การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคา : ภาพรวม
ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรง (การเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติตางๆ เชน คลื่นความรอน วาตภัย ดินถลม) อันเกิดจากการสะสมของกาซเรือนกระจก
(Green House Gas: GHG) เชน คารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการใชพลังงานจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจํานวนมาก โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน น้ํามันและ
ถานหิน) หรือที่เรียกวา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) นับเปนประเด็น
สิ่งแวดลอมที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในเวทีประชาคมโลกอยางกวางขวาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจนํามาซึ่งความหายนะในรูปแบบตางๆ ที่สงผลตอความอยูรอดของชีวิตทั้งทาง
กายภาพ สุขภาพ และวิถีชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงไป
ที่ผานมา ประชาคมโลกไดหันมารวมมือกันในการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายใตกรอบสหประชาชาติไดมีการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Convention on Climate Change: UNFCCC) และ
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งสงผลใหกลุมประเทศภาคีซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณี
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อลดระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศโลก อยางไรก็ดี ในปจจุบัน ประเทศภาคีเหลานั้น รวมทั้งประเทศที่มิใชภาคีแตปลอยกาซ
เรือนกระจกมากเปนลําดับตนๆ ของโลกไดริเริ่มนโยบาย/มาตรการดานสิ่งแวดลอมฝายเดียว
(Unilateral Measures) ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันและมีลักษณะเปนการกีดกัน
ทางการคาตอประเทศกําลังพัฒนา และมีแนวโนมวา ในอนาคตประเทศภาคีภายใตกรอบองคการ
การคาโลก (WTO) อาจหยิบยกมาตรการดานสิ่งแวดลอมฝายเดียวมาเปนขอพิพาททางการคาในที่สุด
แมวา WTO จะไมใชองคกรที่กําหนดมาตรฐานคุมครองสิ่งแวดลอม ไมมีขอตกลงในเรื่องนี้เปนการ
เฉพาะ และมีเพียง mandate ภายใตปฏิญญารัฐมนตรีโดฮาใหมีการเจรจาเพื่อลดหรือยกเลิก
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีในสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมเทานั้น
ความเปนมาและความคืบหนาการเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตกรอบ
สหประชาชติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกยกขึ้นเปนประเด็นสําคัญในการประชุมสหประชาชาติวา
ดวยสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and
Development: UNCED) หรือที่เรียกวา “Earth Summit” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร เมื่อป 1992
โดยไดมีการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN
Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อจํากัดระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือน
กระจก ๑ ใหอยูในระดับที่ปลอดภัย (แตไมไดกําหนดปริมาณกาซเรือนกระจกที่แนนอนไว) เพื่อให
0

๑

กาซเรือนกระจก ประกอบดวยกาซ ๖ ชนิดคือ คารบอนไดออกไซด กาซมีเทน กาซไนตรัสออกไซด กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน

กาซเปอรฟลูออโรคารบอน และกาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด

๑

ธรรมชาติสามารถปรับตัวไดและเพื่อประกันวาจะไมมีผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และมีผลใชบังคับในป 1994
อนุสัญญาฯ UNFCCC ไดแบงกลุมประเทศที่ตองรับผิดชอบการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกออกเปน 2 กลุม คือ
(1) กลุม Annex I ประกอบดวย กลุมประเทศพัฒนาแลว ซึ่งสวนใหญเปนประเทศในกลุม
OECD และประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจเปนระบบตลาด (Economic in
Transition: EIT) ถูกกําหนดใหดําเนินนโยบายและมาตรการที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกใหอยูในระดับของป 1990 ภายในป 2000 แตไมไดเปนการบังคับ โดยจะตองจัดทํารายงาน
แหงชาติแสดงถึงปริมาณกาซเรือนกระจก นโยบายและมาตรการในการลดกาซเสนอตอ UNFCCC
(2) กลุม Non-Annex I ประกอบดวย ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหมด (รวมทั้งไทย) โดย
ประเทศในกลุมนี้ไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก แตตองจัดทํารายงานแหงชาติเสนอตอ
UNFCCC ซึ่งจะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่เขมงวดนอยกวา
อยางไรก็ตาม การดําเนินมาตรการของประเทศในกลุม Annex I ไมไดเปนการบังคับ จึงมิได
สงผลใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนรูปธรรม ทําใหประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ทบทวน
พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ และจัดทําพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเปนขอผูกพันทางกฎหมาย
ขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ ในที่สุด โดยไดการรับรองเมื่อป 1997 และมีผลบังคับใชเมื่อป 2005
ที่ผานมา พิธีสารเกียวโตไดกําหนดใหประเทศในกลุม Annex I (ปจจุบันมี 41 ประเทศ) มี
พันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันอยางนอยรอยละ 5 ของปริมาณการ
ปลอยเมื่อป 1990 ในชวงป 2008-2012 โดยผาน 3 กลไกเพื่อใหบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือน
กระจกเทานั้น คือ
(1) Emission Trading (ET) เปนการซื้อขายกาซเรือนกระจกระหวางประเทศในกลุม Annex
I หากประเทศใดสามารถปลอยกาซเรือนกระจกไดต่ํากวาปริมาณที่ไดรับจัดสรร (นั่นก็คือปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลงหรือคารบอนเครดิต)
(2) Joint Implementation (JI) เปนการดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศในกลุม
Annex I เพื่อนําคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการไปคํานวณคิดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมทั้งหมดของประเทศ
(3) Clean Development Mechanism (CDM) การดําเนินกลไกการพัฒนาที่สะอาด เชน
โครงการพลังงานทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน
โครงการแปลงขยะชุมชนเปนพลังงาน เปนตน เปนการลงทุนของกลุมประเทศ Annex I ในโครงการที่
มีผลทําใหเกิดการลดปริมาณกาซเรือนกระจกในประเทศกลุม Non-Annex I ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศในกลุม Annex I สามารถซื้อคารบอน
เครดิตจากโครงการดังกลาวไปใชเพื่อใหบรรลุพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ปจจุบัน สหประชาชาติไดจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change: COP) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (Conference of

๒

the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP) ๒ เพื่อ
เจรจาจัดทําพันธกรณีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายหลัง Kyoto Protocol สิ้นสุดลงในป
2012 (Post Kyoto Regime) โดยปจจุบัน สมาชิกภาคีอยูระหวางเจรจาจัดทํารางความตกลง
ดังกลาวภายใต Ad-hoc Working Group on Long-Term Cooperation Action (AWG-LCA)
และ Ad-hoc Working Group on Kyoto Protocol (AWG-KP) เพื่อเสนอตอที่ประชุม COP และ
CMP พิจารณา
รูปแบบการประชุม แบงเปน Plenary และการประชุมกลุม AWG-LCA/AWG-KP คูขนาน
กันไป ซึ่งในแตละการประชุมจะมีการประชุม Spin-off Groups สําหรับพิจารณาประเด็นเจรจา
ปลีกยอย สําหรับ ประเทศไทยซึ่งเปน สมาชิกกลุม G-77 และจีน ต องเขาร วมการประชุม G-77
Coordination
Alliance การรวมกลุมประเทศในการเจรจาที่สําคัญ ประกอบดวย

สําหรับประเด็นหลักที่มีการหารือภายใต AWG-LCA และมีความเกี่ยวของและ/หรืออาจ
สงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ คือ Mitigation Actions โดยมีประเด็นปลีกยอยที่สําคัญ
ดังนี้
1) Nationally Appropriate Mitigation Commitments or Actions by
Developed Country Parties (1 b (i) of BAP๓) สมาชิกประเทศกําลังพัฒนาตางตองการให
สมาชิกประเทศพัฒนาแลวทุกประเทศลดการปลอยกาซเรือนกระจก
2) Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) by Developing
Country Parties (1 b (ii) of BAP) ประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก คือ

๒

การประชุม COP และ CMP ครั้งลาสุดคือ COP17 และ CMP7 ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต ป ๒๐๑๑ โดยการประชุม
COP 18 และ CMP8 จะจัดใหมีขึ้น ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ในเดือนธันวาคม ป ๒๐๑๒
๓
BAP หรือ Bali Action Plan คือแผนปฏิบัติการดานการกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนรวมเกีย่ วกับการลดกาซเรือนกระจกของโลก
ในระยะยาว แผนดังกลาวเกิดขึ้นจากการประชุม COP13 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในป ค.ศ ๒๐๐๗ โดย BAP ประกอบดวย
๖ ประเด็นหลักดาน Mitigation Actions คือ
๑. Paragraph 1 b (i) National Appropriate Mitigation Commitments or Actions by Developed Country Parties
๒. Paragraph 1 b (ii) Nationally Appropriate Mitigations Actions by Developing Country Parties
๓. Paragraph 1 b (iii) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)
๔. Paragraph 1 b (iv) Sectoral approaches and sector specific actions
๕. Paragraph 1 b (v) Various approaches (Market and Non-market mechanism)
๖. Paragraph 1 b (vi) Economic and social consequences of response measures

๓

(1) พันธกรณีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของสมาชิกประเทศกําลังพัฒนา
สมาชิ กประเทศพั ฒนาแล วส วนใหญตองการใหสมาชิกประเทศกําลังพัฒ นาขนาดใหญ อาทิ จีน
อินเดีย และบราซิล มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตสมาชิกประเทศกําลังพัฒนา
ต า งเน น ย้ํ า หลั ก การสํ าคั ญของ UNFCCC คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกัน ในระดั บ ที่ แตกต างกั น
(Common But Differentiated Responsibilities : CBDR) ของสมาชิก นั่นคือ สมาชิกประเทศ
พัฒนาแลวที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาและมีระยะเวลานานกวาจะตองเปนผูลดการปลอย
กาซเรือนกระจก มิใชใหสมาชิกประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรับการยายฐานการผลิตจากสมาชิกประเทศ
พัฒนาแลวเปนผูแบกรับภาระดังกลาว
(2) หลักการ Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) ในปจจุบัน
สมาชิกประเทศพัฒนาแลวไดเสนอให Funded NAMAs หรือ Supported NAMAs ซึ่งตองใชระบบ
International MRV เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการใชเงินสนับสนุนจากกองทุนระหวางประเทศ
หรื อ จากสมาชิ ก ประเทศพั ฒ นาแล ว เพื่ อ ใช ใ นการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก และให
Domestically Funded NAMAs ใชระบบ Domestic MRV ได อยางไรก็ดี สมาชิกประเทศพัฒนา
แลวเสนอใหใชระบบการตรวจสอบจากองคกรระหวางประเทศ (International Consultation and
Analysis) กับรายงานแหงชาติ (National Communication : NC) ซึ่งประกอบดวยการแจง
แผนการดําเนินการดาน Mitigation Actions รายละเอียดแผนการใชเงิน และแผนการพัฒนา
ประเทศไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy) เปนตน โดยสมาชิกประเทศกําลัง
พัฒนาเห็นวา ตนไมมีพันธกรณีตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกเหมือนกับสมาชิกประเทศพัฒนา
แลว ขอเรียกรองดังกลาวจะเปนภาระอยางยิ่งแกสมาชิกประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีขอจํากัดดาน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ นอกจากนั้น การดําเนินการใดๆ ในประเทศควรเปนไปตามความ
สมัครใจและความพรอมของแตละประเทศเทานั้น
3.) Economic and Social Consequences (1 b (vi) of BAP) เปนประเด็นขอ
กั ง วลของสมาชิ ก ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาอย า งมาก เนื่ อ งจากเกรงว า สมาชิ ก ประเทศพั ฒ นาแล ว
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพฯ จะใชมาตรการทางการคาของสหรัฐฯ และสหภาพฯ ที่เชื่อมโยงกับ
Climate Change อาทิ การบังคับซื้อคารบอนเครดิตและการเก็บภาษีคารบอนจากสินคาที่ผลิตใน
ประเทศที่มีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมต่ํา เปนตน มาเปนขอกีดกันทางการคา โดยสมาชิกประเทศ
กําลังพัฒนาไดพยายามยื่นขอเสนอใหหลักการในประเด็นนี้ มีลักษณะผูกมัดมากกวา Article 3 (5)
ของ Convention ๔ ที่มีอยูเดิม โดยเห็นวา แมความตกลงภายใต UNFCCC จะไมมีบทลงโทษ
ประเทศสมาชิกที่กระทําการขัดตอความตกลง แตการมีหลักการที่รัดกุมนาจะสงผลชวยลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับประเทศกําลังพัฒนา และอาจเปนการชวยสงสัญญาณในเรื่องนี้ใหกับองคการการคาโลก
ซึ่งมีกลไกระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ แตสหรัฐฯ และสหภาพฯ ซึ่งอยูระหวางการออกกฎหมาย
ภายในประเทศ ไม ตองการให มี ถอยคํ า ที่ผูก มัด/จํากั ดการใชมาตรการทางการคา สํา หรับ กลุ ม

๔

Article 3 (5) The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic system
that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties, particularly developing country
Parties, thus enabling them better to address the problems of climate change. Measures taken to combat climate
change, including unilateral ones, should notconstitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a
disguised restriction on international trade.

๔

Alliance of Small Island States (AOSIS) ยืนกรานไมยอมใหมีถอยคําที่มากเกินไปกวา Article 3
(5) ของ Convention แมวากลุมดังกลาวจะรวมตัวกับกลุม G-77 ก็ตาม
กลุมประเทศสมาชิกกําลังพัฒนาตางก็มีทาทีในประเด็นเจรจาที่แตกตางกัน เนื่องจากความ
แตกตางของผลประโยชนและ/หรือผลกระทบจากความตกลง หากกลุมประเทศสมาชิกกําลังพัฒนาไม
สามารถกําหนดทาทีเจรจาที่สอดคลองและมีความยืดหยุนระหวางกันได ประเด็นปญหาดังกลาวจะ
เปนอุปสรรคสําคัญในการเจรจาตอรองกับประเทศสมาชิกพัฒนาแลว
ผลการประชุม COP 16 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก (2553) และผลการประชุม COP 17
ณ เมืองเดอรบัน ประเทศแอฟริกาใต (2554)
แม Decision 1/CP.16 จะกําหนดใหมีหลักการสําหรับ Economic and social
consequence of response measures text จํากัดอยูในขอบเขตของ Article 3 Paragraph 5
ของ Convention ตามที่กลาวในเบื้องตน แตที่ประชุม AWG-LCA ครั้งที่ 14 เมื่อเดือนเมษายน
2554 ไดบรรจุเรื่อง Economic and social consequences of response measures เปนหัวขอ
ในการเจรจากันตอไปดวย
ในการประชุม COP17 ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนามีทาทีที่แตกตางกันอยาง
มาก โดยประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญตองการใหมีการหารือเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการใช
มาตรการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศพัฒนาแลวตอประเทศกําลัง
พัฒนา สวนประเทศพัฒนาแลวไมตองการใหมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องนี้ เนื่องจาก COP16
ไดมอบหมาย ให the Subsidiary Body for Implementation (SBI) และ the Subsidiary Body
for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ซึ่งเปนองคกรยอยภายใต UNFCCC
ดําเนินการเรื่องเวทีสําหรับหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใชมาตรการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูแลว จึงไมตองการใหมีการดําเนินงานที่ซ้ําซอน การประชุม COP
17 จึงมีเพียงรางขอมติใหประเทศพัฒนาแลวจะตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชมาตรการฯ ที่จะ
สงผลกระทบกับประเทศกําลังพัฒนา
การประชุม COP 18 จะจัดใหมีขึ้น ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ชวงเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2555
ความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย/มาตรการสิ่งแวดลอมและการคา
ระหวางที่การประชุมอนุสัญญาฯ ยังไมสามารถเจรจาจัดทําความตกลงใหมใหสําเร็จลุลวงได
ประเทศภาคีที่มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต (หรือแมแตสหรัฐฯ
ซึ่งไมใชประเทศภาคีของพิธีสารเกียวโต) ไดริเริ่มนโยบาย/มาตรการสิ่งแวดลอมฝายเดียว (Unilateral
Measures) ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญเกี่ยวกับการใชพลังงานสะอาด (เชน พลังงานหมุนเวียน) เพื่อ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อรองรับ/บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยได
กําหนดมาตรการตอบโตสินคาที่นําเขาจากประเทศที่ไมมีการควบคุมกาซเรือนกระจกเขาไวดวย เพื่อ
ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีตนทุนในการผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีความสามารถในการ
แขงขันทางการคาระหวางประเทศลดลง โดยกลาวอางถึงความจําเปนในการบรรเทาปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ตัวอยางนโยบาย/มาตรการตอบโตมีดังนี้
๕

• ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งอาจสงผลใหผูนําเขาจากประเทศที่ไม
มีการควบคุมกาซเรือนกระจกตองซื้อใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก (emission allowance)
ภายใต Emission Trading System ซึ่งเกิดจากนโยบาย EU Directive 2003/87/EC ของสหภาพ
ยุโรป (EU ETS) และ Cap-and-Trade System จาก The American Clean Energy and
Security Act 2009 ของสหรัฐฯ (ปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณาของสภาสหรัฐฯ)
• มาตรการจัดเก็บภาษีนําเขาพิเศษสําหรับสินคาที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก (Border Tax
Adjustment)
ทั้งนี้ มีแนวโนมวา ประเทศเหลานี้จะพิจารณาใชมาตรการดังกลาวจากการประเมิน
equivalent measures/comparable actions ในการใชมาตรฐานหรือความเขมงวดของมาตรการ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกมาเปนเกณฑ
ในขณะเดียวกัน ประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน แมจะยังไมมีแนวคิดนโยบาย/มาตรการ
สิ่งแวดลอมฝายเดียวเหมือนเชนสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ แตในฐานะประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจก
มากเปนอันดับสองของโลกและเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีความรับผิดชอบไดประกาศเปาหมายการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 40-45 (ใชปค.ศ. 2005 เปนปฐาน) ภายในปค.ศ. 2020
และอยูระหวางการกําหนดนโยบายการคาเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Trade Policy) ประกอบดวย 4
ระดับคือ 1) ระดับผลิตภัณฑ (การกําหนด green classification for import/export) เชน การ
กําหนดรายการสินคาและบริการสิ่งแวดลอม การกําหนด eco-label เปนตน 2) ระดับบริษัท (การ
กําหนดใหบริษัทใชมาตรฐานสากล เชน ISO 14000) 3) ระดับอุตสาหกรรม (การกําหนดนโยบายใน
สาขาที่ควรสนับสนุน/สาขาตองหาม) และ 4) ระดับประเทศ (การกําหนดการจัดทํารายงาน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับนโยบายการคา)
จากสถานการณดานนโยบาย/มาตรการสิ่งแวดลอมตามที่กลาวในเบื้องตน ประเทศภาคีภายใต
WTO อาจหยิบยกนโยบาย/มาตรการดานสิ่งแวดลอมฝายเดียวมาเปนขอพิพาททางการคาไดใน
อนาคต แมวา WTO จะไมใชองคกรที่จะกําหนดมาตรฐานคุมครองสิ่งแวดลอม ไมมีขอตกลงในเรื่องนี้
เปนการเฉพาะ และมีเพียง mandate ภายใตปฏิญญารัฐมนตรีโดฮาใหมีการเจรจาเพื่อลดหรือยกเลิก
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีในสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมเทานั้น อยางไรก็ดี ปจจุบัน
WTO ไดใหความสําคัญกับเรื่อง Climate Change เปนอยางมาก
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