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เสนอตอ คณะกรรมาธิการตางประเทศ  สภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ
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ผูอํานวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางประเทศ 

 
 ตามที่ดิฉันไดรับเชิญจาก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ใหมาเปนวทิยากร
บรรยาย เสนอแนะ ขอสังเกตเกีย่วกับการพิจารณารางความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ ระหวาง
ไทย และ ญี่ปุน (JTEPA) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 และไดมีโอกาสเขาไปอภิปรายเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการตางประเทศ ที่รัฐสภา เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ตามความ
ทราบแลวนั้น ดิฉันขอแสดงความคิดเหน็ดงัตอไปนี้  
 
 1. เปนที่นาหวงใยตอประเทศชาติบานเมอืงระยะยาวอยางมาก ตอ นโยบายการเปดเสรีใน
ยุค “นายทุนนิยม” หรือ ประโยชนเพื่อนายทุน ในยุคปจจุบนั ตามหลักเศรษฐกิจแบบ Neo 
Liberalism ที่พัฒนามาจากทฤษฎี Neo Classical ซ่ึงเปนการเปดเสรีแหงโลกการคา การลงทุนที่ไร
พรมแดน และ ขจัดอุปสรรคของการคา การลงทุนใหมากที่สุด ลดการแทรกแซงจากอํานาจรฐั 
ลดทอน และ ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการคา การลงทุน และ ใหการ
คุมครองการลงทุน และ นักลงทุน อยางเตม็ที่ (Full Protection) ซ่ึงยิ่งกวายุคทุนนิยม (Capitalism) ที่
ยังอยูในกรอบการกํากับของอํานาจแหง รัฐาธิปตย ที่ตองคํานึงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือ 
ทิศทางการพฒันาของชาติไปในครรลองที่กําหนดไว (Gear towards National Economic Plan and 
development) ตามหลักการ Strategic Economy ซ่ึงทําใหกลุมประเทศในเอเชยีพัฒนาอยางรวดเรว็
ในยุค 4 ทศวรรษที่ผานมา1 การพัฒนาประเทศในโลกเศรษฐกิจเสรีนยิม เปนสิ่งที่ดี และ กระทําได 
โดยตองใชสติปญญา และ มีความพอเหมาะ พอดี พอควร  

         
1 World Bank (1993a) The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. A World 
 Bank Policy Research Report, New York: World Bank, World Bank (1993b) East Asia and the 
Pacific Regional Development. Washington, D.C.: The World Bank, World Bank (1994a) East 
 Asia’s Trade and Investment: Regional and Global Gains from Liberalization. Washington, D.C.: 
 The World Bank. 

 



 2

แตในปจจุบันประเทศกําลังพัฒนา และมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจนอย มักจะตองถูก
กระทบโดยแรงกดดันจากภายนอกอยางมาก จากการที่เห็นไดวา ประเทศเหลานี้รวมท้ังประเทศ
ไทยดวย ตองคอยกระโจนไปตามกระแสแรงกดกนัของ ประเทศคูคาที่สําคัญใหจํายอม ตกลงทาํ
สนธิสัญญา หรือ ความตกลงทางดานเศรษฐกิจ (ซ่ึงความตกลงดังกลาวไมใชแตเพียงการเปดเสรี
เพียงอยางเดยีว แตยังมาพรอมกับกรอบ ระเบียบที่เอื้อตอผลประโยชนของนักลงทนุ และประเทศคู
เจรจาดังกลาวดวยอยางมาก) ไมวาจะเปนเรื่อง FTA กับสหรัฐอเมริกา หรือ JTEPA กับประเทศ
ญี่ปุน โดยเกรงวาประเทศไทยจะไมสามารถแขงขันกับประเทศที่ ไดทําความตกลงเหลานี้กับบรรดา 
ประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจไปแลวนัน้ สะทอนใหเห็นอยางชดัเจนวาประเทศไทย ไมมี
แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ การพัฒนาชาติไปในครรลองของการพัฒนาอยางยัง่ยืน หรือ การ
พัฒนาที่นําไปสูเศรษฐกิจของการพึ่งพาตนเอง (Self Reliance Economy หรือ Self Sufficient 
Economy) ตามแนวทางการพัฒนาบนพืน้ฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพยีง หรือ หลักเศรษฐศาสตร
ชาวพุทธ2 หากแตเปนการ พฒันาชาติไปในทาง ที่เรียกวา เศรษฐกิจ พึง่พิง (Dependent Economy) 
(และไมใชเศรษฐกิจแบบพึ่งพา) โดยตองพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกโดยตลอด และเหน็ไดวาการ
แกไขปญหาโดยการเรงทํา FTA หรือ JTEPA นั้นลวนแลวแตคํานึงถึงปญหาเฉพาะหนาทั้งส้ินไมวา
จะเปนการนําเขา การสงออก การลงทุน โดยไมไดคํานงึถึงผลกระทบระยะยาวอยางแทจริงตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ชีวภาพ ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม และ คณุภาพ
ชีวิตคนไทยระยะยาวเปนหลัก กลาวคือ สังคมที่พึงประสงคของชาวไทย ควรเปนอยางไร ซ่ึง
เกี่ยวของกันเปนเนื้อเดยีวมอิาจจะแยกออกจากกันได จากนโยบายการคา การลงทุนระหวางประเทศ 
และ ในประเทศ แบบยั่งยนื ซ่ึงตองพิจารณาควบคูกนัไป ประเทศไทยนาทีจ่ะหนัมาใสใจกับการ
พัฒนาแบบยั่งยืนอยางจริงจังเสียที ตัวอยางที่เห็นไดเชน การพัฒนาเทคโนโลยีทาง Computer ของ
อินเดียจนแมแตมหาอํานาจ ไมวาสหรัฐ อเมริกา และ อังกฤษ ยังตองอาศัยการ Out Source จาก
อินเดียเปนตน หรือลักษณะการเปดประเทศ ที่มีอํานาจการตอรองสูงอยางประเทศจนี จีนทําความ
ตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศคูคาเชนกัน แตขอบทความตกลงนั้น จีนไดมีแผนการพัฒนาชาติ
อยางยั่งยืน ทีส่อดรับกับกฎหมายภายในดวย เชนกฎหมายการลงทุนของจีน จะตองทําในรูปแบบ 
Joint Venture  และ มีการกาํหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา อีกทั้งการเขาไปลงทุนในประเทศจนี 
จะตองเสียคาใชจายสําหรับการใหจีนเปนฐานที่ตั้ง หรือ การที่จีนเปนฐานที่ตั้งของการลงทุนนั้น ถือ

         
2 ซึ่งเปนไปตามแนวพระราชดําริ ซึ่งมีความลึกซึ้ง ย่ิงนัก และโปรดดูแนวคิดท่ีสอดคลองกันใน Schumacher E.F. 
(1973) Small is Beautiful London: Harper & Row Publisher. 
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วาเปนการลงทุนของฝายจนีแลวเปนตน ซ่ึงเปนวิธีคิดทีถู่กตองเพราะการเขามาใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ไมอาจจะเกิดขึ้นใหมทดแทนไดในระยะเวลา
อันรวดเรว็ เปนตนทุนของประเทศนั้นๆ ในการเขาไปแสวงหาประโยชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสิ่งมีชีวิต หรือไมมชีีวิต (โปรดดู 
กฎหมาย Joint Venture ของจีน ประกอบดวย) 
 

2. ขอสังเกตทุกขอมีนัยอันสําคัญตอประเทศชาติอยางยิ่ง ไมวาจะเปนเรื่อง “Area” 
(Investment Area) เร่ือง การบังคับการตามอนุสัญญาบาเซิล และ เร่ืองอื่นๆ เพื่อเร่ิมเปดประเดน็ให
ศึกษาวเิคราะหอยางละเอยีดรอบคอบ ขอยกตวัอยาง เชน คําวา “Area” ใหหมายถึงอาณาเขต (อัน
เปนเขตแดนทางบก)แลว ยังใหหมายถึง ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ และ เขตทางทะเลที่
ประเทศไทยมเีขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น ญี่ปุนไมเพยีงแตจะมาลงทุนในเขต
แดนทางบก หรือ ในกรุงเทพ เทานั้น ในอนาคตญี่ปุนจะมาลงทุนอะไร (หรือไดลงทุนไปแลวในรูป
ของการไดรับสัมปทานใดๆ) ในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และ เขตทางทะเลที่ไทยมีเขต
อํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ ยอมกระทําได 

 
Article 91: Definitions 
(a) the term “Area” means with respect to a Party:  

(i)  the territory of that Party, including its territorial sea; and 
(ii) the exclusive economic zone and the continental shelf with respect to which that 
Party exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; 
 

 ที่มีการกลาววาในทะเลนั้น ไทยไดใหสัมปทานไปหมดแลวนั้น ยิ่ง เปนการยืนยันวา ทะเล
อาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ และ เขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวาง
ประเทศนั้น ไทยไมไดเปดใหมีการลงทุนอยางเสรีมากอน จึงตองผานการขออนุญาต และเปนไป
ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการใหสัมปทาน การระบุอยางชัดแจงใน JTEPA วา ทะเลอาณาเขต เขต
เศรษฐกิจจําเพาะ และ เขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ นั้นเปน 
Area สําหรับการลงทุน (โปรดดู คํานิยาม “การลงทุน” ในมาตรา 91 (j) (ii) (CC) ผูกพันในความตก
ลง JTEPA ทําใหมีการเปดเขตดังกลาวใหเปนเขตการลงทุนได เชนเดียวกับการลงทุนในดินแดน
ทางบก ทําใหไดรับประโยชนจากขอบทการคุมครองการลงทุน และ ผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ด
กําหนดไวในความตกลง JTEPA หากตกอยูภายใตการตรวจสอบเพือ่ คัดกรองการใหสัมปทาน 
หรือ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เงื่อนไข วาดวยการใหสัมปทาน ก็ยอมไดรับการคุมครอง
จากบทการลงทุน ดังกลาวแลว 
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 โดยในความตกลง JTEPA ไดซอนประเด็นรับรองการใหเขามาลงทุนในเขตการลงทุนที่
ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยได นั่น คือ บทนิยามคําวา “การลงทุน” ในมาตรา 91 (j) (ii) 
(CC) ใหครอบคลุมถึง “สัมปทาน” ในเขตที่ไดเขามาลงทุน ดวย  
 
(j) the term “investments” means 
(ii)  
(CC) rights conferred pursuant to the law and regulations of the Party in whose Area the 
investment is made or contract such as concessions, licenses, authorization, and permits; or 
 
เมื่อนํามาประกอบกับ บทนยิาม “เขตการลงทุน” ที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย จึงทํา
ใหสัมปทานทัง้หลายกลายเปนการลงทุน และ ยอมไดรับการคุมครอง ภายใต มาตรา 102 และ 
มาตรา 95, 110, 106 ตลอดจน มาตราอืน่ๆ ที่เกีย่วของ ทั้งหมด วาดวยเร่ืองของการลงทุน เชน 
มาตรา 97, 114 เปนตน ซ่ึงในกรณีนีม้ี นยัอันสําคัญกลาวคือ หาก การไดรับสัมปทานในกรณีที่ไมมี 
JTEPA การลงทุนใดๆที่ไดรับสัมปทานยอมตกอยูภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย
วาดวยสัมปทาน และ สัมปทาน มีระยะเวลาสิ้นสุดการใหสัมปทานได และ ตกเปนของรัฐ หรือ การ
ตออายุสัมปทานตองอยูภายใตเงื่อนไข และ การกลั่นกรองของรัฐ แต หาก การไดรับสัมปทานเปน
การลงทุน ภายใต JTEPA ที่ไดกําหนดทั้งเขตการลงทุน และ กําหนด บทนิยาม วาสัมปทานเปนการ
ลงทุนดวย ดังนั้น สัมปทานทุกชนิด ที่ญี่ปุนไดรับ บนทกุตารางนิ้วของประเทศไทยก็เปนการลงทนุ 
หาก สัมปทานสิ้นสุดลง รัฐบาลจะไมใหสัมปทานตอไปก็ไดแตในเมือ่การลงทุนที่ไดสัมปทานไป
แลวนั้นเปน “การลงทุน” ภายใต JTEPA และไดรับการคุมครอง ภายใตขอบทการคุมครอง นัก
ลงทุน และ การลงทุน จากการเวนคืนยดึทรัพย ดังนัน้ การที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ไมอาจ
ประกอบการไดตอไป กลายเปนการยึดทรัพย เพราะสัมปทานดังกลาวเปนการลงทุน ผล คอื 
ประเทศไทย อาจจะตองอนญุาตให ทํากจิการตอ ไป หรือ ตองชดใชการเวนคนืยึดทรัพย ซ่ึง
แนนอนวามีมลูคามหาศาล หลายแสนลานบาท รัฐบาลไทยยอมตกอยูในภาวะที่ลําบาก อยาง
แนนอน เพราะการเวนคืนนัน้มาพรอมกับดอกเบี้ยดวย 
 ยิ่งกวานั้น หาก กฎหมายไทยภายในทีก่ําลังแกไขบทบัญญัติ ในเรื่องการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว โดยมีแนวโนมที่จะยกเลิกบัญชีการหามประกอบการหลายประการ สําหรับคนตางดาว 
ก็จะเปนการรองรับอีกชั้นวาธุรกิจเชนนั้นทําไดหมด และ แนนอนวาไมมีการกําหนดเขตการลงทุน 
วาทําได หรือ ไมได ในเขตใด เพราะทุกตารางนิว้ไดเปดใหเปนเขตการลงทุนไวเรียบรอยแลว 
นั่นเอง 
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 ดังนั้น การที่วามีการใหสัมปทานไปหมดแลว ก็ไมไดระบุวาใหสัมปทานอะไร แกใคร ให
ในกิจการอะไร มีเงื่อนไขอยางไรในการให และ ทานกไ็มอาจทราบไดวาญี่ปนจะมาทําอะไร ลงทุน
อะไรตอไปในอนาคต แตความตกลงไดผูกพันเปดเขตดังกลาวไวรองรับการลงทุนแลว และ เปนที่
ทราบดีวา ทรัพยากรธรรมชาติบนผิวดิน ใตผิวดนิ ในทองทะเล และในทะเลนั้นมากมายมหาศาล
กวาบนบกมากนัก 
 ที่สําคัญอยางยิ่งคือ เขตแดนดังกลาวหากปรากฏในสนธิสัญญาความตกลงอื่นๆ เปนเพียง 
Territorial Coverage ของสนธิสัญญา เพื่อกําหนดเขตแดนทางภูมิศาสตรเพื่อการบังคับใช
สนธิสัญญาเทานั้น ไมไดมีการระบุวาให ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และ เขตทางทะเลที่
ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ เปนเขตการลงทุนอยางชัดแจง ผูกพันเชนนี้ และ 
แนนอนวาญี่ปุนกําหนดยุทธศาสตรการเจรจาอยางมีเปาหมาย ญี่ปุนยอม มีเปาหมายในการเขามา
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และ เขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรฐัตามกฎหมายระหวางประเทศ
ดังกลาวอยางแนนอนโดยยทุธศาสตรการเจรจาที่ญี่ปุนไดเปดเผยแลว จึงมีเหตุผล และน้ําหนกัเพยีง
พอที่จะใหทบทวนประเด็นดังกลาว ส่ิงที่เห็นไดอยางชดัแจง และ แนนอน คือ ปญหาผลกระทบ
ระยะยาวตอประเทศชาติ  ในเรื่อง Over Exploitation of Natural Resources และที่สําคัญไทยเราไม
เคยมีแผนการรองรับในอนาคตเลยวาเมื่อสูญสิ้นทรัพยากรธรรมชาติไปเสียสวนใหญ หรือหมดแลว 
ไทยจะทําอยางไรตอไป มีศักยภาพในการไปแสวงหาประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศอื่นๆ หรือ? ส่ิงเหลานี้ไมใชเร่ืองไรสาระ ไมรวมผลกระทบทางดานอื่นๆ อันเกี่ยวกบัความ
มั่นคงทางอาหารของเราเอง แมทุกวนันี้ จากผลของสังคมวัตถุนิยม และเงินตรา เนนการสงออกโดย
ไมคํานึงถึงคุณภาพชวีิตคนไทยเอง คนไทยตองบริโภคสินคาชั้นสองที่เหลือจากการคัดเลือก เพื่อ
การสงออกอยูแลว ทั้งๆที่เราเปนประเทศเกษตรกรรม เปนเจาของปจจยัส่ีเหลานี้ และ ราคาคาพืชผล
ทางเกษตร อ่ืนๆที่นําเขาจากตางประเทศ ก็หาไดถูกลงแตประการใดเลยกลับทวีราคาสูงขึ้นโดย
ลําดับ แมวาในขณะทีน่ําเขาสินคาเหลานี้เขามามาแขงขันกับสินคาไทยจะมีราคาถูกกวามาก แตเมือ่
สินคาไทย แขงขันไมไดจนตองออกจากตลาดไปแลว ราคาของสินคานําเขากลับพุงสูงขึ้นหลายรอย
เทาตัว เปนตน เชน กรณี กระเทียม ซ่ึง มีการกลาววาไมไดเกิดจากการทํา FTA กับจนีเลยนั้น ยังเปน
การเขาใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจาก แมวากระเทียมจะมีโควตาในการไดรับการลดภาษ ีเปน 0% เพียง 
เล็กนอย แตมกีระเทียมนอกโควตาที่นําเขามาในอัตราภาษีการนําเขาสูงถึง 57% ก็ตาม แตโดยยุทธ
ศาสตรการนําเขาโดยการถัวเฉลี่ยกับสินคาเกษตรอื่นๆ ทีไ่ดรับการลดอตัราภาษีการนาํเขาเปน 0% 
จํานวนมากมายภายใต FTA นั้น สามารถ ไดประโยชนจากสินคาเกษตรอื่นๆ กระเทียมที่ทะลักเขา
มายังประเทศไทย ไมวาจะภายใตโควตา หรือ นอกโควตาก็แลวแต ยังสามารถกําหนดราคาใหต่ํา
มากได เพื่อชวงชิงตลาดกระเทียมไทย จนกระเทยีมไทยไมสามารถแขงขันไดแลว ราคากระเทียม
จีนจากเดิมกิโลกรัมละ 10 บาท ก็ขยับขึน้ เปน 10 ผลราคา 35 บาท คิดเปนอัตราสวนการขึ้นราคา 
หลายรอย% ทเีดียว ซ่ึงเรียกวาการ กําหนดราคาแบบ Predatory Pricing จึงเปนผลกระทบโดยออม
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จากการทํา FTA แตที่สําคญัยิ่งกวานั้น คือ การสูญเสียตลาดกระเทียมไทยแก กระเทียมจีนนัน้
กระทบตอ การสูญสิ้นสายพันธุกระเทียมไทย ที่แนบเนื่องกับภูมิปญญาทองถ่ินไทยในสวนที่
เกี่ยวกับกระเทยีมไทย และในสิ่งที่เกี่ยวเนือ่งอื่นๆอีกมาก ทั้งการรักษาพยาบาล ตามแพทยแผนไทย 
และ ระบบ พชืพันธุไทย 
 หลายทานบอกวา การเกษตรไทยจะไดประโยชนมากเพราะจะเปนการสงเสริมใหมีการ
สงออก ชวยขจัดปญหาการ ลดลงของการสงออกสินคาเกษตรไทย นั้น อาจจะดดูใีนระยะตน แต
ตอมาหากมีการเขามาลงทุน ในการทําการเกษตรโดยชาวญี่ปุนเอง ปญหาการสูญเสียที่ดินทาํกิน 
และ การปลูกพืชเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง Ethanol (ตามยุทธศาสตรการเจรจาที่มีเปาหมายของญี่ปุนใน
การแสวงหาพลังงานทดแทน) ทําใหเบยีดเบยีนพืน้ทีก่ารเกษตร เพื่อสงออกเชื้อเพลิงกลับไปยงั
ญี่ปุน หรือทําใหปริมาณการผลิต Ethanol ในประเทศไทยลดลง มีราคาแพงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบใน
การผลิตที่จํากัด 
 นอกจากนั้นปญหาที่นาเปนกังวลอยางมาก คือ เร่ืองของ ขยะ ซ่ึงมีทั้งขยะจากการนาํเขา ซ่ึง
ปรากฏจากการตรวจสอบพบวา มีการนาํเขาขยะเขาสูประเทศไทยมากมายถึงปละกวาสามแสนตัน 
โดยมีการนําเขามาจากประเทศญี่ปุนเปนหลัก และที่นาเปนหวงมากวานั้น คือ มีการนําเขาขยะที่
ตองหามการนาํเขาอีกจํานวนมากเชนกัน เชน แบตเตอรีที่ใชแลว เปนตน และที่คนไทยตอง
ตระหนกั คือ ขยะบางชนดิไดถูก Classified ใหเปนสินคาในการนําเขาสูประเทศไทย แมมีผูโตแยง
วา ขยะเหลานั้นสามารถนํามา Recycle เพื่อใชอีกได หรือ ขี้แร เถาตางๆ ก็ยังสามารถนํามาเปน
วัตถุดิบในการผลิตได อีกทั้งราคาก็ถูก เพราะไทยเราไดลดอัตราภาษกีารนําเขาขยะเหลานี้เปน 0% ก็
ยิ่งจะตองถามตอไปวาหากขยะเหลานี้มีคุณคาทางเศรษฐกิจพอ เหตุใด ญี่ปุนจึงไมนําไปใชเสียเอง 
เพราะมีทั้งเทคโนโลยีในการแยกคณุคาออกจากขยะสูงกวาเทคโนโลยไีทยมากนัก และ คํานึงถึง 
การใชวัตถุดิบใหคุมคามากกวาไทยเรานัก ทําไมจึงสงออกมาใหไทย ก็ไดรับคําตอบกลับมาวา 
ญี่ปุนไมคุมที่จะใชเอง (ในภาระการกําจดักากของขยะ) จึงสงออกมาใหไทยไดใช ซ่ึงเปนคําตอบที่
นาเศราใจมาก เพราะไทยจะมีความคุมคาในการใชขยะเหลานี้เพยีงใด หากจะตองรับภาระในการ
กําจัดกากเดนของขยะเหลานี้อีกชั้นหนึ่ง แผนดินไทยจะสามารถรองรับขยะเหลานี้ไดอีกสักกี่ป 
โลหะหนกัเหลานี้ที่ฝงกลบลงในแผนดนิไทยจะลงสูแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของคนไทยโดยถวน
หนา ในขยะที่เทคโนโลยีในการกําจดัขยะ คือ การฝงกลบ และ การเผา ซ่ึงการเผาขยะที่มีพษิ 
กอใหเกิดสารพิษ เชน ไดอาซีน เปนตน ขยะอนนิทรียบางอยางไมมีการยอยสลาย เชนพลาสติกเปน
ตน อีกทั้งกระบวนการกําจัดขยะของไทยกย็ังไมมีประสทิธิภาพ และ ไมสามารถตรวจสอบไดอยาง
ทั่วถึง มีการแอบฝงกลบไปทั่ว แมทางฝายดูแลไดกําหนดใหมีการลงทะเบียนแหลงกําเนิดของขยะ 
และ กระบวนการ Manifestation กต็ามแตวิธีการดังกลาวนัน้จะตองมีการลงทะเบียน จึงจะ
ตรวจสอบได หากไมมีการลงทะเบียน ยอมยากแกการตดิตาม 

ตัวอยางสถานการณการนําเขาของเสียชวง พ.ศ. 2545 – 2549 
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ของเสียที่นาจะเขาขายรายการสินคาตามขอตกลง JTEPA ที่ประเทศญี่ปุนตองการสงออกคือของ
เสียประเภทขี้เถาจากเตาเผาของเสียทั้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน ซ่ึงจะตรงกับพกิดัศุลกากรที่ 
2621 จากการคนดูสถิติการนําเขาที่ผานมาของพิกัดนี้พบมีการนําเขามายังประเทศไทย ดังตาราง
ตอไปนี ้

 
พิกัดศุลกากร การนําเขารวม จากญี่ปุน จาก

ออสเตรเ
ลีย 

4 
หลัก 

10 หลัก 

ช่ือพิกัด
ศุลกากร 

พ.ศ. 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลคา (บาท) ปริมาณ 
(กก.) 

มูลคา (บาท) ปริมาณ 
(กก.) 

2621 ขี้แรและเถาอ่ืน ๆ รวมถึงเถาสาหรายทะเล (เคลป) เถาและกากทีไ่ดจากการเผาขยะเทศบาล 
 2621100000 เถาและ

กากที่ได
จากการ
เผาขยะ
เทศบาล  

2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

233,600 
28,000 
- 
- 
- 

4,258,557 
384,005 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 2621900104 ขี้เถา
แกลบ 

2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

54,000 
- 
- 
3,005,084 
6,608,592 

121,516 
- 
- 
13,564,319 
17,747,296 

- 
- 
- 
28,500 
16,500 

- 
- 
- 
165,087 
68,769 

 

 2621900907 อ่ืน ๆ 2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

57,307,386 
339,160,807 
353,589,171 
286,239,547 
302,748,042 

315,331,776 
241,080,708 
347,086,164 
370,238,063 
340,588,532 

54,747,701 
334,629,924 
349,492,792 
280,692,841 
299,426,427 

49,954,093 
188,434,494 
289,302,502 
294,321,793 
276,574,115 

245,850 
153,400 
202,520 
270,500 
345,440 

ที่มา: เพ็ญโฉม แซตั้ง กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอตุสาหกรรม 

จากตัวอยางดงักลาวมีขอสังเกตที่นาสนใจดังนี ้

 

1) จะเห็นวามกีารนําเขาขี้แรและเถาชนิดทีไ่มระบุประเภท (อ่ืนๆ) จากญี่ปุนในชวงป 2546- 2549 
ประมาณ 300 ลานกิโลกรัมตอป หรือประมาณ 300,000 ตนั สําหรับขี้เถาพิกัดนี้ มีส่ิงทีต่องพิจารณา
คือ  

1.1   ขี้เถาในพกิัดนี้เปนวัตถุอันตรายภายใต พ.ร.บ. โรงงาน หรือไม เนือ่งจากรายการใน
บัญชีวัตถุอันตรายแตกตางจากรายชื่อพิกดั จึงไมใชเร่ืองงายที่จะตรวจสอบ 

1.2   แมขี้เถามีสมบัติความเปนอันตราย แตหากไมถูกประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ก็
จะไมเขาสูการขึ้นทะเบยีนขออนุญาต ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย หรือตอใหไดรับการ
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ประกาศเปนวตัถุอันตรายแลว แตถาหากหนวยงานควบคมุไมแจงตอกรมศุลกากร ก็จะ
ไมมีการตรวจสอบและติดตามที่จุดนําเขาเชนกัน 

1.3   ในกรณีทีสิ่นคารายการดังกลาวไดรับการประกาศเปนวัตถุอันตรายแลว และ
หนวยงานควบคุมแจงตอกรมศุลกากร ทําใหมีการตรวจสอบและติดตามการนําเขา แต
ก็จะไมมีการตดิตามตอ หลังจากนั้นวามีการขนสงไปยังที่แหงใด เพื่อการใด เนื่องจาก
สินคารายการนี้ไมไดอยูในรายการที่บังคับใหตองรายงานการครอบครอง 

 

2) ในกรณีของประเทศออสเตรเลียจะเห็นไดวา ปริมาณการนําเขาขี้แรและเถาชนิดทีไ่มระบุ
ประเภท (อ่ืนๆ) นั้นมีแนวโนมสูงขึ้นในชวง 2 – 3 ปหลังนี้ ซ่ึงยังคงไมมีการศึกษาวิเคราะหวามี
ความสัมพันธประการใดกับการทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ออสเตรเลียหรือไม 
 
 

นอกจากนี้ ขยะที่จะเกิดขึน้โดยตรงจากการผลิตภายในประเทศ ที่ประเทศไทยเปนฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ โดยการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ สําหรับประเทศที่มีการยาย
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมชนิด Labor Intensive ไปสูประเทศกําลังพัฒนา เชนประเทศไทย ซ่ึงมี
ความไดเปรยีบเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Advantages) จากการมี Natural Endowment จําพวก
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังมีปจจยัการผลิตที่เอื้อตออุตสาหกรรม ชนิด หรือ ประเภทนี้ คอื 
ที่ดิน และ แรงงานราคาถูก โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมหนัก ที่สามารถกอเกิดขยะที่มพีิษ จะถูกยาย
ฐานการผลิตออกจากประเทศตนเองมาสูประเทศกําลังพฒันา ที่พยายามแยงชงิเม็ดเงินจากการ
ลงทุนและตอนรับการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากผลของการที่ประชาคมระหวางประเทศ
ตระหนกัในปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหนกัเหลานี ้ จึงไดมีการทําความตกลงพหภุาคี
มากมายหลายฉบับ (โปรดดู ตารางความตกลง Multilateral Environment Agreements) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคที่จะใหขยะตองไดรับการกําจัดในแหลงผลิต ดังนั้นหากประเทศไทยเปนฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมหนัก สกปรกเหลานี้มากเพียงใดยอมตองรองรับขยะ และ สารพิษในประเทศมาก
เพียงนัน้ เนือ่งจากไทยเราไมไดสงออกขยะไปใหประเทศใดอยางทีไ่ทยเรารับการนําเขาขยะในรปู
สินคาเขามา แตที่นาเศราใจมาก คือ ผลกําไร ผลประโยชนจากการลงทุนจะสามารถสงออกจาก
ประเทศไทยกลับไปสูประเทศผูลงทุนใหแกนายทุน ซ่ึงสามารถเปนเจาของ ถือครองหุนได 100% 
อีกทั้งสามารถ ควบคุม บริหาร จัดการโดยนักลงทนุตางชาติได (หากไทยไมออกกฎหมายมา
ควบคุมใหรอบคอบไวเสียกอน)  

จึงควรที่จะพิจารณาใหรอบคอบวา จริงอยูการคา การลงทุนระหวางประเทศเปนสิ่งทีด่ีและ
เปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตจะตองพิจารณาถึงความเสียหายระยะยาวตอประเทศชาติ และ 
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วิธีการเยยีวยา แกไข และ ที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การปองกันปญหาที่จะเกดิขึ้น การจะตกลงทํา
สนธิสัญญา หรือความตกลงใดๆผูกพันประเทศชาติจะตองใช สต ิ และ ปญญาใหมาก ในการ
มองเห็นผลเหลานี้ และจะปองกันตนเองอยางไร จากผลของการทําความตกลง ไมควรผูกพันในขอ
ใด ควรจะสงวนในขอใด ไมเปดในขอใด อีกทั้งการทําความตกลงตองศึกษาใหรอบดาน ถอยคํา
อาจจะแฝงอยูในบทมาตราที่ตองดูประกอบกัน ใน Chapter ที่ตองศึกษาอยางเกี่ยวเนื่องกัน 
 
 3. ยังมีความเขาใจผิด คาดเคลื่อน อยางมากในเรื่อง Local Content requirement ภายใต
ขอกําหนด เร่ือง Trade-Related Investment Measures (TRIMs) อันเปนขอหามภายใตกรอบของ
องคการการคาโลก โดยเขาใจวา TRIMs นั้นถูกหามใชโดยส้ินเชิงแตภายใตกรอบของ WTO นั้น 
ส่ิงที่ตองหามอันเปนมาตรการทางการลงทุน เชน Local Content Requirement, Technology 
Transfer, Trade Balance Requirement เปนตน หาก กาํหนดเปนเงื่อนไขในการรับการลงทุน หรือ
เพื่อใหไดรับผลประโยชนอันเปนสิ่งจูงใจในการเขามาลงทุน และ บังคับใชตามกฎหมายภายใน ซ่ึง
มีผลเปนการฝาฝนตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตาม วรรค 4มาตรา III จะเหน็ไดวา TRIMs 
จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว จึงหามใชมาตรการทางการลงทุน ดังนั้นประเทศสมาชิกยัง
สามารถนํามาตรการทางการลงทุนมาใชในกรณีที่เหมาะสมไดหากไมเขาหลักเกณฑอันเปนขอหาม
นั้น และโดยเหตุนี้ที่ทําใหการเจรจาความตกลงทวิภาค ี แบบ FTA หรือความตกลงทางเศรษฐกิจ
อ่ืนๆจําเปนตองเรียกรอง TRIMs-Plus เปนการกําหนดหามการใชมาตรการ ทางการลงทุนดังกลาว
โดยส้ินเชิง ในกรณีทีด่ิฉันเสนอความคิดเห็นมานี้ไมไดหมายความวาสงเสริมใหไทยใชมาตรการ
ทางการลงทุนในเรื่อง Local Content Requirement เปนการทั่วไป หากแตใหนาํมาใชในกรณทีี่
เหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศชาติ ไมถูกหามโดยสิ้นเชิง ซ่ึงสามารถใชควบคูกับ
มาตรการอื่นได หากถูกหามโดยสิ้นเชิงแลว จะพบวาอุตสาหกรรมบางประเภททีก่ําลังเติบโตและ
ไปไดดวยดีจะไมสามารถพัฒนาตอไปได และ เปนการตัดโอกาสในการรับการพัฒนาระยะยาว
จนกวาไทยจะเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุน คอื อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรม
ที่เห็นไดชัดเจนวาเติบโตมาจากมาตรการทางการลงทุนในเรื่อง การรับการถายโอนเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) และ การกําหนดอัตราสวนการใชช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศ (Local 
Content Requirement) เปนอยางมาก และ ภายใต JTEPA ซ่ึงตอไปนักลงทุนในอุตสาหกรรม
รถยนตสามารถนําเขาชิ้นสวนทั้งหมดเขามาได ยอมทําใหอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในประเทศ
เหลานี้ไดรับผลกระทบโดยตรง และ อาจจะตองปดตวัลง พรอมกบัอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเชน
อุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจอูซอมรถยนต ที่ใชช้ินสวนทีผ่ลิตภายในประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจาก
สามารถนํามาใชในการซอมได แมแตช้ินสวนอะไหลของแทก็ผลิตภายในประเทศทั้งส้ิน 
อุตสาหกรรมชนิดนี้ตอไปจะเปนเพียง Screw Driver Plant  ซ่ึงสามารถตั้งระบบ Computerโดยใช 
หุนยนตในการประกอบได ยอมไมตองใชแรงงาน จํานวนมากนกั 
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 ปญหาที่สําคัญอีกประเดน็หนึ่งที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนรถยนตที่จะถูกกระทบจาก ขอบทใน JTEPA คือ เร่ืองเกี่ยวกับ ทรัพยสินทางปญญาในสวน
ที่วาดวย Industrial Design ซ่ึง นอกจากบริษัทญี่ปุน จะไมถายโอนเทคโนโลยีใหแลว และ สามารถ
นําเขาชิ้นสวน วัตถุดิบในการประกอบรถยนตทั้งหมดแลว ซ่ึงอาจจะจากญี่ปุน หรือ จาก ประเทศที่
ญี่ปุนไปลงทุนเปนฐานการผลิต โดยกลไก Intra firm Trade แลว เพื่อ Allocate ปจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รักษาระดับตนทุนต่ําสุดเพื่อการกําไรสูงสุดแลว โดยผลของการไดรับการ
คุมครอง สิทธิ ในรูปแบบการออกแบบ ช้ินสวน อะไหล หรือ รูปโฉม รถยนต โดยไดรับการ
คุมครองภายใตบททรัพยสินทางปญญานั้น ทําใหอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนทองถ่ินไมสามารถที่จะ
ผลิตช้ินสวน หรือ อาหล่ัยรถยนตไดอีกตอไป เพราะเปนการละเมิด สิทธิที่ไดรับการคุมครองใน
สวนของ Industrial Design ยิ่งทําใหอุตสาหกรรมเหลานีป้ดฉากลงอยางนาเสียดาย หรือหากจะตอง
จายคาใชสิทธใินราคาที่สูง ทําใหตนทนุการผลิตสูง ผูบริโภคก็จะไมไดรับประโยชน จากสินคา
เหลานี้ และ หนัไปใชสินคาตนแบบในราคาที่แพง 
 
Article 97: Performance Requirements  
1.  Nothing in this Chapter shall prevent either Party from imposing or enforcing, as a condition 
for investment activities in its Area, any performance requirements, unless otherwise specified in 
Part 1 of Annex 6.
 
Article 114: Review 

The Parties shall enter into negotiations within 5 years after the date of entry into force of 
this Agreement for a general review of their commitments made under Articles 93 and  97 in all 
non-service sectors and shall enter into negotiation within the sixth year after the date of entry 
into force of this Agreement for a review of the provisions of paragraphs 4 and 6 of Article 90 
and of Article 96. 
 

ไทยรับขอหามในการกําหนดเงื่อนไขการลงทุนในภาคที่ไมใชบริการ เพียง 4 ขอ   คือ หาม
กําหนดระดับหรือสัดสวนสินคาที่ตองสงออก   หามกําหนดระดับหรือสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศ  หามกําหนดการซื้อ ใช หรือ ประติบัติเปนพิเศษแกสินคาที่ผลิตในประเทศ และ
หามเชื่อมโยงปริมาณหรือมูลคาสินคาที่นําเขากับปริมาณหรือมูลคาของสินคาที่สงออกหรือกับ
จํานวนเงินตราตางประเทศที่ไหลเวียนซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนนั้น  ขณะที่ญี่ปุนรับที่จะไมกําหนด
เงื่อนไขการลงทุนในภาคที่ไมใชบริการถึง 11 ขอ  อยางไรก็ตาม  ขอ 114 เร่ืองการทบทวนระบุวา 
ภาคียอมรับที่จะมีการเจรจาเพิ่มเติมหลังจากวันที่ขอตกลงมีผลบังคับใชอีก 5 ป  ในเรื่องที่วาดวยการ
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ประติบัติเยี่ยงชาติและขอกําหนดใหปฏิบัติ (performance requirement)  ซ่ึงหมายความวาในอีก 5 ป
ขางหนา  การกําจัดเงื่อนไขทางการผลิตซึ่งเปนอํานาจตอรองของประเทศกําลังพัฒนาในการรับเงิน
ลงทุนจากประเทศเพื่อประโยชนของการพัฒนานั้น จะถูกทยอยกําจัดไปตามลําดับ  ในภาคผนวก 6 
ตารางของไทยนั้น ระบุขอหามในการกําหนดเงื่อนไข 11 อยางรวมถึง การหามวาจางคนชาติไทยใน
ระดับที่กําหนด  การหามถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือความรูที่เปนกรรมสิทธิอ่ืนๆ 
และ การหามไมใหกําหนดวาตองทําวิจัยและพัฒนาถึงระดับที่กําหนดในประเทศไทย   “ดวยความ
มุงหมายในการทบทวนในอนาคตซึ่งขอผูกพันเฉพาะรายสาขา”    
 4. การปฏิบัติตอนักลงทุนญี่ปุน ตามมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึง 
ปจจุบันมีการตีความ การละเมิดตอมาตรฐานขั้นต่ํา ในการคุมครองคนตางดาวนั้น ใหครอบคลุม ถึง
การกระทําตอนักลงทุนแมมิใชเกิดจากการกระทําโดยเจตนา อันไมสุจริต (acting in bad faith) 
เทานั้นแตอาจเกิดจากเจตนาสุจริตในการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะอันกอใหเกิดความ
เสียหายในลักษณะที่ไมอาจคาดหมายหรือเกินความจําเปนดวย”  ซ่ึงหากมีการตีความลักษณะนี้จริง 
เทากับเปนการหวานแหคุมครองสิทธินักลงทุนโดยไมพิจารณาถึงความเหมาะสม และจะสงผลตอ
การแกปญหาสาธารณะของไทยในอนาคต   
 
Article 95: Minimum Standard of Treatment 
Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment in accordance 
with international law, including fair and equitable treatment and full protection and security. 
Note:  This Article prescribes the customary international law minimum standard of treatment of 
aliens as the minimum standard of treatment to be afforded to investments of investors of the 
other Party.  The concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” do 
not require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary 
international law minimum standard of treatment of aliens, and do not create additional 
substantive rights.  A determination that there has been a breach of another provision of this 
Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a 
breach of this Article.  
 
 
 4. ในเรื่องการเวนคืน ยดึทรัพยนักลงทนุญี่ปุน ครอบคลุมถึง “การใชมาตรการใดๆที่
เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ” หรือ เปนที่รูจักกันวา “การยึดทรัพยทางออม” ซ่ึง
หมายถึงมาตรการที่รัฐออกเพื่อประโยชนสาธารณะดวย  ที่จะเปนเหตใุหรัฐบาลไทยอาจถูกฟองรอง
จากนักลงทนุจากญี่ปุนได  ซ่ึงแมแตมาตรการยืดหยุนตามองคการการคาโลก อยางเชน มาตรการ
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บังคับใชสิทธิ ก็ไมไดมีการระบุไววาเปนขอยกเวนแตอยางใดวา แมแตขอบทวาดวยการกําหนด
มาตรการทางภาษ ี ยังเทยีบเทากับ การยดึทรัพยทางออมดวยนั้น ดิฉนัพิจารณาเห็นทําใหเสียหายแก
ประเทศอยางมาก ไมควรที่จะปรากฏอยูในความตกลง ควรเอาออกไป อีกทั้ง มาตรการ การยึด
ทรัพยทางออมก็อาจจะมีการตีความ อยางกวางขวางอยางมาก 
  
Article 110 Taxation Measures as Expropriation 

1. Article 102 shall apply to taxation measures, to the extent that such taxation measures 
constitute expropriation as provided for in paragraph 1 of Article 102 

 
นอกจากนั้น JTEPA ยังคุมครองนักลงทุนจากการที่นักลงทุน จะไดรับความเสยีหายจากการ

จลาจล การใชกําลังในรูปแบบใดๆ การประทวง ภาวะฉกุเฉิน เกิดการขัดแยงทางอาวุธ การปฏิวัติ 
รัฐประหาร หรือรูปแบบอื่นใดในทํานองเดียวกัน หากเกิดผลเสียหายแกนักลงทนุ ในขอนี้ตาม
กฎหมายระหวางประเทศ มีการกระทําในสองสวน คอืการกระทําสวนที่รัฐตองรับผิดชอบโดยตรง 
และสวนทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของรัฐโดยตรง แตรัฐตองไดใชความพยายามอยางเต็มกําลัง
ความสามารถในการเขาควบคุม ดูแลมิใหเกิดความเสยีหาย ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวา
ดวยความรับผิดชอบของรัฐ ซ่ึง ปจจุบันความตกลงชนิดนี้ จะกําหนดใหรัฐตองรับผิดชอบทั้งหมด 
International Law –Plus ไมวาเกดิอะไรขึ้นรัฐตองรับผิดชอบเสมอ โดยตองชดใชคาเสียหาย และ 
คาสินไหมทดแทนแบบเดียวกับการเวนคืนยึดทรัพย 

 
Article 103 Protection from strife 
 1. Each party shall accord to investors of the other party that have suffered loss or 
damage relating to their investment in the Area of the former Party due to armed conflict or state 
of emergency such as revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event in the 
Area of that former Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any 
other settlement, that is no less favorable that that which it accords to its own investors or to 
investors of a non-Party 
 2. Any payments made pursuant to paragraph 1 above shall be effectively realizable, 
freely convertible and freely transferable in a freely usable currency. 
 
 5. เรื่องกลไกในการยุติขอพิพาท แมจะกําหนดใหยุติขอพิพาทกันโดยการเจรจา ตกลงกัน
กอนก็ตาม แต มิไดกําหนดขั้นตอนตอไป ในการใชมาตรการทางศาล และ คูพิพาทสามารถนําขอ
พิพาทเสนอตออนุญาโตตุลาการ โดยสละสิทธิยื่นฟองกระบวนการระงับขอพิพาทอื่นๆและศาล
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ยุติธรรม ซ่ึงหากเปนกรณีพิพาทที่เกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะ การนําขอพิพาทสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเปนการเสี่ยงตอการสูญเสียประโยชนของประเทชาติ เนื่องจากเปนการพิจารณา
โดยบุคคลเพียง สอง สาม คน และ เนนประโยชนทางธุรกิจ การลงทุนมากกวาประโยชนสาธารณะ  
 
 ยิ่งกวานั้นกรณีการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางภาคีและผูลงทุนของภาคีอีกฝาย  
ขอตกลงมุงใหประโยชนกับนักลงทุนโดยเฉพาะ  เพราะระบุประเภทของขอพิพาทการลงทุนที่จะมี
กลไกระงับขอพิพาทไดเพียงกรณีเดียว คือ เปนขอพิพาทที่ผูลงทุนอางวาไดรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนพันธกรณีโดยภาคี หรือรัฐอีกฝายหนึ่ง เทานั้น  โดยที่หนาที่และ
พันธะที่นักลงทุนมีตอรัฐนั้นไมไดถูกนํามาระบุและคุมครองผานกลไกนี้ 
 
Article 106: Settlement of Investment Disputes between a Party and an Investor of the Other 
Party  
For the purposes of this Chapter, an investment dispute is between a Party and an investor of the 
other Party concerning a claim that the investor has incurred loss or damage by reason of, or 
arising out of, an alleged breach of an obligation under this Chapter by the former Party.  

1. In the event of an investment dispute, such investment dispute shall, as far as 
possible, be settled amicably through consultations between the parties to the 
investment dispute. 

2. If the investment dispute cannot be settled through such consultations within 6 
months from the date on which the investor requested for the consultations in writing 
and if the investor concerned has not submitted the investment dispute for resolution 
to courts of  justice or administrative tribunals under the law of the Party that is a 
party to the investment dispute (hereinafter referred to in this Article as the 
“disputing Party”), that investor may submit the investment dispute to one of the 
following international conciliations or arbitrations: 

(a) conciliation or arbitration in accordance with the provisions of the 
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States done at Washington, 18 March 1965, as may be 
amended (hereinafter referred to in this Article as “the ICSID Convention”), 
provided that both Parties are parties to the ICSID Convention; 

(b) conciliation or arbitration under the Additional Facility Rules of the 
International Center for Settlement of Investment Disputes, as may be 
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amended provided that one of the Parties is a party to the ICSID 
Convention; or 

(c) arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission 
on International Trade Law, adopted by the United Nations Commission on 
International Trade Law on 28 April 1976, as may be amended. 

In respect of a particular claim, exercise of the right under this paragraph to submit an investment 
dispute to an arbitration shall be deemed to have been made to the exclusion of any other dispute 
settlement procedures specified in this paragraph and proceedings before courts of justice or 
administrative tribunals under the law of the disputing Party, unless the arbitration proceedings 
have been terminated before a final award on the merit of the case has been rendered. 
4. The applicable arbitration rules shall govern the arbitration referred to in this Article except to 
the extent modified by this Article. 
 
 6. แมวาจะมีการระบุถึงมาตรการทางสิ่งแวดลอม  วาภาคีตองไมยกเวนหรือผอนปรน 
มาตรการทางสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการลงทุน  แตมีน้ําหนักนอย  เพราะไมมีการระบุ
ชัดเจนวาหากมาตรการสิ่งแวดลอมบางอยางขัดกับบทวาดวยการลงทุน  ภาคีจะเลือกยึดตาม
หลักการใด  และภาคีที่ละเมิดมาตรการดานสิ่งแวดลอมจะไดรับบทลงโทษอยางไร  ควรกําหนด
หลักเกณฑในเร่ือง หนาที่ ความรับผิดชอบ ของนักลงทุนตอการรักษาสภาพแวดลอม และ กําหนด
โทษหากฝาฝน ตลอดจนการกระทําใดๆ แมเปนเรื่องการลงทุนในการที่จะไมนําเขา ผลิต ตลอดจน
กระบวนการผลิต ที่เปน หรือ กอใหเปน ซ่ึงวัตถุ มีพิษ อันตรายไมวารูปแบบใดๆเขามาใน หรือ อยู
ในราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเพื่อประโยชนในการผลิต ดําเนินการทางธุรกิจการคา โดยเครงครัด 
 
 7. การบังคับผลคําตัดสิน หากไดดําเนินตามกระบวนการระงับขอพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (ภายใตกรอบ ระเบียบของ ICSID และ UNCITRAL) คําตัดสิน
ของอนุญาโตตุลาการถือเปนที่สุด การอุทธรณของศาลภายในประเทศในกรณีที่มีการตีความเชิง
กฎหมายตางกันไมสามารถกระทําได ประเด็นนี้จะสงผลในเชิงกระบวนการยุติธรรมของไทยโดย
เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสาธารณะอยางมาก 
 
 8. ในขอบทวาดวยการเคลื่อนยายแรงงานนั้น ปรากฏวา ญี่ปุนไมไดใหประโยชนแกไทย
มากนัก เนื่องจาก ไมใชการเปดตลาดแรงงานอยางแทจริง แตเปนการเลือกแรงงานที่ตองการ จะใช 
โดยยังคงอยูภายใตกรอบ ระเบียบของกฎหมายของญี่ปุนในทุกประการ และ การใหเขาไปทํางาน
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ในญี่ปุนเปนเพียง ระยะสั้น ไมใชแบบถาวร ตางจากการเปดเสรีทางดานแรงงานแบบ สหภาพยุโรป 
ที่แรงงานเคลื่อนยายในตลาดไดโดยเสรี รัฐสมาชิกไมอาจกีดกันได ดังขอบทของ JTEPA ที่วา 
 
•  2. Nothing in this chapter shall impose any obligation on either Party regarding measures 

pursuant to immigration laws and regulations 
• Art 115 
• 2.This Chapter shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the 

employment market of the Parties, nor shall it apply to measures regarding citizenship, 
residence or employment on a permanent basis 

• 3. This Chapter shall not prevent a Party from applying measures to regulate the entry of 
natural persons of the other Party into, or their temporary stay in, the former Party, 
including those measures necessary to protect the integrity of , and to ensure the orderly 
movement of natural person across, its borders, provided that such measures are not 
applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to the other Party 
under the terms of a specific commitment. 

 
9. บทนิยามของคําวา “การลงทุน” กวางขวางมาก ไมแพของสหรัฐ แมจะไมรวมเกี่ยวกับ

การลงทุนทางออมก็ตาม แตบทนิยามที่กวางมาก ในลักษณะนี้ ยอมทําใหการลงทุน และ นักลงทุน 
ไดรับการคุมครองมาก ตามความตกลง และ รวมไปถึงการลงทุนมีความหมายครอบคลุมตั้งแต 
หุนสวน หุน กําไรที่นํามาลงทุนตอ พันธบัตร หุนกู ตราสารหนี้  สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
ทรัพยสินอื่นที่จับตองไดและไมได  รวมถึงสินเชื่อผูขาย สินเชื่อผูซ้ือและเงินกูโครงการ  ซ่ึงสาม
อยางหลังนี้เปนสวนหนึ่งของบริการทางการเงิน   นอกจากนี้ ในสวนของทรัพยสินทางปญญาที่มี
ความหมายเปนการลงทุนนั้น ยังครอบคลุมถึงสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายและขอบังคับของภาคี 
ดังเชน สัมปทาน ใบอนุญาต การจดทะเบียนมอบอํานาจ และการอนุญาต  รวมถึง ทรัพยสินทั้งที่จับ
ตองไดและไมได และสิทธิในทรัพยสินใดๆดวย  ซ่ึงประเด็นนี้อาจสงผลถึงการตีความกรณีการจด
สิทธิบัตรส่ิงมีชีวิต และ การใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) ในกรณีสิทธิบัตร
ยาได 

 
Article 91: Definitions 
(j) the term “investments” means: 

(i) the following assets owned by a direct investor: 
(AA) shares, stocks or other forms of equity interest in a direct investment 
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enterprise, including rights derived therefrom; 
(BB) reinvested earning in a direct investment enterprise; or 
(CC) bonds, debentures, other debt instruments and loans between a direct 
investor and its direct investment enterprise, including rights derived therefrom; 

(ii) the following assets owned by a direct investment enterprise or its direct 
investor, arising out of transactions between the direct investor and the direct 
investment enterprise:  

(AA) claims to money and claims to any performance under contracts having a 
financial value;  
(BB) intellectual property rights as recognized by the laws and regulations of the 
Party in whose Area the investment is made;  
(CC) rights conferred pursuant to the laws and regulations of the Party in whose 
Area the investment is made or contracts such as concessions, licenses, 
authorizations, and permits; or 
(DD) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and 
any property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges; or 

(iii) the following assets directly owned by an investor: 
(AA) supplier credit where the original maturity is at least 3 years; 
(BB) buyer credit where the original maturity is at least 3 years; 
(CC) project financing where the original maturity is at least 5 years; or  
(DD) rights under turnkey contracts; 

Note 1:  The term “investments” includes amounts yielded by investments, in particular, profits, 
capital gains, dividends, royalties, interests, fees and other current incomes.  A change in the form 
in which assets are invested does not affect their character as investments. 
Note 2: With respect to subparagraph 1(c) of Article 90, the term “investments” also includes 
those owned by investors of non-Parties. 

 
 และเมื่อสัมปทาน คือ การลงทุน จึงยอนกลับไปสูประเด็นที่กลาวถึงในการตั้งขอสังเกตใน
ขอ 1 ขางตน เร่ือง Investment Area วาถึงแม การเขาไปลงทุนในรูปสัมปทาน ตามที่ ไดกลาวมานั้น  
ก็ถือเปนการลงทุนอยูดี ดังนั้นจึงเปนการรับรองสิทธิ หลายชั้น ไมวาเขตแดน ดังกลาวนั้น ยังเปน
สัมปทานอยู หรือจะ เปดเสรี ญี่ปุนยอมไดรับการคุมครองทั้งสองประเด็น ซ่ึงแตกตางจากการไมได
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ระบุวาเปนเขตการลงทุน เพราะเปนการทําสัมปทานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการใหสัมปทาน 
และ ไมอยูภายใต ขอบทการลงทุน ที่จะไดรับการคุมครอง ตาม ความตกลง JTEPA 
 
 10. กรณีการชดเชย  กําหนดวา มูลคาการชดเชยของการเวนคืนที่รัฐตองจายนั้นถูก
กําหนดใหอยูในรูปราคาตลาด  บนเงื่อนไขที่วาสาธารณชนยังไมทราบวาจะมีการเวนคืนเกินขึ้น  
หรือ “ตองไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเวนคืนเปนที่รูของ
สาธารณชนกอนหนานั้น”  ซ่ึงขอกําหนดนี้แมวาอาจจะดูดีในทางทฤษฎี  แตในทางปฏิบัติ  มีคําถาม
วาประชาชนคนไทยที่ไดรับผลกระทบอยางเดียวกันจากการเวนคืนของรัฐจะไดรับการคุมครอง
เชนเดียวกันหรือไม  ขอนี้อาจจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติที่ดีกวาใหกับนักลงทุนญี่ปุน  นอกจากนี้  
การคิดมูลคาของคาชดเชยนั้นเริ่มนับตั้งแตเมื่อมีการยึดทรัพยหรือประกาศวาจะยึดทรัพย  โดยตอง
จายรวมถึงดอกเบี้ยอยางไมลาชา   
Article 102: Expropriation and Compensation 
2. Compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investments 

at the time when the expropriation was publicly announce or when the expropriation 
occurred, whichever is the earlier.  The fair market value shall not reflect any change in 
market value occurring because the expropriation had become publicly known earlier. 

3. The compensation shall be paid without delay and shall carry an appropriate interest, in 
accordance with the laws and regulations of the Party making the expropriation.  It shall be 
effectively realizable and freely transferable in a freely usable currency and shall be freely 
convertible, at the market exchange rate prevailing on the date of the expropriation, into 
the currency of the Party of the investors concerned and freely usable currencies. 

4. The investors affected by expropriation shall have a right of access to the courts of justice 
or the administrative tribunals or agencies of the Party making the expropriation to seek a 
prompt review of the investor’s case and the amount of compensation in accordance with 
the principles set out in this Article.  

11. เร่ืองการโอน Transfers จะเกี่ยวของกับขอบท นิยาม หากบทนิยาม “การลงทุน” และ 
“ผูลงทุน”กวางขวางมากเกินไป การคุมครองการโอนผลของกําไรจากการลงทุนก็กวางขวางมากไป
ดวย นอกจากนั้น ขอตกลงเรื่องการโอนจะเปดทางใหเงินทุนที่ไดจากการดําเนินกิจการของบริษัท
ญี่ปุน  ไมวาจะเปนผลกําไร  รายได  ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม  ผลตอบแทนอื่นๆ รวมถึง คาชดเชย
ตางๆในกรณีที่รัฐบาลไทยตองจายหากตีความวาเปนการยึดทรัพย ตองกระทําโดยทันที ไมลาชา  
และตองอยูในรูปสกุลเงินที่โอนไดอยางเสรี  รวมถึงดอกเบี้ยของเงินนั้น ยกเวนใน4 กรณีซ่ึงจะตอง
มีการบังคับใชกฎหมายโดยไมเลือกประติบัติ ไดแก การลมละลาย การออก การคา หรือ การซื้อขาย
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หลักทรัพย เร่ืองทางอาญา และ การใหความมั่นใจวาจะมีการปฏิบัติตามคําส่ังในกระบวนพิจารณา
เพื่อช้ีขาด  ซ่ึง 4 กรณีนี้ เปนขอยกเวนที่จํากัด   ซ่ึงในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ  การจํากัดการ
เคล่ือนยายเงินทุนจะขัดกับบทนี้  และแมวาจะเปดชองในขออ่ืนใหมีการใชมาตรการเพื่อใหมั่นใจ
ในเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคหรืออัตราแลกเปลี่ยน   แตก็ระบุวา “ตองไมเกินกวาเทาที่จําเปน
สําหรับวัตถุประสงคในการใหความมั่นใจวามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคหรืออัตรา
แลกเปลี่ยน”  โดยจะตองไมใชมาตรการนี้เพื่อการสงเสริมและใหความคุมครองสาขาที่
เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงขอตกลงสองขอนี้มีผลเทากับการบอนไซมาตรการทางการเงินของรัฐบาลไทย
บางสวนที่จะสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหเติบโต  รวมทั้งยังกอปญหาการตีความอีกวา 
มาตรการที่ใชเปนการเกินกวาจําเปนหรือไม 

 
 

Article 104: Transfers 
1. Each Party shall ensure that all transfers relating to investments in its Area of an investor 

of the other Party may be made freely in a feely usable currency and without delay.  Such 
transfers shall include: 

(a) the initial capital and additional amounts to maintain or increase 
investments; 

(b) profits, capital gains, dividends, royalties, interests, fees and other current 
incomes accruing from investment; 

(c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of investments; 
(d) payments made under a contract including loan payments in connection with 

investments; 
(e) earnings and remuneration of personnel from the other Party who work in 

connection with investments in the Area of the former Party; 
(f) payments made in accordance with Articles 102 and 103; and 
(g) payments arising out of the settlement of a dispute under Article 106. 

2. Neither Party shall prevent transfers referred to in paragraph 1 above from being made 
without delay in a freely usable currency at the market rate of exchange prevailing on the 
date of the transfer. 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 above, a Party may delay or prevent a transfer referred 
to I paragraph 1 above through the equitable, non-discriminatory and good-faith 
application of its laws relating to:  
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(a) bankruptcy insolvency or the protection of the rights of creditors; 
(b) issuing, trading or dealing in securities;  
(c) criminal matters; or  
(d) ensuring compliance with orders or judgments in adjudicatory proceedings. 

 
12. ถึงแมจะมีความตกลงที่จะไมนําขอบทการลงทุนไปปรับใชกับขอบทการคาบริการ แต

มีการนําหลักเกณฑ ในหลายมาตรา มาบังคับใชกับการคาบริการในสวนที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
สาระสําคัญทั้งหมด ดังปรากฏในมาตรา 

 
• Article 90: Scope and Coverage3.  
• This Chapter shall not apply to measures by a Party relating to investors of the other 

Party and their investments in service sectors.4.  
• Not withstanding paragraph 3 above:  
• Articles 94,95,96,100,102,103,105,106,107,109,110,111 and 112 shall apply to measures 

by a Party relating to investors of the other Party and their investments in service sectors 
other than financial services sector with respect to the management, conduct, operation, 
maintenance, use, enjoyment and sale or other disposition of investments;  

• Not withstanding paragraph 3 above:  
• Articles 94,95,96,100,102,103,105,106,107,109,110,111 and 112 shall apply to measures 

by a Party relating to investors of the other Party and their investments in service sectors 
other than financial services sector with respect to the management, conduct, operation, 
maintenance, use, enjoyment and sale or other disposition of investments;  

• And Article 94,102,103,105,109 and 112 shall apply to measures by a Party relating to 
investors of the other Party and their investments in financial services sector with respect 
to the management, conduct, operation, maintenance, use, enjoyment and sale or other 
disposition of investments.  

• Note 1: For the purposes of subparagraph (b) above, compensation under Article 102, if 
any, shall be no more than the net assets value which is calculated from the difference 
between the value of assets and the value of liabilities including contingent liabilities of 
the affected enterprise supplying financial services.  
Note 2: Within the definition of investments under this Chapter, investments 
referred to in subparagraph (b) above shall be limited to equity interests, 
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reinvested earnings and permanent debt (that is loan capital)  
 
ขอสังเกต คือ การคาบริการในหมวดที่ 3 Commercial Presence คือลักษณะของการลงทุน

นั่นเอง แตการอยูภายใตหมวดการคาบริการนั้นมีลักษณะของการเปดเสรีที่แตกตางกันกับขอบท
การลงทุน ทั้งในเรื่องของ การตั้งขอสงวน ทั้งในสวนของการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และ การ
เขาถึงตลาด ที่มีนัยอันสําคัญ อีกทั้งอยูใน รายการ Specific Commitment ที่อาจจะสงวนไมเปดใน 
Sub sector ที่ไมพรอมจะแขงขันได แตหากนําเอาความตกลงในขอบทการลงทุนมาปรับ ในเรื่อง
การคุมครอง ทั้งในสวนการเวนคืน ยึดทรัพย หรือ สวนการชดเชย ตลอดจนมาตรการอื่นๆ อันเปน
การคุมครองในสวนการลงทุน ใหบังคับใชกับการคาบริการดวย ก็เทากับการตองให หลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ การเขาถึงตลาดไปดวย หาก ตกอยูภายใตขอสงวน แตไดรับการคุมครอง
ผล ก็ คือ การบังคับใชกฎหมายอาจจะเขาอยูในขายการเวนคือยึดทรัพยทางออมได และในขอบท 
JTEPA ไมไดระบุไวเลยวาหากการบังคับใชขอบททั้งสองขัดแยงกัน บทใดมีอํานาจเหนือกวา หาก
มีปญหาในทางปฏิบัติ จะบังคับการกันอยางไร เพราะหากไมมีการกําหนดใหชัดเจน นักลงทุนยอม
ไดประโยชนจากขอบทการเวนคืนยึดทรัพยทางออม และ การชดเชยเสมอ หากตีความวาเปนการ
เวนคืนยึดทรัพยทางออม แมเปนการบังคับตามขอบทการคาบริการที่อยูภายใต ขอสงวนในเรื่องการ
ใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ การสงวนการใหเขาถึงตลาด เพราะนักลงทุนใหบริการ การคา
บริการไมอาจกระทําได 
 

14. ในมาตรา 102 ของความตกลง JTEPA มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใชสิทธิ
ของไทย (Compulsory Licensing) เนื่องจาก ในบทนยิาม “การลงทุน” นั้น ทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual Property) ถือเปนการลงทุน (Chapter 8 article 91 (j) (ii) (BB)) 

แมในวัตถุประสงค ขอ 129 (2) ระบวุา บทนี้ควรไดรับการตีความและปฏิบัติตามใน
ลักษณะที่สนบัสนุนสิทธิของคูภาคีที่จะใชมาตรการเพือ่คุมครอง สาธารณสุข โดยเปนไปตามความ
ตกลง TRIPs และมติโดยทีป่ระชุมรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีใหญของ องคการ การคาโลก ในสวนที่
เกี่ยวกับความตกลง TRIPs และสาธารณสุข  

แตในบทการลงทุนไมไดมกีารระบุไววา มาตรา 129 (2) เปนขอยกเวน (Exceptional 
Clause) ซ่ึงประเทศภาคีสามารถบังคับการใชสิทธิ (Compulsory Licensing) ไดแตอยางใด ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอเรียกรองของสหรัฐดานการลงทุน ที่ยื่นใหรัฐบาลไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2548 
จะพบวา สหรัฐฯยังระบวุา มาตรการบังคับใชสิทธิไมถือเปนการยึดทรพัย  ดังนี ้

Article 6: Expropriation and Compensation  
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5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to 
intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, 
limitation, [US: or creation] of intellectual property rights, to the extent that such issuance, 
revocation, limitation, [US: or creation] is consistent with Chapter ____ (Intellectual Property 
Rights). 

ในกรณีนี้ไทยควรจะเห็นประเด็นดังกลาวในการเจรจาเพือ่สิทธิที่ดีกวาไดแต ไทยไมไดทํา

นอกจากนี้ การเวนคืน-ยึดทรัพยนักลงทนุญี่ปุน ครอบคลุมถึง “การใชมาตรการใดๆ ที่
เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ” หรือ เปนที่รูจักกนัวา “การยึดทรัพยทางออม” 
(Indirect Expropriation) ซ่ึงหมายถึงมาตรการที่รัฐออกเพื่อประโยชนสาธารณะดวยที่จะเปนเหตใุห
รัฐบาลไทยอาจถูกฟองรองจากนักลงทุนจากญี่ปุนได   

ดังนั้น การบังคับใชสิทธิ หรือการบังคับใชสิทธิโดยรัฐ (Compulsory Licensing) อาจจะถูก
ตีความวา เปนการยึดทรัพย (Expropriation) หรือ การยึดทรัพยทางออม (Indirect Expropriation) ที่
ไมสามารถทําได เวนแตจะตองจายคาชดเชยเทยีบเทามูลคาตลาด และ จะตองใหโดยคิดรวม
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมตามกฎหมาย ทั้งที่ในกฎหมายไทยและความตกลงทรัพยสินทางปญญา 
(TRIPS) ในองคการการคาโลก (WTO) ไมไดกําหนดเอาไว  

ดังนั้น การใชมาตรการบังคับใชสิทธิภายใต ความตกลง JTEPA จะไมสามารถเปนกลไก
ลดราคายาลงไดตามเจตนารมณที่ระบุไวในกฎหมายไทยและความตกลงระหวางประเทศ  

ทั้งที่ การประกาศบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) ที่กระทรวงสาธารณสุขได
ประกาศไปแลวในกรณยีาทีม่ีกําหนดรักษา 3 วันนัน้ หากทําแลว สามารถประหยัดงบประมาณ
แผนดินไดปละ 1,035 – 1,665 ลานบาท 
 หากประเทศไทยยังยืนยันทีจ่ะใชมาตรการบังคับใชสิทธิตามที่เปนอยูในปจจุบนั ผูลงทุน
ของภาคีอีกฝาย (ซ่ึงในที่นี้ คือ นักลงทุนญี่ปุน) จะสามารถฟองเรียกรองคาชดเชยโดยใชกลไกการ
ระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (State-Investors Dispute Settlement) โดยผาน
อนุญาโตตุลาการนอกประเทศ ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญเสียประโยชนของประเทศชาติ เนือ่งจากเปนการ
พิจารณาโดยบคุคลเพียง 2-3 คน และ เนนประโยชนทางธุรกิจ-การลงทุนมากกวาประโยชน
สาธารณะ 
 นอกจากนั้น ความตกลงทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยโุรปจะมีการกาํหนดใหปฏิบตัิเยี่ยงชาติทีไ่ดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored 
Nation – MFN) นักลงทุนอเมริกันและยุโรปซ่ึงเปนแหลงอุตสาหกรรมยาขามชาติกจ็ะไดสิทธินีด้วย
เชนกัน 
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14. เนื่องจากญี่ปุนมียุทธศาสตรการเจรจาที่มีเปาหมายที่แนนอน กลาวคือ 
 

• To establish practical and transparent  investment rules : to assure investment protection 
and to set standard investment rules and regulations 

• To secure the natural resources such as energy, raw materials and rare materials: Japan 
has a few natural resources and energy 

• To gain and maintain market accesses to the trading partners of EPA: to compete with the 
Western hemisphere and the European competitor’s penetration 

• To strengthen Political Security Policy of Japan: Create and strengthen alliances 
• To facilitate economic cooperation in the Asian Region: to gain economy of scale 
• To secure food imports: Japan imports 60% of food. 

• Drastic reform of domestic agriculture: Bio fuel, ethanol , decrease food export 
• To invest in farming, forestry, and fishery 

• To establish/arrange appropriate measures for labor movement: low birthrate and aging 
population 

• To import Nurse and aging care taker, and needed labor 
จากการศึกษายุทธศาสตรการเจรจา EPA ของญี่ปุน จะเห็นไดวาญี่ปุนมีวัตถุประสงค และ

เปาหมายที่แนนอน ในการเจรจาเพื่อใหไดอะไร เชนใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ 
เช้ือเพลิง อาหาร เกษตรกรรม ปาไม การประมง ซ่ึงญี่ปุนไมเพียงแตตองการ การนําเขาเทานั้น แต
รวมถึงการเขามาลงทุนใน Sector ดังกลาวดวย จึงจําเปนที่รัฐบาลโดยฝายเจรจา จะตองกําหนด
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไมอาจทดแทนไดอยางไร
เงื่อนไข หรือ โดยส้ินเชิง การกําหนดเขตเกษตรกรรมที่สงวนไวเพื่อคนชาติ กลาวคือ ไมตกอยู
ภายใตการเปดเสรี หรือ ไมปลอยใหมีการยกเลิกบัญชีอาชีพสงวนสําหรับคนชาติ เชน การเกษตร 
การปาไม การประมง (ซ่ึงทราบวาขณะนี้ มีคณะกรรมการที่ไปพิจารณายกเลิกบัญชีดังกลาว เพื่อ
การเปดเสรี โดยการแกไข Alien Business Act) หากการแกไขกฎหมายฉบับนี้เปนผลสําเร็จ ผล
บังคับของความตกลง JTEPA ก็จะไดประโยชนครบถวนทุกประการของญี่ปุน โดยไมจําเปนตอง
มาเปดเสรีในความตกลงอีก ซ่ึงปญหา คือ เรื่องการสูญเสียฐานทรัพยากรธรรมชาติรวดเร็วเกินไป 
ยิ่งมีการทํา FTA ในลักษณะนี้มากเทาไหรปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้นตามไป
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ดวยโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติในปาไมที่เปน พันธุพืช พันธสัตว ตลอดจนจุลชีพ ตางๆ นั้นมี
มูลคามหาศาล ประเมินคามิได 

ไมมีประเทศใดที่ทําความตกลงเพื่อประโยชนของไทยโดยแท หากแตเพื่อประโยชนของ
ตนเอง เพียงแตประโยชนที่ไดรับนั้น อาจจะตรงกับความตองการของฝายไทย เชนการสงออก
สินคาเกษตร แทจริงคือประโยชนของญี่ปุนในการนําเขาสินคาเกษตรอยูแลวนั่นเอง แตการจะได
ประโยชนใดๆจาก JTEPA ยอมตองคํานึงถึง การสูญเสียดานอื่นแบบถาวรดวย มาพิจารณาประกอบ
กัน 

 
ประการสุดทาย หลายฝายที่เกี่ยวของบอกวา จะเลิก JTEPA เมื่อไหรก็ไดนั้น ถาพบวา 

กอใหเกิดความเสียหายแกคนไทย นั้นในทางปฏิบัติดู มิใชเร่ืองงาย เหตุเพราะวา กวาคนไทยจะได
รูสึกตัว ก็อาจจะสายไปเสียแลว ดวย การเขามาลงทุน ของคนตางชาตินั้นไดแนบเนื่องเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันจนเปนเศรษฐกิจไทย กลาวคือ ช่ือ “ไทย” แต ไมใช “เศรษฐกิจของเราคนไทยอยาง
แทจริง” หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ เพราะคนไทยจริงๆไมไดเปนเจาของเศรษฐกิจไทยเอง 

ถึงเวลาที่คนไทยจะตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหแข็งแกรง และ มีแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีเปาหมายในการพัฒนาสังคมไทยที่พึงประสงค และ มีแผนการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในอันที่จะ กอใหเกิดสังคมที่พึงประสงคนั้น โดยเฉพาะชีวิตคนไทย ควรมี 
ความเปนอยูที่ดีถวนหนา ชองวางระหวางคนจน และ คนรวย นอยที่สุด มีความมั่นคงทั้งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และ การคา อุตสาหกรรมที่ยืนอยูบนขาของตนเอง มีสังคมไทยที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมปลอยใหเปนวัตถุนิยม และ อํานาจเงินตราเขามาครอบงําจนละเลย คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
 

THE LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE- FOREIGN 
JOINT VENTURES  

(Adopted by the Second Session of  
the Fifth National People's Congress on July 1, 1979  
and Promulgated on and Effective as of July 8, 1979)  

Article 1. 
With a view to expanding international economic co-operation and technical 
exchange, the People's Republic of China permits foreign companies, enterprises, 
other economic organizations or individuals (hereafter referred to as "foreign joint 
venturers" ) to join with Chinese companies, enterprises or other economic 
organizations (hereafter referred to as "Chinese joint venturers") in establishing joint 
ventures in the People's Republic of China in accordance with the principle of 
equality and mutual benefit and subject to approval by the Chinese Government.  
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Article 2. 
The Chinese Government protects, in accordance with the law, the investment of 
foreign joint venturers, the profits due them and their other lawful rights and interests 
in a joint venture, pursuant to the agreement, contract and articles of association 
approved by the Chinese Government.  

All the activities of a joint venture shall comply with the provisions of the laws, 
decrees and pertinent regulations of the People's Republic of China.  

Article 3. 
The joint venture agreement, contract and articles of association signed by the parties 
to the venture shall be submitted to the Foreign Investment Commission of the 
People's Republic of China, and the Commission shall, within three months, decide 
whether to approve or disapprove them. After approval, the joint venture shall register 
with the General Administration for Industry and Commerce of the People's Republic 
of China, obtain a license to do business and start operations.  

Article 4. 
A joint venture shall take the form of a limited liability company.  

The proportion of the investment contributed by the foreign joint venturer(s) shall 
generally not be less than 25 per cent of the registered capital of a joint venture.  

The parties to the venture shall share the profits, risks and losses in proportion to their 
respective contributions to the registered capital.  

No assignment of the registered capital of a joint venturer shall be made without the 
consent of the other parties to the venture.  

Article 5. 
Each party to a joint venture may make its investment in cash, in kind or in industrial 
property rights, etc.  

The technology and the equipment that serve as a foreign joint venturer's investment 
must be advanced technology and equipment that actually suit our country's needs. If 
the foreign joint venturer causes losses by deception through the intentional use of 
backward technology and equipment, it shall pay compensation for the losses.  

The investment of a Chinese joint venture may include the right to the use of a site 
provided for the joint venture during the period of its operation. If the right to the use 
of the site does not constitute a part of a Chinese joint venturer's investment, the joint 
venture shall pay the Chinese Government a fee for its use.  

The various investments referred to above shall be specified in the joint venture 
contract and articles of association, and the value of each (excluding that of the site) 
shall be jointly assessed by the parties to the venture.  

Article 6. 
A joint venture shall have a board of directors, which shall have its size and 
composition stipulated in the contract and the articles of association after consultation 
between the parties to the venture, and the directors shall be appointed and replaced 
by the parties to the venture. The board of directors shall have a chairman, whose 
office shall be assumed by the Chinese joint venture(s), and one or two vice-
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chairmen, whose office(s) shall be assumed by the foreign joint venture(s). In handing 
major problems, the board of directors shall reach a decision through consultation by 
the parties to the venture, in accordance with the principle of equality and mutual 
benefit.  

The board of directors is empowered, pursuant to the provisions of the articles of 
association of the joint venture, to discuss and decide all major problems of the 
venture: expansion programs, proposals for production and operating activities, the 
budget for revenues and expenditures, distribution of profits, plans concerning 
manpower and pay scales, the termination of business and the appointment or 
employment of the president, the vice-president(s), the chief engineer, the treasurer 
and the auditors, as well as their powers and terms of employment, etc.  

The offices of president and vice-president(s) (or factory manager and deputy 
manager(s)) shall be assumed by the respective parties to the venture.  

The employment and dismissal of the staff and workers of a joint venture shall be 
provided for in accordance with the law in the agreement and contract of the parties to 
the venture.  

Article 7. 
After payment out of the gross profit earned by the joint venture of the joint venture 
income tax, pursuant to the provisions of the tax laws of the People's Republic of 
China, and after deduction from the gross profit of a reserve fund, a bonus and 
welfare fund for staff and workers, and a venture expansion fund, as provided in the 
articles of association of the joint venture, the net profit shall be distributed to the 
parties to the joint venture in proportion to their respective contributions to the 
registered capital.  

A joint venture that possesses advanced technology by world standards may apply for 
a reduction of or exemption from income tax for the first two to three profit- making 
years.  

A foreign joint venturer that reinvests in China its share of the net profit may apply 
for refund of a part of the income taxes already paid.  

Article 8. 
A joint venture shall open an account with the Bank of China or a bank approved by 
the Bank of China.  

The pertinent foreign exchange transactions of a joint venture shall be conducted in 
accordance with the regulations on foreign exchange control of the People's Republic 
of China.  

In its operating activities a joint venture may directly raise funds from foreign banks.  

The various kinds of a insurance coverage of joint venture shall be furnished by 
Chinese insurance companies.  

Article 9. 
The production and operating plans of a joint venture shall be filed with the 
departments in charge and shall be implemented through economic contracts.  
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In its purchase of required raw and processed materials, fuels, parts and auxiliary 
equipment, etc., a joint venture should give first priority to purchases in China. It may 
also purchase them directly from the international market with foreign exchange 
raised by itself.  

A joint venture is encouraged to market its products outside China. Export products 
may be distributed to foreign markets through the joint venture directly or through 
associated agencies, and they may also be distributed through China's foreign trade 
agencies. Products of the joint venture may also be distributed in the Chinese market.  

Whenever necessary, a joint venture may establish branches outside China.  

Article 10. 
The net profit that a foreign joint venturer receives after fulfilling its obligations under 
the laws and the agreement and the contract, the funds it receives at the time of the 
joint venture's scheduled expiration or early termination, and its other funds may be 
remitted abroad through the Bank of China in accordance with the foreign exchange 
regulations and in the currency specified in the joint venture contract.  

A foreign joint venturer shall be encouraged to deposit in the Bank of China foreign 
exchange that it is entitled to remit abroad.  

Article 11. 
The wages, salaries and other legitimate income earned by the foreign staff and 
workers of a joint venture, after payment of the individual income tax under the tax 
laws of the People's Republic of China, may be remitted abroad through the Bank of 
China in accordance with the foreign exchange regulations.  

Article 12. 
The contract period of a joint venture may be decided through consultation by the 
parties to the venture according to its particular line of business and circumstances. 
Upon the expiration of the joint venture contract period, if the parties have agreed, the 
period may be extended, subject to approval by the Foreign Investment Commission 
of the People's Republic of China. An application for extension of the contract shall 
be made six months before expiration of the contract.  

Article 13. 
Before the expiration of the joint venture contract period, in case of heavy losses, 
failure of a party to fulfill the obligations prescribed by the contract and the articles of 
association, force majeure, etc., the contract may be terminated before the date of 
expiration through consultation and agreement by the parties to the venture, subject to 
approval by the Foreign Investment Commission of the People's Republic of China 
and to registration with the General Administration for Industry and Commerce. In 
cases of losses caused by a breach of contract, the financial responsibility shall be 
borne by the party that has violated the contract.  

Article 14. 
Disputes arising between the parties to a joint venture that the board of directors 
cannot settle through consultation may be settled through mediation or arbitration by a 
Chinese arbitration agency or through arbitration by another arbitration agency agreed 
upon by the parties to the venture.  
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Article 15. 
This Law shall come into force on the day of its promulgation. The power to amend 
this Law is vested in the National People's Congress.  
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