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มาตรการการคากับประเด็นเรื่องโลกรอน:
โอกาสและการปรับกลยทุธธุรกิจ

การสัมมนาเผยแพรผลงานวิจัย “พลิกวิกฤตโลกรอนสูโอกาสการคา”
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 โรงแรมแกรนดเมอรเคียวฟอรจูน



วัตถปุระสงควัตถปุระสงค
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•การคากับสิ่งแวดลอม/โลกรอนเกี่ยวของกนัอยางไร 
•การคาสินคา/บริการเพื่อรบัมือโลกรอนเกี่ยวของกับ
ปจจยั/ภาคสวนใด ทําไมจึงตองปรับตัว
•พลิกวิกฤตเปนโอกาสไดอยางไร กระทรวงพาณิชย
ดําเนินการอะไร อยางไร
•บทสรุป



การคากับสิ่งแวดลอมการคากับสิ่งแวดลอม//โลกรอนโลกรอน

เกี่ยวของกันอยางไรเกี่ยวของกันอยางไร  

มาตรการการคากับประเด็นเรื่องโลกรอน:
โอกาสและการปรับกลยทุธธุรกิจ
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สินคา/บริการ
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-ใชทรัพยกร/พลังงาน

ของโลก

-ปลอยมลพิษ/กาซ

เรือนกระจกสูโลก



WTO: WTO: กฎระเบียบกฎระเบียบ
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ความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลก:

ความสําคัญของการอนรุักษและคุมครองสิ่งแวดลอม

การพฒันาที่ยั่งยืน

• ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศลุกากรและการคา (GATT)

• ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT)

• ความความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)

• ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต (SCM)

• ความตกลงวาดวยเกษตร (Agreement on Agriculture)

• ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเกี่ยกวับการคา (TRIPs)

• ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบรกิาร (GATS)

• ความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่ใชกับการระงับขอพิพาท (Understanding on Rules 

and Procedures Governing the Settlement of Disputes)



GATT 1994GATT 1994

มาตรามาตรา  20: 20: ขอยกเวนทั่วไปขอยกเวนทั่วไป  (General (General 
Exceptions)Exceptions)

(b): เพือ่ปกปองชีวิตและสุขภาพมนุษย สัตว    
หรือ พืช

(g): เพือ่อนุรักษทรัพยากรที่สญูสิน้ได

การบังคับใชมาตรการภายใตมาตราการบังคับใชมาตรการภายใตมาตรา  20 : 20 : 

1. ไมสามารถบังคับใชมาตรการอื่นนอกจาก
มาตรการนี้ 

2. หามใชมาตรการในลักษณะอําแภอใจ/ไมมี

เหตุผลอันควร

3. มาตรการไมกอใหเกิดการบิดเบือน/จํากัด

การคา
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GATT 1994GATT 1994
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มาตรการการคาที่เกี่ยวกับสิง่แวดลอมมาตรการการคาที่เกี่ยวกับสิง่แวดลอม??  มาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคามาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคา??
WTO / WTO / กรณีพิพาทกรณีพิพาท??
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มาตรการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมาตรการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ::

มาตรการฝายเดียวมาตรการฝายเดียว  
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ความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
(Multilateral Environmental Agreements: MEAs)
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11stst generation MEAsgeneration MEAs
อนุสัญญาไซเตสวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด

สัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES)

อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและ
การกําจัดของเสยีอันตรายขามแดน (The Basel 
Convention)

พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชัน้บรรยากาศ
โอโซน (The Montreal Protocol)

มาตราที่เกี่ยวของกับการคามาตราที่เกี่ยวของกับการคา

กําหนดมาตรการสงออกนําเขาชนิดพันธุสัตวปาและพืช
ปาที่กําลังจะสูญพันธุ

หามสงออกสินคาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจนกวา
ประเทศผูนําเขาสามารถจะจัดการกับการนําเขานั้นได

จํากัดการปลอยสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ ไดแกสาร 
CFCs /หามการนําเขาและสงออกสารเคมีตองหามจาก
ประเทศที่ไมไดเปนภาคี (เปนการเลือกปฎิบัติระหวาง
ประเทศภาคีและนอกภาคี)

22ndnd generation MEAsgeneration MEAs
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( 

UNFCCC)และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
Article 3 Paragraph 5 (UNFCCC): Measures taken to combat 
climate change, including unilateral ones, should not 
constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination 
or a disguised restriction on international trade.

มาตรการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคาระหวางประเทศมาตรการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ
ไมจํากัด/ควบคุมการคาแตมาตรการลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกของประเทศภาคีอาจกระทบตอการคาได  เชน 
 มาตรการสงเสรมิพลังงานสะอาด/การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพทธิภาพ  
Polluters Pay Principle: ภาษีสิ่งแวดลอม (Carbon Tax) / 

ระบบระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission 
Trading System/Cap and Trade System) 
จําเปนตองปรับกระบวนการผลิต ตนทุนการผลิตจึงสูงขึ้น



การคาสินคาการคาสินคา//บริการเพื่อรับมือโลกรอนบริการเพื่อรับมือโลกรอน

เกี่ยวของกับปจจัยเกี่ยวของกับปจจัย//ภาคสวนใดภาคสวนใด  
ทําไมจึงตองปรับตัวทําไมจึงตองปรับตัว

มาตรการการคากับประเด็นเรื่องโลกรอน:
โอกาสและการปรับกลยทุธธุรกิจ
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กระบวนการกระบวนการ//ปจจัยการผลิตสินคาและบริการปจจัยการผลิตสินคาและบริการ

สินคา/บริการ



ทําไมจึงตองปรับตัวทําไมจึงตองปรับตัว??

1. เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม

2. เพื่อผูบริโภค

3. เพื่อรักษาตลาด

4. เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
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ผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยผลกระทบตออุตสาหกรรมไทย
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พลกิวิกฤตเปนโอกาสไดอยางไรพลกิวิกฤตเปนโอกาสไดอยางไร  
กระทรวงพาณิชยดําเนินการอะไรกระทรวงพาณิชยดําเนินการอะไร  

อยางไรอยางไร

มาตรการการคากับประเด็นเรื่องโลกรอน:
โอกาสและการปรับกลยทุธธุรกิจ

15



พลิกวิกฤตเปนโอกาสพลิกวิกฤตเปนโอกาส
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Vision
GDP Growth Target
Energy Plan
Investment Plan
Environmental Plan
Technology
R&D
HRD

Incentives
Financial assistance
Capacity building
Technology Transfer

Awareness
Participation
Costs 
Competitiveness 



Technology: Technology: ปจจัยสําคัญลดโลกรอนปจจัยสําคัญลดโลกรอน//ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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• การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี  
การอํานวยความสะดวกการเขาถึงเทคโนโลยี 
และการถายทอดเทคโนโลยี

• การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของเทคโนโลยี
สะอาดควรคํานึงถึงทั้งความสมดุลระหวาง

การคุมครองสิทธิและการกระจายเทคโนโลยี

เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
• ความรวมมือในประเทศและระหวางประเทศเรื่องเทคโนโลยี



การดําเนนิงานของกระทรวงพาณิชยการดําเนนิงานของกระทรวงพาณิชย::

สรางความรูความเขาใจความตื่นตัวแกผูประกอบการไทยสรางความรูความเขาใจความตื่นตัวแกผูประกอบการไทย

จัดทําหนังสือ Trade Measures Review 2011 

เปนการเตือนลวงหนา (early warning) 

จัดสัมมนารวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เรื่อง carbon 
footprint 

จัดงานนิทรรศการสงเสริมสินคารักษสิ่งแวดลอมเพือ่สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ  
เชน TIFF 2011 งานนิทรรศการเปลี่ยนขยะใหเปนทอง 

จัดโครงการตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา เพื่อสรางโอกาสการนําผลงานประดิษฐ
แสดงออกตอสาธารณชนและนักธุรกิจที่เล็งเห็นคุณคา 

พัฒนาระบบ Paperless Trading เพื่อลดโลกรอน
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ภูมิภาคภูมิภาค  ––APEC / ASEMAPEC / ASEM

ทวิภาคีทวิภาคี  -- FTAsFTAs

Green Growth / Technology / 

Energy & Food Security

Sustainable Development / 

International Environmental Standard

พหุภาคีพหุภาคี  -- WTOWTO

BCA, EGS

MEAs: CITES, MEAs: CITES, 

Basel, UNFCCCBasel, UNFCCC

Trade and Environment
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การดําเนินงานของกรมเจรจาการคาการดําเนินงานของกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศระหวางประเทศ



การเจรจาในกรอบตางๆ
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W
T
O

RTAs
/FTAs

ASEM



UNFCCC
การเจรจาที่มีความเกี่ยวของกับการคาการเจรจาที่มีความเกี่ยวของกับการคา  
• Economic and social consequences of response measures

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่จะเปนอุปสรรคตอการคา
- เวทีสําหรับหารือและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

• Technology development and transfer
- ความสัมพันธระหวาง IPR กับการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี

• Various Approaches 

- Market mechanism  เชน CDM, ตลาดคารบอน  
- Non-market mechanism เชน removal of fossil fuel subsidies
• Cooperative sectoral approaches and sector-specific actions (เชน 
การเกษตร การขนสงทางอากาศ/ทะเล)
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บทสรุปบทสรุป  
การสรางการสรางความสมดุลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความสมดุลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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www.dtn.go.th
และ

www.thaifta.com

Call Center: 0-2507-7444 / 0-2507-7555

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่


