ความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอม
(Multilateral Environment Agreements: MEAs)
ความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environment Agreements: MEAs) เปนความ
ตกลงระหว างประเทศที่มีวัตถุป ระสงค ในการเสริมสรางความรวมมือระดับสากลเพื่อการปกปองและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ในปจจุบันประเทศไทยเปนภาคีของ MEAs และอยูระหวางการดําเนินการเพื่อเขารวม MEAs ที่แบง
ออกไดเปน 4 กลุมดังนี้
กลุมทรัพยากร
1. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
2. พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอรวาดวยการรับผิดและชดใชตามพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (ไทยไดลงนามในพิธีสารเสริมฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 และไดมีการลงนามรับรอง เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมิไดใหสัตยาบัน)
4. พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปน ผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม อยางเทาเทียมและยุติธรรม (ไทยไดรวมลงนามรับรองพิธีสารนาโงยา เมื่อวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2555 โดยยังไมใหสัตยาบัน)
5. อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ Website
6. อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเปนถิ่นที่อยูของนกน้ํา
7. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
8. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ในประเทศที่ประสบภัยแลงอยาง
รุนแรงและ/หรือการแปรสภาพเปนทะเลทราย โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา
9. สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ไทยไดลงนามรับรอง
สนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยยังไมไดใหสัตยาบัน)
กลุมสารเคมี
1. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของ ของเสียอันตรายและการกําจัด
2. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ
3. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
4. อนุสัญญามินามาตะวาดวยสารปรอท (อยูระหวางการดําเนินการเพื่อเขารวม)
กลุมภูมิอากาศ
1. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. พิธีสารเกียวโต
3. อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครองบรรยากาศชั้นโอโซน
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4. พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน
กลุมทะเลและชายฝง
1. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
2. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือ ค.ศ. 1973 และ 1978
3. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการเตรียมการ การปฏิบัติการ และความรวมมือในการปองกันและขจัด
มลพิษนํ้ามัน
4. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพงสําหรับความเสียหายจากภาวะมลพิษน้ํามัน ค.ศ. 1992
(อยูระหวางการดําเนินการเพื่อเขารวม)
กระแสการคาโลกในปจจุบันมีแนวโนมเชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดลอมกับการคามากขึ้นเนื่องจากความตกลงพหุ
ภาคีดานสิ่งแวดลอมสวนใหญไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีความพยายามที่จะเชื่อมโยง
เรื่องการคาระหวางประเทศกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน เพื่อชวยบังคับใหความตกลงดานสิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มักจะ
กําหนดมาตรฐานสินคาที่เขมงวดโดยเชื่อมโยงไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งพยายามผลักดันใหประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ ปรับเปลี่ยนมาใชมาตรการในระดับที่ใกลเคียงกัน นโยบายดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยวาเปนการ
กําหนดมาตรการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม หรือเปนการกําหนดโดยแอบแฝงไวซึ่งการกีดกันทาง
การคาซึ่งขัดตอหลักการคาเสรี ความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบตอการคา ไดแก
1. อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC)
2. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
3. พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (The Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer)
4. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน (The Basel
Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal)
5. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in Internatural
Trade: PIC)
6. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological Diversity: CBD)
7. อนุสัญญาไซเตสวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (The Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floras: CITES)
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ความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ
ความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม

ดานภูมิอากาศ
1.อนุสัญญาวาดวยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC)
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2537)

วัตถุประสงค

เพื่อรักษาระดับความหนาแนนของกาซเรือน
กระจกที่สะสมอยูในบรรยากาศใหอยูในระดับ
ที่ไมเปนอันตรายตอโลก โดยจะตอง
ดําเนินการใหอยูภ ายในกรอบระยะเวลาที่
กําหนดเพื่อใหระบบนิเวศนมเี วลาเพียงพอใน
การปรับตัว และใหเกิดความแนใจวาการผลิต
อาหาร ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจจะไมถูก
กระทบกระเทือน
2. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อใหกลุมประเทศพัฒนาแลว (ตาม
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ ภาคผนวก 1) ตองลดปริมาณการปลอยกาซ
2548)
เรือนกระจก ประกอบดวย
คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด
และ ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด กาซในกลุม
ไฮโดรฟลูโอโรคารบอน และกาซในกลุมเปอร
ฟลูออโรคารบอน เขาสูบรรยากาศโลก โดย
ตั้งเปาหมายใหต่ํากวาปริมาณกาซที่ปลอยในป
2533 รอยละ 5 โดยเฉลีย่ ใหไดภายในป 2555
3. ขอตกลงปารีส
กําหนดใหทุกประเทศมีสวนรวมในการจํากัด
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไมใหเกิน
2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
รวมทั้งระบุถึงความพยายามจํากัดอุณหภูมิ

สถานะปจจุบัน

มาตรการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคา
ระหวางประเทศ

ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ UNFCCC ไมจํากัด/ควบคุมการคาแตมาตรการของประเทศ
12 มิถุนายน 2535 และเขาเปนภาคีอนุสัญญา ภาคีอาจกระทบตอการคาได
ฯ โดยสมบูรณแลวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2537 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2538

ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2545

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ผูแทนจาก
195 ประเทศไดลงมติเห็นชอบรางขอตกลง
โดยตอจากนี้แตละประเทศจะตองเสนอ
ขอตกลงตอรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบ
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- ประเทศภาคีในกลุมประเทศพัฒนาแลวดําเนินการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจึงสงผลตอการเพิ่ม
ตนทุนการผลิตใหสูงขึ้น
- กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism: CDM) ที่อนุญาตใหประเทศพัฒนาแลว
สามารถดําเนินการรวมกับประเทศกําลังพัฒนาในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก อาจสงผลตอการลงทุน
ในกิจกรรมตางๆ และกอใหเกิดตลาดการคาเครดิตที่เกิด
จากการดําเนินโครงการดวย
- ยังคงเปนไปตามหลักการของ UNFCCC คือไมจํากัด/
ควบคุมการคาแตมาตรการของประเทศภาคีอาจกระทบตอ
การคาได

ความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม

4. พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (The
Montreal Protocol on
Substances that Deplete the
Ozone Layer )
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2532)

ดานสารเคมี
1. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม
การเคลื่อนยายและการกําจัดของเสีย
อันตรายขามแดน(The Basel
Convention on The Control of
Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their
Disposal)
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2535)

วัตถุประสงค

สถานะปจจุบัน

ไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาหากทําได

มาตรการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคา
ระหวางประเทศ

หลังจากนั้นจึงจะมีการใหสตั ยาบัน โดยจะตอง
ประกอบดวยอยางนอย 55 ประเทศ ซึ่งตองมี
อัตราการปลอยกาซฯ รวมกันรอยละ 55 ของ
โลกขึ้นไป ขอตกลงจึงจะมีผลบังคับใช
เพื่อควบคุมการผลิต การใช การจํากัด การลด ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีโดยให
- ขอจํากัดการปลอยสารที่ทําลายชัน้ บรรยากาศ ไดแกสาร
หรือยกเลิกการใชสารเคมีที่ทําลายโอโซนใน
สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผล
Chlorofluorocarbons หรือ CFCs แตสารเคมีที่สามารถ
ชั้นบรรยากาศ
บังคับใชวันที่ 5 ตุลาคม 2532
ทดแทนสาร CFCs ไดคือสาร HFC 134a มีสิทธิบตั รใน
หลายประเทศ ทําใหมรี าคาแพง อุตสาหกรรม
สตารโตสเฟยร เปนขอตกลงที่ตอเนื่องจาก
อิเล็กทรอนิกสของประเทศกําลังพัฒนาไมอาจใชสาร HFC
อนุสัญญาเวียนนา
ในการผลิตเครื่องปรับอากาศและตูเย็นแทนได เพราะเปน
การเพิ่มตนทุนการผลิต
- หามการนําเขาและสงออกสารเคมีตองหามจากประเทศที่
ไมไดเปนภาคี ซึ่งเปนการเลือกปฎิบัติระหวางประเทศภาคี
และนอกภาคี
เพื่อลดความเสีย่ งจากความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับมนุษยและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบ
ติดตามการเกิดและการเคลื่อนยาย “กากของ
เสียอันตราย” โดยกําหนดกลไกในการใชการ
แจง (Notification) และการรับรองการแจง
ลวงหนา (Prior Informed Consent)
เกี่ยวกับการนําเขา หรือการสงออกของเสีย
อันตรายซึ่งจะครอบคลุมถึง “ขยะ
อุตสาหกรรม”

ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันเขาเปนภาคี
อนุสัญญาโดยสมบูรณแลว เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2540 และมีผลบังคับใชตอ
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541
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- มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขาม
ประเทศทั้งในดานการสงออกและนําเขา โดยหามประเทศ
ภาคีคาของเสียอันตรายกับประเทศที่ไมไดเปนภาคี
- มีขอหามการสงออกสินคาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จนกวาประเทศผูนําเขาสามารถจะจัดการกับการนําเขานั้น
ได
- มาตรการหามปลอยของเสียอันตรายจากเขตการคาที่ผดิ
กฎหมายและการปลอยในที่ที่ไมเหมาะสม
- รัฐมีสิทธิที่จะหามการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขาม

ความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

สถานะปจจุบัน

มาตรการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคา
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แดนและหามการปลอยของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ
ในพื้นที่ของตน
- มาตรการภาษี (duty) ในการนํากลับเขามาใหม (reimport) ถาของเสียนั้นไมสามารถกําจัดไดในสภาวะที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
2. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวย
เพื่อควบคุมการนําเขาและสงออกสารเคมี
ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันตออนุสญ
ั ญาฯ เมื่อ - การจําหนายสารเคมีอันตรายสงไปยังประเทศกําลังพัฒนา
กระบวนการแจงขอมูลสารเคมี
อันตรายตองหาม หรือจํากัดการใชอยาง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 และมีผลบังคับใช หรือประเทศดอยพัฒนา กอใหเกิดความไมเปนธรรมทาง
ลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและ เขมงวดและสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัด ตอประเทศไทยตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ
การคา
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว ศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายอยางรายแรง 2547
- มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการนําเขาและสงออก
บางชนิดในการคาระหวางประเทศ
เพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สารเคมีในกลุม ประเทศภาคีอนุสญ
ั ญา
- หลักการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
(Rotterdam Convention on the สิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี และเพื่อ
สงเสริมการใชสารเคมีอยางไมเปนอันตรายตอ
อันตราย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในการคา
Prior Informed Consent
สิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ
Procedure for Certain
Hazardous Chemical and
Pesticides in Internatural Trade:
PIC)
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2541)

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
1. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (The Convention on
5

ความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

สถานะปจจุบัน

Biological Diversity: CBD)
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2536)

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ (1) เพื่อ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เพื่อ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน และ (3) เพื่อแบงปนผลประโยชน
ที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทา
เทียมและยุติธรรม

2. อนุสัญญาไซเตสวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและ
พืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (The
Convention on International
Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Floras: CITES)
(มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2518)

เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการคาพืช สัตว
คุมครอง เพื่อนําไปสูการจัดการใชทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน

ประเทศไทยลงนามรับรอง
อนุสัญญาฯ แลวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.
2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
และใหสตั ยาบันเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาฯ โดย
สมบูรณแลวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 มีผล
บังคับใชตอประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม
2547
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกโดยสมบูรณแลว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526
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- มาตรการเกี่ยวกับการคาจะปรากฎในรางพิธีสารวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Protocol) ซึ่งจะ
ครอบคลุมการเคลื่อนยาย ดูแลและการใชสารเคมีทไี่ ดผาน
กระบวนการทางชีวภาพที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (LMOs) ทุกชนิด โดยผูส งออกตอง
ไดรับความยินยอมจากผูนาํ เขาตามกระบวนการที่กําหนด
- การใช Precautionary Approach ในการพิจารณา
- อนุสัญญาฯ ไดกําหนดกรอบปฎิบตั ิระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการสงออกนําเขา และนําผานชนิดพันธุสัตวปา และ
พืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ เพื่อใหแนใจวาการคาระหวาง
ประเทศจะไมมีผลกระทบตอความเสี่ยงที่ชนิดพันธุนั้นๆ จะ
สูญพันธุ
- อนุญาตใหมีการคากับประเทศที่ไมใชสมาชิก
- กําหนดหามคากับประเทศที่ไมปฎิบัติตามกฎเกณฑ

ที่มา:
1) การเจรจา Paragraph 31(i) ของปฎิญญาโดฮา เรื่องความสัมพันธระหวางกฎเกณฑ WTO กับมาตรการดานการคาภายใตความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (MEAs)
2) กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร
3) โครงการศึกษาวิเคราะหกลยุทธของไทยในเรื่องสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วกับการคาในการเจรจารอบใหมของ WTO
4) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปขอตกลงพหุภาคีดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5) สวนอนุรักษโอโซน สํานักสนธิสญ
ั ญาและยุทธศาสตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6) www.chemtrack.org
----------------------------------

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สวนยุโรป 2 สํานักยุโรป
มกราคม 2559
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