การเจรจาในประเด็นสิ่งแวดลอมที่นอกเหนือจากสินคาและบริการสิ่งแวดลอมในกรอบ WTO
ปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration)
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ที่กรุง
โดฮา ประเทศกาตาร ในป 2544 ไดมีการประกาศปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration)
ซึ่งเปนเอกสารที่รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก WTO ตกลงวาจะมีการดําเนินการเรื่องการเจรจาตอไปอยางไร
และในเรื่องใดบาง การคาและสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในเรื่องที่มีการกําหนดไวในปฏิญญาโดฮาใหเปดการเจรจา
รอบใหมภายใตกรอบ WTO หรือที่เรียกวาการเจรจารอบโดฮา โดยมีการระบุใหคณะกรรมการวาดวยการคา
และสิ่งแวดลอมสมัยพิเศษ (Committee on Trade and Environment Special Session: CTESS) มี
หนาที่ดูแลการเจรจาในเรื่องการคาและสิ่งแวดลอม ประเด็นที่สําคัญของการเจรจาคือการลดอุปสรรคทาง
การคาที่เปนมาตรการภาษีศุลกากรและที่มิใชภาษีสําหรับสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม นอกจาก
ในสวนของสินคาและบริการแลว การเจรจายังมีประเด็นดานการกําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนของความสัมพันธ
ระหว า งความตกลง WTO กั บ ความตกลงพหุ ภ าคี ร ะหว า งประเทศด า นสิ่ ง แวดล อ ม (Multilateral
Environmental Agreements: MEAs) รวมทั้งมีการเจรจาในเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝาย
เลขาธิการของความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมกับคณะกรรมการตางๆ ของ WTO

ประเด็นเจรจาในยอหนาที่ 31 ของ Doha Ministerial Declaration
การเจรจารอบใหมในประเด็นสิ่งแวดลอมถูกระบุอยูภายใตปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา ในยอหนาที่ 31 ซึ่ง
ประกอบไปดวย 3 หัวขอยอย ดังนี้
ยอหนาที่ 31
ยอหนาที่ 31(1)

ยอหนาที่ 31(2)

ยอหนาที่ 31(3)

ความสัมพันธระหวางความตกลง
WTO กับความตกลงระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอม

การแลกเปลี่ยน
ขอมูล

การลดอุปสรรคทางการคาสําหรับสินคาและ
บริการที่เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอม

จากแผนภาพจะเห็นไดวา นอกเหนือจากการเจรจาเพื่อเปดตลาดสําหรับสินคาและบริการที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมแลว ใน Doha Mandate ยังไดระบุถึงการเจรจาในประเด็นสิ่งแวดลอมอีก 2 หัวขอคือ (1) เรื่อง
ความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับ MEAs ซึ่งหมายถึงการกําหนดวาประเทศภาคี WTO ที่ใน
ขณะเดียวกันก็เปนภาคีของ MEAs ดวย จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของ WTO ในขณะที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
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ของ MEAs ซึ่งอาจมีความขั ดแย งกั นอย างไร และ (2) เรื่ องกระบวนการแลกเปลี่ ยนข อมูล ระหวางฝาย
เลขาธิการของ MEAs กับคณะกรรมการตางๆ ของ WTO ซึ่งมีวัตถุประสงคในการกําหนดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอระหวางฝายเลขาธิการของ MEAs กับคณะกรรมการที่เกี่ยวของของ WTO
รวมทั้งการกําหนดเกณฑในการเขารวมเปนผูสังเกตการณ (Observer Status) ของฝายเลขาธิการของ MEAs
ในคณะกรรมการวา ด ว ยการค า และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในปจ จุบัน มีกระบวนการแลกเปลี่ย นขอมูล อยูแลว
บางสวน อาทิ การจัด Side Event ของ WTO ในการประชุมตางๆ ภายใตกรอบ MEAs และการแลกเปลี่ยน
เอกสารระหวางกัน แตมีการคาดหวังวาการเจรจาจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝาย
เลขาธิการของ MEAs กับคณะกรรมการตางๆ ของ WTO มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
ความตกลงระหว า งประเทศด า นสิ่ ง แวดล อ ม (Multilateral
Agreements: MEAs)

Environmental

สาเหตุที่การเจรจาเนนความสําคัญของ MEAs เปนเพราะที่ผานมาไดมี MEAs เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
เนื่องจากในปจจุบันนานาประเทศตองเผชิญกับวิกฤตการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนผลมาจากหลายปจจัย อาทิ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
ในบางสวนที่ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติจนสงผลใหเกิดความไมสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ปญหาเหลานี้จึงทําใหมีความจําเปนในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะในการทําสนธิสัญญา
หรือการทําความรวมมือและขอตกลงระหวางประเทศ เพื่อนํามาตรการในความตกลงมาใชในการปองกันและ
แกไขวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุอีกสวนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศตางๆ
หันมาใหความสําคัญกับการทําความตกลงแบบพหุภาคีเพื่อปองกันไมใหบางกลุมมีการใชมาตรการฝายเดียว
ซึ่งอาจเปนการกีดกันทางการคาอยางไมเปนธรรมโดยใชขออางดานสิ่งแวดลอม
MEAs ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก มีทั้งความตกลงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งวัตถุประสงคของ
MEAs คือการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยสวนหนึ่งมีการใชมาตรการในการควบคุมการคาเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือเพื่อบังคับใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณี นอกจากนั้นความตกลงอาจมีขอบเขตที่
ตางกัน โดยบางฉบับมีการใชมาตรการกับประเทศที่เปนภาคีเทานั้น ในขณะที่บางสวนมีการใชมาตรการกับ
ประเทศที่ไมไดเปนภาคีดวย ตัวอยางที่สําคัญของ MEAs ไดแก อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention on International Train Endangered Species of
Wild Fauna and Flora: CITES) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการอนุรักษสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งเนนในเรื่องการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม รวมทั้ง
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อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งใหความสําคัญกับการควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจก เปนตน

ประเด็นที่อาจนําไปสูความขัดแยงระหวาง MEA กับ WTO
ปจจัยหลักที่นําไปสูความจําเปนของการเจรจาภายใต WTO คือแนวคิดที่วา MEAs อาจมีความขัดแยง
กับกฎเกณฑของ WTO เนื่องจากความตกลงบางสวนมีการใชมาตรการในการควบคุมการคาเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิ การใชระบบโควตาหรือใบอนุญาต นอกจากนั้นยังมีการใชมาตรการในการ
ควบคุมการคาเพื่อบังคับใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณี จึงอาจมีความขัดแยงกับกฎเกณฑของ WTO ใน Article
XI ในเรื่องการหามจํากัดปริมาณการนําเขาสงออกสินคา รวมทั้งความตกลงบางสวนมีการระบุเรื่องการหาม
นําเขาสินคาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคี จึงอาจมีความขัดแยงกับกฎเกณฑของ WTO ในหลักการไมเลือก
ปฏิบัติ (Non-Discrimination Principle) โดยเฉพาะ Article I เรื่องหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง
(Most Favoured Nation: MFN) ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตอสินคานําเขาจากทุกประเทศภาคีอยางเทาเทียมกัน
อยางไรก็ดี WTO มีการกําหนดขอยกเวนใน Article XX ขอ (b) และ (g) ซึ่งระบุวาประเทศตางๆ
สามารถใชมาตรการที่ขัดแยงกับกฎเกณฑของ WTO ได โดยมีขอยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 2
กรณีคือ ขอ (b) เพื่อวัตถุประสงคในการปกปองสุขภาพของคน สัตว และพืช รวมทั้งขอ (g) เพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกลสูญพันธุ ตราบใดที่มีการใชมาตรการแบบเดียวกันกับการบริโภคภายในประเทศดวย

ขอบเขตการเจรจา
ในยอหนาที่ 31 ของปฏิญญารัฐมนตรีโดฮาไดระบุขอบเขตของการเจรจาใน 3 มิติคือ (1) ใหพิจารณา
เฉพาะกฎเกณฑของ WTO ในปจจุบันเทานั้น (2) ใหพิจารณาเฉพาะพันธกรณีที่มีการระบุไวใน MEAs และ (3)
ใหครอบคลุมเฉพาะภาคีของ WTO ซึ่งเปนภาคีของ MEAs ที่มีการหารือกันเทานั้น โดยไมครอบคลุมภาคี
WTO ที่ไมไดเปนภาคีของ MEAs

ขอเสนอ/ทาทีของประเทศสําคัญ
ที่ผานมาประเทศตางๆ มีมุมมองตอการเจรจาที่แตกตางกัน ที่สําคัญสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ
(1) กลุมที่เห็นวาควรมีการเจรจาในประเด็นนี้เพื่อทําใหความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับ MEAs มี
ความชัด เจนมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากเห็น วาในอนาคตอาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งประเทศในกลุมนี้
ประกอบดวย สหภาพยุโรป และสวิตเซอรแลนด (2) กลุมที่เห็นวาความตกลง WTO กับ MEAs มีความ
ความสัมพันธที่ดีระหวางกันอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข เนื่องจากที่ผานมายังไมเคยเกิดกรณี
พิพาธจากความขัดแยงระหวางความตกลง WTO กับ MEAs ซึ่งประเทศในกลุมนี้ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา
อารเจนตินา ออสเตรเลีย และประเทศกําลังพัฒนาบางสวน
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นอกจากนั้นประเทศตางๆ ยังมีขอเสนอตอผลลัพธของการเจรจาที่แตกตางกัน ที่สําคัญคือ สหภาพ
ยุโรปเนนเรื่องการทําใหการคากับสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธในแบบที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยให WTO ยึด
ตาม MEAs ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สวิตเซอรแลนดเนนเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวาง
ความตกลง WTO กับ MEAs โดยใหประธานคณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอมชวยเหลือสมาชิกเมื่อ
มีปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับ MEAs ออสเตรเลียและอารเจนตินาเนนเรื่องการ
ประสานงานภายในประเทศเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางมิติดานการคากับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะระหวาง
เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมกับเจาหนาที่ดานการคา ซึ่งจะเปนผลใหการปฏิบัติตาม MEAs ตางๆ มีความ
สอดคลองกับกฎระเบียบทางการคา และไมเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อกีดกันทางการคา นอรเวยเห็นวา
ทั้งความตกลง WTO และ MEAs ตางเปรียบเสมือนกฎหมายสากลที่ประเทศตางๆ ตองปฏิบัติตาม ดังนั้นจึง
เห็นวาประเทศตางๆ ควรปฏิบัติตามทั้ง WTO กับ MEAs แตควรดําเนินการในแบบที่สงเสริมซึ่งกันและกัน
กลุ มแอฟริก าเนน เรื่ องการขอความชว ยเหลือทางเทคนิค การสรางขีดความสามารถ และการจัดตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญสําหรับใหคําปรึกษาในการปฏบิติตามพันธกรณีของ MEAs โดยไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ WTO

กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขอเสนอ/ทาทีของประเทศตางๆ
ในมิติของการเจรจาในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝายเลขาธิการ MEAs กับคณะกรรมการที่
เกี่ ย วข องของ WTO ประเทศต า งๆ มี ขอเสนอตอผลลัพธของการเจรจาที่ส อดคล องกัน โดยเนน วา ให
คณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยการจัดประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการสรางความรวมมือระหวางฝายเลขาธิการของ MEAs กับฝาย
เลขาธิการของ WTO ในดานการแลกเปลี่ยนขอมูล การเปดโอกาสใหฝายเลขาธิการของ MEAs และฝาย
เลขาธิการของ WTO สามารถเขาถึงเอกสารที่ไมเปนความลับระหวางกัน ตลอดจนการสรางความรวมมือ
ระหวางฝายเลขาธิการของ MEAs กับฝายเลขาธิการของ WTO ในการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการ
เพิ่มขีดความสามารถสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs
สําหรับมิติของการเจรจาในดานการกําหนดเกณฑในการเขารวมเปนผูสังเกตการณ (Observer
Status) ของฝายเลขาธิการของ MEAs ในคณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอม ทาทีที่สําคัญของ
ประเทศตางๆ คือเนนวาใหยึดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน Annex 3 ของเอกสาร “Rules of Procedure
for Sessions of the Ministerial Conference and Meetings of the General Council” รวมทั้งใหมี
การพิ จ ารณาในอี ก 3 มิติคือ (1) ประเมิ นวาขอบเขตหนาที่ของ MEAs แตล ะฉบับมีความเกี่ยวของกับ
คณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอมหรือไม (2) พิจารณาวาที่ผานมา ฝายเลขาธิการของ MEAs นั้นๆ
ได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมของคณะกรรมการว า ด ว ยการค า และสิ่ ง แวดล อ ม อาทิ การฝ ก อบรม หรื อ ไม และ
(3) พิจารณาถึงประโยชนที่ทั้ง 2 ฝายจะไดรับจากการเขารวมเปนผูสังเกตการณ
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บทสรุปและนัยสําคัญตอประเทศไทย
ทามกลางกระแสการแขงขันทางการคาในเวทีโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมโลกอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน ประเทศตางๆ ไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเสรีโลกโดยผานการเขารวมเปน
สมาชิก WTO นอกจากนั้นยังไดเขารวมเปนสมาชิกของความตกลงพหุภาคีเพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้นประเด็นที่มีความสําคัญตอนานาประเทศสําหรับการเจรจาในมิติของสิ่งแวดลอมภายใตกรอบ WTO
นอกเหนือจากการเจรจาเรื่องสินคาและบริการสิ่งแวดลอมคือประเด็นในยอหนาที่ 31(1) เนื่องจากเปนการ
กําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับ MEAs ซึ่งประเทศตางๆ มี
พันธกรณีที่ตองปฏิบัติตาม สําหรับหัวขอการเจรจาเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับฝาย
เลขาธิการของ MEAs กับคณะกรรมการภายใต WTO เปนหลัก จึงมีผลกระทบตอประเทศตางๆ คอนขางนอย
ในสวนของประเทศไทยนั้น ที่ผานมา ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกใน MEAs จํานวนมาก
เพื่ อ ให ค วามร ว มมื อ กั บ ประชาคมโลกในการแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มโลกซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น โดยตรงกั บ
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ ดังนั้นอีกหนึ่งประเด็นการเจรจาในมิติของสิ่งแวดลอมภายใตกรอบ WTO ที่มีความ
เกี่ยวของกับไทย นอกเหนือจากการเจรจาเรื่องสินคาและบริการสิ่งแวดลอม คือประเด็นในยอหนาที่ 31(1) ซึ่ง
เปนการกําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธระหวางความตกลง WTO กับ MEAs แตการตัดสินใจ
ของไทยในการทีจ่ ะเขารวมในกระบวนการเจรจาหรือไม รวมทั้งทาทีของไทยจะเปนไปในทิศทางใด เปนเรื่องที่
ยังตองพิจารณาตอไปในอนาคต อยางไรก็ดี ในระยะที่ผานมา การเจรจาในประเด็นนี้ภายใตกรอบ WTO ยังไม
มีความคืบหนาไปมากนัก
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