตรา 46 อนุสัญญากรุงเวียนนา 1969 เวนแต มาตรา 46 กําหนดวา
การขัดตอกฎหมายน้ันๆเปนที่เห็นประจักษแลว หรือกฎหมายน้ันเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ไทย
จึงพึงตระหนักวาการลงนามในสนธิสัญญาแลวผูกพันรัฐทันทีนั้นอันตรายอยางยิ่งและจะอาจตอง
รอการสิ้นผลการคุมครองที่จะตองรอเวลาอีกอยางนอย 10 ป กวาความผูกพันจะหมดสิ้นเพราะ 
ถึงแมการยกเลิกสนธิสัญญาจะกระทําไดทันที แตบริษัทที่เขามาลงทุนอาจจะไดผลประโยชน
ตามสนธิสัญญาตอไปอีก 10 ป หรือตามที่รัฐภาคีจะตกลงกันหากอเมริกาไดสิทธิตาม MFN 
(ทั้งน้ีเน่ืองจากไทยลงนามในสนธิสัญญาคุมครองการลงทุนอาเซียนที่มีขอบทวา Article XIII (2) 
This agreement shall thereafter continue in force unless terminated by any Contracting 
Party giving not less than six months written notice through diplomatic channels. 
Provided however that in respect of investments made while the Agreement was in 
force. Its provisions shall continue in effect with respect to such investment for a period 
of ten years after the date of termination and without prejudice to the application 
thereafter of the rule of international law. 

และขณะเดียวกันอเมริกาก็ไดขอใหไทยให MFN แกอเมริกาดวย นักลงทุนตาม
สนธิสัญญาขางตนไดสิทธิดังกลาวหากนักลงทุนอเมริกาไดสิทธิ MFN ก็ยอมไดสิทธินี้ดวย) 
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5) หากรัฐผูกพันตามสนธิสัญญาแลว สนธิสัญญาจะมีผลบังคับเหนือรัฐทั้งประเทศไม

อาจจะแบงแยกได ทั้งน้ีตามมาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ซึ่งบัญญัติวา “Unless a 
different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding 
upon each party in respect of its entire territory. 
 

6) ขอบท เก่ียวกับ Entry into force, Withdrawal, Authentic Text, Consent to be 
bound by State, Modification, Amendment ในสนธิสัญญาเปนอยางไร ตองพิจารณาดวย 

 
3) ทฤษฎีกฎหมายวาดวยการเปดเสรี 

1) ยังมีการเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยางมากเกี่ยวกับ Negative Approach, Positive 
Approach และ Negative List เพราะวาไมวาจะเจรจากันบนทฤษฎี Negative or Positive 
Approach ก็สามารถที่จะมี Negative list ได ซึ่งมีความหมายสองลักษณะคือ Negative List ที่มี
ฐานะเปน Exception (General exception, Specific Exception, Sectoral Exception etc) กับ 
Negative List ที่เปนบัญชีที่ไมเปดแตจะคอยๆเปดตามหลัก Stand still and Roll Back สวน 
Negative List ที่เปน Exception นั้นไมจําเปนตองเปดเพราะเปน Exception อยูนอกเหนือความ
ผูกพันที่จะเปดเสรี 

2) รูปแบบการเปดเสรีมีมากมายหลายรูปแบบไมจําเปนตองทําเปน Package หรือ 
Across the Board ก็ได โดยหันไปทําเปนแบบ Sectoral Liberalization ตามแตที่เราพรอมที่จะ
แขงขัน และเปด เชนจีนและอินเดีย ที่ไมยอมตามที่สหรัฐอเมริกาเสนอทุกรูปแบบ หรือเปดแบบ 
Positive approach ที่เปดเฉพาะ Positive List 

3) การใหการปฏิบัติแบบ National Treatment and Most-Favored-Nation Treatment 
นั้นสามารถมีขอยกเวนได ไมตกอยูภายใตความผูกพันของ FTA ไทยควรเสนอขอยกเวน 
NT/MFN ในเรื่องที่สําคัญ 

4) Core Sovereignty เปนสิ่งที่สามารถกําหนดยกเวนได เพราะเปนอํานาจอธิปไตย
ของรัฐที่ไมอาจกาวลวงได 

 
4) จุดออนของการเจรจา ทํา FTA Thai-US 

1) การยอมทํา FTA อยางที่สหรัฐเรียกรองทุกประการน้ันนับวาเปนการขาดวิสัยทัศน 
และ ผิดพลาดเชิงนโยบายอยางยิ่ง 

2) ประเทศไทยจะมีความเขมแข็งและมีอํานาจตอรองที่ดีกวาภายใตกรอบการเปดเสรี
พหุภาคี ใน WTO หรือ แมแตภายใตกรอบของอาเซียน โดยการพัฒนากรอบ แหงกฎเกณฑที่
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพกวาโดยมีกลุมประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเปนกลุมพลังรวมกัน 
และอาเซียนเปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภายในภูมิภาค 
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3) การตกลงภายใต WTO เปรียบเสมือนการตีตั๋วนั่งแถวเดียว ไมมีใครนั่งบังใครแมบาง
คนสูง บางคนต่ํากวา แตการทํา FTA เหมือนการตีตั๋วยืน ที่มีราคาแพงกวาแตตองเขยงเกงกอย 
บางคนสูง บางคนต่ํา บางคนยืนแถวหนา บางคนยืนแถวหลัง บางคนมีที่เสริมฐานที่ยืน แลวแต
ใครจะเจรจาโดยมีอํานาจตอรองสูงกวากันในบางประเด็น 

4) การทํา FTA จึงเปนการทําลายระบบกฎเกณฑการคาโลก กรอบการคาโลกที่อยูบน
พ้ืนฐานของกฎหมาย Rule-Based System มาสูกรอบของการตอรอง เปน Preferential 
Trading System 

5) การเจรจา FTA  แบบ “ปะติดปะตอ” Patchy Work นั้นไมเพียงพอที่จะพัฒนา และ
การปราศจากกรอบระเบียบและกลไกที่ดีเพียงพอทางการคาและการลงทุนน้ันทําใหไทยมีแตจะ
เสียเปรียบ และจะเพิ่มความหายนะแกประเทศชาติ 

6) สหรัฐยอมไมเจรจาในสิ่งที่ไดอยูแลว ยอมเจรจาในสิ่งที่ดีกวา และยังไมได แมวา
อเมริกาถือวา FTA เปนการเจรจาจาก 0 ก็ตามแตสิ่งใดที่อเมริกาไดตามกรอบอ่ืน หรือตาม
กฎหมายอ่ืนใดแลวยอมไมตองเจรจา จึงไมควรประเมินวาประเทศไทยก็เปดอยูแลว มีอยูแลว
เปนการเขาใจผิด FTA เปน WTO-Plus, ASEAN-Plus, TRIPS-Plus, TRIMS-Plus และสหรัฐ
ยอมตองการยกเลิก บัญชี 1 ที่ไทยสงวนไว ซึ่งเกี่ยวกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม การ
ประมงในทะเลอาณาเขต การทําไร ทําสวน ทํานา แบบ Massive Plantation ขอน้ีทําใหไทย
สูญเสียแผนดิน 

7) FTA ไดกระทําอยางเรงรีบ ใชเวลานอยที่สุดในบรรดาประเทศท้ังหลายที่ทํา FTA 
การทําวิจัยเพียงไมก่ีเดือน และลวนแตวิจัยจากทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรโดยไมไดศึกษาจาก
ภาคสวนที่เก่ียวของโดยตรงทางปฏิบัติ และศึกษาจากกรอบเกา Rule of the Game เกา ยอม
ไมสะทอนผลในอนาคตจากเกณฑใหม 

8) ไมมียุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่ดี ผิดหลักการรวมมือทางเศรษฐกิจเพราะการรวมมือ
ทางเศรษฐกิจตองการกรอบที่รองรับทุกอยาง เชน EU แต FTA  ถูกผลักดันโดยนโยบาย
ตางประเทศที่ไรเหตุผลทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 

9) ขาดการเตรียมพรอมเพ่ือเปดรับการเปดเสรีอยางแทจริง การแขงขันที่สูไมได ไมใช
นโยบายที่ถูกตอง สังเกตไดวาการเปดเสรีที่ไดผลดีทุกฝายจะเปนการเปดเสรีระหวาง หรือใน
กลุมประเทศที่มีความเทาเทียมทางเศรษฐกิจ ดังน้ันทุกฝายจะไดประโยชนจากการแขงขัน แต
การเปดเสรีที่ฝายหนึ่งเหนือกวาทุกดาน อีกฝายสูไมไดทุกดานยอมไมบรรลุเปาหมายของการ
เปดเสรีแตอยางใด 

10) ไมมีการกําหนดทิศทางเชิงนโยบายในการเจรจา ไมรูวาประเทศชาติตองการอะไร 
ไมมีการปรึกษาภาคสวนที่เก่ียวของที่ทั่วถึง ยาวนานเพียงพอ ไมมีการปรึกษาสภา และ 
ประชาชน ตลอดจนองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ 
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11) การยอมแลกกับการที่ไดเขาสูตลาดอเมริกาเพียงเล็กนอย กับสิ่งที่ไทยตองสูญเสีย
ไปน้ันไมคุม ไมวาการเขาสูตลาดอเมริกาในเรื่องสินคา หรือเรื่อง รานอาหารไทยนั้น เล็กนอย
มาก และ Redundancy เพราะตลาดอเมริกาเปดอยูแลว (อัตราภาษีนําเขา 0-3.5%) และจะลด
เปน 0% ไปเองภายใต GATT/WTOอุปสรรคทางภาษีไมใชเร่ืองสําคัญ แตอุปสรรคที่สําคัญคือ 
Non-tariff Barrier, Unilateral Measures, SPS Measures, Anti-Dumping ที่เปนอุปสรรค
มากกวาแตสหรัฐไมเปดใหเรา แมเร่ืองรานอาหารไทยก็ไมใชสิ่งใหมแตอยางใด และหลักฐานก็
คือการที่ไทยไดดุลการคาสหรัฐจากกรอบเดิมที่เปนอยู และสหรัฐจะมาปดตลาดที่เคยเปดอยูแลว
ไมได ภายใตกรอบของ WTO ไมไดตามหลัก NT/MFN แตไทยตองแลกกับการที่สหรัฐตองการ
เขามาลงทุนเพ่ือการสงออกเองและการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการเปดเสรีดาน
บริการซึ่งทําประโยชนมากกวาการคาสินคา คิดเปน 60-70% ของผลประโยชนทั้งหมด อีกทั้ง
การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ โหดรายตอคนไทยเชน เร่ืองสิทธิบัตรยา วิธีการ
รักษาพยาบาล เพราะแมแต TRIPS ยังสงวนไวไมใหสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาล 
ดวยเหตุผลทางมนุษยธรรม และศีลธรรม 

12) การเขาสูตลาดไทยของสหรัฐที่มากกวาที่เคยเปนเชนหามปดปายเร่ือง GMO เพื่อ
สงสินคา GMO เขาตลาดไทย และสินคาที่ไทยเคยผลิตและจําหนายในไทยไดก็ตองกลายมาเปน
การนําเขา แมสินคาที่เปน labor intensive เพ่ือฟนฟู Sunset Industry ของสหรัฐเองดวย 

13) การนําเขาสินคา GMO  โดยไมมีการปดปายนั้น ทําใหสินคาที่ปนเปอนวัตถุดิบที่มี 
GMO ในสินคาที่ผลิตเพื่อการสงออกนั้นไมสามารถพิสูจนและรับรองการปลอด GMO ได ซึ่งทํา
ใหสินคาไทยอาจจะถูกปฏิเสธในตลาด EU และ ญี่ปุนได ทําใหสูญเสียตลาดอ่ืน 

14) การเปดเสรีแบบ negative approach ซึ่งหากมีการเปดการคาบริการหลายภาค
สวนตามที่อเมริกาตองการแกผูประกอบการอเมริกาน้ัน ไทยไมอยูในฐานะที่แขงขันได 

15) FTA ทําใหไทยตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับ การลงทุน มาตรการการลงทุน 
ถูกยกเลิกกลไกในการควบคุมตลาดเงิน เชน short-term capital controls, investment 
incentives เปนตน 

16) FTA ทําใหไทยตองรับ WTO-plus commitments เก่ียวกับ intellectual-property 
protection, covering patents, data exclusivity, plant varieties, copyright, compulsory 
licensing and other issues เชนการตรวจรักษา วินิจฉัยโรคก็ตองจดทะเบียนสิทธิบัตรทําให
แพทยไมสามารถใชวิธีการรักษาคนไขไดอีกตอไปตองตกอยูภายใตสิทธิบัตรที่ตองเสียเงินทั้งสิ้น 
คนไขที่ยากจนจะลําบากมาก ยาจะแพงมาก อุตสาหกรรมยาภายในประเทศจะลมละลาย 

17) นักลงทุนสหรัฐสามารถเขาถึงตลาดการจัดซ้ือ จัดจาง the government-
procurement market; เร่ืองแรงงาน และสิ่งแวดลอม labour and environmental standards; 
and cross-cutting disciplines to make domestic regulation เพ่ือการไมเลือกปฏิบัติ และ
โปรงใสสําหรับอเมริกา 
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18) ขอเรียกรองเหลาน้ีทําใหไทยตอง overhaul กฎหมายไทยอยางมโหฬารถายอม
ตามที่อเมริกาเรียกรองทุกประการ 

19) การเจรจาฝายสหรัฐไมไดใหความสําคัญแกไทยเทาที่ควร ที่จะทําใหไทยได
ประโยชนในเรื่องการเขาถึงตลาดสหรัฐ เชน การเกษตร  การอุดหนุน, การทุมตลาด SPS 
measures, การไมเปดตลาดแรงงาน การใชกฎแหลงกําเนิดของสินคาที่ไทยเสียเปรียบ rules of 
origin ทําใหไทยไมไดประโยชนจาก FTA เลย เพราะกฎแหลงกําเนิดของสินคาที่เปนสินคา
สงออกที่สําคัญของไทยไมไดมีวัตถุดิบภายในประเทศ ตองนําเขาเชนปลาทูนา ปลาหมึก เปน
ตน ทําใหสินคาเหลาน้ีไมมีแหลงกําเนิดในไทยจึงไมไดประโยชนจาก FTA ที่ใหอัตราภาษีต่ํา 
หรือเปน 0%ตามที่สหรัฐให ไทยยังตองเผชิญกับมาตรการฝายเดียวในการขัดขวางการเขาถึง
ตลาดอเมริกา ของสินคาไทย และไทยตองแขงกับคูคาในตลาดอเมริกาเองอีกดวย การเปดตลาด
อเมริกาจึงไมไดเปดจริงๆ ในสิ่งที่เปนอุปสรรคเลย 

20) อเมริกาไมไดเปดตลาดแรงงานแกไทย แตคนสหรัฐอเมริกาเขาตลาดไทยไดจาก
การลงทุน 

21) นั่นยอมหมายถึง การไดประโยชนฝายเดียวของอเมริกาเทาน้ัน “FTA is a one-
sided deal.”  

22) และทายที่สุด รายการแนบทายเกี่ยวกับภาคสวนที่เปดเสรี เปดอยางไร แคไหน 
ภายใตเง่ือนไขอะไร หรือไมมีเง่ือนไขอะไรยังเปนความลับอยู ภาคสวนตางๆเตรียมตัวไมได 
 
5) ภาคสวนที่นาเปนหวง 

1) ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เชน กรณีการทําเหมืองทองคํา ที่ทําใหแผนดินไทยราพนา
สูรไปเปนหม่ืนไร และทิ้งหลุมไซยาไนดที่ใชในการสกัดแรทองคํา ซึ่งเปนสารพิษที่อันตรายไว
บนแผนดินไทยที่ซึมลงแหลงนํ้าใหคนไทยไดด่ืมกินทั่วๆกันหรือการสํารวจ ขุดเจาะนํ้ามัน แกส
ธรรมชาติ ในแผนดินไทยแทๆแตไทยตองซื้อแกสในราคาแพงๆจากนักลงทุนเหลาน้ัน ควรหัน
มาใชระบบ Profit Sharing Agreement เชน Sarkarine Oil Project ในรัสเซีย ที่รัสเซียไมยอม
ใหนักลงทุนไดประโยชนฝายเดียวและเมื่อส้ินสัญญาตองเปนของรัฐหมด 

2) ประเด็น ทรัพยสินทางปญญา 
3) ภาคการเกษตร ทั้งการนําเขาสินคาเกษตร และการเกษตรมหภาค การเกษตรกับ IP 

protection 
4) การศึกษา มอมเมาเยาวชน ลางสมอง ไรวัฒนธรรมของชาติ 
5) การแพทยและสาธารณสุข 
6) อุตสาหกรรมที่แขงขันไมได 
7) การทองเท่ียว โรงแรม การขนสง Logistic 
8) วิชาชีพทั้งหลาย 
9) การลงทุนภาคบริการ 
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10) ปญหา Privatization กิจการที่เปนสาธารณูปโภค การเขาสูตลาดหลักทรัพย การ
ถือครองโดยตางชาติ เพราะเปนกิจการที่เปน Natural Monopoly หรือเปนตลาด Oligopolistic 
ไรการแขงขัน ใครไดก็แสวงหาประโยชนสูงสุด Maximize Profit 

11) ปญหาตลาดทุน ตลาดเงิน การลงทุนระยะส้ัน เงินไหลเขา ไหลออกอยางรวดเร็ว 
เกิดวิกฤตการทางการเงินไดงาย 
6) การเตรียมพรอมเพ่ือการเปดเสรทีี่พอเหมาะอยางเปนระบบ 

1) ปฎิรูปกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและมาตรการ การลงทุน 
2) เปดตลาดบริการในบางภาคสวนที่ใหการแขงขันเปนประโยชนตอประเทศชาติ 
3) ปฎิรูปกฎหมายภายในที่เก่ียวกับการคา เชน ระบบภาษีศุลกากร ภาษีเงินได การ

บริหารจัดการ ระบบการจัดซ้ือ จัดจาง ระบบเทคโนโลยี ระบบมาตรฐานอาหารและเครื่อง
อุปโภคบริโภค ระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ระบบการคุมครองผูบริโภค กฎหมายและ นโยบายการแขงขันที่เปนธรรม การ
จัดการรัฐวิสาหกิจ  จัดการกับระบบคอรรัปชั่น มาเฟย กรอบของกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับ
การคา การลงทุน ที่โปรงใส และคาดเห็นได 

4) ตั้งขอสงวนในสวนที่กระทบตอภาคสาธารณะ และบริการสาธารณะ 
5) ไมรับการเรียกรองเรื่อง IP Protection โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิบัตรยา การ

วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
6) มีมาตรการปองกันการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา

ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ 
7) พัฒนาศักยภาพคนไทยอยางยั่งยืน การศึกษาที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
8) พัฒนาตามรูปแบบ Sustainable Development 

 
7) สรุปปญหาทางดานกฎหมาย 

1) Coverage ของสนธิสัญญา FTA 
2) บทนิยามของ “นักลงทุน” กับ “การลงทุน” 
3) ปญหากระบวนการทําสนธิสัญญาการมีผลผูกพัน การเร่ิมมีผลบังคับใช การมีผล

ของสนธิสัญญาชั่วคราว การแกไขเพ่ิมเติม การแกไขเปลี่ยนแปลง การสิ้นผลของสนธิสัญญา 
Coverage ของสนธิสัญญา การบอกเลิกสนธิสัญญา การตั้งขอสงวน การมีผลของสนธิสัญญาตอ
ประเทศท่ีสาม 

4) ปญหากระบวนการเจรจา 
5) ปญหาอธิปไตยของชาติ ทั้งทางดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
6) ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม  
7) ปญหาการยุติขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
8) Negative List, Sensitive List กับ Negative Approach , Positive Approach 
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9) ประเด็นการเวนคืนยึดทรัพย 
10) ประเด็นการตั้งขอยกเวน และ ขอสงวนตางๆ 
11) Liberalization Model: Sectoral, Investment Control,  Selective Liberalization, 

Regional industrialization programme, Mutual national treatment, Combined national 
treatment/Most-Favoured-nation treatment” (NT/MFN), Hybrid model” 

12) ประเด็นปญหากฎหมาย และนโยบาย เก่ียวกับการแขงขันที่เปนธรรม ปญหาการ
บังคับใชกฎหมาย และ ปญหา Natural Monopoly 

13) ปญหาเก่ียวกับภาษีทางตรง และทางออม Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax 
Planning 

14) การทํากรอบของกฎหมายตองเปนแบบ Comprehensive ไมใชการตอรองเรื่อง
ผลประโยชน เปนจุดๆเพราะไทยจะเสียเปรียบ 
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2.4 บทดานการเกษตร 
คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 

 
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA ในเร่ืองการเปดเสรีการเกษตรที่เก่ียวโยงกับเร่ือง

สิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงคสําคัญของสหรัฐในการเจรจาเรื่องสินคาเกษตรตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

Trade Promotion Authority  ของสหรัฐ (Sec. 2102 ขอ b (10) –(A) )  คือ การเปดเสรีการคา
ขายสินคาเกษตร เพ่ือใหสามารถสงสินคาเกษตรของสหรัฐไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 

กรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองการเกษตร 
ตามเอกสารที่ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภาสหรัฐ มีดังนี้ 

การคาสินคา 
- มุงขจัดภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการคาระหวางประเทศ

ไทยและสหรัฐฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยยินยอมใหมีชวงเวลาปรับตัวในรายการสินคา
ที่อาจสรางความกระทบกระเทือนตอการนําเขา 

- ใหมีการขจัดอุปสรรคการคาที่ไมใชภาษีตาง ๆ ในประเทศไทยที่มีตอสินคาสงออก
ของสหรัฐฯ รวมถึงอุปสรรคอันเกิดจากการออกใบอนุญาตสินคาเกษตรกรรมและสินคาอ่ืน ๆ  
ขจัดการบริหารอันมีลักษณะจํากัดโดยใชขอกําหนดโควตาทํานองอัตราภาษี ขจัดขอจํากัดทาง
การคาที่ไมเปนธรรมอันจะมีผลกระทบตอเทคโนโลยีใหม ๆ ของสหรัฐฯ และ ใหขจัดมาตรการ
อันเปนการจํากัดใด ๆ ที่ผูทําธุรกิจสงออกของสหรัฐฯ บงชี้ได 

- มุงขจัดการปฏิบัติใด ๆ ของรัฐบาลอันเปนผลเสียตอสินคาสงออกประเภทเนาเสียได 
หรือ สินคาทางเกษตรกรรมตามฤดูกาลของสหรัฐฯ และในขณะเดียวกันใหมีการปรับมาตรการ
ปลดปลอยในการนําเขาสินคาสูสหรัฐฯ ตามความเหมาะสมดวย 

- ใหมีการปฏิบัติมาตรการใด ๆ รวมกับประเทศไทย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สหรัฐฯในการประชุมองคการการคาโลก ในอันที่จะขจัดการใหเงินอุดหนุนเพ่ือการสงออกสินคา
เกษตรกรรม  แตยังใหคงสิทธิในการจัดหาความชวยเหลือดานอาหารอันสุจริต และ สงวนการ
พัฒนาตลาดสินคาเกษตรกรรมของสหรัฐฯ และโครงการใหสินเชื่อเพ่ือการสงออกไดอยู 

- ใหสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมของสหรัฐฯ เขาสูตลาดไทยไดเฉกเชนเดียวกันกับที่
สินคาไทยเขาสูตลาดของสหรัฐฯ 
 

การศุลกากร กฎวาดวยแหลงที่ผลติ และความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย 
- มุงใหมีกฎระเบียบเพ่ือกําหนดใหการปฎิบัติงานของการศุลกากรของไทยเปนไปอยาง

โปรงใส มีประสิทธิภาพและเสมอตนเสมอปลาย และเพื่อใหกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ การ
พิจารณา การวินิจฉัยและคําส่ังทางศุลกากร ไมเปนที่สรางอุปสรรคในการดําเนินการการคา
ระหวางประเทศโดยไมคาดคิด 
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- มุงใหมีกฎวาดวยแหลงที่ผลิต และ วิธีการในการใชกฎดังกลาว รวมทั้งขอกําหนดเพ่ือ
ตั้งรับกรณีการกระทําเพ่ือเลี่ยงเร่ืองตาง ๆ ขึ้น เพ่ือใหเกิดความมั่นใจไดวาสินคาที่เขาขาย
เทาน้ันที่จะมีสิทธิในอัตราภาษีแบบพิเศษภายใตสนธิสัญญาการคาเสรีเทาน้ันที่จะไดรับการ
ปฏิบัติเชนวา โดยไมกอใหเกิดปญหาในการคาโดยไมจําเปนดวย 

- มุงใหมีขอกําหนดเพ่ือความรวมมือกันกับประเทศไทยในเรื่องของการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการศุลกากรและเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการคาส่ิงทอและเครื่องนุงหม
ดวย 
 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary :SPS) 
- มุงใหประเทศไทยยืนยันอีกคร้ังในขอตกลงของการประชุมองคการการคาโลกในเรื่อง 

SPS และใหประเทศไทยยกเลิกมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ใด ๆ ที่ไมสมเหตุสมผล
ลงดวย 

- มุงใหมีการเสริมสรางความรวมมือกันกับประเทศไทยในขอตกลงเกี่ยวกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ขององคการการคาโลก และ ใหมีการเสริมสรางการประสานงาน
กับประเทศไทยในองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติ และ 
ขอเสนอแนะใด ๆ ที่เก่ียวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดวย 
 

ในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ รอบที่ผานมาเก่ียวกับสินคาเกษตรและมาตรการ
สุขอนามัย คณะเจรจาทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนขอมูลเร่ืองของระบบภาษีและมาตรการปองกัน 
(Safeguard Measures) ของแตละฝาย ทั้งสองฝายเห็นชอบกรอบโครงสรางหลักของบท SPS 
วาตองยึดหลักระเบียบปฏิบัติของ SPS ภายใต WTO และใหมีการสรางกลไกการดําเนินงานที่
ชัดเจน เชนการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่ออํานวยความสะดวกตอการคาสินคาเกษตรและ
อาหารระหวางกันอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ผลจากการเจรจาในรอบที่ 3)  

ในเรื่องการขอเปดตลาดสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ฝายสหรัฐเสนอใหมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการดานเทคโนโลยีชีวภาพและเรื่องที่เก่ียวของกับดาน SPS ในการเจรจารอบที่ 4 ซึ่ง
ฝายไทยไมขัดของที่สหรัฐจะจัดการสัมมนาเพื่อใหขอมูลและความรูดานสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของสหรัฐ แตไดยืนยันทาทีเดิมที่จะไมมีการเจรจาในเร่ืองการเปดตลาดสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประเด็นที่ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงกันได เชน ไทยตองการใชการเจรจาเปดตลาด
ในลักษณะ Positive List เปนการเปดตลาดเฉพาะสาขาที่ระบุไววาตองการเปด ในขณะที่สหรัฐ
ตองการใชการเจรจาเปดตลาดในลักษณะ Negative List คือ เปดตลาดทุกสาขายกเวนในบาง
กิจกรรมที่มีการระบุเปนขอจํากัดการเปดตลาด 
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2) กฎระเบียบและการดําเนินงานดานการเกษตรของไทยในปจจุบัน ( ในประเด็นที่
เก่ียวโยงกับเร่ืองสิ่งแวดลอม ) 

2.1) การคาขายสินคาเกษตรระหวางไทยกับสหรัฐ 
สหรัฐเปนประเทศคูคาสินคาเกษตรที่สําคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งของไทย โดยมูลคา

การสงออกสินคาเกษตรของไทยไปสหรัฐสูงเปนอันดับสองรองจากญี่ปุน ในป 2547 การสงออก
สินคาเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตวและประมง) มีมูลคา 42,095  ลานบาท และสินคา
อุตสาหกรรมเกษตร มีมูลคา 56,095 ลานบาท ( ยอดรวมทุกสินคามีมูลคา 622,723 ลานบาท) 
ในขณะที่ไทยนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐมากกวาจากประเทศอ่ืนๆ  

ในสินคาสงออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาที่มีมูลคาสูงสุด 10 ลําดับแรกนั้น มีสินคา
เกษตรอยู 2 รายการ คือ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป (อันดับ 5) และ กุงสดแชเย็น แชแข็ง 
(อันดับ 9) 

รายการสินคาสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในกลุม “เกษตร” 10 ลําดับแรก ในป 2547 
เรียงตามมูลคาการสงออก ไดแก กุงสดแชเย็น แชแข็ง, ยางพารา, ขาว, สัตวน้ําจําพวกครัสตา
เซียน, เนื้อปลาสดแชเย็น แชแข็ง, ปลาหมึกสดแชเย็น แชแข็ง, ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง, ผลไม
สดแชเย็น แชแข็งและแหง, กลวยไม และใบยาสูบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.3) 

 
ตารางที่ 2.3 : รายการสินคาเกษตรสงออกไปสหรัฐ 10 อันดับแรก 
รายการ มูลคา (ลานบาท) 
1. กุงสดแชเย็น แชแข็ง 14,998 
2. ยางพารา 13,227 
3. ขาว  6,298 
4. สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียน  1,158 
5. เน้ือปลาสดแชเย็น แชแข็ง 826 
6. ปลาหมึกสดแชเย็น แชแข็ง  913 
7. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  720 
8. ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง  678 
9. กลวยไม  512 
10. ใบยาสูบ  433 
รวม 39,767 
ที่มา : ขอมูลศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย, พ.ย.2548 
 
สําหรับรายการสินคาสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในกลุม “อุตสาหกรรมเกษตร” 10 

ลําดับแรก ในป 2547 เรียงตามมูลคาการสงออก ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป, ผลไม
กระปองและแปรรูป, ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ, อาหารสัตวเลี้ยง, ผักกระปอง 



 บทท่ี 2-61 

และแปรรูป, สิ่งปรุงรสอาหาร, ผลิตภัณฑขาว, หมากฝร่ังและขนมที่ไมมีโกโกผสม, เครื่องด่ืม 
และ น้ําตาลทราย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.4) 

 
ตารางที่ 2.4 : รายการสินคาอุตสาหกรรมเกษตรสงออกไปสหรัฐ 10 อันดับแรก 
รายการ มูลคา (ลานบาท) 
1. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  35,838 
2. ผลไมกระปองและแปรรูป  11,737 
3. , ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ  1,799 
4. อาหารสัตวเลี้ยง  1,356 
5. ผักกระปองและแปรรูป  1,268 
6. สิ่งปรุงรสอาหาร  930 
7. ผลิตภัณฑขาว  832 
8. หมากฝร่ังและขนมที่ไมมีโกโกผสม  367 
9. เคร่ืองด่ืม  242 
10. น้ําตาลทราย  187 
รวม 54,560 
ที่มา : ขอมูลศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย, พ.ย.2548 
 

2.2) อัตราภาษีสินคาเกษตรของไทยและสหรัฐ 
ประเทศไทยการมีกําแพงภาษีเฉลี่ยสูงคอนขางสูงในแถบเอเซีย (รอยละ 23.6) โดยกวา

รอยละ 43 ของสินคาเกษตรของไทยมีอัตราภาษีสูงกวารอยละ 20    สินคาที่มีอัตราภาษีสูงมาก
ไดแก เน้ือสัตว ผลิตภัณฑนม น้ําตาล เครื่องด่ืมและแอลกอฮอล เปนตน   สวนสหรัฐมีอัตรา
ภาษีศุลกากรของสินคาเกษตรโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 7 ซึ่งยังสูงกวาอัตราของสินคา
อุตสาหกรรมมาก   ในจํานวนนี้ สินคาเกษตรของสหรัฐหลายรายการเชน ยาสูบ ผักและผลไม 
พืช น้ํามัน  ยังมีอัตราภาษีสูงกวารอยละ 100    และสินคาสงออกที่สําคัญของไทยเชน สับปะรด 
ปลาและผลิตภัณฑปลา ผักและผลไมถูกจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 10-30  นอกจากน้ี สหรัฐยัง
มีอัตราภาษีตามสภาพ (specific tax rates) จํานวนมาก (746 รายการเทียบกับ 34 รายการของ
ไทย)  อัตราภาษีตามสภาพนี้จะแปรผันตามมูลคาสินคาซ่ึงกอใหเกิดปญหาความไมแนนอนแกผู
นําเขา  (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2546) 30 

 
 
 

                                                 
30 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.2546. บทสรุปรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการทําความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ. 
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2.3) การใชมาตรการที่มิใชภาษี ( Non-Tariff Barrier ) 
มาตรการทางการคาที่มิใชภาษีตามการจัดกลุมของ UNCTAD มี 7 กลุม ไดแก  

มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุมทางการเงิน มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ 
มาตรการควบคุมปริมาณ มาตรการก่ึงผูกขาด มาตรการทางเทคนิค และนโยบายของรัฐบาล
อ่ืนๆ  

มาตรการทางการคาที่ มิใชภาษีที่ มีผลเก่ียวโยงกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม คือ 
มาตรการทางเทคนิค (Technical Measures) เชน มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(SPS)  

ประเทศไทยใชมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีหลายประเภท โดยมาตรการที่ใชมาก
ที่สุด คือ มาตรการทางเทคนิคกับสินคาเกษตรและอาหาร ซึ่งใชรอยละ 78.5 ของจํานวนสินคา
ทั้งหมดในกลุม สําหรับสหรัฐ ใชมาตรการทางเทคนิคมากที่สุด และใชมากที่สุดในกลุมสินคา
เกษตรและอาหาร มีการใชรอยละ 61.9 ของจํานวนสินคาทั้งหมดในกลุม ( Ando and Fujii, 
2003) 31 
 จากการที่สหรัฐใชมาตรการที่มิใชภาษีตอสินคาเกษตรไทยจํานวน 260 คร้ัง ในป 2542 
เปนมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชคิดเปนรอยละ 35 ของมาตรการทั้งหมด เปน
มาตรการดาน TBT รอยละ 3 โดยท่ีสหรัฐเปนประเทศท่ีใชมาตรการท่ีมิใชภาษีตอสินคาเกษตร
ไทยมากเปนอันดับที่ 5 ของประเทศทั้งหมด คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 รองจากสหภาพยุโรป (17 
%) เกาหลีใต(14 %) กลุมประเทศอาเซียน(13 %) และญี่ปุน(11 %) ตามลําดับ 
 มาตรการ SPS เปนอุปสรรคที่สําคัญตอสินคาเกษตรไทยในตลาดสหรัฐ สินคาเกษตรที่
ประสบปญหาดานสุขอนามัยมีหลายชนิด เชน มังคุด มะมวง ลําไย ลิ้นจ่ี สับปะรด ไกปรุงสุก 
เปนที่คาดหวังวา การทํา FTA จะเปนโอกาสใหสหรัฐยอมรับสินคาไทยเขาสูตลาดสหรัฐมากขึ้น 
โดยจะมีการจัดตั้งกลไกความรวมมือดาน SPS เพ่ือแกปญหา SPS/ Food Safety ระหวางกัน 
การจัดทําความตกลงการยอมรับรวมกัน ( Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในการ
ตรวจสอบมาตรการ SPS 
 
2.4) นโยบายและกฎระเบียบของไทยเรื่องการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

นโยบายของไทยที่เก่ียวของกับเร่ืองการเกษตรและสิ่งแวดลอม มีใน 2 ลักษณะ คือ 
นโยบายดานการพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 32 และนโยบายดานการ
ควบคุมดูแลสารเคมีการเกษตร 

                                                 
31 Ando and Fujii.2003. Hidden Trade Protection : Estimating Tariff Equivalents of Core and Non-
core Non-Tariff Measures in the APEC Member Economics. 
32 ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน  เปนวิถีเกษตรกรรมที่ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและดํารงรักษาไวซึ่งความสมดุล
ของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและพอเพียงความจําเปนพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
เกษตรกรและผูบริโภค พ่ึงพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจ รวมท้ังเอ้ืออํานวยใหเกษตรกรและชุมชนทองถ่ิน
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นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ประเทศไทยได
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มีนโยบายปรากฏ
ชัดเจนทั้งในนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายและ
แผนในระดับกระทรวง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายและแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ภายใตแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

ตัวอยางเชน ในนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ได
ระบุชัดเจนวา จะสงเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย  และ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

สําหรับนโยบายและการดําเนินงานดานการควบคุม ลดการใชสารเคมีการเกษตร เพ่ือ
ปองกันและลดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 
พฤษภาคม 2548 เห็นชอบขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (ป 2547) โดยมีสาระสําคัญ คือ 
การลดการใชสารเคมีการเกษตร หามนําเขาสารเคมีการเกษตรที่มีอันตรายรายแรง ฯลฯ 

ในระดับกระทรวง มีแผนแมบทที่เปนกรอบสําหรับการดําเนินงานเพื่อการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข เชน แผนแมบทการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2545-2549, แผนแมบท
พัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติฉบับที่ 2, แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหาร
เปนตน 
 ในดานกฎหมาย ประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการควบคุมดูแลผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากภาคเกษตรกรรม แตมีกฎระเบียบที่เก่ียวโยงกับการกํากับดูแลผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากการเกษตร ไดแก พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการควบคุมสารเคมี
การเกษตรปรากฏอยูในหลายมาตรา ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดแก
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. กําหนดใหมีการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดทองที่เพ่ือหามการครอบครอง การจําหนาย หรือการใชวัตถุอันตรายอยางหน่ึง
อยางใดก็ได ทั้งน้ีมาตรา 18 ไดแบงประเภทวัตถุอันตรายออกตามความจําเปนแกการควบคุม
ดังนี้  

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขาการสงออก หรือการ
มีไวในครอบครอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
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(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือ
การมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดดวย 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือ
การมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ
อันตราย กําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย
ดังกลาว 
 นอกจากนี้มาตรา 20 ยังบัญญัติใหใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(1) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุวิธีตรวจและทดสอบ
ภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก การขายการขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การ
ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือ
การอ่ืนใดเก่ียวกับวัตถุอันตราย เพ่ือควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ
ประกอบดวย 

(2) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดตาม (1) 

(3) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสารสําคัญในวัตถุอันตราย 
(4) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว 
(5) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 36 

 
 ในสวนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
เก่ียวของกับเรื่องการเกษตรในแงของการควบคุมปองกันปญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตร เชน การใชมาตรการประกาศ “เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม” ตามมาตรา 43 ซึ่ง
กําลังมีการพิจารณาดําเนินงานอยูในกรณีปญหาที่เกิดขึ้นการใชสารเคมีการเกษตรจํานวนมาก
ในการปลูกสวนสมเปนพ้ืนที่ขนาดใหญบริเวณพื้นที่ตนนํ้าลําธารในภาคเหนือ เปนตน 
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3) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
3.1) ความตกลงดานการเกษตร ใน WTO 

ความตกลงวาดวยการเกษตร (Agreement on Agriculture) เปนความตกลงที่จัดทําขึ้น
จากผลการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย มีแกนหลักสําคัญ 3 ประการ คือ การเขาถึงตลาด การลด
อุดหนุนการผลิตภายใน และการลดอุดหนุนการสงออก โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง มีการใชมาตรการเปดตลาดขั้นต่ํา (minimum access) และกําหนดอัตรา
ภาษีศุลกากร (tariffication) แทนมาตรการจํากัดการนําเขา และกําหนดใหประเทศสมาชิกตอง
กําหนดอัตราภาษีศุลกากรขั้นสูงสําหรับสินคาเกษตรทั้งหมดดวย 

ประการที่สอง ยอมใหมีการอุดหนุนภายใน (Domestic Subsidy) ได แตมีเง่ือนไขให
ตองลดการอุดหนุนลง 

องคการการคาโลก ไดจําแนกประเภทของมาตรการอุดหนุนภายในประเทศออกเปน 3 
กลอง ตามขนาดของอิทธิพลที่บิดเบือนการคาและการผลิต 

(1) Green Box  มาตรการอุดหนุนในกลองนี้ไดรับการยกเวนไมตองทําขอผูกพันลดการ
อุดหนุน เปนมาตรการที่มีผลขางนอยหรือไมมีผลบิดเบือนการคาและการผลิต รวมทั้งตองไมมี
ผลสนับสนุนดานราคาแกผูผลิต และเปนการอุดหนุนที่ทําผานโครงการของรัฐและใชเงินของรัฐ
เทาน้ัน รายละเอียดของมาตรการตาม Green Box อยูในภาคผนวก 2 ของความตกลงวาดวย
การเกษตร ตัวอยางเชน การวิจัย การควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรค การฝกอบรม ความ
ชวยเหลือในการปรับโครงสรางที่ใหผานทางโครงการการเลิกใชทรัพยากร การจายเงินภายใต
โครงการสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

(2) Amber Box  การอุดหนุนทุกมาตรการในกลองนี้มีผลบิดเบือนการคาและการผลิต 
รวมทั้งมาตรการสนับสนุนดานราคาและสนับสนุนโดยตรงตอปริมาณการผลิต แตมีขอยกเวนไม
ตองลดการอุดหนุนถาเปนไปตามเงื่อนไข เชน เกณฑการอุดหนุนขางนอย (de minimis) ที่
กําหนดในขอ 6.4 ของความตกลงวาดวยการเกษตร, มาตรการชวยเหลือของรัฐทั้งทางตรงและ
ทางออมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคชนบทซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา  

(3) Blue Box มาตรการอุดหนุนในกลองน้ีเปนมาตรการอุดหนุนภายในประเทศที่
จายเงินโดยตรงใหกับผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ือจํากัดการผลิต เปนมาตรการที่ไมอยูภายใตบังคับ
ของขอผูกพันที่ตองลดการอุดหนุนภายใน ทั้งน้ีตองมีหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ 6.5 คือ 
เปนการจายเงินตามพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตตอหนวยที่กําหนดไวแลว โดยจํานวนเงินที่จาย
ไมเกินรอยละ 85 ของระดับการผลิตที่ใชเปนปฐาน หรือเปนการจายเงินตามจํานวนหัวปศุสัตวที่
กําหนดไวแลว   
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ประการที่สาม มีกติกาหามการอุดหนุนสินคาสงออก (Export Subsidy) ชนิดใหม สวน
การอุดหนุนการสงออกที่เคยทํามาแลว สามารถอุดหนุนตอไปได แตตองมีการลดงบประมาณ
และจํานวนสินคาที่ไดรับการอุดหนุน 

ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาสามารถปฏิบัติเปนพิเศษและแตกตางจากประเทศท่ีพัฒนา
แลว (Special and Differential Treatment) เชน เง่ือนไขเวลา ปริมาณการคุมครอง การลด
ปริมาณการอุดหนุน เปนตน 

สําหรับประเทศไทย มีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการเกษตร ดังนี้ 
 การปรับลดภาษี : ไทยตองลดภาษีสินคาเกษตรทุกรายการรวม 740 รายการ โดย

เฉลี่ยรอยละ 24 ภายใน 10 ป (ภายในป 2547) อัตราภาษีโดยเฉลี่ยของประเทศไทยกอนที่จะ
ลดอยูในระดับรอยละ 49 

 การปรับเปลี่ยนมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรเปนมาตรการโควตาภาษี : ดําเนินการ
กับสินคา 23 รายการ ไดแก น้ํานมและนมปรุงแตง, นมผงขาดมันเนย, มันฝรั่ง, หอมหัวใหญ, 
เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ, มะพราว, มะพราวเน้ือแหง, น้ํามันมะพราว, เมล็ดกาแฟ, กาแฟ
สําเร็จรูป, ชา, พริกไทย, กระเทียม, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, ขาว, ถั่วเหลือง, กากถั่วเหลือง, น้ํามัน
ถั่วเหลือง, น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลม, น้ําตาล, ใบยาสูบ, เสนไหมดิบ และลําไยแหง 

 การลดการอุดหนุนการผลิตภายใน : ตองลดการอุดหนุนการผลิตการเกษตรที่เปน
การบิดเบือนตลาด เชน การประกันราคา และการแทรกแซงราคา จากจํานวนเงิน 21,816.41 
ลานบาทในป 2538 ใหเหลือ 19,028.48 ลานบาทในป 2547 ซึ่งหมายความวาไทยยังสามารถ
ใหการอุดหนุนโดยใชมาตรการดังกลาวตอไปได แตจะเกินกวาเพดานที่กําหนดนี้ไมได  

นอกจากนี้ ไทยยังใหการอุดหนุนการผลิตภายในที่มียอดต่ํากวารอยละ 10 ของมูลคา
การผลิตของสินคาเกษตรตางๆ อีกจํานวนหนึ่งซ่ึงสามารถทําไดโดยไมขัดกับบทบัญญัติของ
องคการการคาโลก สินคาที่สําคัญที่ไดรับการอุดหนุนในปริมาณที่ต่ําน้ีในชวงที่ผานมา ไดแก 
ขาว กระเทียม หอมหัวใหญ ทุเรียน น้ํามันปาลม ลําไย สัปปะรด ไขไก ไขเปด และสุกร เปนตน 

 การอุดหนุนการสงออก : เน่ืองจากในปฐานไทยไมไดใหการอุดหนุนการสงออก
สินคาเกษตร ไทยจึงไมสามารถใหการอุดหนุนการสงออกได 

การอุดหนุนสินคาเกษตรที่มีความเก่ียวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม ตัวอยางเชน การอุดหนุนปจจัยการผลิตประเภทสารเคมีการเกษตร ปุยเคมี ซึ่งมีผลตอ
พฤติกรรมการใชสารเคมีการเกษตรของเกษตรกร การอุดหนุนเพ่ือลดพ้ืนที่การเพาะปลูกตาม
ฤดูกาล ซึ่งเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไปดวย 

การอุดหนุนภายในประเทศไทยของไทยที่ไดรายงานตอองคการการคาโลก มี
รายละเอียดดังตาราง โดยปลาสุดที่ไดมีการรายงาน คือ ป 2544 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.5) 

การอุดหนุนของไทยในกลองไฟเขียว (Green Box) ของประเทศไทยสวนใหญเปนการ
อุดหนุนดานการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน จากขอมูลการอุดหนุนในป 2544 กวารอยละ 
67.8 ( มูลคา 33,500 ลานบาท ) เปนการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
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สําหรับการอุดหนุนเพ่ือการวิจัยและการพัฒนาการเกษตร และการสงเสริมสิ่งแวดลอมมีเพียง
รอยละ 6.9 และ 4.46 ตามลําดับ  ( ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.6 ) 
 
ตารางที่ 2.5 : การอุดหนุนภายในประเทศในภาคเกษตรของไทย 

หนวย : ลานบาท 
ป การอุดหนุนท่ีตองลดลง 

ตามความตกลงวาดวยการเกษตร 
การอุดหนุนท่ีไดรับการยกเวน รวม 

 การอุดหนุนท่ี
ผูกพันไว 

ก า ร อุ ด ห นุ น
จริงท่ีบิดเบือน
ตลาด 
( AMS ) 
 
(1) 

สั ด ส ว นกา ร
อุ ดหนุนจริ ง
ต อ ก า ร
อุ ด ห นุ น ที่
ผูกพันไว (%) 

ก ล อ ง ไ ฟ
เขียว 
(Green 
Box) 
 
(2) 

การอุดหนุนท่ี
ถื อ เ ป น ก า ร
ปฏิบัติท่ีพิเศษ
และแตกต าง 
(S &D) 
(3) 

(1) + (2) + 
(3) 

2538 21,816.41 15,773.25 72.30 33,594.33 5,361.89 54,801.77 
2539 21,506.64 12,932.47 60.13 41,145.31 12,217.31 66,355.22 
2540 21,196.87 16,756.58 79.05 47,595.87 6,901.92 71,333.42 
2541 20,887.10 16,402.10 78.53 42,826.82 5,129.71 64,437.16 
2542 20,557.33 17,279.39 83.97 35,948.93 3,136.92 56,449.21 
2543 20,267.56 19,778.82 97.59 39,215.45 2,695.28 61,689.55 
2544 19,957.79 18,240.03 91.39 49,391.82 3,732.06 71,363.91 

ที่มา :  WTO Document: No. G/AG/N/THA/15, G/AG/N/THA/23, G/AG/N/THA/29, 
G/AG/N/THA/37, G/AG/N/THA/50 และ G/AG/N/THA/51 

หมายเหตุ : การอุดหนุนที่ถือเปนการปฏิบัติที่พิเศษและแตกตางที่ประเทศไทย ไดรายงานตอ 
WTO ไดแก การชวยเหลือทางดานปจจัยการผลิต และการบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ซึ่ง
เปนขอยกเวนไมตองคิดรวมใน AMS ตามความตกลงวาดวยการเกษตร ขอ 6.2 
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ตารางที่ 2.6  : มูลคาและสัดสวนการอุดหนุนของไทยในป 2542 
หนวย : ลานบาท 

รายการ มูลคาการอุดหนุน  
 2542 2543 2544 
การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 25,017.24 27,373.6 33,500.46 
การสงเสริมและใหคําแนะนําแก
เกษตรกร 

3,840.90 4,353.7 8,343.6 

การวิจัยและพัฒนาการเกษตร 2,763.30 3,001.9 3,422.6 
การสงเสริมสิ่งแวดลอม 1,619.68 1,850.54 2,202.03 
การปองกันและควบคุมโรค 1,327.56 1,337.05 1,674.5 
การฝกอบรม 932.80 927 0.0 
การสงเสริมการตลาด 237.67 121.9 78.77 
การตรวจสอบสินคา 209.78 249.76 169.86 
รวม 35,948.93 39,215.45 49,391.82 

ที่มา : WTO Document : G/AG/N/THA/50 และ G/AG/N/THA/51 
 
3.2) ความตกลงดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวโยงกับดานการเกษตร  

3.2.1) อนุสัญญาวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (PIC) หรืออนุสัญญารอตเตอรดัม 

อนุสัญญารอตเตอรดัม เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในการควบคุมการนําเขาและการ
สงออกสารเคมีอันตรายตองหาม หรือจํากัดการใชอยางเขมงวด วัตถุประสงคสําคัญของ
อนุสัญญา คือ 

 เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความรับผิดชอบระหวางประเทศในเรื่องการคาสารเคมี
อันตรายบางชนิด เพ่ือปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี 

 เพ่ือสงเสริมการใชสารเคมีอยางไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม โดยใหมีการแจง 
หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับลักษณะของสารเคมีแกผูมีอํานาจตัดสินใจของประเทศ โดย
ทราบถึงการนําเขาและสงออกสารเคมีอันตรายตองหาม หรือจํากัดการใชอยางเขมงวด และสูตร
ผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายรายแรง  

ประเทศภาคีมีพันธกรณีที่สําคัญ ไดแก 
1. แจงขอมูล มาตรการ กฎระเบียบของประเทศภายใน 90 วัน หลังจากวันที่

มาตรการดานกฎระเบียบขั้นสุดทายมีผลบังคับใช 
2. กําหนดรายชื่อสารเคมีตองหาม หรือสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวด 

โดยประเทศภาคีสมาชิกอยางนอย 2 ประเทศ จาก 2 ภูมิภาค 
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3. จัดทําขอเสนอบัญชีรายชื่อสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่
เปนอันตรายอยางรายแรงเพิ่มเติม 

4. แจงขอมูลการสงออกสารเคมีตองห าม หรือสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยาง
เขมงวดกอนการสงออกคร้ังแรกในทุกปปฏิทิน 

5. กําหนดรหัสระบบศุลกากรโดยจําเพาะสําหรับสารเคมี 
6. แลกเปลี่ยนขอมูลของสารเคมีและใหมีการเผยแพรขอมูลในหมูสาธารณชน 
7. สงเสริมการใหความชวยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ

ขีดความสามารถในการจัดการสารเคมี 
 
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) ไดกําหนดรายชื่อสารเคมีที่ถูกควบคุมภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ไว 
41 ชนิด จําแนกเปนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticide) 24 ชนิด สูตรผสมของ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticide Formulation) ที่เปนอันตรายอยางรายแรง 6 
ชนิด และสารเคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemical) 11 ชนิด 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญารอตเตอรดัม เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2545 โดยใน
การอนุวัติตามอนุสัญญา กรมวิชาการเกษตร เปนตัวแทนผูมีอํานาจของรัฐ (Designated 
National Authority : DNA) ดานสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว กรมควบคุมมลพิษเปน 
DNA ดานสารเคมีอ่ืนๆ  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปน DNA ดานสารเคมีอุตสาหกรรม 
 

3.2.2) อนุสัญญาวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน หรือ อนุสัญญาสต็อกโฮลม 
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs) 
 อนุสัญญาสต็อกโฮลมเปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีเปาหมายสําคัญเพ่ือการลดและ
เลิกใชสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน สารมลพิษที่กําหนดไวในเบื้องตนมี 12 ชนิด คือ Aldrin, 
Dieldrin, Endrin, DDT, Toxaphene, Chlordane, Heptachlor, Mirex, Hexachlorobenzene, 
PCBs, Dioxins และ Furans โดยจะมีการศึกษาและพิจารณาสาร POPs อ่ืนๆ ในอนาคต 
 วัตถุประสงคสําคัญของอนุสัญญาสต็อกโฮลมมี 5 ประการ คือ 

1. กําจัด POPs 12 ชนิดที่รายแรงในเบื้องตน 
2. สนับสนุนแนวทางเลือกอ่ืนที่ปลอดภัยกวา 
3. พิจารณา POPs อ่ืนเพื่อดําเนินการเพ่ิมเติม 
4. ทําความสะอาด POPs และภาชนะบรรจุเคร่ืองมือที่มี POPs ในสิ่งแวดลอม 
5. มุงสูสังคมที่ปราศจาก POPs 
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 ประเทศภาคีมีพันธกรณีที่สําคัญ 
1. ใชมาตรการทางกฎหมายและการบริหารหามผลิตและใขสาร POPs 9 ชนิดแรก 

ไดแก Aldrin, Dieldrin, Endrin, Toxaphene, Chlordane, Heptachlor, Mirex, PCBs และ
Hexachlorobenzene 

2. นําเขา/สงออกสาร POPs ไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่อนุญาต 
3. จัดทําแผนปฏิบัติระดับชาติเพ่ืออนุวัติตามอนุสัญญาฯ และสงรายงานใหที่ประชุมรัฐ

ภาคี (COP) ภายใน 2 ป หลังจากที่อนุสัญญาสต็อกโฮลมมีผลบังคับใชในประเทศตน 
4. สงเสริมการใชสารทดแทนตามแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวทางปฏิบัติ

ทางดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด 
5. ดูแลคลังสินคาที่มีสาร POPs ไมใหสงผลตอสุขภาพมนุษยและตอสิ่งแวดลอมและ

การจัดการของเสียที่เกิดจากสาร POPs อยางเหมาะสม 
6. ใหผูบริหารและผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจเร่ืองสาร POPs 
7. เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการ POPs แกสาธารณชน รวมทั้งกําหนดแผนและแนวทาง

ปฏิบัติในการประชาสัมพันธใหสตรี เด็ก และผูดอยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่องสาร POPs 
และภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

8. สนับสนุนงานวิจัยเรื่องผลกระทบตางๆ จากสาร POPs ทั้งในระดับชาติและระหวาง
ประเทศ 

9. ตั้งศูนยประสานงานระดับชาติเพ่ือทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและหนาที่อ่ืนๆ 
 
อนุสัญญาสต็อกโฮลมมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 17 พ.ค. 2547 หลังจากที่ประเทศฝรั่งเศส

ใหสัตยาบันเปนประเทศที่ 50 สําหรับประเทศไทยไดใหสัตยาบันเม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
4) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดข้ึน 
 เนื้อหาในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบจากการเปดเสรีภาคเกษตรตอส่ิงแวดลอม 
โดยมุงเนนการวิเคราะหในเชิงกรอบแนวคิด (Conceptual Analysis) โดยอาศัยการทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และพยายามเชื่อมโยง เปรียบเทียบกับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่
จะเกิดขึ้นจากการทํา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา 

โดยท่ัวไป เปนที่คาดการณวาเม่ือมีการเปดเสรีการเกษตร จะเกิดผลบวกตอดาน
สิ่งแวดลอมในประเทศที่พัฒนาแลวเน่ืองจากการลดปริมาณการผลิต ในขณะที่จะเกิดผลลบตอ
ดานสิ่งแวดลอมในประเทศที่กําลังพัฒนา เนื่องจากมีการเพ่ิมปริมาณการผลิต และขยายพ้ืนที่
การเกษตร และเนื่องจากภาคเกษตรกรรมเปนภาคการผลิตที่มีสัดสวนสูงในประเทศกําลังพัฒนา  
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การเปดเสรีการเกษตรจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาโดยเปรียบเทียบ ทั้งในดานการ
ผลิต อัตราการขยายตัว และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวเนื่อง (Anderson, 1994)33 
 หากมีการขจัดการอุดหนุนการเกษตรในประเทศที่พัฒนาแลว จะเปนปจจัยกระตุนให
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนปริมาณการผลิตที่ลดลงใน
ประเทศที่พัฒนาแลว ในระยะสั้นจึงนําไปสูผลกระทบจากการใชปจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น เชน 
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ และในระยะยาวจะมีผลตอการใชปจจัยการ
ผลิตในดานที่ดิน การเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร (Anderson, 1991 และLutz, 1992) 34 อยางไรก็ตาม ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมใน
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเกิดขึ้นบางสวนหรือทั้งหมดอาจถูกจัดการแกไขได เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต มีการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการผลิตที่
อนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น   ภายหลังจากที่เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเปดเสรีการคา
สินคาเกษตร (Lutz, เพ่ิงอาง) 
 ผลจากการเปดเสรีภาคการเกษตรที่ทําใหการรักษาส่ิงแวดลอมดีขึ้น มีสาเหตุเน่ืองจาก
ผลกระทบดานรายได (Income Effect) กลาวคือ เม่ือเปดเสรีทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สรางรายไดมากขึ้น เม่ือมีรายไดตอหัว
ประชากรมากขึ้น จะนําไปสูความตองการดานการรักษาสิ่งแวดลอมที่เขมงวดมากข้ึน เปน
ความสัมพันธที่เรียกวา “ Environmental Kuznets Curve”  ประเด็นที่นาสนใจ คือ 
ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวมักเกิดขึ้นในกรณีเรื่องมลพิษ เชน มลพิษดานอากาศ แตอาจ
ไมเกิดขึ้นในกรณีทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทรัพยากรนํ้า ปาไม ดิน ฯลฯ ซึ่งอาจไมสามารถฟนฟู
เยียวยาได ถาเกิดความเสื่อมโทรมในดานคุณภาพหรือดานปริมาณที่เกินขีดความสามารถใน
การรองรับหรือความสามารถในการฟนฟู  นอกจากนี้ การศึกษาสวนใหญที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธแบบ Environmental Kuznets Curve นั้น  เปนการศึกษาระหวางรายไดกับ ”การ
ปลอยมลพิษ” แตการศึกษาเชิงประจักษระหวางความสัมพันธของรายไดกับปญหาความเสื่อม
โทรมของ ”ทรัพยากรธรรมชาติ” ยังมีอยูนอยและยังไมไดผลท่ีชัดเจน ( Anderson ,อางแลว) 
 OECD (1994) 35 จําแนกผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการเปดเสรีการเกษตรเปน 5 
ลักษณะ ไดแก การเปลี่ยนขนาดการผลิต (Scale Effect), การเปลี่ยนโครงสรางการผลิต  

                                                 
33 Anderson, M. 1994. "NAFTA and environmental quality: Issues for Mexican agriculture", in J. 

Sullivan (ed.), Environmental Policies, Implications for Agricultural Trade, USDA Foreign 
Agricultural Economic Report, No. 252, pp. 58-74 (Washington, DC: US Department of 
Agriculture). 

34 Anderson, K. 1991. "Agricultural trade liberalization and the environment: A global perspective", 
The WorldEconomy, Vol. 15, pp. 153-171. 
     Lutz, E. 1992. "Agricultural trade liberalization, price changes and environmental effects, 
Environmental and Resource Economics Vol. 2, pp. 79-89. 
35 OECD. 1994. The Environmental Effects of Trade (Paris). 
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(Structural Effect) , การเปลี่ยนแปลงประเภทสินคา (Product Effect) , การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิต (Technology Effect) และ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (Regulatory 
Effect) 
4.1) ผลกระทบจากการขยายกิจกรรมการผลิตที่จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(2546)36 ซึ่งใชแบบจําลอง 
TDRI/CGE โดยสมมติวาการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 3.46 โดยมีการนําเขาขยายตัว
เพียงรอยละ 1.82 เนื่องจากไมไดคิดผลของการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี
ของไทย ผลที่เกิดขึ้นคือการขยายตัวที่แทจริง (real GDP growth) ของไทยสูงถึงรอยละ 1.34 
(หรือรอยละ 2.71 เม่ือวัดในรูปตัวเงิน (nominal term)) โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวมากที่สุด
คือรอยละ 2.25 สวนภาคบริการขยายตัวนอยสุดคือรอยละ 0.85 รายไดภาษีลดนอยลง 226 
ลานดอลลาร และคาจางแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.89 

การประมาณการผลกระทบของการลดภาษีศุลกากรใหเหลือศูนยและขจัดอุปสรรคที่มิใช
ภาษี พบวา ไทยและสหรัฐตางก็จะมีการสงออกเพ่ิมขึ้นคอนขางสูงไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 
หรือในบางกรณีอาจสูงถึงรอยละ 30   เน่ืองจากสินคาเกษตรของทั้งสองฝายมีลักษณะเกื้อหนุน
กัน (complementary) กลาวคือ สหรัฐมีความไดเปรียบในการผลิตสินคาเกษตรเมืองหนาว สวน
ไทยมีความไดเปรียบในการผลิตสินคาเกษตรเขตรอน      เปนไปไดวาการสงออกของสหรัฐอาจ
เพ่ิมมากกวาการสงออกของไทย (เพราะไทยมีอัตราภาษีศุลกากรสูงกวาสหรัฐ) นอกจากนี้การ
ลดภาษีและอุปสรรคที่ไมใชภาษีของสินคาทุกประเภทตามความตกลงการคาเสรี จะทําให
ผลผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาของเศรษฐกิจสาขาอ่ืน  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2547) 37 ไดทําการวิเคราะหผลกระทบจาก
การทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ โดยใชแบบจําลอง GTAP ผล
การศึกษาพบวา  

4.1.1) กรณีลดภาษีสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
สาขาการผลิตทางการเกษตรที่จะขยายตัว ไดแก ขาว, เมล็ดธัญพืช, ผัก ผลไม, ออย, 

เสนใยจากพืช, พืชผลธัญพืชอ่ืนๆ, วัว แพะ แกะ มา, น้ํานมดิบ, ขนแกะ ไหม, เนื้อวัว, 
ผลิตภัณฑนม, ขาวผานการขัดสี, น้ําตาล, ผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ , เคร่ืองด่ืมและยาสูบ และการ
ประมง 

                                                                                                                                            
 
36 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.2546. บทสรุปรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการทําความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ. 

37  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2547. โครงการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของ
ภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ เสนอตอ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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สาขาการผลิตทางการเกษตรที่จะมีความสําคัญลดลง ไดแก ขาวสาลี , เมล็ดพืชและ
ผลไมที่มีน้ํามัน, ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ, ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอ่ืนๆ, น้ํามันพืช, ผลิตภัณฑจากปา
ไม และไม 

4.1.2) กรณีลดภาษีเหลือรอยละ 0 และขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีลงครึ่งหน่ึง 
สาขาการผลิตทางการเกษตรที่จะขยายตัว ไดแก ขาว, เมล็ดธัญพืช, ผัก ผลไม, พืชผล

ธัญพืชอ่ืนๆ, ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ, เน้ือวัว, ผลิตภัณฑนม, ขาวผานการขัดสี, ผลิตภัณฑ
อาหารอ่ืนๆ , เครื่องด่ืมและยาสูบ, การประมง 

สาขาการผลิตทางการเกษตรที่จะมีความสําคัญลดลง ไดแก ขาวสาลี , เมล็ดพืชและ
ผลไมที่มีน้ํามัน, ออย, เสนใยจากพืช, วัว แพะ แกะ มา, น้ํานมดิบ, ขนแกะ ไหม, ผลิตภัณฑ
เน้ือสัตวอ่ืนๆ, น้ํามันพืช, น้ําตาล, ผลิตภัณฑจากปาไม 
 
 จากผลการศึกษาโดยใชแบบจําลอง จะเห็นไดวาผลจากการทํา FTA ระหวางไทย-สหรัฐ 
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต (Structure Effect) และอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ขนาดการผลิต (Scale Effect) ดวย เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตรองรับการสงออกที่ขยายตัวขึ้น 

การปรับเปลี่ยน ขยายหรือลดการทําการเกษตรในแตละชนิด/ประเภท จะมีผลกระทบใน
ทางบวกและทางลบแตกตางกันไป บางชนิดพืชอาจทําใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมมากขึ้น บาง
ชนิดพืชอาจทําใหลดการใชสารเคมีทางการเกษตร อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมเนื่องจากการ
ผลิตเพื่อการสงออกสวนใหญจะอยูในรูปแบบการเกษตรเชิงเด่ียว  (Monoculture) ดังน้ัน หากมี
การปรับระบบการผลิตจากเดิมที่เปนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนไปสูการปลูกพืชเชิงเด่ียว (เกษตร
กระแสหลัก) มากขึ้น หรือมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวมากขึ้น จะเปนการเพ่ิม
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวกับการผลิตทางการเกษตร
มากขึ้น เชน ทรัพยากรนํ้า ที่ดิน พลังงาน ฯลฯ รวมทั้งมลพิษที่ปลอยออกจากกิจกรรมในการ
ผลิต การแปรรูป การขนสง และการบริโภค 

 
4.2) ผลกระทบจาก FTA ตอการปรับเปลี่ยนนโยบาย และกฎระเบียบภายในประเทศที่จะมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เนื้อหาในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอัน
เน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการภายในประเทศดานการเกษตร เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนด เง่ือนไขตางๆ ภายใตขอบทวาดวยการเปดเสรีภาคเกษตรใน FTA โดย
มุงเนนในเรื่องการลดการอุดหนุนภาคเกษตรกรรม 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรการอุดหนุนภายในประเทศที่เชื่อมโยงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
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(1) ผลกระทบในเชิงการทดแทนผลผลิต ( Output Substitution Impact) คือ การ
เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากพืชที่ไดรับผลกระทบจากการลดการอุดหนุน ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่
ไดรับผลกระทบนอยกวา 

(2) ผลกระทบในเชิงการทดแทนปจจัยการผลิต (Input Substitution Impact) คือ มีการ
ลดการใชปจจัยการผลิตถาลดการอุดหนุน ตัวอยางรูปธรรมในกรณีนี้ คือ ปุยเคมี ซึ่งพบ
ความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางปริมาณปุยเคมีที่ใชกับการจูงใจในดานราคา ในขณะที่ปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ คือ ที่ดิน ทุน และแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงไมมากนักเม่ือลดการอุดหนุน 38 

(3) ผลกระทบตอราคา (Output Price Impact)  คือ ความตางระหวางราคาตลาด ( 
market price) กับราคาผลผลิตที่เกษตรกร ( producer price) ไดรับ ซึ่งเกิดจากการอุดหนุนที่
บิดเบือนการคา   (ถาไมมีการอุดหนุนหรือการแทรกแซงตลาด จะไมมีความตางระหวางราคา
ตลาดกับราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ) 

 
ผลกระทบของการลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการคาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การผลิตทางการเกษตร และจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการเกษตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางสําคัญใน 2 สวน คือ การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (ซึ่งอาจมีการเพ่ิม
หรือลดพ้ืนที่การผลิต) และการเปลี่ยนการผลิตตอหนวย โดยการปรับเปลี่ยนชนิดพืชหรือสัตว 
การจัดการศัตรูพืชและการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร  

เม่ือประเทศที่พัฒนาแลวลดมาตรการอุดหนุนที่บิดเบือนการคา ก็จะมีผลโดยตรงตอการ
ลดราคาผลผลิตที่เกษตรกรในประเทศเหลาน้ันไดรับ ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะทําการ
ผลิต ทําใหปริมาณผลผลิตลดลง สงผลใหราคาสินคาเกษตรในตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลในทาง
ตรงกันขามสําหรับเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาจะทําการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากแรงจูงใจทางดานราคาเพ่ือสงผลผลิตมาขายทดแทนปริมาณผลผลิตที่
ลดลงไป การเปลี่ยนแปลงเชนน้ี ยอมทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมในประเทศที่พัฒนาแลวดีขึ้น แต
จะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนามากขึ้นแทน ตัวอยางเชน การลด
มาตรการอุดหนุนภายในทําใหผลผลิตในประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรปลดลงไปประมาณ 15–
50 เปอรเซนต ในขณะที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นในประเทศอ่ืนประมาณ 5–20 เปอรเซนต ทั้งน้ี
ผลกระทบของการเปดเสรีการเกษตรจะขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศกอนการเปดเสรี
ภาคเกษตรกรรม และนโยบายเฉพาะสําหรับการเปดเสรีภาคเกษตร 39 

 

                                                 
38  Anderson, K. Agriculture Trade Liberalization and the Environment : A Global Perspective, The 

World Economy 15, 1991. 
39 Ervin , D.E. Agricultural , Trade and the Environment : Anticipating the Policy Challenges. OECD 

,1997. 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดมาตรอุดหนุนการผลิตในประเทศ (Domestic Support) ที่
เปนมาตรการที่มีผลบิดเบือนการคาและการผลิต (Amber Box) แยกเปน 2 สวน คือ ผลกระทบ
ในประเทศที่ลดการอุดหนุน และผลกระทบในประเทศอ่ืนๆ 

 
(1) ผลกระทบในประเทศที่ลดการอุดหนุน 
ประเทศสวนใหญที่ใชมาตรการอุดหนุนที่บิดเบือนการคาสินคาเกษตร คือ ประเทศที่

พัฒนาแลว เม่ือมีการลดมาตรการอุดหนุนจะนําไปสูการลดการผลิตในภาคเกษตร เปนผลใหลด
การใชปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ  ซึ่ง
จะเปนผลกระทบในทางบวกตอส่ิงแวดลอมดานการเกษตร ตัวอยางเชน 

- ลดปญหาการเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของแพลงตอนพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
(Eutrophication) อันเนื่องมาจากการใชปุยเคมี ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษในแหลงนํ้า การลด
ปญหา Eutrophication จึงเปนผลดีตอความหลากหลายทาง ชีวภาพในระบบนิเวศนํ้าจืด  

- เพ่ิมระดับนํ้าใตดิน เปนผลดีตอพ้ืนที่ชุมนํ้า 
 - ผลกระทบทางบวกตอจุลินทรียที่อยูในดิน เน่ืองจากลดการใชเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร ลดปญหาการพังทลายของหนาดิน ลดการเพ่ิมสารเคมีในดิน 
 - ลดผลกระทบตอแมลงที่เปนประโยชนตอพืช หรือส่ิงมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย เน่ืองจาก
มีลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 - เพ่ิมความหลากหลายของพันธุพืช เพ่ือลดความเส่ียงตอปญหาศัตรูพืช 

 
มีการศึกษาจํานวนมากที่ยืนยันถึงผลกระทบในทางบวกที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมดาน

การเกษตรจากการลดการสนับสนุนที่สัมพันธกับการใชปจจัยการผลิต เชน กรณีประเทศ
นิวซีแลนด ภายหลังการขจัดมาตรการอุดหนุนใน Amber Box ในป 1984 พบวาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดีขึ้นอยางมาก เน่ืองจากการลดใชสารเคมีการเกษตรและในฟารมปศุสัตว 40 

มีขอสังเกตวา มีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นวายังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกที่มีผลเชื่อมโยง
ตอผลกระทบในทางบวกที่เกิดขึ้น เชน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจสังคม หรืออิทธิพลจากนโยบายอ่ืนๆ ซึ่งเปนการยากที่จะแยกไดอยางชัดเจนวา 
การปรับเปลี่ยนมาตรการลดการอุดหนุนภายในเพียงอยางเดียวจะกอผลกระทบอยางไร41 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวดวย เชน ถามีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี อาจทําใหมีการผลิตในรูปแบบเฉพาะมากขึ้น เชน การผลิตพืชเชิงเด่ียว หรือการ
ผลิตที่มีความหนาแนนสูง เชน ฟารมปศุสัตว ซึ่งไมเปนผลดีตอส่ิงแวดลอมดานการเกษตร ใน 

                                                 
40  OECD, The Environmental Effects of Removing Agricultural Subsidies : Case Study New Zealand. 

1996 
41 UNEP/CBD/COP6/INF/1 
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กรณีของประเทศนิวซีแลนด มีการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นในชวงเวลาไมนาน
ภายหลังจากที่รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น42 

อยางไรก็ตาม การลดการอุดหนุนดังกลาว อาจเกิดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอม
ขึ้นไดเชนกัน เน่ืองจากผลกระทบในเชิงการทดแทนผลผลิต ( Output Substitution Impact) 
และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เชน การเปลี่ยนไปทําการเกษตรที่มีการใชปจจัยการ
ผลิตที่เขมขนกวาเดิม ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมได43   

การลดพื้นที่การผลิตที่จะเปนผลบวกตอส่ิงแวดลอมดานการเกษตร ตองอยูภายใต
เง่ือนไขวา พ้ืนที่การผลิตเดิมจะตองเปนพ้ืนที่มีการใชปจจัยการผลิตแบบเขมขน แตถาพ้ืนที่เดิม
มีรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมสูงอยูแลว เชน การทําเกษตรแบบ
ด้ังเดิม การทําเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบตางๆ เปนตน ถามีการลดมาตรการอุดหนุนการผลิต 
สงผลตอราคาผลผลิตของเกษตรกร แลวทําใหเกิดการลดพ้ืนที่ที่มีการผลิตตามรูปแบบดังกลาว  
ก็จะเปนผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมไดเชนกัน  

 
(2) ผลกระทบตอประเทศอ่ืน (เน่ืองจากการลดอุดหนุน) 
ตามที่ไดวิเคราะหไวในหัวขอที่ผานมา ผลลัพธจากการลดมาตรการอุดหนุนภายใต 

Amber Box ของประเทศท่ีพัฒนาแลว มีผลกระทบตอการเพิ่มการผลิตในประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น (เน่ืองจาก 
Output Price Effect) และมีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิต (Input Substitution Impact) 

ถามีการขยายพ้ืนที่การเกษตรรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ตามธรรมชาติ จะเปนการสรางปญหา
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและทําใหระบบนิเวศถูกตัดแยกออกเปนพ้ืนที่สวนๆ กระจัด
กระจาย 44  นอกจากนี้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นอาจทําใหมีการเปลี่ยนชนิดพืชที่
ปลูกจากพืชอาหารไปเปนพืชประเภทอ่ืนๆ ที่มุงเนนเรื่องการสงออก เกษตรกรที่จะไดประโยชน
จากการผลิตเพ่ือการสงออกสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรขนาดใหญ ไมใช
เกษตรกรรายยอย ผลกระทบในทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอความหลากหลายทางชีวภาพ เชน 
การเพ่ิมการผลิตของระบบเกษตรเชิงเด่ียวเปนผลใหธาตุอาหารในดินลดลงมากขึ้น รวมทั้ง
ปญหาการพังทลายของหนาดิน  ทั้งน้ี แมวาผลกระทบในทางลบดังกลาวอาจถูกบรรเทาลงไป
เน่ืองจากการปรับปรุงระบบการผลิต (เน่ืองจากเกษตรกรมีรายไดที่มากข้ึน) เปนการลดแรง
กดดันตอการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินหรือการทําลายปา แตในทางปฏิบัติ การลดลงของ 

                                                 
42 OECD, The Environmental Effects of Removing Agricultural Subsidies : Case Study New Zealand. 

1996 
43  OECD, Improving the Environment Performance of Agriculture : Policy Options and Market 

Approaches. 2001 
44  UNEP/CBD/COP6/ INF/2 
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พ้ืนที่ปามักจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องแมวาจะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นแลวก็ตาม หรืออาจกลาวไดวาการ
เพ่ิมขึ้นของผลผลิต มีผลตอคอนขางนอยตอการชะลอการเปลี่ยนแปลง 45 

อาจมีขอโตแยงวา รายไดที่มากขึ้นจากการสงออกสินคาเกษตรอาจมีผลทําใหมีการ
กําหนดนโยบายในเชิงการสงเสริมการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่ม
การลงทุนเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมมากขึ้น แตในทางปฏิบัติ อาจเกิดปญหาความลักลั่นของ
ชวงเวลาระหวางการมุงสรางรายไดจากการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ กับการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษและ
ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางดานการเกษตร ทรัพยากรชีวภาพบางประเภทเมื่อถูก
ทําลายไปแลวก็ไมอาจฟนคืนสภาพกลับมาไดเหมือนเดิม  

 
4.3) ผลกระทบจากขอกําหนดในบทอ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม และสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา 
(Treaty of Amity and Economic Relations between the Kingdom of Thailand and the 
United States of America) ฉบับปจจุบันซ่ึงไดจัดทําขึ้นตั้งแตในป พ.ศ. 2509 มีผลบังคับใชมา
ตั้งแตป 2511 ในสวนที่เก่ียวกับการคาบริการ มาตรา 4 ของสนธิสัญญาทางไมตรีฯ กําหนดให
คนชาติและนิติบุคคลของแตละประเทศ ไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) โดยครอบคลุม
ประเภทธุรกิจทั้งหมดยกเวน 7 ธุรกิจประเภทที่แตละประเทศสามารถสงวนสิทธิการให NT ได 
ไดแก 

1. การส่ือสาร (Communications) 
2. การขนสง (Transport) 
3. การดูแลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ( Fiduciary Functions) 
4. การธนาคารที่เก่ียวกับการรับฝากเงิน ( Banking Involving Depositary Functions) 
5. การแสวงหาประโยชนจากที่ดิน (Exploitation of Land) 
6. การแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ( Exploitation of other natural 

resources) 
7. การคาภายในเก่ียวกับผลผลิตทางเกษตรพื้นเมือง (Domestic Trade in 

Indigenous Agricultural Products) 
 
 

                                                 
45 George C. and Kirkpatric C. Sustainability Impact Assessment of Proposed WTO Negotiations: 

Preliminary Overview of Potential Impacts of the Doha Agenda, Final Report. Institute for 
Development Policy and Management, University of Manchester, 2003. 
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การจัดทําสนธิสัญญาทางไมตรีฯ อยูภายใตขอยกเวนหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติที่
ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (MFN Exemption) ขององคการการคาโลก เน่ืองจากเปนขอตกลงที่ได
ทํามากอนที่จะมีความตกลง GATS ในป 2538 ประเทศไทยจึงขอยกเวนตามหลัก MFN ใหสิทธิ
คนสหรัฐมากกวาประเทศอ่ืนๆ เปนเวลา 10 ป ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดลงในวันที่ 1 
มกราคม 2548 ที่ผานมา ทางเลือกในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้มี 5 แนวทาง   คือ (กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย, 2545) 46 

1. การปลอยให MNF Exemption หมดอายุไปโดยไมดําเนินการใดๆ ซึ่งหมายความ
วาไทยจะตองใหสิทธิที่เทาเทียมกับสหรัฐแกประเทศสมาชิก WTO อ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ ดังน้ัน 
นักลงทุนทุกสัญชาติที่เปนสมาชิก WTO จะสามารถเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยได
โดยไดรับสิทธิเทาเทียมกับนักลงทุนสัญชาติไทย 

2. การขอขยายอายุ MFN Exemption  ตามแนวทางนี้ตองไดรับคะแนนเสียงสนับสนุน
จากประเทศสมาชิก WTO ถึง 3 ใน 4 จึงจะสามารถดําเนินการได ซึ่งเปนไปไดยาก 

3. การขอยกเลิกสนธิสัญญาไมตรี ซึ่งสามารถดําเนินการได เน่ืองจากตามสนธิสัญญา
ทางไมตรีฯ มาตรา 14(4) ระบุไววา ภาคีฝายใดฝายหน่ึงสามารถเปนผูขอยกเลิกสัญญาฯ โดย
จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 1 ป แตแนวทางนี้อาจมีผลกระทบทางการเมืองในเร่ือง
ความสัมพันธระหวางประเทศ  แตสําหรับแงเศรษฐกิจแลว สนธิสัญญาทางไมตรีฯ มีความสําคัญ
นอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ 

4. การขอแกสนธิสัญญาทางไมตรีฯ ในประเด็นการใหสิทธิประโยชนทุกอยางของสหรัฐ
ภายใตสนธิสัญญาทางไมตรี โดยใหมีระดับที่เทากับที่ไทยผูกพันเปดเสรีไวภายใต GATS /WTO 
โดยยังรักษาสนธิสัญญาทางไมตรีฯ ที่มีตอกันไวไดตอไป 

5. โอนถายสิทธิพิเศษตางๆ ที่ใหแกสหรัฐภายใตสนธิสัญญาทางไมตรีฯ ไปยังความตก
ลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่กําลังเจรจากันอยู 

ในขณะนี้ ยังไมเปนที่ชัดเจนวาประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกดําเนินการในแนวทางใด 
 
ในปจจุบัน คนตางชาติสามารถเขามาใชประโยชนจากท่ีดินในประเทศไทยและประกอบ

อาชีพที่เก่ียวของกับดานการเกษตรไดอยูบางแลว ภายหลังที่ประเทศไทยไดจัดทํากฎหมาย
เศรษฐกิจ 11 ฉบับ ซึ่งไดมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2542  

ในเร่ืองที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ไดอนุญาตใหคนตางชาติเชาที่ดินไดมากกวา 100 ไร เพ่ือทําธุรกิจ
อยางเปน ทรัพยสิทธิ 

ในเร่ืองการเกษตร ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งเปน
กฎหมายที่ออกมาแทน ปว.281 ไดกําหนดให “การทํานา ทําไร หรือทําสวน” เปนธุรกิจในบัญชี 

                                                 
46 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. 2545. รายงานการศึกษาผลกระทบของสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา. เอกสารอัดสําเนา. 
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หน่ึง ที่หามคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด แตไดกําหนดรายการเพ่ิมเติมให “การทํา
กิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช” ซึ่งเปนลักษณะของกิจกรรมการเกษตรประเภทหนึ่ง อยู
ในรายการบัญชีสาม หัวขอที่ (20) ซึ่งเปนบัญชีที่อาจใหคนตางดาวดําเนินการได ถาไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการคาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

อยางไรก็ตาม หากการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ นําไปสูการขยายเปดเสรีประเภทธุรกิจ
มากกวาที่มีอยูในสนธิสัญญาไมตรี โดยเฉพาะในประเภทที่ 5, 6 และ 7 ซึ่งเปนธุรกิจที่สัมพันธ
โดยตรงกับภาคเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอม ประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ควรตระหนัก 
คือ ผลกระทบจากแสวงหา ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใชในการผลิต อัน
เนื่องมาจากการเขามาลงทุนขยายการผลิตจากบริษัทขามชาติขนาดใหญ ซึ่งจะนําไปสูปญหา
การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และอาจเกิดปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สวนในดานผลกระทบจากปญหามลพิษที่เกิดจากการขยายการผลิตในธุรกิจ 3 
ประเภทดังกลาวน้ัน ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการดูแลจัดการปญหาของหนวยงานรัฐที่มีอํานาจ
หนาที่เก่ียวของ 
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2.5 บทดานภาคบริการ 
รศ.ดร.สิตานนท เจษฏาพพัิฒน 

 
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนใน 

FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : กรณีภาคบริการการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 
Abstract 

Thailand vigorously pursues free trade agreement (FTA) with other countries 
including the US after the failure in Cancun. This paper aims to investigate the 
environmental implications for Thailand, if the Thai-US FTA is concluded based on 
available texts. Specifically, it attempts to assess, ex ante, the potential environmental 
impacts of the FTA on the environment, and discuss tourism and environmental 
services trade, based on available chapters. From the results, it draws implications on 
Thailand’s capacity to address environmental challenges.  

Succinctly, it was found that there will be positive net gain from GDP expansion, 
due to liberalized trade agreement between Thailand and the US. Compared to the 
Base Case (no FTA), value of incremental environmental abatement cost of waste 
water, solid waste, air pollution and hazardous waste was 217,000 million Baht. The net 
gain was estimated at +25.41 million million Baht over the next decade. An implication 
was qualified: free trade might improve environmental services, and thus quality of life. 

Key words Free trade agreements, World Trade Organization, effective 
implementation, private-state dispute settlement, environmental services, tourism 
services 
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1) ความนํา 
ขอตกลงทางการคาเสรี (Free Trade Agreement หรือ  FTA) มิใชสิ่งใหมที่เพ่ิงผุดขึ้น

จาก “ความลมเหลว” ของการเจรจาที่เมืองแคงคูน (Cancun) ประเทศเม็กซิโกของสมาชิก
องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เม่ือเดือนกันยายน ป 2003 
เพราะขอตกลงทางการคาเสรีในรูปแบบที่ มิใชพหุภาคี  ดังเชน WTO นั้นมีมานานแลว และมี
มากฉบับ47ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ขอตกลงที่เปนทวิภาคี และ (2) ขอตกลงระดับภูมิภาคกับ
ประเทศที่สาม (เชน ASEAN-China Framework Economic Cooperation Agreement) ดวย
เหตุนี้จึงเปนที่ชัดเจนวาขอตกลงนอกกรอบ WTO ก็มิใชเปนผลโดยตรงมาจากความลมเหลวที่ 
Cancun อีกทั้ง FTA ก็ไมใชสิ่งทดแทนขอตกลงพหุภาคี WTO แมวาจะมีความสัมพันธกันอยู
บาง ในมาตรา 24 ของ GATT/ WTO เองขอตกลงทวิภาคีเปนที่ประจักษและยอมรับวามี
ความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของการเปดเสรีทางการคา 
            นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกาก็ไมไดเปนประเทศเดียวที่พยายามจัดทํา FTA กับประเทศ
หรือกลุมประเทศอ่ืน ๆ แตดวยเหตุที่สหรัฐเปนประเทศมหาอํานาจการเรงจัดทํา FTA กับ
ประเทศอ่ืน ๆ จึงยังประโยชนโดยถายเดียวแกสหรัฐในยามที่เวทีพหุภาคีของ WTO ยังคืบหนา
ไปชา ๆ ทามกลางอุปสรรคตาง ๆ ความสนใจที่วาน้ันเกิดขึ้นพรอม ๆ กับความหวงใยวา
ประเทศที่จัดทํา FTA หรือกําลังเจรจาที่จะจัดทํา FTA กับสหรัฐนั้น เสียเปรียบตั้งแตเริ่มตน
เจรจาแลวดวยเหตุผล อยางนอย 4 ประการ คือ 

(1) ความไมทัดเทียมกันในอํานาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองของสหรัฐกับประเทศคู
เจรจา โดยเฉพาะถาเปนประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงมีพลังทางการเมืองนอยกวาทําใหการเจรจา
ความมิอาจรับรองวาผลที่ออกมาจะเปนธรรมแกทั้งสองฝายจริง 

(2) ความไมทัดเทียมกันในความสามารถ (Capacity) ของคูเจรจา ซึ่งอาจจะรวมถึงการ
จัดทําขอเสนอที่รอบคอบเพ่ือลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของ
สาขา (Sector) ที่ไดรับผลกระทบนั้น 

(3) การวางกลไกในการเจรจาที่ยังมีปญหาในดานการมีสวนรวมและการเขาถึง ขอมูล
(Access to Information) ของผูมีสวนได-เสียจากผลของการเจรจา ทําใหการเจรจาความทาง
การคายังคงเปน “พิธีกรรม” ศักด์ิสิทธิ์ที่ลึกลับสําหรับบุคคล หรือ ฟากฝายที่ถูกกีดกันออกจาก 
“พิธีกรรม” อันนั้น อน่ึงสหรัฐพยายามบอกกลาวประเทศอ่ืนวาตนไดประโยชนจากการมีสวนรวม 
แตก็ไมเคยสนับสนุนใหประเทศคูเจรจาจัดทํากระบวนการของการมีสวนรวมเพื่อใหผลการเจรจา
ที่ออกมายังประโยชนแกทั้งสองฝายจริง และ 

(4) การนําเอาเรื่องหรือวาระที่ไมเก่ียวกับการคาโดยตรงเขามาเจรจาควบคูไปกับการ
เจรจาทางการคา เชนกรณีของสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนและการฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเปน
ที่กังขาวา หรือการคาจะเปนเพียงมาแหงเมืองทรอย เทาน้ันในเปาหมายการเจรจา FTA ของ 

                                                 
47 กวา 300 ฉบับ (ดู Gibbs และ Wigle  2005) เทาท่ีปรากฏในปจจุบัน 
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สหรัฐกับภาคีอ่ืน ๆ ทั้งๆที่ใชวาสหรัฐจะมี “บันทึก” (Record) ในเรื่องดังกลาวที่ใสสะอาดกวา
ประเทศคูเจรจา 

แม FTA จะสามารถเจรจาไดรวดเร็วกวาระบบพหุภาคีมีการครอบคลุม 
(Comprehensive) และอาจจะสนองตอบความตองการเฉพาะของประเทศคูเจรจาไดตรงและ
รวดเร็ว อีกทั้งสามารถทําใหเปนกลไกที่สะทอนความตองการดานการพัฒนา เพราะมีทั้ง Trade 
facilitation และ ความรวมมือทางเทคนิคไดมากกวาการเนนเฉพาะเปาหมายทางการคา 
โดยเฉพาะเฉกเชนในกลไก WTO การเจรจาที่มีขอดอย 4 ขอดังกลาวอาจจะมีผลใหเกิดตนทุน
การจัดการทางการคาตามขอตกลง FTA นั้นสูงกวาที่ควรจะเปน อีกทั้งผลท่ีไดอาจจะไมคุมเสีย 
ถาหากมีการคิดตนทุนอ่ืนๆ เชน การบริหารและตนทุนดานส่ิงแวดลอมเขาไปดวย มีความเชื่อ
วาการเจรจา FTA ที่จะยังประโยชนแกประเทศกําลังพัฒนาจริง ๆ นอกจากจะอาศัยระบบพหุ
ภาคีแลว ประเทศคูเจรจาในระบบวิภาคี ควรมีอํานาจการเจรจาและขนาดเศรษฐกิจที่ไมแตกตาง
กันมากนัก แตความเชื่อเชนน้ียังขาดหลักฐานพิสูจน หรือคําอธิบายที่เปนวิชาการหนักแนนพอ 

สําหรับประเทศไทยที่กําลังเจรจาทางการคาเสรีหรือ FTA กับสหรัฐอเมริกาน้ัน การ
เจรจามิไดเพียงเกิดขึ้นโดยเหตุผลจากความลมเหลวของ Cancun เพียงถายเดียว แตเกิดขึ้นใน
ทามกลางสภาวะที่นาสนใจที่สมควรตั้งเปนขอสังเกตอยางนอย 4 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การดํารงอยูของความไมสมมาตรทางอํานาจทางการเมืองในประเทศไทยเอง โดยท่ี
พรรคการเมืองที่กุมฝายบริหาร มีเสียงขางมากในฝายนิติบัญญัติ ดูเหมือนจะมีอํานาจตอกลไก
การตรวจสอบและ การใชอํานาจคอนขางมาก แมจะไมเปดเผยก็ตาม ทําใหสามารถดําเนินการ
เจรจา FTA โดยไมตอง (และไมสนใจ) ขอความคิดเห็น (ไมใชอํานาจ) จากรัฐสภา เชนในกรณี
ของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งประธานาธิบดีที่ใชอํานาจบริหารตองขออํานาจการเจรจาจากรัฐสภากอน) 

(2) ความเปน ”ประตู” สูเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ใน ASEAN ของประเทศไทยทําใหมี
สถานะภาพพิเศษและประวัติศาสตรความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและสหรัฐอเมริกาที่
ยาวนานและดูเหมือนจะมี”ความเปนพิเศษ”ระหวางกันอยู และ 

(3) การมีตนแบบจาก FTA สิงคโปร –สหรัฐ ทําใหเกิดภาวะการแขงขันทางการคาที่
รุนแรงขึ้นในภูมิภาค ประเทศไทยจึงตองปรับตัวเพ่ือดํารงสถานภาพของตนเองโดยปริยาย 

(4) สําหรับรัฐบาลไทย กลไกทางการคานับเปนหัวใจสําคัญของการเรงความจําเริญทาง
เศรษฐกิจ การบรรลุขอตกลง FTA กับสหรัฐจึงมีความหมายมากกวา เพียงการกระชับ
ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ หรือ รัฐบาลตอรัฐบาลตามวสิัยปรกติเทาน้ัน แตเปนรูปธรรมที่
สงผลทางบวกตอ “เครคติ” ทางการเมืองและผลประโยชนของรัฐบาลเองดวย จนถึงขั้นที่บางฝก
บางฝายมองวาเปนเกมสทางการเมืองบวกผลประโยชนสวนบุคคลเสียดวยซ้ํา  
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การเจรจาคร้ังที่ 3 ที่เพ่ิงสิ้นสุดไปที่พัทยานับไดวาเปนการลงลึกในกรอบการเจรจาที่
แคบลงไปสูสาขาที่สําคัญ ซึ่งสามารถฉายภาพเดน ๆ ไดดังนี้ 

(1) คอนขางชัดเจนวามีสาขาเศรษฐกิจสําคัญไมก่ีสาขาที่สหรัฐสนใจจะเจรจาภายใต 
FTA กับไทย โดยเฉพาะดานโทรคมนาคม และทรัพยสินทางปญญาในแบบที่มีการเปดเสรีอยาง
เต็มที่ควบคูไปกับการบังคับใช (Enforcement) ขอตกลง อีกทั้งมีทิศทางที่ชัดเจนวา ประเด็น
ทรัพยสินทางปญญาจะเปนแบบ TRIP+  

(2) การผลักดันเร่ืองการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) เปนจริงและไมนาจะแตกตาง
จากกรณีที่สหรัฐเจรจากับสิงคโปร นอกจากนั้น ยังแทรกอยูในสวนของมาตรการดานความ
โปรงใส และธรรมาภิบาล (Good Governance) 

(3) สหรัฐตองการใหมีการเซ็น FTA จบลงกอนการมีขอตกลงความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมที่จะแยกจากกันกับ FTA ตางหาก ซึ่งทาทีฝายไทยก็ดูเหมือนจะเปนเชนนั้น 

(4) สหรัฐยังลังเลที่จะเจรจาดานการเกษตร ในขณะที่ฝายไทยเตรียมการเจรจาใน
รายการสินคาที่คอนขางแคบครอบคลุมเพียงไมก่ีรายการเทาน้ัน 

(5) การเจรจาในรายการ/หมวดสินคาที่สหรัฐใหความสนใจอันไดแก 
- ปาไม                                 -ปะการัง 
-ประมง                                 -พืช-สัตวปา 
-การทองเท่ียว                         -สินคาตัดแตงพันธกุรรม(GMO) 
-พลังงาน                               -อิเล็กโทรนิกส 
-สินคาใชแลว (used goods)        -ยานยนต 

การเจรจาที่พัทยายังไมลงลึกในสาระเฉพาะดานรายสินคาแตอยางใด และฝายไทยยัง
เลือกที่จะเปนฝายรับมากกวาฝายรุกในประเด็นเหลาน้ี อีกทั้งเขาใจกันวายังไมมีแนวนโยบายที่
เปน Mandate อยางไรจากรัฐบาลไทย แตสามารถสังเกตเห็นความรูสึกวา ประเทศไทยจะเผชิญ
กับขอเสนอที่มีรูปแบบหนาตาคลายคลึงกับ FTA สิงคโปร-สหรัฐ และ FTA สหรัฐ-ชิลิมาก ซึ่ง
อาจสรุปหัวขอที่ปรากฏในฉบับสุดทายของขอตกลงในไดเปน 14 หัวขอดังนี้ 

(1) การเขาสูตลาด (Market Access) ของสินคาเกษตร 
(2) การเขาสูตลาด (Market Access) ของสินคาอุตสาหกรรม 
(3) การเขาสูตลาดบริการ (Services) 
(4) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) 
(5) การลงทุน (Investment) 
(6) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Propesty Rishts) 
(7) นโยบายการแขงขัน (Competition Policy) 
(8) การซ้ือ-การจัดจางของภาครัฐ (Government Procurement) 
(9) พิธีการทางศลุกากร 
(10)  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) 
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(11)  การเขาเมืองชั่วคราวของแรงงานตางดาว 
(12)  บทบัญญัติดานสิ่งแวดลอม 
(13)  บทบัญญัติดานแรงงาน  และ 
(14)  การระงับขอพิพาท ( Dispute Settlement) 

 
2) วัตถุประสงคของรายงาน 

โดยเหตุที่ขอตกลงทางการคาเสรีระหวางประเทศไทยและสหรัฐมีผลที่กวางไกล ในทันที
ที่มีการลงนาม และจะยังคงมีผลตอไปในอนาคตตอผูมีสวนไดเสียที่ขอตกลงดังกลาวครอบคลุม
ถึง ผลกระทบสวนหนึ่งอาจจะถึงประชาชนไทยในทางออม คือผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
รายงานฉบับนี้มุงที่จะประเมิน ขนาด และการครอบคลุมของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในสาขา
บริการ ควบคูไปกับการประเมินผลกระทบ “ขามสาขา” (Cross-sectoral Impacts) ของการคา
ภาคบริการและสินคาตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

รายงานเบื้องตนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะ 4 ประการ คือ 
 (1) ทบทวนประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดทํา FTA 

กับประเทศสิงคโปร, ชิลี และประเทศออสเตรเลีย 
 (2) ทบทวนโครงสรางทางการคาไทย-สหรัฐแจกแจงประเด็นสําคัญที่อาจจะอยูในภาค

เจรจาเปดเสรีการคาภาคบริการและการลงทุนระหวางประเทศไทยและสหรัฐ และ 
 (3) ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของขอตกลง FTA ไทย-สหรัฐ และ 

แจกแจงทางเลือกของการเจรจาภาคบริการและการลงทุน 
(4) ผูศึกษาจะทําการประเมินนัยยะดานส่ิงแวดลอมของขอตกลง FTA ไทย – สหรัฐ 

โดยพิจารณาวาการจัดทํา FTA จะมีผลใหเกิดผลกระทบเพิ่มเติมตอสิ่งแวดลอมและ
ความสามารถในการดูแลส่ิงแวดลอมของประเทศไทยอยางไรบางโดยใชเคร่ืองมือซ่ึงที่ชื่อวา 
Stella Program โดยอิงแนวคิดการวิเคราะหดังแสดงไวในภาคผนวกที่ 1 
 
3) FTA ที่สหรัฐจัดทํากับประเทศอ่ืน 

1) FTA สหรัฐ-สิงคโปร  เปน FTA ที่สหรัฐทําขึ้นเปนฉบับที่ 6 หลังจากจัดทํากับ 
แคนาดา เม็กซิโก,อิสราเอล,จอรแดนและชิลี จัดไดวา FTA สหรัฐ-สิงคโปร เปนยางกาวเขาสูการ
ยึดพ้ืนที่ของเอเซียในทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่สําคัญของสหรัฐ การนามเม่ือวันที่ 6 
พฤษภาคม 2546 ระหวางสองฝายเปนการผูกมัดแบบทวิภาคีวาเม่ือเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2547 
การเปดเสรีดาน   ตาง ๆ ใน 15 ดาน (ดังสรุปรวมเปน 14 ดานขางบนโดยมีสาขาสิ่งทอและ
เส้ือผาเพ่ิมขึ้นมา) นั้นจะเกิดผลการลดภาษีและขออุปสรรคทางการคาอ่ืน ๆ ระหวางกัน ทําให
การเขาถึงตลาดดีขึ้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ จนเกิดความกังวลวาอาจจะมีผลทางลบตอ
ธุรกิจขนาดเล็ก แมขอตกลงจะยังไมกาวลวงไปสูบริการดานสาธารณูปโภค การศึกษาและ
สุขภาพ 
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การห าม มิ ใหประ เทศภาคีออกระ เบี ยบเ ร่ือง  การ ดํา เ นินการ (Performance 
Requirement) นั้นดูเหมือนจะเปนขอบงชี้เพียงขอเดียวที่อาจจะทําใหรัฐขาดอํานาจในการ
ควบคุมนักลงทุนได ในทางกลับกัน กลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีเพียงกลไกของการระงับขอ
พิพาท เพียงบทบัญญัติเดียวเทาน้ัน 

อาจจะสรุปไดวา FTA สิงคโปร-สหรัฐ มีประโยชนตอสิงคโปรมากเพราะสอดคลองกับ
นโยบายเศรษฐกิจเสรีของสิงคโปร และชวยเสริมพันธมิตรทางเศรษฐกิจใหกลุมทุนสิงคโปร   
เก้ือหนุนกลุมทุนสหรัฐเขาสู ASEAN ไดเปนอยางดี 

 
2) FTA สหรัฐ-ชิลี จัดทําขึ้นในป 2545 ทําใหสหรัฐไดประโยชนใน 3 รูปแบบตาม

ระยะเวลาของการตกลง คือ การลดภาษีลงทันทีรอยละ 85 กลุมหน่ึง การปลอดภาษีใน 4 ป 
กลุมหนึ่ง และการปลอดภาษีใน 10 ป อีกกลุมหน่ึง คาดวาผลประโยชนสวนใหญที่จะตกกับ
สหรัฐอยูในกลุมอุตสาหกรรมหนัก เวชภัณฑ,เทคโนโลยี,สื่อสาร และอุตสาหกรรมไมและ
กระดาษ   สหรัฐสามารถยกเลิกการควบคุมการนําเขาสินคาเกษตรของรัฐบาลชิลีไดโดยสงวน
การปกปองเกษตรของตนไว 

กรอบการตกลงครอบคลุมทั้ง 14 ประเด็นที่กลาวไวในทาย สวนที่ 1 แลว โดยมี
ขอสังเกตเพิ่มเติมดังน้ี 

- สหรัฐสามารถบรรลุขอตกลงแบบ TRIP+  
- ธนาคารสหรัฐตั้งสาขาทองถิ่น และเขาถึงนักลงทุนรายยอยไดโดยไมมีขอจํากัด 
- ถาจะมีการเก็บภาษีใหมีการประเมินภาษีจากราคาสื่อวัสดุ มิใชขอมูลในสื่อวัสดุ 
- มีคํานิยามแก “การลงทุน” อยางกวางขวาง รวมถึงการจัดตั้งบริษัท หน้ีสินสัมปทาน 

สัญญาและสิทธิทรัพยสินทางปญญา 
- ขยายขอบเขตเวลาของการลงทุนการคุมครองลิขสิทธิ์ 
- ขยายการคุมครองสิทธิบัตรออกไปเพ่ือคุมครองระยะเวลาที่เสียกับการยื่นขอ

สิทธิบัตร 
เปนที่นาสังเกตวาการระงับขอพิพาทมีกลไกที่เปดกวางและโปรงใส เชน มีกระบวนการ

ประชาพิจารณ การเผยขอมูลแกสาธารณะ การใชผูเชี่ยวชาญเขาเปนองคประกอบคณะ และ 
การเปดรับความเห็นจากบุคคลที่สามเปนตน 

มีการตั้งขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ชิลีจะไมสามารถควบคุมการลงทุนจร (Footloose 
Investment) ที่เปนเงินทุนระยะสั้นได อีกทั้งจะมีผลกระทบทางลบตอ ทรัพยากรปาไมของชิลีทั้ง
ในทางตรง (การตัดฟนปาไม) และในทางออม (การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน) 
 

3) FTA สหรัฐ-ออสเตรเลีย เปนตัวอยางของการแยกกันอยางไมออกระหวาง
ผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจ เน่ืองจากสหรัฐสนองตอบคํารองขอที่จะเจรจา FTA 
เพ่ือตางตอบแทนพันธมิตรทางการเมืองของตน (โดยเฉพาะกรณีการกอการรายและสงคราม 
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อิรัก) ขอตกลงจึงออกมาแบบถอยทีถอยอาศัย มีความยืดหยุนมากและขอตกลงยังประโยชนรวม
มากกวากรณีที่สหรัฐทําFTAกับประเทศอื่น ๆ การเจรจาจบลงในระยะเวลาเพียง 11 เดือน 
(Drake-Brockman, no date)  

ออสเตรเลียยินยอมใหมีการแยกบางรายการในสาขาการเกษตรออกมาตางหาก (carve 
out) เพ่ือตางตอบแทนสหรัฐ อีกทั้งยังคงความคลุมเครือเพ่ือใหความยืดหยุนแกรัฐบาล
ออสเตรเลียในการจัดการไดเชน กรณีการเปดเสรีสาขาสื่อสารและการบันเทิงเปนตน มีการ
ประเมินวาการเปดกวางในภาคบริการโดยเฉพาะการทองเที่ยวอาจจะสงผลใหการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับผลกระทบในทางลบตอออสเตรเลียได 

เปนที่นาสังเกตวาในขอตกลง FTA สหรัฐ-ออสเตรเลีย นั้นมีSafeguard ใหแกสินคาทุก
รายการ ไมมีการระบุขอพิพาทระหวาง   เอกชน-รัฐ และเปดชองใหการลงทุนทั้งหมดจากสหรัฐ
ไมตกอยู ในการควบคุมของรัฐ  กลาวคือออสเตรเลียไมสามารถจัดทํา  Performance 
Requirement ได ซึ่งอาจจะเปนการประนีประนอมผลประโยชนในการเจรจาไดดังที่ผูชํานาญได
ตั้งขอสังเกตไวแลว 

ในสวนภาคบริการน้ันใช Negative list กําหนดการเปดเสรีสวนของ Cross-border 
supply อนุญาตNon-conforming measures ที่ไมอนุญาตใหเขมงวดกวาที่เร่ิมแคเพ่ิมเติม
มาตรการใหมได สวนของ Mode 4 นั้นไดถูกแยกออกไปทําใหการหางานทําอยางถาวรกระทํา
มิได แตมีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือหาทางกําหนดกรรมวิธีและมาตรฐาน การอนุญาตตอไป 

เปนที่นาสังเกตวามีการจัดทํา Side letter 2 ฉบับทางดาน Telecommunication เพ่ือให
เกิดกระบวนการหารือเฉพาะดานตอไปและเพื่อบรรจุขออธิบายดานนโยบายดาวเทียมของ
ออสเตรเลีย สวนของสิ่งแวดลอมและแรงงานนั้นไมมีอะไรนาสังเกตเปนพิเศษ 

 

4) โครงสรางทางการคาระหวางไทย – สหรัฐ 
      สหรัฐอเมริกาเปนประเทศคูคาที่สําคัญในลําดับที่สองเสมอมาโดยสัดสวนรอยละ 15.6 
ในมูลคาทางการคารวมป 2533 และเติบโตเปนรอยละ 17.5 ในป 2542 ทั้งน้ีมีญี่ปุนคง
ความสําคัญลําดับหน่ึงในสัดสวนรอยละ 25.0 และ 18.9 ของมูลคารวมในป 2533 และ 2542 
ตามลําดับ สิ่ง   ที่นาประทับใจในความสัมพันธทางการคาไทย – สหรัฐ คือ การขยายตัวทาง
การคาจาก 225,763 ลานบาท เปน 722,820 ลานบาท ตามปดังกลาว 
        ถาพิจารณาสถิติยอนหลัง กลับพบวามูลคาการคารวมระหวางไทย – สหรัฐ คอนขางจะ
คงที่ หรือมีการแกวงไกวคอนขางนอยมากของมูลคาทางการคา สถิติลาสุด (2546) แสดงมูลคา
ทางการคาไทย - สหรัฐ ไวที่ ประมาณ 8 แสนลานโดยสัดสวนของสหรัฐกลับลดลงไปยังระดับ
รอยละ 13.3 ของมูลคารวมทางการคาของประเทศไทย การสงออกของไทยกลับไดเปรียบสหรัฐ
มาตลอด โดยมีมูลคาเกินดุลที่ประมาณ 7.4 พันลานเหรียญสหรัฐ นับเปนการเกินดุลการคาที่
ขยายตัวเร็วมากจากเพียง 1.0 พันลานเหรียญในป 2539 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทย 
ดุลการคาน้ีขยายตัวเปนอยางมาก (ดูตารางที่ 2.7) 
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ตารางที่ 2.7 : การคารวมระหวางไทย-สหรัฐ           
                                                                         มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป ปริมาณการคารวม สงออก  นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน %Δ มูลคา %Δ มูลคา %Δ  
2539  
2540 
2541 
2542  
2543  
2544 
2545 
2546 

  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 

ที่มา : ฐานขอมูลกระทรวงพาณิชย 
     

ตารางที่ 2.8 และ 2.9 แสดงรายการสินคาสงออกจากไทยไปยังสหรัฐและสินคาที่ไทย
นําเขาจากสหรัฐ โดยสรุปในภาพรวมจากตัวเลขในตารางไดดังนี้ 
         (1) สหรัฐเปนผูซ ื้อที่สําคัญในสินคาทั้ง 10 รายการของไทย โดยมีมูลคาทางการคาสําคัญ 
2 หมวด ไดแก 1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และ 2. เส้ือผาสําเร็จรูปที่มี
มูลคา   สงออกเกินกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ  (ตารางที่ 2.8) 
         (2) มูลคาสงออกรวมทั้ง 10 รายการจากไทยไปยังสหรัฐมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง         
ในเกือบทุกรายการ 
         (3) การนําเขาจากสหรัฐมายังประเทศไทยมีมูลคารวมลดลงเล็กนอยจาก 7.2  พันลาน
เหรียญในป 2544 เปน 7.1 พันลานเหรียญในป 2546 หรืออาจจะกลาวไดวามีขนาดการคาที่ไม
เปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 2.9) 
         (4) ใน 10 รายการนําเขาจากสหรัฐที่สําคัญ ทั้งหมดจัดเปนสินคาทุนและวัตถุดิบเพ่ือการ
ผลิต โดยมีแผงวงจรไฟฟาเปนเพียงรายการเดียวที่มีมูลคาการนําเขาเกิน 1.0 พันลานเหรียญ            
(ตารางที่ 2.9) 
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ตารางที่ 2.8 : การสงออกจากไทยไปสหรัฐฯ  
        มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2544 2545 2546 2546 
(มค.-สค.) 

2547 
(มค.-
สค.) 

% Δ 
45/46 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 

1,650.0 1,643.1 1,333.1 839.3 1,038.1 -18.9 

2.  เส้ือผาสําเร็จรูป 1,625.2 1,536.3 1,507.3 1,010.1 1,032.9 -1.9 
3.  เครื่องรบัวิทยโุทรทัศนและ
สวนประกอบ 

563.8 795.1 863.2 540.3 745.2 8.6 

4.  อาหารทะเลกระปองและแปรรปู 786.7 828.9 856.6 524.3 481.9 3.3 
5.  อัญมณแีละเครื่องประดับ 574.5 548.9 618.7 359.2 447.5 12.7 
6.  แผงวงจรไฟฟา 735.2 657.6 587.2 360.8 401.1 -10.7 
7.  ผลิตภัณฑยาง 343.2 383.8 435.8 289.6 301.1 13.5 
8.  เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 262.0 341.3 351.5 219.3 278.5 2.9 
9.  สวนประกอบอากาศยานและ
อุปกรณการบิน 

26.7 11.7 212.7 64.1 252.5 1,717.9 

10. วงจรพิมพ 171.7 127.6 226.4 129.9 222.6 77.42 
รวมสินคา 10 รายการ 6,738.7 6,874.4 7,001.6 4,336.6 5,201.5  
อื่น ๆ 6,460.9 6,635.0 6,594.6 4,403.4 4,716.5  
มูลคารวม 13,199.6 13,509.4 13,596.2 8,740.0 9,918.0  
ที่มา : ฐานขอมูลกระทรวงพาณิชย 
 
ตารางที่ 2.9 : การนําเขาของไทยจากสหรัฐฯ    มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2544 2545 2546 2546 
(มค.-
สค.) 

2547 
(มค.-
สค.) 

%� 
45/46 

1.  แผงวงจรไฟฟา 1,674.8 1,409.9 1,136.7 773.7 843.4 -19.4 
2.  เคมีภณัฑ 686.4 668.7 758.0 505.1 586.6 13.35 
3.  เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม 562.4 628.0 725.9 477.2 467.6 15.6 
4.  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 

678.8 489.0 530.8 301.9 423.4 8.5 

5.  เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 535.5 554.5 576.6 368.5 405.9 3.98 
6.  เครื่องมือเครือ่งใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร
การแพทย การวัด 

235.3 242.1 320.1 192.1 221.5 32.2 

7.  สินแรโลหะอืน่ ๆ และเศษโลหะ 61.4 58.9 160.0 103.1 174.3 171.6 
8.  ผลิตภัณฑโลหะ 173.2 153.8 246.7 161.5 170.0 60.4 
9.  เสนใยใชในการทอ 104.1 147.8 171.1 130.5 141.2 15.8 
10. เครือ่งเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง และ
ทองคํา 

121.8 108.6 125.1 74.1 106.4 15.2 

รวมสินคา 10 รายการ 4,833.7 4,461.3 4,751.1 3,087.6 3,540.3  
อื่น ๆ 2,325.8 1,685.7 2,341.5 1,273.9 1,243.4  
มูลคารวม 7,159.4 6,147.0 7,092.6 4,361.5 4,783.6  
หมายเหตุ : สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด,      %� =   % อัตราการขยายตวั  
* ที่มา  : ฐานขอมูลกระทรวงพาณิชย 
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           และนาจะคาดการณไดวาการเปดเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทย – สหรัฐจะมีผลให
การคาระหวางกันขยายตัวมากกวาเดิม เพราะในระยะยาวขอกีดกันทางการคาระหวางกันจะถูก
กําจัดใหหมดไป และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางกันจะชวยใหเศรษฐกิจเติบโตเร็วขึ้น แตนัย
ยะของการเปลี่ยนแปลงทางการคาและการลงทุนดังกลาวตอส่ิงแวดลอม และความสามารถดูแล
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการลดผลกระทบ และการเพ่ิม
ความสามารถในการดูแลสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเอง 

 
5) การเปดเสรีทางการคาบริการและการลงทุนภายใต WTO 
           ถาการเปดเสรีภาคบริการ (Services) ไมใชเปนเพราะในรอบทศวรรษที่ผานมาการคา
บริการเติบโตเร็วกวา(รอยละ 8) ภาคสินคา(รอยละ 5) ก็เปนเพราะวาภาคบริการมีมูลคาเพ่ิมสูง
กวา การผลิตสินคา กอปรกับ “บริการ” มีการครอบคลุมที่กวางขวางกวาสินคาและสามารถ
เชื่อมโยงกับการขายสินคาได เชนการขายเคร่ืองจักร  ซึ่งเปนสินคาสามารถโยงกับการขาย
บริการหลังการขาย และธุรกรรมบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองไปไดอีกมาก  ธุรกิจบริการบางอยาง
ยังเปนรากฐานเศรษฐกิจที่สําคัญ ถาหากเขาไปยึดกุมตลาดไดก็อาจจะกําหนดทิศทางธุรกรรม
อ่ืน ๆ ไดดวย เชน กรณีของบริการการสื่อสารโทรคมนาคม และการบริการทางการเงิน 
(Financial Services) เปนตน บริการบางประเภท เชน บริการดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Services) ยังเปนสิ่งใหมที่ยังไมอ่ิมตัวในประเทศกําลังพัฒนา อาจทําใหประเทศพัฒนาแลวที่มี
ตลาดดานดังกลาวอ่ิมตัวสามารถ “ผองถาย” และขอขยายการลงทุนเพ่ือเก็บเอา “Rent” ที่มีอยู
ในมือของผูผูกขาดในประเทศเพียงนอยรายมาไดดวยความเหนือกวาดานเทคโนโลยีและเงินทุน
จากประเทศพัฒนาแลว 
          The General Agreement on Trade in Services หรือ GATS  เปนอนุสัญญาภายใต  
WTO  ที่ใชเปนหลักเกณฑในการเจรจาเพ่ือเปดโอกาสการคาเสรีภาคบริการ  ในนิยามของคําวา 
“บริการ”  ตามGATS  หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  12  รายการ  (หมวด)   ที่ใชเปนกรอบ
การเจรจาใหสมาชิกประเทศมีการเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไป แบบทวิภาคี (กรอบที่ 1) ทั้งน้ี
การเจรจาใหยึดหลักเกณฑ  3 ประการ  คือ (1)  ไมมีการเลือกปฏิบัติ  ( Most-favored  Nation 
– MFN)  (2) การปฏิบัติเย่ียงชาติ  (National to treatment) และ (3) ความโปรงใส 
(Transparency) GATS มุงเนนที่การเขาถึงตลาด (market access) โดยวิธีการเจรจาที่เรียกวา 
Request-offer คือมีชวงระยะเวลาการยื่นขอรองขอจากคูเจรจา และการเสนอเปดเสรีแกคูเจรจา  
ทั้งนี้ใหตั้งขอสงวนไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ันเม่ือเริ่มจัดทํา Offer ภายหลังจากนั้นจะตั้งขอสงวน
อีกมิได เพราะอาศัยการเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไป 
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กรอบที่ 1 รายการบริการภายใต GATSประกอบดวย 
                1. บริการธุรกิจ (รวม Professional และคอมพิวเตอร) 
                2. โทรคมนาคม 
                 3.  การกอสรางและธุรกิจที่เก่ียวของ 
                4.  การแจกจายสินคา 
                5.  การศึกษา 
                6.  บริการส่ิงแวดลอม 
                7.  การเงิน (การธนาคารและประกัน) 
                8.  สุขภาพ และบริการทางสังคม             
                9.  การทองเที่ยวและที่เก่ียวของ 
               10. สันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 
               11.  การขนสง และ 
               12. รายการอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการขั้นตน 

 
 ตัวอยางบริการการทองเที่ยวนั้น GATS คลุมทุกกิจกรรมที่เก่ียวของการทองเที่ยว 
(tourism) ทั้งหมด การเจรจา GATS จึงมีผลโดยพลันเม่ือประเทศคูเจรจาตกลงยอมรับ รายการ
ผูกพันที่ตองการเปดเสรี (Scheduled commitments) ในกรณีของประเทศไทยนั้น รายการ
ผูกพันที่ตองการเปดเสรีประกอบดวย  

- บริการโรงแรม 
- บริการอาหาร 
- การจัดเลี้ยง 
- การใหบริการดานการทองเท่ียว 
- อ่ืน ๆ (Others) 

 
สําหรับประเทศไทยโดยสวนใหญไมมีขอสงวนเกินกวาการควบคุมตามกฎหมายธุรกิจที่

มีอยูในปจจุบัน เชนสัดสวนการถือหุน หรือการควบคุมบุคคลเดินทางเขา – ออกประเทศสวนที่
เก่ียวของโดยตรงกับการทองเที่ยวคือ Travel Agency and Tour Operator Services (CPC 
74710) โดยมีขอสงวนวา กรณีการถือหุนนั้น บุคคลสัญชาติไทยจะตองถือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของหุนทั้งหมด ทั้งน้ีไมมีการควบคุมบุคคลของผูลงทุนรวมชาวตางชาติ ในการเขา-ออกมาทํา 
ธุรกรรมในสาขาการทองเท่ียว 

ถาจะอานเน้ือหาของขอตกลงการเปดเสรีการคาภาคบริการ(General Agreement on 
Trade in Services หรือ GATS) ของ WTO ใหดีจะเห็นความตั้งใจในการทําใหการคาภาค
บริการเปนเสรีโดยใชวิธีการ (Mode) 4 วิธี คือ 

 



 บทท่ี 2-91 

(1) Consumption Abroad 
(2) Cross-border Supply 
(3) Commercial Presence และ 
(4) Movement of Natural Persons   

โดย 
       วิธีที่ (1) เปนการเดินทางของลูกคาไปรับบริการขามพรมแดน(เชนการทองเท่ียว)  
       วีธีที่ (2) เปนการผลิตบริการแลวสงขามพรมแดนไปใหลูกคา(เชนการทํา internet)   
       วิธีที่ (3) คือการลงทุนในความหมายทั่วไป คือมาตั้งสํานักงานในประเทศที่ตนเอง
ตองการเขาไปใหบริการ และทายที่สุด 
       วิธีที่ (4) คือการสงผูทําการใหบริการขามพรมแดนไปบริการ (เชนการสงผูเชี่ยวชาญ
หรือบุคคลากรมืออาชีพไปยังประเทศท่ีรับการลงทุน) 
        
           การเจรจา GATS ภายใต WTO นั้นดําเนินไปภายใตบรรยากาศและเงื่อนไข หรือ            
สิ่งแวดลอมที่สําคัญดังนี้ 

(1) ไมมีการใหคํานิยามที่เปนทางการแกคําวา “บริการ” กลาวคือ การเจรจายึดแบบที่
เรียกวา Working Definition ใชวิธีที่ยอมรับรวมกันในระหวางการเจรจาเปนการคืบหนา 

(2) แมหลักการเจรจาจะเปนแบบ Request and Offer โดยมุงเปดเสรีอยางชา ๆ โดย
ไม “ยอนคืน” ใหเปดเสรีนอยลงกวาที่ผูกพันไปแลว ประเทศกําลังพัฒนายังไมมีความพรอม และ
มักขาดการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการผูกพันตอการเปดเสรี(มากขึ้น) และมักจะขาด
การมีสวนรวมของผูมีสวนได-เสียอยางกวางขวางทําใหขาดขอมูลที่พอเพียงแกการเจรจา 

(3) การเจรจาดําเนินไปทามกลางหลักการบางอยางที่ยังไมลงตัว เชน เร่ืองการจายเงิน
อุดหนุน (Subsidy) การมีขอสงวน (General Safeguard) การควบคุม (Performance 
Requirement) และขอยกเวนทั่วไป (General Exception) เปนตน ทําใหประเทศกําลังพัฒนา
ขาดความมั่นใจในการปกปองตัวเอง 
  

การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ คาดวาคงมีกรอบดานบริการคลายหรือเหมือน GATS และ 
Mode of  Supply คงเหมือนกันดังจะเห็นไดจากประสบการณที่ผานมาในประเทศอ่ืนๆที่สหรัฐ
ไดจัดทําขึ้น แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการรุกของคูเจรจาวาตองการเนน Sector หรือวิธีการใหบริการ 
(Mode of Supply) ซึ่งแตละกลยุทธ (Sector หรือวิธีการใหบริการ) ตางมีผลตอนัยยะดาน
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน  นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับความยืดหยุนที่ฝายไทยจะเจรจาใหไดโดยมิให
เปนขอผูกพันทันทีแตมีชวงเวลาของการปรับตัวและตองฉกฉวยเอามาตรการที่สรางขึ้นมา
เพ่ือใหไดความรวมมือชวยเหลือในการปรับตัวนั้นผานมาตราที่วาดวยความรวมมือทางดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Cooperation) 
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6) สาขาสําคัญดานบริการตามขอเสนอของสหรัฐ 
ฝายสหรัฐยื่นขอเสนอการเจรจาที่รวมกลไกการเปดเสรีควบคูกับสาขาที่สนใจเจรจาเพื่อ

การเปดเสรีดังไดกลาวถึงแลวในหัวขอที่ 7 สาขาสําคัญทางดานบริการมีดังนี้ 
1) การทองเท่ียว รวมกิจกรรมการบริการทุกอยางที่เก่ียวกับการทองเท่ียวเชนการขายตั๋ว 

จองที่พัก ขายของที่ระลึก การนําเที่ยว บริการอาหารและจัดเลี้ยง การขนสงนักทองเท่ียว ฯลฯ 
2) พลังงาน รวมการผลิตและการใหบริการดานการจายพลังงาน การขุดคนและ

วิศวกรรมที่เก่ียวกับพลังงาน 
3) สินคาใชแลว เชื่อมโยงกับบริการการขนสง การใหบริการกําจัด การนํากลับมาใชใหม  
4) ปะการัง รวมบริการการดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ทั้งหมด 
 ดวยเหตุผลที่สาขาอ่ืนๆมีนักวิจัยทําการวิเคราะหแลว ในสวนนี้จึงจะเนนสองสาขาสําคัญ
ในภาคบริการคือ การทองเท่ียวและบริการส่ิงแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

• บริการการทองเท่ียวไทย 
การทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมากและนับเปนอุตสาหกรรมที่มี

การขยายตัวสูงที่สุด นํารายไดเขาสูประเทศงายและเร็วที่สุดแตขณะเดียวก็ออนไหว
คอนขางมากตอขาวที่เปนไปในทางลบ การเปดตัวของแหลงทองเที่ยวในประเทศอ่ืนๆที่มีสินคา
ทองเท่ียวที่คลายกับของไทยทําใหการจัดการดานบริการการทองเท่ียวยิ่งตองมีความรัดกุม 
รวดเร็ว ทันสมัยและตองเปนการจัดการในเชิงรุกมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกดานก็
วาได โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ขาวสารและนโยบายการทองเท่ียวของ
ประเทศคูแขง นอกจากนี้ความพยายามในการเปดเสรีภาคบริการก็มีผลใหการจัดการการ
ทองเที่ยวมีความซับซอนมากขึ้นดวยเหตุผลดานการกระจายผลประโยชนแกชนชาติไทยและ
ชาติอ่ืนๆที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันแตมีความแตกตางดานเงินทุน การบริหารจัดการและ
อํานาจในการครอบงําตลาดที่แตกตางกัน 

เม่ือกลาวถึงความสําคัญของบริการการทองเท่ียวในฐานะทางการคลังของประเทศก็ตอง
พิจารณาสัดสวนของ GDP ที่มาจากการทองเท่ียว จะเห็นไดจากตารางที่ 2.10 วารายไดจาก
นักทองเที่ยว ตอ GDP (%) ไดสูงขึ้นจากรอยละ 5.2 ในป 2541 เปนรอยละ 5.9 ในป 2545 
รายไดที่เกิดขึ้นทําใหภาครัฐตองเอาใจใสอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนพิเศษ ในทางการเมือง
รัฐมนตรีที่คุมการทองเท่ียวนับเปนรัฐมนตรีที่มีอํานาจมากทานหนึ่งในคณะรัฐมนตรี 
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ตารางที่ 2.10 รายไดจากนักทองเที่ยวฯตอ GDP (%) 
ป รายไดจากนักทองเท่ียว ตอ GDP (%) 

2541 
2542 
2543 
2544 
2545 

5.2 
5.5 
5.8 
5.8 
5.9 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 
ประเทศไทยแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่นซ่ึงมีภาระหนาที่ที่แตกตางกัน แตทวาการกระจายอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญยัง
ไมสมบูรณหรือยังติดขัดในสวนของการปฏิบัติจริง ในทางการดําเนินงานจริงน้ันยังมีการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อดําเนินกิจกรรมเปนการเฉพาะอยาง ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความสะดวก และงาย
ตอการบริหารจัดการ โดยยังคงมีกลไกของรัฐคอยควบคุมการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจน้ันอยู 
การบริหารประเทศน้ันเราจะเห็นบทบาทที่มากขึ้นของภาคเอกชน ทําใหการบริการการ
ทองเที่ยวของไทยแตกตางจากหลายประเทศเชนจีน อยางเห็นไดชัดเจน โดยมากราชการจะ
ริเร่ิมและกรุยทางใหแกภาคเอกชนที่จะดําเนินการตอ 

หนวยงานราชการและที่มิใชราชการที่สําคัญในประเทศไทยที่เก่ียวของกับการลงทนุและ
บริการการทองเท่ียวมีอยูมากตางมุงสงเสริมใหนักทองเท่ียวเขามาเยือนและใชจายเงินใหแก
ประเทศไทย แตละหนวยงานมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ดังนี้ 

(1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) 
เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการสงเสริมการทองเที่ยวของไทย มีอํานาจควบคุมตรวจสอบธุรกิจทองเที่ยวบางอยาง
เทาน้ัน ไดแก ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไมมีอํานาจควบคุมตรวจสอบสวนธุรกิจทองเที่ยวอ่ืน 
เชน โรงแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และอ่ืน ๆที่เปนเอกชน ดังนั้นจึงเกิดมีปญหาใน
บางพื้นที่มีการกอสรางโรงแรมเพ่ิมมากขึ้น มีการแขงขันกัน โดยการตัดราคาหองพักและอ่ืน ๆ 
ดังที่ปรากฏในปจจุบันทําใหการทองเที่ยวไดรับผลกระทบในทางลบเมื่อการแขงขันกลายเปน
การขาดความรับผิดชอบในการบริการ หรือมีการสรางความเสียหารยากแกการเยียวยาดังเชน
ในกรณีของ “ทัวรศูนยเหรียญ”48 เปนตน 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวโดยรวมถึงการพัฒนา
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาการทองเท่ียวและพัฒนาระบบเครือขายตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี รวมทั้งการสรางความเขาใจ 

                                                 
48 การแขงชิงตัวนักทองเท่ียวโดยนักทองเท่ียวไมเสียคาเดินทางจากนั้นก็นํานักทองเท่ียวมาตมตุนในการ
ใหบริการ เชนบังคับใหซื้อสินคาและบริการในราคาสูงมากๆเพ่ือเอาทุนคืน 
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อันดีกับประเทศเพ่ือนบาน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีความคลายคลึงกัน 
นโยบายการทองเที่ยวที่กลาวถึงมักจะหมายถึงการสงเสริมการเดินทางเขาและออกของ
นักทองเท่ียวทั่วไป นอกจากนี้ยังมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและเอกชน 
รวมทั้งทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ แกไขปญหาทรัพยากรทองเที่ยวและพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ใหมีปริมาณสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับ
นานาชาติมากขึ้น เพ่ือรองรับกับนโยบายการเปดเสรีดานการบริการ  

มาตรการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในระยะหลังๆคือการจัด Road Show และการพัฒนา
กิจกรรมตางๆในประเทศเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันภาคเอกชนเองก็พยายาม
พัฒนาสินคาทองเท่ียวขึ้นมาใหเปนแมเหล็กในการดึงดูดนักทองเท่ียวเขาสูจังหวัดของตนเอง 

(2) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาซ่ึงไดแก สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียวกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียวมีภารกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว
ในการพัฒนามาตรฐานการบริการดานทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียว รวมทั้งการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหอยูในระดับมาตรฐาน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(2.1)ศึกษาวิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว และแนวทาง
การดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

(2.2) จัดทําแผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว   รวมทั้งประสาน  สงเสริม และ 
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  

(2.3) จัดทําแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งประสาน  
สงเสริม และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

(2.4) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของ 

(2.5)  ติดตามและประเมินผลงานดานพัฒนาการทองเท่ียว 
(2.6) สงเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร ทั้งภาคการผลิต การบริการ และ

กิจการที่เก่ียวของ 



 บทท่ี 2-95 

(2.7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
(3) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment) 
จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนอยูในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจในการพิจารณา
อนุมัติโครงการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประมง การสํารวจและขุดเจาะแร การผลิตและการ
บริการ ในกรณีที่ผลผลิตสินคาหรือบริการ (1) ไมเพียงพอหรือตองการสงเสริมการนํา
กระบวนการผลิตใหม ๆ มาใช (2) มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและตอความมั่นคงของชาติ หรือ (3) มีความเหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีและ
เชิงเศรษฐกิจ และมีมาตรการปองกันที่เพียงพอตอความเสียหายดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ
โครงการที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment) 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยังคงรักษานโยบายการใหสิ่งจูงใจเปนพิเศษตอ
โครงการลงทุน ซึ่ง 

• ประกอบกิจการในตางจังหวัด 

• จัดตั้งหรือพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

• พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน 

• อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดปญหาสิ่งแวดลอม 

• อนุรักษพลังงานหรือชดเชยการนําเขาพลังงาน 

• ถายทอดการพัฒนาเทคโนโลยี 

• สรางดุลการชําระเงินใหแข็งแกรง 
สิ่งจูงใจที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาโครงการลงทุน ขึ้นอยูกับพื้นที่ลงทุน 

• เขต 1 
-  ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป สําหรับโครงการสงออกไม

ต่ํากวา 80 % ของยอดขายทั้งหมด และตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
หรือเขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

-  ไดรับการลดอากรขาเขาเครื่องจักร 50% สําหรับโครงการสงออกไมต่ํา
กวา 80%ของยอดขายทั้งหมด หรือตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือ
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

- ไดรับการยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัตถุสําคัญ ที่ใชในการผลิตเพื่อ
สงออกเปนเวลา 1 ป 
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• เขต 2 
-  ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป แตขยายไดถึง 7 ป สําหรับ

โครงการที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตสงเสริมอุตสาหกรรม 
-  ไดรับการลดอากรขาเขาเครื่องจักร 50% 
-  ไดรับการลดอากรขาเขาและวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก 

1 ป 

• เขต 3 
-  ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
-  ไดรับการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 
-  ไดรับการลดอากรขาเขาและวัตถุ ดิบสําคัญ  ที่ ใชผลิตเ พ่ือขาย

ภายในประเทศ 75% 
-  ไดรับการยกเวนอากรขาเขาและวัตถุดิบสําคัญที่ใชผลิตเพื่อการสงออก 5ป 
-  ไดรับการลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 50% เปนเวลา 5 ป ภายหลังไดรับ

การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว 
-  ไดรับการหักคาใชจายนํ้า ไฟฟา และขนสงเปน 2 เทา เปนเวลา 10ป 

นับตั้งแตวันแรกที่มีการขาย 
- ไดรับการหักคาติดตั้งหรือคากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

โครงสรางพ้ืนฐานออกจากกําไรสุทธิ 25% 
(4) หนวยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว 
เจาหนาที่ทองถิ่น หรือองคกรทองถิ่นที่มีอํานาจในการอนุญาตและควบคุมตรวจสอบ

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว เชน เจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูอนุญาต และควบคุมการกอสราง
อาคารโรงแรมหรือสถานบริการ เจาหนาที่ตํารวจเปนผูอนุญาตและควบคุมรานอาหาร ฯลฯ เปน
ตน ซึ่งมีหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ 

(5) องคกรเอกชนที่เก่ียวของ 
สมาคมการคา ตามประเภทธุรกิจที่รวมตัว เชน สมาคมผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนที่

รวมของผูประกอบธุรกิจโรงแรม สมาคมมัคคุเทศกเปนที่รวมของผูประกอบธุรกิจมัคคุเทศก 
สมาคมผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวเปนที่รวมของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว ฯลฯ เปนตน 
หอการคาจังหวัดและหอการคาตางประเทศ เปนที่รวมของผูประกอบธุรกิจทุกชนิดทั้งในและ
นอกประเทศ ที่มาประกอบธุรกิจในไทย เปนตน สมาคมการคาและหอการคามีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุน และสรางสรรคและพิทักษผลประโยชนใหแกสมาชิกของตนเปนอยางมาก 
 กลาวไดวา ผลสวนหนึ่งจากนโยบายและการดําเนินการของภาครัฐ และการรุกของ
ภาคเอกชนทําใหประเทศไทยสามารถชักนํานักทองเที่ยวเขามามากกวาชาติอ่ืนๆในภูมิภาค
เดียวกัน รายไดจากบริการการทองเที่ยวสูงถึงกวาหกแสนลานโดยมีรายไดครึ่งหน่ึงจากการ
ทองเท่ียวในประเทศไทยเอง (ดูตารางที่ 2.11) 
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ตารางที่ 2.11 จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใน
ประเทศไทยและตางประเทศ 
 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
จํานวนนักทองเท่ียวในประเทศ 
(ลานคน-ครั้ง) 
รายไดจากนักทองเท่ียวใน
ประเทศ (ลานบาท) 
จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ 
(ลานคน-ครั้ง) 
รายไดจากนักทองเท่ียว
ตางประเทศ (ลานบาท) 

 
51.68 
 
187.898 
 
7.76 
 
242.177 

 
53.62 
 
203.179 
 
8.58 
 
253.018 

 
54.74 
 
210.516 
 
9.51 
 
285.272 

 
58.62 
 
223.732 
 
10.06 
 
299.047 

 
61.82 
 
235.337 
 
10.80 
 
323.484 

 
65.10 
 
301.900 
 
9.70 
 
289.600 

ที่มา : www.tourismthailand.org 
  

ในรายจายดังกลาวของนักทองเที่ยวกวารอยละ 28 มาจากการจับจายซื้อของ (ตารางที่ 
2.12) คาที่พักเปนรายจายที่มีความสําคัญรองลงไป เปนที่นาสังเกตวา รายจายสําหรับการ
เดินทางและการเขาเยี่ยมชมยังมีสัดสวนคอนขางต่ําในรายจายรวม 
 
ตารางที่ 2.12 รายไดจากการทองเที่ยวในประเทศไทย ป พ.ศ.2545 แยกตามรูปแบบการใชจาย 

รายไดรวม รูปแบบการใชจาย 
 
 

ลานบาท รอยละ 

ซื้อของ 88,006.69 28.46 
บันเทิง 38,225.18 12.36 

เยี่ยมชม 16,335.56 5.28 

ที่พัก 80,419.28 26.00 
อาหารและเครื่องด่ืม 51,806.36 16.75 

การเดินทาง 25,267.17 8.17 
อ่ืน ๆ 9,208.78 2.98 
                       รวม 309,269.02 100.00 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
 คําถามที่สําคัญในที่นี้ตอเน่ืองจากการกระจายของคาใชจายดานตางๆที่กําลังกลาวถึง
ไมใชลําพังเพียงขนาดของคาใชจายที่เกิดขึ้นเทาน้ัน เชนถาหากการแขงขันหรือการปลอยใหมี
การแขงขันดานบริการการทองเท่ียวที่เสรีขึ้นในประเทศไทย จะทําใหรูปแบบการกระจาย 

http://www.tourismthailand.org/
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ผลประโยชน (ซึ่งคือประโยชนที่คนในหวงโซธุรกิจการทองเท่ียวจะไดรับ) จะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร? การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจารการคา(บริการ)เสรีนั้นจะมีผลตอการบังคับใชกฎระเบียบ
ของประเทศหรือไม เพียงใด ผลกระทบตอสถานะทางการเงินและการคลังของรัฐจะเปนอยางไร 
หรือถามโดยสรุป การเปดเสรีดานบริการการทองเท่ียวดีกับประเทศไทยหรือไม   
 

• บริการดานส่ิงแวดลอม 
ขนาดของตลาดและศักยภาพในการขยายตลาดมักจะเปนขอพิจารณาที่สําคัญในการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ ในสาขาบริการส่ิงแวดลอมนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วของไทยไดทิ้ง
ปญหาสิ่งแวดลอมไวหลายดานรวมทั้งของเสียและกากของเสียอันตราย ปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้น
ทั้งๆที่ประเทศไทยมีกฎหมายส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหลายฉบับ ดังเชนที่แสดงไว
ในตารางที่ 2.13 

ปรากฏวาในป พ.ศ. 2541 กระทรวงพาณิชยของสหรัฐเขามาสํารวจตลาดเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมในประเทศไทยพบขอมูลดังแสดงไวในตารางที่ 2.14 การสํารวจดังกลาวประมาณ
การณคาของตลาดอุปกรณควบคุมมลพิษ และบริการทางสิ่งแวดลอมตอปในประเทศไทย ในป 
พ.ศ. 2540 เปน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ และในชวงตนป พ.ศ. 2543 เปน 13 – 15 พันลาน
ดอลลารสหรัฐหรือเติบโตรอยละ 15 ตอปเลยทีเดียว 
 
ตารางที่ 2.13: กฎหมายที่เก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและกากของเสียอันตราย 
ชนิดของทรัพยากร                               กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
         ปาไม 

1. Forest Act, B.E. 2484 (1941) 
1. National Park Act, B.E. 2504 (1961) 
2. Wildlife Conservation Area Act, B.E. 2503 (amended 2535) 
(1960) 
3. National Forest Reserve Act, B.E. 2507 (1964) 
4. Reforestation Act, B.E. 2535 (1992) 

 
 
      ดินและลุมน้ํา 

1. National Irrigation Act, B.E. 2485 (1942) 
2. Land Development Act, B.E. 2526 (1983) 
3. Land and Construction Tax Act  
4. The Enhancement and Conservation of the National 
Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) 
5. Excavation and Land Fill Act, B.E. 2543 (2000)  

 
      ชายฝง 

1.Fisheries Act B.E. 2490 (1947)  
2.Wildlife Conservation and Protection Act B.E. 2535 (1992) 
3. Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) 

        
       ของเสียอันตราย 

1. Enhancement and Conservation of National 
Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) 

2. Factory Act, B.E. 2535 
3. Hazardous Substance Act, B.E. 2535 
4. Public Health Act, B.E. 2535 

ที่มา : Extracted from Wongbundit, 2002  
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ตารางที่ 2.14 : ตลาดเครือ่งมือควบคมุมลพิษและบริการดานสิ่งแวดลอม 
                     (ลานเหรียญสหรัฐ) 
                    มูลคารวม 2538 2539 2540 

• ตลาด 1,000 1,200 1,500 

• การผลิต 40 45 48 

• การสงออก 18 20 23 

• การนําเขา 820 1,000 1,370 

• การนําเขาจากสหรัฐ 420 530 720 

ที่มา : US Department of Commerce, 1998: 1 
 
  ตัวเลขดังกลาวแสดงวาตลาดยังขยายตัวไดอีกมากทั้งๆที่รัฐบาลไทยไดลงทุนหลาย
พันลานบาทสําหรับตัวเครื่องบําบัดนํ้าเสีย (ดูจากตาราง ที่ 2.15 และ 2.16) แตความสามารถ
ของรัฐบาลในการใหความสนับสนุนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานส่ิงแวดลอม ซึ่งตอง
หยุดชะงักไป เน่ืองจากเกิดวิกฤติทางการเงินในป พ.ศ. 2540 ทําใหรัฐบาลไทยไดลงทุนไปเพียง 
11% ของการบําบัด     น้ําเสีย และในการบําบัดกากของเสียอันตรายนั้นตัวหลักคือ ภาคเอกชน
ไดรับหนาที่นี้ แตวาเปนที่รังเกียจวามีการผูกขาดในอุตสาหกรรม (ตารางที่ 2.15).49 
 
ตารางที่ 2.15 : การลงทนุในสาขาการบําบัดนํ้าเสยี 2538- 2543 
                     (ลานบาท) 
แหลงทุน 2538 2539 2540 2541 2542 2543 Total 
สํานักงาน
นโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม 

121 503 2,894 2,209 1,994 3,559 11,280 

การประปา 1,738 1,545 1,613 1,439 832 680 7,848 
กทม. 1,316 2,448 1,538 291 1,214 929 7,735 
กองทุน
ส่ิงแวดลอม 

32 351 935 3,091 871 555 5,834 

งบจาก กทม. 322 1,482 537 256 726 551 3,874 
รวม 3,529 6,328 7,517 7,285 5,638 6,274 36,571 
% การ
เปล่ียนแปลง 

ไมมีขอมูล 79 19 -3 -23 11 - 

รวม 141 253 240 176 149 156 1,115 

ที่มา : Tabucanon, 2003: 6 cf. respective sources and the Bureau of Budget, Ministry of 
Finance 

                                                 
49 ตัวเลขนี้ไมรวมสวนท่ีลงทุนโดยบริษัทผูกขาดคือ GENCO. 
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ตารางที่ 2.16 : การลงทนุดานสาธารณูปโภคเพ่ือสิ่งแวดลอม 2547 
              น้ําเสีย           ของแข็ง  ชนิดของโครงการ 
      จํานวน ตนทุน(ลานบาท )     จํานวน  ตนทุน(ลาน

บาท) 
 เสร็จส้ิน 57 21,142 78 5,114 
 ดําเนินการ 28 41,446 43 2,117 
  รวม 85 62,588 121 7,231 
ที่มา : Tabucanon, 2003 cf. World Bank, 2002 
 

ตัวเลขในตารางที่ 2.16 เหลาน้ีแสดงใหเห็นวามีความจําเปนในการเพิ่มการ
ลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตารางที่ 2.17 แสดงใหเห็นชองวางของการลงทุน ซึ่ง
มองเห็นอยางเดนชัด และไดรับการประมาณการวารัฐตองใชงบประมาณอีกกวา 1 แสนลานบาท
ในการบําบัดทั้งนํ้าเสียและของเสียอันตราย (ตารางที่ 2.18) คําถามสําคัญที่ยกขึ้นมาถาม
เก่ียวกับการที่จะเปดใหภาคเอกชนเขามาใหบริการแทนรัฐวาจะทําอยางไรใหผลประโยชนที่
ไดรับ และประสิทธิภาพของการบริหารการใชจายงบประมาณเพื่อส่ิงแวดลอม ทําอยางไรใหมี
การเขาถึงอยางพอเพียง การพิจารณา     ในหัวขอเหลาน้ีมีความจําเปนที่ตองหยิบมาพิจารณา
กันในเรื่องการเปดเสรีการบริการดานสิ่งแวดลอม (Jesdapipat 2003) 
 
ตารางที่ 2.17 : การลงทนุที่ยังขาดอยูดานระบบนํ้าเสีย 

                         มูลคาการลงทุน(ลานบาท)     ภูมิภาค 
    การบําบัด   การจัดเก็บ   รวม 

    เหนือ 3,285 12,491 15,775 
    อีสาน 5,371 20,091 25,463 
    กลาง 3,713 11,139 14,852 
    ใต 2,038 7,836 9,874 
    ตะวันออก 416 1,247 1,663 
    ก.ท.ม 269 19,556 19,826 
    รวม 15,092 72,360 87,453 
ที่มา : Tabucanon, 2003 cf. World Bank, 2002 
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ตารางที่ 2.18 : การลงทนุที่ยังขาดในทศวรรษหนา  
                     (ลานบาท) 
     ของเสียอันตราย          น้ําเสีย 
นํากลับมาใชใหม 1,700 บําบัด 15,000 
บําบัดและกําจัด 28,000 รวบรวม 72,000 
รวบรวม 2,900 พ้ืนฟู 9,000 
รวม 32,600 รวม 96,000 
ที่มา : Tabucanon, 2003 cf. World Bank, 2002 
 

การแบงประเภทของ การบริการดานสิ่งแวดลอมภายใตนิยามขององคการการคาโลก 
(WTO) มีดังน้ีคือ  
        1. การบริการ ระบบน้ําเสีย 

2. การกําจัดขยะ 
3. การบริการสุขอนามัยและที่คลายคลึงกัน 
4. และอ่ืน ๆ   
 
ตารางที่ 2.19 แสดง การจัดประเภทของบริการตามคํานิยามของ WTO/CPC และ 

OECD สหภาพ ยุโรป การสัมภาษณเจาหนาที่รัฐแสดงใหเห็นวาผูเจราจาการเปดเสรีบริการดาน
สิ่งแวดลอมไทยมีความนิยมที่จะใชการแบงดานบริการส่ิงแวดลอมแบบ OECD มากกวา  เพราะ
มีรายละเอียดชัดเจนสอดคลองกับกิจกรรมที่เปนอยูมากกวา       
 
ตารางที่ 2.19 : บริการส่ิงแวดลอมตามคํานิยามที่แตกตาง 

1) WTO/CPC* 2) OECD/Eurostat 

A. Sewage services (CPC 9401) 
B. Refuse disposal services (CPC 9402) 
C. Sanitation & similar services (CPC 9403) 
D. Other services 

 Cleaning services of exhaust gases 
(CPC 9404) 

 Noise abatements services (CPC 9405) 
 Nature and landscape protection 

services (CPC 9406) 
 Other environmental protection services 

n.e.c. (CPC 9409) 

A. Wastewater management 
B. Solid waste management 
C. Air pollution control 
D. Noise and vibration abatement 
E. Remediation and cleanup of soil, 

surface water and groundwater 
F. Analytical services, data collection, 

analysis and assessment 
G. Environmental R&D 
H. Education, training, information 

ที่มา  : *WTO, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991 
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7) ผลกระทบทางสังคมของการเปดเสรภีาคบริการ 
 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการเปดเสรีภาคบริการภายใต FTA ไทย-สหรัฐ 
เปนสิ่งที่ประเมินไดยากดวยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) การเจรจายังไมสิ้นสุด ทําใหไมทราบ
รายละเอียดที่จําเปนตองนํามาใชประเมินผลกระทบทางสังคมตามหลักทางวิชาการได และ (2) 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากยากที่จะแยกวามาจาก FTA ไทย-สหรัฐ เทาน้ัน (โดยไมรวม
ผลกระทบจากสวนอ่ืนๆ เชน ผลจากขอตกลงภายใต WTO หรือ APEC) ยังอาจจะมีผลกระทบ
ที่มิไดเกิดขึ้นอยางฉับพลันที่สามารถประเมินไดทันทีที่ใชขอตกลง นอกจากนี้แลว สังคมหรือ
กลุมชนมีความสามารถในการปรับตัว โดยปองกันหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําใหไมไดรับ
ผลกระทบมากนัก การประเมินผลกระทบใดๆ ตองคํานึงถึงประเด็นเหลาน้ี รวมทั้งตนทุนของ
การปรับตัวที่จะเกิดขึ้นดวย 
 กลาวโดยรวม ผลกระทบทางสังคมของการเปดเสรีภาคบริการโดยผลของ FTA ไทย-
สหรัฐ นั้น อาจจะเกิดขึ้นไดใน 7 ลักษณะ คือ 
 (1) การตองออกจากอาชีพที่ทําอยู เพราะเหตุไมสามารถแขงขันตอไปไดในธุรกิจ ถา
หากไมมีสวัสดิการจากรัฐหรือแหลงทุนอ่ืนๆ ก็จะทําใหยากลําบากที่จะดําเนินชีวิตตอไปได การ
ประกอบอาชีพใหมหรือการทํา Retraining เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูอาชีพใหมก็อาจจะเปนเรื่อง
ยากสําหรับบุคคลในบางกลุมอาชีพหรืออายุ 
 (2) การตองโยกยายถิ่นฐานจากเดิม เพ่ือหลีกทางแกธุรกิจบริการ (เชน การฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมหรือการวางทอกาซ เปนตน) แมจะมีการจายคาชดเชย แตการตองทิ้งถิ่นฐานเดิม
หรือตองจากพ้ืนที่บรรพบุรุษมักจะมีตนทุนทางจิตใจที่ชดเชยไมไดดวยตัวเงิน ประเด็นของ
ผลกระทบในลักษณะนี้กําลังกลายเปนเร่ืองสําคัญที่ทางธนาคารโลกใหความสนใจ ถึงกับตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพัฒนาระเบียบ-คูมือประกอบการพิจารณาสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารโลก ใหลูกคาของธนาคารโลกนําไปใชปฏิบัติควบคูกับการดําเนินโครงการ 
 (3) ผลกระทบในลักษณะที่เปน Social Tension หรือความตึงเครียดทางสังคม เพราะมี
การเขามาของผูประกอบการรายใหม (เชน ไกดตางถิ่น) 
 (4) การแขงที่เสรี แต (อาจจะ) ไมเปนธรรม กอใหเกิดการไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวาง
ผูประกอบการฝายไทยและตางชาติ ที่รัฐบาลไทยเองอาจจะคุมครองไมไดหรือกระทําไดไมทั่วถึง 
ทายที่สุดทําใหผูประกอบการฝายไทยเปนผูเสียเปรียบในการแขงขัน เชน การมีภาคธุรกิจ
การเงิน-การคลังหนุนหลังธุรกิจตางชาติที่รุกเขามาลงทุนหรือใหบริการในประเทศไทย 
 (5) การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อาจจะทําใหสังคมไทยตกอยูในสภาพงอย
เปลี้ยทางเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีและความคิดริเร่ิม เน่ืองจากธุรกิจหลักๆ ถูกครอบงําโดยตางชาติ
ที่มีกําลังทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหนือกวา 
 (6) รัฐ และอํานาจรัฐอาจจะถูกครอบงําหรือแทรกแซงไดดวยทุนตางชาติ ทําใหไมอาจ
คุมครองบุคคลและผลประโยชน (รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ) ของชาติไดตกอยูในสภาพอาณา
นิคมทางเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกการคาเสรีครอบงําสังคม และระบอบการปกครองได (ตัวอยาง 
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หน่ึงคือ ธนกิจการเมืองที่ดําเนินอยูในปจจุบัน แตอาจจะรุนแรงกวา เพราะอํานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของสหรัฐสูงกวาอํานาจของทุนทองถิ่น) 
 (7) ประเด็นความมั่นคง (National Security) ที่เกิดจากการทํา Cross-Border Supply 
ของธุรกิจบริการยุคใหม ไมวาจะเปนความม่ันคงทางทหาร หรือ ความม่ันคงทางสังคมที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการใชเทคโนโลยีผลิตอุปทานดานบริการ (Service Supply) โดยประเทศคูสัญญา
ไมตองผานระบบการตรวจสอบใดๆ จากประเทศไทยเลย (เชน การยิงสัญญาณดาวเทียม
โดยตรงในการใหบริการภาพยนตรหรือวิดิทัศน) ทําใหไมอาจควบคุมตรวจสอบเนื้อหาของ
บริการเหลาน้ันได 
 อยางไรก็ตาม เราตองตระหนักวาการเปดเสรีจะนํามาซ่ึงผลประโยชนที่เปนบวกทาง
สังคมไดดวย ถาหากมีการจัดการการเปดเสรีที่ดี ดังนั้นประเทศไทยตองมีขอสงวนในการจัดการ
ที่ชัดเจนและเปนขอที่มิอาจจะประนีประนอมได สวนหนึ่งของการจัดทําขอสงวนดังกลาว ตอง
เร่ิมจากกระบวนการมีสวนรวมคิด รวมทํา ของสังคมในภาคสวนที่กวางขวางกวาวงของผูเจรจา
หรือวงวิชาการ 
 
8) ขอสังเกตและคําถามในราง Environment Chapter50 

• มีขอสังเกตคือไมใหใชกฎหมายที่มีผลตอการคา (Article x 2 (a)) มาขัดขวางขอตกลง
ทางการคา และการลงทุน นอกจากน้ียังตองหารือฝายสหรัฐเกี่ยวกับ Article x 2  (b) 
เพราะเขียนกํากวม 

• Article x 3 (1)  กลาวถึง “interested  persons”  โดยไมระบุวาคือใคร ทําใหตีความได
ครอบจักรวาล อาจจะเปดชองใหใครก็ไดมาฟองรองไทยทั้งๆที่คนน้ันไมมีสวนไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาเลยก็ได 

• ความวาดวยการเรียกรองหรือ “Request” ตามมาตรานี้จะทําไดอยางไร ใครรับเรื่องจะ
สนองตอบอยางไร? มีการกําหนดเง่ือนเวลาและเงื่อนไข หรือเกณฑอะไร? 

• Article x 3 (2)   proceeding   คืออะไร 
                 (3)    persons with a Legally recognized interest คือใคร? 

          (4)   “may suffer” อันตรายไปไหมที่จะเปดโดยภาษาที่กวางเชนน้ี? 
(5)   “injunctive relief” คืออะไร มีสาระเฉพาะหรือเกณฑกําหนดอยางไร? 

• Article x 5 จําเปน/ ซ้ําซอน ยุงยากหรือไม หรือควรเปนเรื่องภายในของไทยมากกวา
การเขามา “ยุมยาม” กิจการภายในของเปนภายในประเทศไทย ตัวอยางSpaghetti 
Bowl effects การดําเนินการตามวรรค (3),(4) ในรางฯตองรอกฎหมายวาดวยการมี
สวนรวมกอน การยอมรับภาษาที่เขียนไวอาจจะย่ิงเปนชองทางใหมายุมยาม เพราะ 
“public” (ผูมีสวนไดเสีย)คือใคร ? 

                                                 
50 เปนการยากท่ีจะเขาใจในสาระสวนนี้หากผูอานไมมีรางสัญญาดานส่ิงแวดลอมท่ีเปนเอกสารปกปด 
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• Article x 6   รางมาตรานี้สําคัญ ตองเทียบกฎหมายไทยและทําอยางไรไมใหเปนการ
เปดโอกาสใหฝายสหรัฐ มาเขียนกฎหมายใหไทย  

• Article x 7  ฝายไทยมีอะไรเสนอที่สะทอนผลประโยชนของไทยเอง ? 

• Article x 8  เก่ียวกับการระงับขอพิพาท นับเปนประเด็นที่สําคัญมากที่ตองพิจารณาใน
รายละเอียดสุดทายใหดี โดยเฉพาะในประเด็นที่ใหศักด์ิของขอบทสิ่งแวดลอมต่ํากวา
ดานการคาและการลงทุน 

• Article x 8 (6)   60 วันส้ันไป  วรรค (9) กอใหเกิดปญหาแนนอน เพราะถาขัดแยงให
ไปตกลงใน Agreement ที่ทั้งคูเปนสมาชิกได ถาไมใชใหมาแกไขความขัดแยงในบทน้ี
ทําใหเปนปญหาแกประเทศไทยแนนอนเพราะเปนภาคีในขอตกลงพหุภาคีมากกวาสหรัฐ 

• Article x 9 (2) Consult ไดแตตองพิจารณา priority ของ Commitment และใชเปน
เง่ือนไขใน WTO หรือ MEAS อ่ืน ๆ โดยอัตโนมัติไมได 

• Article x 10 (1) (C) ถาไมรวม Safety และ health แลวจะเปนการไมสอดคลองเร่ือง
แรงงานหรือไม ? 
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2.6 บทดานทรัพยสินทางปญญา 

 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 
 
1) ประเด็นการเจรจาในขอตกลง FTA 

วัตถุประสงคสําคัญของสหรัฐในการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญา คือ การยกระดับ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูเจรจาใหทัดเทียมกับการคุมครองตามกฎหมาย
ของสหรัฐ  

ขอเรียกรองสําคัญของสหรัฐในดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่จะสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทย คือ  

(1) ตองการใหประเทศคูเจรจาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย  

(2) ตองการใหประเทศคูเจรจาเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม ( 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 หรือ 
อนุสัญญายูปอฟ) ซึ่งหมายถึง การใหยอมรับนําเอาระบบการคุมครองพันธุพืชตามระบบ
อนุสัญญายูปอฟ (UPOV) มาใชในการคุมครองพืช 

ขอเรียกรองดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมาย Trade Promotion Authority  ของสหรัฐ 
(Sec. 2102 ขอ b (4) –ii ) และในกรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยตามเอกสารที่ผูแทน
การคาสหรัฐ (USTR) ยื่นเสนอตอรัฐสภาสหรัฐ 

จนถึงชวงการเจรจา FTA ระหวางไทยกับสหรัฐในรอบที่ 3 เม่ือเดือนเมษายน 2548 
ทางสหรัฐยังไมไดมีการยื่นขอเรียกรองเปนเอกสารในเรื่องสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตตอประเทศไทย  
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากขอกําหนดในกฎหมาย Trade Promotion Authority  ของสหรัฐ 
และในกรอบการเจรจาของสหรัฐกับประเทศไทยตามเอกสารที่ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ยื่น
เสนอตอรัฐสภาสหรัฐและไดรับการอนุมัติแลว นอกจากน้ี จากการเปรียบเทียบเน้ือหาขอตกลง 
FTA ที่ทางสหรัฐไดทํากับประเทศอ่ืนๆ เชน จอรแดน เวียดนาม สิงคโปร บารเรน โมร็อกโก 
ออสเตรเลีย ไดมีขอกําหนดเร่ืองการขยายความคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 51 ดังน้ัน จึง
มีแนวโนมอยางชัดเจนวาทางสหรัฐจะยื่นขอเรียกรองในประเด็นน้ีตอประเทศไทยอยางแนนอน 

ตอมาในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ รอบที่ 6 ในเดือนมกราคม 2549 ทางสหรัฐไดยื่น
ขอเรียกรองเปนเอกสารตอฝายไทยเรื่องสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต โดยมีสาระสําคัญ คือ ใหไทยขยาย
การคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย ผลจากการเจรจาในรอบที่ 
6 ยังไมไดมีขอสรุปในการเจรจาประเด็นเรื่องนี้ 

 
 

                                                 
51 Tightening TRIPS: The Intellectual Property Provisions of Recent US Free Trade Agreements. 
Trade Note, 7 February 2005. International Trade Department. The World Bank Group.   
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2) ขอกําหนดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตของไทยในปจจุบัน 
การใหความคุมครองการประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตของประเทศไทยอยูภายใต

กรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2542 และ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

1) พระราชบญัญัตสิิทธิบตัร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 
ตามพระราชบัญญัติสทิธบิตัร พ.ศ. 2522  มาตรา 9 มีขอกําหนดวา 
“ การประดิษฐตอไปน้ีไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัต ิ
 (1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สตัว พืช 

หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช 
(2) กฏเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
...........................  ” 
  
จากขอกําหนดดังกลาว สรุปไดวา สิ่งมีชีวิตที่ขอยื่นจดคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

ของไทยได คือ จุลชีพหรือสวนหนึ่งสวนใดของจุลชีพที่ไมมีอยูตามธรรมชาติเทาน้ัน สําหรับพืช
และสัตว ไมสามารถขอรับสิทธิบัตรคุมครองได 

อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาเกี่ยวกับการคุมครองหนวยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) พืช 
วาอยูในสิ่งที่จะไดรับความคุมครองหรือไม ซึ่งขึ้นอยูกับการตีความวา “ยีนพืช” ถือวาเปนพืช
หรือเปนจุลินทรีย หากวาเปนจุลินทรียก็จะไดรับความคุมครอง แตหากวาเปนพืช ก็สามารถงด
เวนการใหความคุมครองได  ในประเด็นน้ีจะมีความชัดเจนเปนขอยุติได ถามีการตีความโดย
สภาขอตกลงทริปส (TRIPS Council) วา ยีนพืชและยีนสัตว เซลลพืชและเซลลสัตวนั้น ถือวา
เปนจุลินทรียหรือจุลชีพหรือไม 

ตามแนวปฏิบัติของกรมทรัพยสินทางปญญาของไทย 52 ถือวา ยีนพืชน้ันเปนจุลชีพ 
สวนสารพันธุกรรม (Deoxyribonucleic Acid – DNA) นั้นเปนสารเคมี ดังนั้นหากมีสิ่งประดิษฐที่
เปนดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรม ที่ไมมีความเหมือนหรือคลายกับสิ่งที่ปรากฏอยูในธรรมชาติ ก็
จะถือวาเปนสารเคมีชนิดใหมที่ไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิบัตรของไทย สวนยีนพืช
นั้นก็เชนกัน หากเปนยีนที่มีความเหมือนหรือคลายกับยีนพืชที่มีอยูตามธรรมชาติ จะไมถือวา
เปนจุลชีพที่จะไดรับความคุมครอง เน่ืองจากไมมีความใหมและไมมีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น 
ถึงแมวายีนดังกลาวจะไดมาจากกระบวนการแยก (Extract) และทําใหบริสุทธิ์ (Purify) แลวก็
ตาม หากยังคงมีโครงสราง หรือลักษณะที่เปนเชนเดียวกับสิ่งที่ปรากฏอยูในธรรมชาติ ก็จะ
ไมไดรับความคุมครอง  

ผูเปนเจาของสิทธิบัตร (ผูทรงสิทธิบัตร) จะมีสิทธิที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
คอนขางมาก กลาวคือ  

                                                 
52 จากการสัมภาษณผูบริหารของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
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ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 

 ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขายมีไวเพ่ือ
ขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 53 

 
2) พระราชบญัญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
ตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ถาพืชที่ปรับปรุงขึ้นใหมมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกําหนด (ตามมาตรา 11 และ 12) และเปนพันธุพืชที่ไดมีการประกาศใหเปนพันธุพืช
ใหมที่จะไดรับการคุมครอง 54  นักปรับปรุงพันธุพืชก็สามารถจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชน้ันใน
ฐานะ “พันธุพืชใหม” ได 

จนถึงปจจุบัน (กรกฎาคม 2549) ไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนด
ชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
2542 แลวรวมจํานวน 33 รายการ เชน ขาว, ออย, มะมวง, กลวยไมสกุลหวาย, หญาแฝก, 
โปยเซียน, หยก, มะเขือเทศ, พริกเผ็ดและพริกยักษ หรือพริกหวาน, แตงกวาและแตงราน, 
แตงโม, มะระ ,ผักบุงจีน, ผักคะนา, ผักกาดกวางตุง, ถั่วฝกยาว , ขาวโพด, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, 
สมโอ, ทุเรียน , ลิ้นจ่ี, ลําไย, มะละกอ, มันสําปะหลัง, ไมดอกสกุลขม้ิน (Curcuma spp.) เปนตน 

หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณากําหนดชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความ
คุมครอง เชน เปนพันธุพืชที่นักปรับปรุงพันธุพืชของไทยมีศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ เปน
พันธุพืชที่มีพันธุพืชพื้นเมืองเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือไมใหเกิดปญหาการ
ผูกขาดพันธุพืชที่ไดรับการคุมครองเปนพันธุพืชใหมตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี กฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทยไมไดใหการคุมครองเฉพาะพันธุพืชใหม
ดังเชนในอนุสัญญายูปอฟหรือกฎหมายคุมครองพันธุพืชของบางประเทศ หากแตคุมครองพันธุ
พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาดวย โดยคํานึงถึงประโยชนของ
บุคคลทุกฝาย ทั้งนักปรับปรุงพันธุ องคกรธุรกิจที่เปนผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ และ
ประโยชนของเกษตรกรและชุมชน  

ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช 2542 กําหนดความหมายของพืชแตละ
ประเภทไวดังนี้ 

พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ภายในประเทศ 

                                                 
53 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 
54 ตามมาตรา 14 ใน พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช 2542 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครอง
พันธุพืช จะดําเนินการประกาศกําหนดเปนคราวๆ ไปวา พืชชนิดใดท่ีจะใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการ
คุมครอง  
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พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป หมายความวา พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูใน
ประเทศ ซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพันธุ
พืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุพืชปา 

พันธุพืชปา หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และ
ยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย 

จากคําจํากัดความของพันธุพืชประเภทตางๆ แสดงใหเห็นวาพืชทุกชนิดที่มีอยูใน
ประเทศไทยจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ 55 

การคุมครองพันธุพืชใหมใน พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ใชระบบสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุพืช (Plant breeders’ right) ตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุ
พืชใหมหรืออนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1978 ตามกฎหมายนี้ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม จะมี
สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ขาย หรือจําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวเพ่ือกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดดังกลาวซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 56 

แตสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตามกฎหมาย ก็มีขอจํากัดและขอยกเวนหลาย
ประการ เชน (1) สิทธิเด็ดขาดของนักปรับปรุงพันธุจะมีอยูเฉพาะสิทธิในการหาประโยชนเชิง
พาณิชยจากสวนขยายพันธุพืชเพ่ือการขยายพันธุเทาน้ัน (2) การที่เกษตรกรเก็บหรือใชสวน
ขยายพันธุของพืชไวเพ่ือการเพาะปลูกในปถัดไป จะไมถือเปนการละเมิด และ (3) นักวิจัยหรือ
นักปรับปรุงพันธุอ่ืนสามารถใชสวนขยายพันธุพืชเพ่ือการศึกษาและทดลองได เปนตน 

สําหรับการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น กฎหมายใหสิทธิเด็ดขาดในการหา
ประโยชนเชิงพาณิชยจากพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแกชุมชน ในลักษณะเดียวกันกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาทั่วไป ชุมชนที่มีสิทธิจดทะเบียนเปนผูทรงสิทธิ ไดแก ชุมชนที่อนุรักษหรือ
พัฒนาพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน โดยตองเปนพันธุพืชพ้ืนเมืองที่มีอยูเฉพาะในพ้ืนที่ของชุมชน
นั้นเทาน้ัน ตามกฎหมายนี้ ชุมชนที่ไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จะมีสิทธิ
แตผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออก หรือจําหนาย ซึ่งสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นน้ัน57 

ในดานการกํากับดูแลการเขาถึงพันธุพืช พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ได
กําหนดเง่ือนไขการเขาถึงพันธุพืชไวดังนี้ 

 
 
 
 

                                                 
55 จักรกฤษณ ควรพจน สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห สํานักนิติธรรม 2544 
56 พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 33 
57 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 47 วรรคแรก 
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กรณีพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชหรือ
สวนใดสวนหนึ่งของพืช เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในทาง
การคา จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 58 หรือตองปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชกําหนดขึ้น สําหรับการเขาถึงที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชน
ในทางการคา 59 

กรณีพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชหรือสวนใดสวน
หน่ึงของพืช เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในทางการคา จะตอง
ไดรับอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชกอน60 

กรณีพันธุพืชใหม  ในการขอจะทะเบียนพันธุพืชใหม นอกเหนือจากที่จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดแลว ในคําขอจดทะเบียนจะตองมีรายละเอียดแสดง
ที่มาของพันธุพืชใหมหรือสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม 61 รวม
ทั้งขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่การใชพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปา หรือสวน
หน่ึงสวนใดของพันธุพืชดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา 62 

จะเห็นไดวา ตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 นอกเหนือจากการใหความ
คุมครองแกนักปรับปรุงพันธุพืชแลว กฎหมายยังมีวัตถุประสงคสําคัญที่จะใหเกษตรกรและ
ชุมชนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและพัฒนาพันธุพืชไดรับความคุมครองที่เปนธรรม และ
มีขอกําหนดในการเขาถึงและใชประโยชนจากพันธุพืช เพ่ือการปกปองทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ของประเทศไมใหถูกฉกฉวยเอาไปใชประโยชนโดยมิชอบ 

โดยสรุป ภายใตกฎหมายไทยในปจจุบัน พันธุพืชที่พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น สามารถที่
จะนํามาจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมไดตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ หากมี
การสกัดยีนหรือสารพันธุกรรมของพืชดังกลาว และทําใหมีความแตกตางไปจากสภาพที่ปรากฏ
อยูในธรรมชาติ ยีนหรือสารพันธุกรรมพืชนั้นก็อาจสามารถจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรได  

 
 
 
 

                                                 
58 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 52    
59 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 53 
60 เร่ืองเดียวกัน มาตรา 48 
61 เร่ืองเดียวกันมาตรา 19 (3)  
62 เร่ืองเดียวกันมาตรา 19 (5)  
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3) ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของ

กับส่ิงมีชีวิต ไดแก ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา อนุสัญญา
วาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม 
3.1) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา 

ตามความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (Agreement on 
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights : TRIPs ) หรือความตกลงทริปส ซึ่ง
เปนความตกลงฉบับหน่ึงภายใตองคการการคาโลก มีเน้ือหาของความตกลงที่เก่ียวโยงกับการ
คุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตอยูในมาตรา 27  

ในมาตรา 27.2 มีเนื้อหากลาวถึงขอยกเวนที่จะไมใหสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบกับความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีงาม หรือกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิต
หรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช หรือกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม  

นอกจากน้ี ในมาตรา 27.3 (b) ไดใหสิทธิแกประเทศสมาชิกที่จะไมใหการคุมครอง
สิทธิบัตรตอพืชและสัตวที่นอกเหนือจากจุลชีพ และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับ
การผลิตพืชและสัตว ตามขอกําหนดในมาตราน้ี ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจํานวนมาก
ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย จึงมีขอยกเวนในกฎหมายสิทธิบัตร ไมใหความคุมครองสิทธิบัตรตอพืช
และสัตว  

ในสวนการคุมครองพันธุพืช ตามมาตรา 27.3 (b)  ของความตกลงทริปส ไดกําหนดให
ประเทศสมาชิกตองใหความคุมครองพันธุพืช แตความตกลงทริปสมิไดกําหนดใหประเทศ
สมาชิกตองใหความคุมครองพันธุพืชใหมภายใตระบบสิทธิบัตรเทาน้ัน ตามมาตรา 27.3 (b) 
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถเลือกที่จะใหความคุมครองพันธุพืชภายใตระบบกฎหมาย
ใดก็ได ไมวาจะเปนระบบสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะ หรือทั้งสองระบบน้ีรวมกัน 
หลักเกณฑสําคัญประการเดียวของความตกลงทริปสที่กําหนดไวในการคุมครองพันธุพืชตาม
ระบบกฎหมายเฉพาะ คือ ตองเปน “ ระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ” ( effective sui 
generic system ) เทาน้ัน 

ทั้งน้ี ในความตกลงทริปสไมไดใหคําจํากัดความของคําวาระบบกฎหมายเฉพาะที่มี
ประสิทธิภาพไว และไมไดมีการกลาวอางถึงอนุสัญญายูปอฟไว ทั้งที่อนุสัญญายูปอฟมีผลใช
บังคับมานานกอนหนาที่จะมีการรางความตกลงทริปส ดังน้ันประเทศสมาชิกองคการการคาโลก
จึงมีอิสระที่จะเลือกใหความคุมครองพันธุพืชภายใตระบบกฎหมายเฉพาะ และตีความคําวา 
“ระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพไว” ใหสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศและระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง โดยไมตองคํานึงวาอนุสัญญายูปอฟไดกําหนด
หลักการในการคุมครองพันธุพืชไวอยางใดบาง 
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 ในการอนุวัตรการตามความตกลงทริปส ประเทศไทยเลือกที่จะใหความคุมครองพันธุ
พืชดวยระบบกฎหมายเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 โดยไมไดยึดถือ
แนวทางในการคุมครองพันธุพืชตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในอนุสัญญายูปอฟ แตกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชของไทยไดสรางหลักเกณฑที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา 
และสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย 
 
3.2) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม  

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหมหรืออนุสัญญายูปอฟน้ัน เปนความตกลง
ระหวางประเทศที่ถูกผลักดันจัดตั้งขึ้นโดยประเทศในแถบทวีปยุโรปในป ค.ศ. 1961 เพ่ือใหการ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแกนักปรับปรุงพันธุพืช ซึ่งหมายถึงผูปรับปรุง คนพบ หรือ
พัฒนาพันธุพืช โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการจูงใจใหนักปรับปรุงพันธุไดพัฒนาและปรับปรุง
พันธุพืชใหมๆ ขึ้น อนุสัญญายูปอฟมีวัตถุแหงสิทธิของการคุมครองเพียงอยางเดียวคือ พันธุพืช 
(Plant varieties) ซึ่งหมายถึง กลุมของพืชที่เล็กที่สุดที่มีพันธุกรรมและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สมํ่าเสมอ คงตัว และแตกตาง
จากกลุมอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน อันเปนการคุมครองที่มีวัตถุประสงคที่แคบกวาความตกลงทริปส 
 ประเด็นที่เปนขอควรตระหนักอยางยิ่งเกี่ยวกับอนุสัญญายูปอฟ คือ นับแตอนุสัญญายู
ปอฟมีผลใชบังคับ ไดมีการผลักดันจากบริษัทเมล็ดพันธุใหประเทศที่พัฒนาแลวปรับแกไข
เน้ือหาอนุสัญญารวมแลว 3 คร้ัง ในป ค.ศ. 1972 , 1978 และ 1991 โดยการแกไขในครั้งหลังสุด 
ไดมีการขยายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุใหกวางขึ้นกวาเดิม จนมีลักษณะเกือบจะคลายคลึงกับ
สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร 63  ( โปรดดูรายละเอียดในตารางที่2.20 ) 
 
4) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอเรียกรองดังกลาวของสหรัฐ มีในหลายมิติ คือ 
 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิทธิบัตรของไทย เนื่องจากตามกฎหมาย

สิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน ใหการคุมครองเฉพาะจุลินทรียที่มีการประดิษฐคิดคนขึ้นเทาน้ัน ไม
รวมถึงพืชและสัตว ซึ่งเปนการใหความคุมครองที่สอดคลองกับพันธกรณีภายใตตามความตก
ลงทริปสในองคการการคาโลกอยูแลว ถาตองการขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท จึงตองมีการปรับแกไขกฎหมายสิทธิบัตรของไทย 

 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยในการคุมครองพันธุพืช ซึ่งใน
กรณีนี้ คือ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เน่ืองจากหลักการ เง่ือนไข แนวปฏิบัติ
ในการคุมครองพันธุพืชตามกฎหมายคุมครองพันธุพืช แตกตางกับกฎหมายสิทธิบัตรและระบบ
การคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 อยางมาก  

                                                 
63  จักรกฤษณ ควรพจน. 2544.  สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห. 
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ตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะ (sui generic 
system ) จัดทําขึ้นโดยใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย ซึ่งเปนสังคม
เกษตรกรรม ใหการคุมครองทั้งพันธุพืชใหม และพันธุพืชที่มีอยูเดิมในปา หรือในชุมชนทองถิ่น 
มีการผอนปรนเง่ือนไขการคุมครองพันธุพืชใหมไมใหเขมงวดจนเกินไป เพ่ือลดผลกระทบตอ
เกษตรกร  

นอกจากนั้นกฎหมายคุมครองพันธุพืชยังไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการขอรับความ
คุมครองพันธุพืชใหม เชน การกําหนดใหมีการเปดเผยแหลงที่มาของสารพันธุกรรมที่ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ (Disclosure of Origin) การกําหนดใหการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชตอง
เปนไปโดยไดรับความยินยอมลวงหนา (Prior Informed Consent) และการกําหนดใหมีการแบง
บันผลประโยชน (Benefit Sharing) ระหวางนักปรับปรุงพันธุกับเจาของแหลงพันธุกรรม เปนตน 
หลักเกณฑเหลาน้ีเปนหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) และไดรับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งประเทศ
ไทยนํามาบัญญัติไวเพ่ือใหการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สราง
ความเปนธรรมระหวางนักปรับปรุงพันธุ กับภาครัฐหรือกับชุมชนทองถิ่นจากการนําเอาพันธุพืช
ปา หรือพันธุพืชพ้ืนเมืองไปใชเปนฐานในการปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหการใชประโยชนจากพันธุพืช
เปนไปอยางยั่งยืน และเปนการคุมครองสิทธิของเกษตรกรดวย 
 ในทางตรงกันขาม กฎหมายสหรัฐไมไดใหความคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เชนเดียวกับประเทศไทย สหรัฐมุงแตที่จะใหความคุมครองพันธุพืชที่ไดถูกคนพบหรือปรับปรุง
ขึ้นใหมเทาน้ัน การคุมครองพันธุพืชในสหรัฐจึงมีหลายรูปแบบดวยกันคือ การคุมครองพันธุพืช
ที่ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศตามระบบสิทธิบัตรพันธุพืช (Plant Patent) การคุมครองพันธุพืชที่
ขยายพันธุโดยอาศัยเพศตามระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืช (Plant Variety Protection) และ
การคุมครองพันธุพืชตามระบบสิทธิบัตรผลิตภัณฑ (Utility Patent) ซึ่งมักจะเปนการคุมครอง
พันธุพืชใหมที่สรางขึ้นดวยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม  

ดังน้ัน จากขอเรียกรองของสหรัฐภายใตการเจรจาจัดทําขอตกลงการคาเสรีที่กําหนดให
ประเทศไทยตองเขารวมเปนภาคีอนุสัญญายูปอฟ และ/หรือ ตองใหความคุมครองสิทธิบัตรแก
พันธุพืชดวยนั้น จึงเปนหลักเกณฑที่กําหนดใหประเทศคูคากับสหรัฐตองใหความคุมครองแก
พันธุพืชภายใตระบบสิทธิบัตรนั่นเอง ซึ่งเปนการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชเปนหลัก 
ใหการคุมครองเฉพาะพันธุพืชใหม ไมรวมถึงพันธุพืชปาและพันธุพืชพ้ืนเมือง ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอการกํากับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ นําไปสูปญหาความไมเปน
ธรรมในการใชประโยชนจากพันธุพืชของไทย ผลกระทบตอการสิทธิเกษตรกร เปนอุปสรรคตอ
การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน  

 ( โปรดดูการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทยกับ
ขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา ในตารางที่ 2.21 ) 
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 การขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภท จะสงผลกระทบตอการ
กํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางไม
เปนธรรม ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน ฯลฯ เน่ืองจากตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร ไมมีขอกําหนดที่พิจารณาถึง
แหลงที่มาของพันธุกรรมที่ใชเปนฐานในการประดิษฐ ไมมีเง่ือนไขเรื่องการแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรมระหวางผูประดิษฐ กับบุคคลหรือชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมที่เปนฐานในการ
ประดิษฐ  

ดังนั้น ถามีการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยังพืชและสัตว อาจจะทําใหเกิดปญหาการ
แยงชิง ฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชประโยชนโดยมิชอบ หรือที่เรียกกันวา Bio-piracy 
มากขึ้น สรางผลกระทบตอการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

 ปญหาผลกระทบตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ซึ่งตามอนุสัญญาฯ มีขอกําหนดเร่ืองการ
แจงขออนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมลวงหนา เร่ืองการแบงปนผลประโยชนอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม เร่ืองการเคารพภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ถาประเทศไทยตองนําระบบ
สิทธิบัตรพืชและสัตว หรือการคุมครองพันธุพืชตามระบบ UPOV มาใช จะเปนอุปสรรคอยางยิ่ง 
ตอการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขดังกลาวที่เปนพันธกรณีภายใตอนุสัญญา CBD 

ทั้งน้ี ภายใตการเจรจาในหัวขอวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอม ( Environment Chapter)  ทาง
สหรัฐฯ ไดมีขอเรียกรองใหประเทศไทยยอมรับสิทธิ หนาที่ และพันธกรณีเฉพาะความตกลงพหุ
ภาคีดานส่ิงแวดลอม ( Multilateral Environmental Agreements : MEAs ) ที่ประเทศไทยและ
สหรัฐเปนภาคีรวมกันเทาน้ัน  สําหรับประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีผลใชบังคับในเดือนมกราคม 2547 แตสหรัฐฯ ไมไดเขาเปน
ภาคีสมาชิก ตามขอเรียกรองของสหรัฐดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิของประเทศไทยในการนําเอา
มาตรการ ขอกําหนดตางๆ ในอนุสัญญามาใชดําเนินการ และอาจทําใหประเทศไทยประสบ
ปญหาตอการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ถาการ
ดําเนินการใด  ๆตามพันธกรณีของไทย ขัดแยงกับขอกําหนดที่มีอยูในความตกลง FTA ระหวางไทย-สหรัฐ 
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ตารางที่ 2.20 การเปรียบเทียบอนุสัญญา UPOV ฉบับป 1978 , ป 1991 และขอตกลงทริปส 
หัวขอเร่ือง                    UPOV 1978              UPOV 1991             TRIPS 
สิ่งที่คุมครอง พั น ธุ พื ช ที่ แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ

ประกาศเปนพันธุพืชคุมครอง 
พันธุพืชทุกชนิด การประ ดิษฐ  ซึ่ ง

อาจรวมถึงพันธุพืช
หรือไมก็ได ขึ้นอยู
กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ประเทศสมาชิก 

เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร
คุมครอง 

- ความใหม 
- มีความแตกตางของลักษณะ
ประจําพันธุ 
- ความสมํ่าเสมอของลักษณะ
ประจําพันธุ 
- มีความคงตวัของลักษณะ
ประจําพันธุ 

- ความใหม 
- มีความแตกตางของ
ลักษณะประจําพันธุ 
- ความสมํ่าเสมอของ
ลักษณะประจําพันธุ 
- มีความคงตวัของลักษณะ
ประจําพันธุ 

- ความใหม 
- มีขั้นการประดิษฐ
ที่สูงขึ้น 
- มีความสามารถ
ประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม 
- มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย
ร ายล ะ เ อี ย ดก า ร
ป ร ะ ดิ ษ ฐ อ ย า ง
ชัดเจน  

ระยะเวลา
คุมครอง 

อยางนอย 15 ป อยางนอย 20 ป อยางนอย 20 ป 

ลักษณะของสิทธิ
เด็ดขาด 

สิทธิ ในการผลิต  ขาย  และ
นําเขาสวนขยายพันธุ 

สิทธิในการผลิต ขาย และ
นําเขาทุกสวนของพืช 

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ผ ลิ ต 
ขาย ใช นําเขา และ
ศึกษาวิ จัยทุกสวน
ของพืช 

ขอหามการวิจัย
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
พันธุ 

ไมจํากัด จํากัดสําหรับพืชลูกผสม 
และพืชที่พัฒนาจากพันธุ
พืชอนุพันธุ 

จํากัด หากกระทบ
ตอประโยชนและ
การใชงานตามปกติ
ของผูทรงสิทธิ 

สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ
สําหรับเกษตรกร
ในการเก็บรักษา
และแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ 

มี ขึ้นกับกฎหมายภายในของ
แตละประเทศ 

ไมมี 

ขอหามคุมครอง
ซ้ําซอน 

มี ไมมี ขึ้นกับกฎหมาย
ภายใน 
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ตารางที่ 2.21 เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางกฎหมายคุมครองพันธุพชืของไทยกับขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา 
ประเด็น การคุมครองตาม 

 พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

ขอเรียกรองของสหรัฐ 

 (ระบบกฎหมายเฉพาะ ) 1. การคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต 2. การคุมครองพันธุพืชตามอนุสัญญายูปอฟ 
กรอบความคุมครอง  ใหการคุมครองพันธุพืชทั้งที่เปนพันธุพืชปา พันธุพืช

พื้นเมือง และพันธุพืชใหม  
 ขยายการคุมครองสิทธิบัตรมายังพืชสัตว และ

พันธุพืช พันธุสัตว 
 ใหการคุมครองเฉพาะพันธุพืชใหม แตไมไดคุมครองพันธุพืช

ปา พันธุพืชพื้นเมือง  
สวนของพืชที่คุมครอง  ใหการคุมครองเฉพาะสวนที่ใชสําหรับการขยายพันธุเทานั้น  นักปรับปรุงพันธุมีสิทธิเหนือสวนขยายพันธุพืช และรวมถึงใบ ลําตน ผลผลิตตางๆที่ไดจากพันธุพืชที่ไดรับการ

คุมครอง 
พันธุพืชที่ไดรับการ
คุมครอง 

 ใหความคุมครองพันธุพืชใหมเฉพาะรายการพืชที่รัฐมนตรี
ประกาศ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
เทานั้น 

 พันธุพืชทุกชนิดที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

สิทธิของเกษตรกร  ใหการคุมครองสิทธิเกษตรกรในบางเรื่อง เชน การเก็บเมล็ด
พันธุไวใชในฤดูถัดไป  การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุระหวาง
เกษตรกรดวยกัน ฯ 

 ไมใหความสําคัญแกสิทธิเกษตรกร 
 จํากัดสิทธิที่จะเก็บรักษาผลผลิตไวใชเปนเมล็ดพันธุ เกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุในทุกฤดูเพาะปลูก 

บทบัญญัติเพื่อ
คุมครองการเขาถึงและ
การแบงปน
ผลประโยชนจากการ
ใชทรัพยากรชีวภาพ
อยางเปนธรรม 

 กําหนดใหผูขอรับการคุมครองตองพิสูจนวาพันธุพืชที่ขอรับ
การคุมครองมีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอระบบ
นิเวศน 

 ใหเปดเผยแหลงทีม่าของทรัพยากรพันธุกรรมที่ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ 

 ใหพิสูจนวาการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมนั้นเปนไปโดย
ชอบ และมีการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกเจาของ
ทรัพยากรพันธุกรรม 

 ไมมีขอกําหนดในเรื่องนี้  ไมมีขอกําหนดในเรื่องนี้ 
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2.7 บทดานการระงับขอพิพาท  
ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัต ิ

 
1) ประเด็นการเจรจาใน FTA 
 ประเด็นการเจรจาดานการระงับขอพิพาทที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการเจรจา
เขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ประกอบดวยขอเสนอเกี่ยวกับกลไกการระงับขอพิพาท 2 สวน คือ 
(1) สวนที่เก่ียวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับนักลงทุน (state-to-investor) ซึ่งระบุไว
ในขอตกลงดานการลงทุน และ (2) สวนที่เก่ียวกับขอพิพาทดานการลงทุนระหวางรัฐกับรัฐ 
(state-to-state) ซึ่งกําหนดไวเปนบทเฉพาะของการระงับขอพิพาท ดังนี้ 
1.1) กรณีพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุน  

สหรัฐฯเสนอใหมีการใชระบบของการระงับขอพิพาทที่ไมไดอยูภายใตกระบวนการตุลา
การภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง แตใหใชระบบอนุญาโตตุลาการ ที่มาจากการ
คัดเลือกตัวแทนของแตละประเทศเปนผูพิจารณา 
 
1.2) กรณีพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ 

ในสวนของบทบัญญัติระงับขอพิพาทแบบรัฐตอรัฐ มีความเก่ียวของกับเร่ืองสิ่งแวดลอม
ดังนี้ 

1) การกําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการรวม (joint committee) ที่ประกอบดวยเจาหนาที่
รัฐบาลทั้งสองฝาย เพ่ือควบคุมและทบทวนการดําเนินงานตามขอตกลงและเร่ืองของการคา
ระหวางประเทศ โดยกําหนดวาในการประชุมครั้งแรกใหคณะกรรมการรวมพิจารณาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของความตกลงของแตละภาคี และเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น 

2) การกําหนดใหใชกระบวนการระงับขอพิพาทในดานแรงงานและสิ่งแวดลอมที่
ประกอบดวยขั้นตอนตามลํากับ คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) การเสนอใหมี
คณะกรรมการรวม (joint committee) พิจารณาและหาวิธีการระงับขอพิพาท การจัดตั้ง
คณะกรรมการยุติขอพิพาท (dispute settlement panel) 

3) การใหมีการชดใชคาเสียหายโดยการประเมินดวยเงินประจําป (annual monetary 
assessment) เขากองทุนซ่ึงจัดตั้งโดยคณะกรรมการรวมที่กําหนดไววาจะไมเกิน 15 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอไป โดยคณะกรรมการรวมจะเปนผูบริหารจัดการกองทุนดังกลาวเพื่อปรับปรุง
ดานแรงงานและส่ิงแวดลอม รวมทั้งการสงเสริมบังคับใชกฎหมายในเร่ืองดังกลาวในประเทศที่
ถูกฟองรอง 
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ขั้นตอนของการระงับขอพิพาทกรณีระหวางรัฐกับรัฐ กําหนดไวดังนี้ (ดูภาพประกอบ) 
(1) การปรึกษาหารือ (Consultations):  

- ประเทศภาคีฝายใดฝายหนึ่งสามารถขอใหประเทศภาคีอีกฝายเขารวมหารือถึง
ปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานตามความตกลง 

     - ในกรณีที่การหารือของประเทศภาคีทั้งสองฝายไมสามารถระงับขอพิพาทได
ภายใน 60 วัน ประเทศภาคีฝายใดฝายหน่ึงอาจขอใหใช joint committee พิจารณา
และหาวิธีระงับขอพิพาทตอได 

 (2) Dispute Settlement Panel: 
- ในกรณีที่ joint committee ไมสามารถระงับขอพิพาทไดภายใน 60 วัน ภาคีที่
รองเรียนสามารถรองเรียนขอใหจัดตั้ง dispute settlement panel ได 
- Dispute settlement panel จะมีองคประกอบ 3 คน โดยฝายไทยและสหรัฐฯ 
เลือกฝายละ 1 คน หากไมสามารถเลือกไดภายใน 30 วัน ใหสุมเลือกจากรายชื่อใน 
contingent list ที่ไดจัดทําไวลวงหนา และรวมกันเลือก โดยคนที่ 3 นี้จะทําหนาที่
เปนประธานของ panel หากตกลงเลือกประธานไมไดภายใน 30 วัน หลังจาก
สมาชิกคนที่สองของ panel ไดรับการคัดเลือก ใหทําการสุมเลือกจากรายชื่อที่ได
จัดทําไวลวงหนา 
- ผูที่จะมาเปน panel หรืออยูในรายชื่อ contingent list จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
ก. เปนบุคคลที่มีความเปนกลาง มีความนาเชื่อถือ มีวิจารณญาณที่ดี  
ข. มีความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย การคาระหวางประเทศ หรือการระงับขอ

พิพาทที่เกิดจากขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 
ค. มีความเปนอิสระ 
- หากประเทศภาคีไมไดมีการทําการตกลงลวงหนาเปนอยางอ่ืน panel จะเสนอ
รายงานเบื้องตน (initial report) แกภาคีใหทราบถึงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ขอวินิจฉัยภายใน 180 วัน หลังจากที่ประธาน panel ไดรับการแตงตั้ง 
- ประเทศภาคีสามารถแสดงความคิดเห็นตอรายงานเบื้องตน และ panel อาจใช
ความเห็นน้ีเพ่ือแลกเปลี่ยนรายละเอียดของรายงาน 
- หากประเทศภาคีไมไดทําการตกลงลวงหนาเปนอยางอ่ืน panel จะเสนอ
รายงานฉบับสุดทาย (final report) แกภาคีภายใน 45 วัน หลังจากวันที่มีการเสนอ
รายงานเบื้องตน และใหภาคีเปดเผยรายงานฉบับสุดทายตอสาธารณะ ภายใน 15 
วันหลังจากน้ัน 

(3) การบังคับใช (ทั่วไป) 
- หากภาคีไมสามารถบรรลุขอตกลงตามแนวทางแกปญหา (resolution) ตามที่
ระบุไวในรายงานฉบับสุดทาย ภายใน 45 วันหลังจากวันที่ไดรับรายงานฉบับ 
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สุดทาย ใหภาคีฝายที่ถูกรองเรียนเขาเจรจากับภาคีอีกฝายเพ่ือที่จะรวมกัน
กําหนดการชดเชยความเสียหายอันเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย 
- หากไมสามารถบรรลุขอตกลงในเรื่องการชดเชยความเสียหายภายใน 30 วัน 
หรือบรรลุขอตกลงแลว แตภาคีที่ถูกรองเรียนไมปฏิบัติตาม ใหฝายที่รองเรียนทํา
หนังสือแจงภาคีอีกฝายถึงระดับของสิทธิประโยชนที่จะทําการระงับ โดยฝายภาคีที่
รองเรียนอาจระงับการใหสิทธิประโยชนตามที่ไดแจง เม่ือครบกําหนด 30 วันจาก
วันที่ยื่นความจํานงในการระงับสิทธิประโยชนใหแกอีกฝาย หรือเม่ือครบกําหนด 30 
วันจากวันที่ panel ไดวินิจฉัย แลวแตวากรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 
- หากภาคีฝายที่ถูกรองเรียนพิจารณาวา ระดับการระงับสิทธิประโยชนนั้นมาก
เกินกวาเหตุอยางชัดเจน หรือภาคีฝายที่ถูกรองเรียนไดปฏิบัติเพ่ือแกไขในสวนที่
ละเมิดขอตกลงแลว สามารถขอให panel พิจารณาเลือกอีกคร้ังเพ่ือใหการระงับ
สิทธิประโยชนอยูในระดับที่เหมาะสม โดยตองกระทําภายใน 30 วัน หลังจากวันที่
ภาคีฝายที่รองเรียนแจงความจํานงที่จะระงับสิทธิประโยชน 
- ภาคีฝายที่รองเรียนไมสามารถระงับสิทธิประโยชนได หากวาภาคีฝายที่ถูก
รองเรียนไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรที่จะชําระคา annual monetary 
assessment แตถาภาคีไมสามารถตกลงถึงจํานวนเงินที่ภาคีฝายที่ถูกรองเรียน
จะตองชําระ ใหกําหนด annual monetary assessment เปนสกุลเงิน U.S. Dollars 
โดยมีมูลคาเทากับ 50% ของมูลคาสิทธิประโยชนที่ panel ระบุใหทําการระงับ หรือ
ถา panel ไมไดระบุ 50% ของที่ภาคีฝายที่รองเรียนระบุไว 
- ใหภาคฝายที่ถูกรองเรียนชําระคา assessment ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่
ภาคีฝายที่ถูกรองเรียนแจงความประสงคที่จะชําระ โดยที่ joint committee สามารถ
ตั้งกองทุนเพ่ือนําคา assessment ไปใชตามแนวทางปฏิบัติของ joint committee 
เพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศภาคี 
- หากวาภาคีฝายที่ถูกรองเรียนไมชําระคา assessment ภาคีอีกฝายสามารถ
ระงับสิทธิประโยชนตามที่ไดระบุไว 

(4) การบังคับใช (เฉพาะเรื่อง) 
- หากวาในรายงานฉบับสุดทาย ลงความเห็นวาภาคีฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับภายใต Article ……. (labor chapter and environment chapter) และ
ประเทศคูภาคีไมสามารถบรรลุขอตกลงตาม resolutions ของ panel ภายใน 45 วัน 
หรือเห็นดวยกับ resolutions แลวแตภาคีอีกฝายหน่ึงไมปฏิบัติตาม ใหภาคีอีกฝาย
สามารถขอให panel ประชุมอีกคร้ังเพื่อบังคับการชําระคา annual monetary 
assessment 
- คา assessment ที่ panel กําหนด จะไมเกิน 15 ลาน U.S. Dollars/ป โดย
ปรับเปลี่ยนตามอัตราเงินเฟอที่ระบุไวใน Annex 
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- หากภาคีฝายที่รองเรียนแจงทวงชําระคา annual monetary assessment แก
อีกฝาย หลังจากที่ panel กําหนดจํานวนคา assessment ใหภาคีฝายม่ีถูกรองเรียน
เริ่มทําการชําระเงินนับแตวันที่ 60 หลังจากภาคีฝายที่รองเรียนไดแจงทวงการชําระ 
- คา assessment จะจายเขากองทุนที่ joint committee ตั้งขึ้น เพ่ือนําไปใช
สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมหรือแรงงาน หรือสงเสริมการ
บังคับใชกฎหมายในเร่ืองดังกลาวในประเทศที่ถูกฟองรอง 
- หากภาคีฝายที่ถูกรองเรียนไมทําการเร่ิมชําระคา assessment แตไดมีการ
จัดตั้ง escrow account ไว ใหภาคีฝายที่รองเรียนบังคับการชําระจาก escrow 
account กอนที่จะใชมาตรการอ่ืนๆ 
- หากไมไดรับการชําระคา assessment ภายใน 30 วันหลังนับจากวันครบการ
กําหนดชําระเงิน ใหภาคีฝายที่รองเรียนดําเนินการโดยมาตรการตามที่เห็นสมควร 
ซึ่งรวมถึงการระงับสิทธิประโยชนทางศุลกากรภายใตความตกลง 

(5) Compliance Review 
- หากภาคีฝายที่ถูกรองเรียนพิจารณาวาไดปฏิบัติตามที่ panel กําหนดแลว 
สามารถขอให panel ประชุมอีกคร้ังเพ่ือพิจารณาวาเปนจริงหรือไม ซึ่ง panel จะทํา
รายงานฉบับสุดทายภายใน 90 วัน หลังจากที่ไดรับแจง 
- หาก panel ยืนยันวาภาคีฝายที่ถูกรองเรียนไดปฏิบัติตามที่ panel ไดกําหนด
ไว ใหภาคีฝายที่รองเรียนคืนสิทธิประโยชนที่ระงับไว และใหยกเลิกการชําระคา 
assessment 
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ขัน้ตอนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ-รัฐ
Consultations 

ภาคีรวมหารือ

60วัน ไมสามารถระงบัขอพิพาทได

Joint Committee

พิจารณา + หาวิธีระงับขอพิพาท

60วัน ไมสามารถระงบัขอพิพาทได

Dispute settlement panel
ฝายไทย 1 สหรัฐฯ 1 + เลือกอีก 1 คน (อาจสุมเลือกจาก contingent list)

แจงภาคี แสดงความเห็นตอรายงานเบื้องตน

เสนอผลการตรวจขอเท็จจริง + ขอวินิจฉัยภายใน  180 วัน
จดัทําเปนรายงานเบ้ืองตน (initial report)

45 วัน หลังจากวันเสนอรายงานเบ้ืองตน

เสนอรายงานฉบับสุดทายแกภาคี
15 วัน

ภาคีเปดเผยรายงานตอสาธารณะ

การบังคับใช
การบังคับใชทัว่ไป

45 วันไมบรรลุขอตกลง

ภาคีรวมกันกําหนดการชดเชยความเสียหาย

ฝายรองเรียนอาจระงับการใหสิทธิประโยชนตามท่ีไดแจง

30 วันไมบรรลุขอตกลง / ไมปฏิบัติตาม

ฝายท่ีถูกรองเรียน ชําระคา assessment ฝายท่ีถูกรองเรียนขอให panel พิจารณาการระงับฯ
ใหเหมาะสมภายใน 60 วัน

ภายใน 30 วัน

แผนภาพที่ 2.1 

แผนภาพที่ 2.2 
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2) สถานภาพทางนโยบายของประเทศไทยในปจจุบัน 
 ภายใตกรอบกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ระงับขอพิพาททางการคาและการลงทุนระหวางนักลงทุนของไทยกับตางประเทศ ขึ้นอยูกับ
ประเภทของขอพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 ประเภท คือ 

(1) ขอพิพาทระหวางเอกชน-เอกชน กฎหมายที่ใชบังคับขอพิพาทนี้เปนกฎหมาย
ภายในประเทศ และเขตอํานาจศาลที่มีการพิจาณา คือศาลยุติธรรมของประเทศ ซึ่งคูกรณี
สามารถเลือกวาจะใชกฎหมายหรือ ศาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรืออาจไมเลือกใชเลยแต
จะใชอนุญาโตตุลาการแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยูก็ได เชน ICC, London Court of Arbitration หรือ
สถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะเปนเฉพาะกรณี 

(2) ขอพิพาทระหวางรัฐ-รัฐ หรือรัฐกับองคกรระหวางประเทศ ซึ่งถือวามีความสัมพันธที่
อยูภายใตกรอบกฎหมายความสัมพันธระหวางประเทศ ไมไดอยูภายใตกฎหมายของประเทศใด
ประเทศหน่ึง การระงับขอพิพาทจะใชกลไกของกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายที่มีการ
เขียนไวเปนลายลักษณอักษร เชน กฎบัตรสหประชาชาติ 

(3) ขอพิพาทระหวางรัฐกับนักลงทุน โดยในระบบระหวางประเทศกรอบของกฎหมายที่
ใช คือ กรอบกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง โดยมีความพยายามสรางรูปแบบความ
รวมมือพหุภาคีในการใชระบบการระงับขอพิพาท ที่ริเร่ิมโดย World Bank โดยเรียกวา ICSID 
(International Center for Settlement of Investment Disputes) ซึ่งประเทศไทยยังไมไดเขา
รวมปนภาคี 
 
3) ผลกระทบดานตางๆ  
3.1) ผลกระทบดานกฎหมาย 
 เน่ืองจากกลไกการระงับขอพิพาทที่สหรัฐฯ เสนอใหมีการใชระบบอนุญาโตตุลาการใน
สวนของบทบัญญัติระงับขอพิพาทแบบนักลงทุนตอรัฐ ถือเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทยที่ไม
เคยใชระบบนี้มากอน จึงเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะหากขอตกลงเอฟ
ทีเอไทย-สหรัฐฯ เดินตามกรอบขอตกลงนาฟตา ดวยการกําหนดใหนักลงทุนมีสิทธินําขอพิพาท
เขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการไดตามกฎของ ICSID หรือ UNCITRAL 

เชนเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับแคนาดา และเม็กซิโก ประเทศไทยอาจจะตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกนักลงทุนตางชาติ อันเนื่องจากกฎหมายหรือคําส่ังของรัฐที่สงผลกระทบตอการ
ลงทุน และคาเสียหายดังกลาวอาจถูกกําหนดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยคูกรณี
และสามารถดําเนินการอยางเปนอิสระจากอํานาจของศาลไทย 

นอกจากน้ีหากการคุมครองการลงทุนเปนไปตามหลักการในขอตกลงนาฟตาประเทศ
ไทยไมสามารถยึดหรือริบคืนกิจการของคนชาติสหรัฐฯ ทั้งยึดหรือริบคืนโดยตรงและโดยออม 
ยกเวนจะเปนการยึดหรือริบคืนกิจการโดยอาศัยเหตุผลดานผลประโยชนสาธารณะ ซึ่งจะตอง
กระทําโดยไมเลือกปฏิบัติ และตองเปนการยึดหรือริบคืนกิจการโดยกระบวนการที่ชอบดวย 
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กฎหมาย (due process of law) และยังจะตองจายคาชดเชยที่เพียงพอ เปนธรรมและโดยไม
ชักชาแกนักลงทุน ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะนี้ โดยเฉพาะการหามยึดหรือริบคืนกิจการโดยออม 
จะสงผลกระทบดานกฎหมายและการคุมครองดานสิ่งแวดลอมตอประเทศไทยอยางมาก เพราะ
ประเทศไทยจะไมสามารถออกกฎหมายคุมครองประโยชนสาธารณะ การกระทําใดๆ ของรัฐ
ไทยที่มีผลจํากัดหรือเปนอุปสรรคตอการลงทุน ดังเชนในกรณีของโรงไฟฟาบอนอก หินกรูด 
กรณีโรงบําบัดนํ้าเสียคลองดาน ฯลฯ ก็อาจทําใหรัฐถูกนักลงทุนสหรัฐฯ ฟองรองเรียกคาเสียหาย
ชดเชยไดดังเชนที่แคนาดาและเม็กซิโก ประสบภายใตขอตกลงนาฟตา  
 
3.2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

การกําหนดใหมีการชดเชยความเสียหายจะตกเปนภาระของสาธารณชนอยางยิ่งหาก
รัฐบาลไทยไมมีการเตรียมการกําหนดมาตรการทางดานการเงินและงบประมาณเพื่อรองรับ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	2.1 บทด้านสิ่งแวดล้อม
	ดร. บัณฑิตา พิชญากร

	1) ขอบเขตของการวิเคราะห์ (Scoping)  
	2.1)  นโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
	2.1.1)  นโยบายรัฐบาล (2548-2551)
	2.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

	โดยที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนฉบับแรกถูกจัดทำขึ้นใน   ปี 2504 เป็นแผนระยะยาว 5 ปี ปัจจุบันประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนฉบับที่ 9 ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
	2.1.3) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
	        (พ.ศ. 2540-2559)
	“นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” (พ.ศ. 2540-2559)    คือ แผนระยะยาวของไทยที่มุ่งหวังให้ใช้เป็นแนวนโยบายสำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางสำคัญในการดำเนินการไว้หลายประการเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติจะยังคงอยู่และคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน
	2.3)  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภายในของไทย
	แม้ไทยจะมีกฎหมายภายในหลายฉบับและครอบคลุมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในหลายสาขากิจกรรม แต่ในปัจจุบัน การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การปล่อยให้มีการลักลอบปล่อยมลพิษสู่สาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดตามที่กฎหมายกำหนด หรือการที่ผู้ผลิตมิได้ให้ความสนใจกับมาตรฐานของสถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือการที่ผู้ผลิตของไทยไม่ให้ ความสำคัญต่อการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือการผลิตสินค้าของตน ยังผลให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเอง ทั้งนี้เนื่องจากกลไกกฎหมายภายในของไทยยังมีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้ที่อำนาจตรวจจับ ปรับ หรือมีคำสั่งระงับการกระทำหรือการดำเนินการของผู้ใดผู้หนึ่ง 
	เมื่อประเทศไทยลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ บทสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าของไทยจะต้องดำเนินการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของไทย เช่น การติดตั้งเครื่องบำบัดมลพิษ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษที่เกินกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้ผลิตของไทยยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของมลพิษ และต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบด้วย ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ย่อมเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ผลิตสินค้าของไทยอย่างแน่นอน 

	เมื่อพิจารณาตัวบทของบทสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-ชิลี           เป็นตัวอย่าง เห็นได้ว่า ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยสหรัฐฯ เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลต่อเนื่องกับไทย 3 ประการ ได้แก่ 
	เมื่อพิจารณาเนื้อหาข้อบทข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานที่กฎหมายภายในของไทยรองรับไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 56 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ และมาตรา 6 (2) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่รับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องกล่าวโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง รวมทั้งมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก็ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพื่อ แก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งได้ หากตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9  
	ส่วนการคว่ำบาตรนั้น ยังไม่กฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน แต่การเรียกร้องค่าชดเชยนั้น กฎหมายลักษณะละเมิดได้รับรองสิทธิของผู้ถูกละเมิดไว้ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ส่วนการขอให้มีคำสั่งศาลในกรณีที่มีการละเมิดนั้นก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองแล้วแต่กรณี
	4) ประเด็นอื่นๆ ที่ควรให้ความสนใจและข้อเสนอแนะ

	4.1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าห่วงกังวลสำหรับฝ่ายไทยในการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
	- ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภายในของไทย
	แม้ไทยจะมีกฎหมายภายในหลายฉบับและครอบคลุมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในหลายสาขากิจกรรม แต่การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การปล่อยให้มีการลักลอบปล่อยมลพิษสู่สาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดตามที่กฎหมายกำหนด หรือการที่ผู้ผลิตมิได้ให้ความสนใจกับมาตรฐานของสถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือการที่ผู้ผลิตของไทยไม่ให้ ความสำคัญต่อการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือการผลิตสินค้าของตน ยังผลให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเอง ทั้งนี้เนื่องจากกลไกกฎหมายภายในของไทยยังมีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้ที่อำนาจตรวจจับ ปรับ หรือมีคำสั่งระงับการกระทำหรือการดำเนินการของผู้ใดผู้หนึ่ง 
	ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงอ้างว่า ความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของไทยทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าของไทยต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดภายในของสหรัฐได้ดีกว่าสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ ในขณะที่ผู้ประกอบการของของสหรัฐฯ ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงตามไปด้วย และทำให้การค้าระหว่าง สองประเทศมิใช่การค้าเสรีที่แท้จริง ดังนั้น สหรัฐฯ จึงให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความมีประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับทุกประเทศคู่ค้าซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา และรวมถึงไทยด้วย โดยสหรัฐฯ เห็นว่าการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์หรือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม (inappropriate) 
	เมื่อประเทศไทยลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อบทในบทสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและผู้ที่ประกอบธุรกิจไทยแต่มิได้อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีส่วนไหนในบทสิ่งแวดล้อมนี้ที่สร้างภาระให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจไทยเพิ่มเติมไปจากบทบังคับตามกฎหมายไทยที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าของไทยจะต้องดำเนินการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ภายในของไทยกำหนดไว้อยู่แล้ว เช่น การติดตั้งเครื่องบำบัดมลพิษ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษที่เกินกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือผู้ผลิตของไทยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของมลพิษ และต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบด้วย 
	อย่างไรก็ดี สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของบทสิ่งแวดล้อมในความตกลงฯ ฉบับนี้ประสงค์ คือ การส่งเสริมให้ไทยซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ายกระดับ และทำให้แน่ใจได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของภาครัฐ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการบริหารคน การบริหารจัดการระบบการตรวจสอบ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงรัฐต้องลงทุนในปัจจัยพื้นฐานหลายประการ เช่น การเตรียมบุคคลากร การฝึกฝน การจัดเตรียมเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงการที่ไทยพยายามเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้แก่ โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประสงค์ให้นิสิต นักศึกษาในโครงการได้มีประสบการณ์ในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะและชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนที่ภาครัฐต้องรับภาระมิใช่ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิต

	เมื่อพิจารณาตัวบทของบทสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-ชิลี           เป็นตัวอย่าง เห็นได้ว่า ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยสหรัฐฯ เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลต่อเนื่องกับไทย 3 ประการ ได้แก่ 
	เมื่อพิจารณาเนื้อหาข้อบทข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานที่กฎหมายภายในของไทยรองรับไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 56 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ และมาตรา 6 (2) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่รับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องกล่าวโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง รวมทั้งมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก็ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพื่อ แก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งได้ หากตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9  
	ส่วนการคว่ำบาตรนั้น ยังไม่กฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน แต่การเรียกร้องค่าชดเชยนั้น กฎหมายลักษณะละเมิดได้รับรองสิทธิของผู้ถูกละเมิดไว้ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ส่วนการขอให้มีคำสั่งศาลในกรณีที่มีการละเมิดนั้นก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองแล้วแต่กรณี
	4.3.2) หลักการเรื่อง liaison group of the secretariat and offices ของอนุสัญญาหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ Convention on Biological Diversity, UN Convention on Desertification (UNCCD) และ UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ซึ่งนับว่าเป็นแนวความคิดใหม่ที่เสนอโดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่เป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสามฉบับอยู่แล้ว การเสนอแนวความคิดนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้งานขององค์กรของอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับส่งเสริมซึ่งกันและกัน (to promote complementaries) ทั้งนี้ โดยเคารพต่อเอกภาพในการทำงานของแต่ละสำนักงาน โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเห็นว่า ทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยงงานของสำนักเลขาธิการของสามอนุสัญญาคาดว่า จะช่วยเน้นความเชื่อมโยงดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาโลกร้อนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทราย ในชั้นแรก สหรัฐฯ ปฏิเสธหลักการดังกล่าว แต่เนื่องจากมีแรงกดดันจากประเทศคู่เจรจาอื่นๆ รวมทั้งสหภาพยุโรป จึงทำให้หลักการนี้ได้รับการรับรองในข้อมติสหประชาชาติด้วย (ระเบียบวาระที่ 52 (h) Convention on Biological Diversity (CBD) ระเบียบวาระที่ 52 (d) Protection of global climate for present and future generations of mankind และ ระเบียบวาระที่ 52 (g) เรื่อง Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UNCCD) และเรื่อง International Year of Deserts and Desertification (IYDD), 2006)
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