ขอบทสิ่งแวดลอมในความตกลงการคาเสรี
ขอบทสิ่งแวดลอมในความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements: FTA / Regional Trade
Agreements: RTAs) ที่นารู ประกอบไปดวย 4 หัวขอหลัก
1. สถานะทั่วไปของขอบทสิ่งแวดลอมในความตกลงการคาเสรี (FTAs/RTAs)
1) มูลเหตุจูงใจในการเจรจาเรื่องสิ่งแวดลอม ปจจุบันความตกลง FTAs/RTAs มีแนวโนมที่จะเจรจา
เรื่องสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ อาทิ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานสิ่งแวดลอม และเพื่อผลักดันวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมในระดับ
สากล
2) ประเภทของขอบทสิ่งแวดลอมในความตกลง FTAs/RTAs มีหลายประเภท อาทิ เปนขอยกเวน
ของ GATT/GATS บทนํา (Preamble) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม การสนับสนุนกฎหมายสิ่งแวดลอม กลไก
การปฏิบัติความรวมมือ เชน การตั้งคณะกรรมการรวม รูปแบบการระงับขอพิพาท การประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (MEAs) การมีสวนรวมของสาธารณะ รวมทั้ง
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมแบบสองฝาย เปนตน ทั้งนี้ พบวา ขอบทสิ่งแวดลอมในความตกลง FTAs/RTAs สวน
ใหญ มักจะเปนในรูปแบบของขอยกเวน
3) วัตถุประสงคของขอบทสิ่งแวดลอม จากผลสํารวจของ OECD (2014b) พบวา ขอบทสวนใหญ
จะเนนย้ําเรื่องการไมลดระดับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ การคาจะตองไมทําอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม ใหมีการสงเสริมการพั ฒนาอยางยั่งยื นในระดับ โลก ใหมีการบังคับ ใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิ ภ าพ การสอดคล องระหว า งวัตถุ ป ระสงคดานสิ่งแวดลอมและการคา และสงเสริมความรว มมือดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน
4) ผลจากพั น ธกรณี ตามข อบทสิ่งแวดลอม ทํ าใหมีการบังคับ ใช กฎหมายสิ่งแวดล อมอยางมี
ประสิทธิภาพขึ้น อาทิ การออกกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมๆ (ความตกลง FTA สหรัฐฯ-ชิลี) การออกระเบียบ EIA
ใหม (ความตกลง CAFTA-DR) มีการจัดตั้งสถาบันใหมเพื่อรองรับพันธกรณี เชน ตั้งกระทรวงสิ่งแวดลอม (ความตก
ลง FTA สหรัฐฯ-ชิลี, FTA สหรัฐฯ-เปรู, FTA สหรัฐฯ-จอรแดน) และการมีความรวมมือเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและการบังคับใช เชน ความรวมมือรัฐ-เอกชนดานการกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม (ความตกลง FTA
EU-ชิลี) เปนตน
5) ผลการศึกษาขอบทสิ่งแวดลอมใน FTAs/RTAs ของเขตเศรษฐกิจเอเปค พบวา จากความตกลง
FTA ที่แจงตอ WTO ทั้งหมด 239 ความตกลง เปน FTA ของเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมดวย
จํานวน 112 ความตกลง โดยในจํานวนนี้เปนรูปแบบบทบัญญัติ (provisions) เรื่องสิ่งแวดลอม 96 ความตกลง
และเปนขอบทสิ่งแวดลอม (Environmental Chapter) 31 ความตกลง แตการศึกษาก็พบวา มีแนวโนมของ
จํานวน FTA ที่มีบทบัญญัติสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับจากป 1990 ที่มีประมาณ 10 ความตกลง เพิ่มขึ้น
เปนกวา 90 ความตกลงในป 2015
2. ประเด็นกฎเกณฑของบทบัญญัติสิ่งแวดลอมในความตกลง FTAs/RTAs
1) โครงสรางของบทบัญญัติสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ
ขอบทสิ่งแวดลอมหรือขอบทการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวความตกลง FTA อาทิ บทนํา (Preamble)
ขอบททั่วไป มาตราเฉพาะ ขอบทเฉพาะ เชน การลงทุน SPS TBT ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
การลงทุน และ ภาคผนวก เปนตน และ
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Side documents อาทิ Side letter ปฏิญญารวม บันทึกความเขาใจ พิธีสาร และ ความตก
ลง เปนตน ทั้งนี้ มีแนวโนมวาการเจรจาจะเปนในรูปแบบขอบทมากกวา Side documents
2) การบังคับใชพันธกรณี FTAs/RTAs ตางๆ อาจบังคับใชผานกลไกระงับขอพิพาท ไมวาจะใช
ภายใตขอบทการระงับขอพิพาทในความตกลง FTA หรือภายใตขอบทสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ เชน กรณีที่ภาคี
ลดระดับการปกปองสิ่งแวดลอมเพื่อจูงใจการลงทุนจากภาคีอื่นๆ หรือ ผานกระบวนการรองเรียนสาธารณะ เชน
ในกรณีที่ไมบังคับใชกฎหมายตามที่ตกลงกันหรือ การละเมิดสนธิสัญญา เปนตน
3) บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับกฎหมายสิ่งแวดลอม อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
การคงสิทธิ (right) ของภาคี เชน ในการวางกฎระเบียบและเห็นชอบ / การกําหนดระดับการ
ปกปอง / กําหนดขอยกเวนทั่วไป / มาตรการยกเวนและการปกปอง / การไมพิจารณาวาเปนการเวนคืนทางออม
เปนตน
การระบุขอผู กพั น ของภาคี (commitment) ในการปรับ ปรุ ง / เห็น ชอบ / สอดประสาน
กฎระเบียบ / บังคับใช / ไมยกเวนการปฏิบัติ / ไมบิดเบือน / ไมลดระดับการปกปองสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ไมใชเพื่อ
เปน การปกป องทางการคา เปน ตน อาทิ ภาคีตองบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพผานการ
ปฏิบัติการของรัฐบาล (ECA แคนาดา-เปรู) ภาคีจะตองไมลดระดับการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในลักษณะที่
เปนการเอื้อประโยชนตอการคาการลงทุนระหวางภาคี (ขอบทการพัฒนาอยางยั่งยืน สหภาพฯ -เกาหลี / FTA
เกาหลี -ตุ รกี / FTA ญี่ ปุน -มาเลเซีย ) ภาคีจ ะไมใชการดําเนินการหรือวางนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมใดๆ ที่กอใหเกิดการปกปองทางการคา (FTA ชิลี-มาเลเซีย) เปนตน
4) ขอยกเวน บทบัญญัติสิ่งแวดลอมกําหนดในรูปแบบขอยกเวนมากที่สุด ที่นิยมใชกันมาก ไดแก
ขอยกเวนทั่วไปภายใตมาตรา XX ของความตกลง GATT ซึ่งใชในหลายรูปแบบทั้งที่ยกมาตรา XX มาเลย เชน
เพื่ อ ความจํ า เป น ในการใช ม าตรการเพื่ อ ปกป อ งชี วิ ต หรื อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย สั ต ว พื ช และการสงวนไว ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจสูญพันธุ (FTA EFTA-สิงคโปร / FTA ชิลี-จีน) และการใชขอยกเวนตามมาตรา XX แต
ปรับถอยคํา เชน เพื่อความจําเปนในการพิทักษประโยชนหรือเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการปกปองสัตว พืช สิ่งแวดลอม (CIS) หรือ บทบัญญัตินี้ไมครอบคลุมถึงสินคาและอุปกรณที่การ
นําเขา การคา หรือการใชใดๆ ถูกหามอันเนื่องมาจากเหตุผลดานสิ่งแวดลอม (Arab FTA)
5) ความตกลงวาดวยสิ่งแวดลอมพหุภาคี (MEAs)
- ขอบท FTAs สวนใหญจะกําหนดใหภาคียืนยันการปฏิบัติตาม MEAs ที่ภาคีเปนสมาชิก รวมทั้ง
ผลักดันใหภาคีเขารวมความตกลงที่ยังไมไดเปนสมาชิก โดย MEAs ที่เกี่ยวของ อาทิ CITES, Montreal Protocol
(การปกปองชั้นโอโซน), Basel Convention (การเคลื่อนยายกากของเสียอันตราย), Rio Declaration (หลักการ
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน), CBD (ความหลากหลายทางชีวภาพ), Kyoto Protocol (การลดกาซเรือนกระจก) เปน
ตน
- ความสัมพันธระหวาง WTO กับ MEAs ภายใต WTO มีหลักการสําคัญ อาทิ หลักการไมเลือก
ปฏิบัติ (MFN / NT) การยกเลิกขอจํากัดดานปริมาณ ซึ่งอาจไดรับการยกเวนภายใตมาตรา XX แตหากเกิดปญหาก็
แกไขตามกลไกระงับขอพิพาท ซึ่งอาจนํามาสูการใชวิธีการตอบโตทางการคา (trade sanction) สวน MEAs มี
หลักการของแตละความตกลงที่แตกตางกัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขอขัดแยงถาการปฏิบัติตามขอผูกพันทาง
การคาภายใต MEAs จะละเมิดหลักการภายใต WTO อาทิ กรณีของ CITES หากภาคีไมปฏิบัติตามกฎเกณฑการ
หามคาสินคาตองหามภายใตบัญชี CITES ก็อาจถูกใชวิธีตอบโตทางการคาในสินคาอื่นๆ ไดทันทีโดยไมตองผาน
กระบวนการระงับขอพิพาท ดังนั้น จะใชวิธีการภายใตระบบทางกฎหมายใด จึงเปนประเด็นที่การเจรจา FTA อาจ
ตองคํานึงถึงดวย
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- ความสัมพันธระหวาง MEAs กับ RTAs มี 3 ลักษณะ คือ
1) สิทธิและขอผูกพันภายใต MEAs ไมถูกกระทบโดย RTA/FTA/MoU ไดแก MEAs ที่เปน
ภาคีอยู เชน CITES, CBD (MoU ระหวางชิลีและจีน, FTA สหรัฐฯ-เปรู, FTA คอสตาริกา-เปรู)
2) ขอผูกพันภายใต MEAs ถูกครอบคลุมโดยบทยกเวนทั่วไปภายใต RTAs ไดแก มาตรการที่
เกี่ยวกับการปกปองสัตว พืช สิ่งแวดลอม ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ มาตรการในการ
ปฏิ บั ติ ต ามความตกลง MEAs ที่ เ ป น ภาคี อยู และมาตรการในการปฏิ บัติต าม MEAs ที่อยู ในขอบเขตของ
FTAs/RTAs (CIS, FTA เกาหลีใต-เปรู, FTA สหภาพฯ-โคลอมเบีย-เปรู)
3) ใชขอผูกพันภายใต MEAs เปนหลักในกรณีที่ไมสอดคลองกับ RTAs เชน ในกรณีที่ไมเปน
การเลือกปฏิบัติอยางไมมีเหตุผลหรือเกิดขอบิดเบือนทางการคา หาทางออกโดยการหาความสมดุลระหวางขอ
ผูกพันใน FTA และความตกลง MEAs (NAFTA, FTA แคนาดา-จอรแดน, FTA สหรัฐฯ-เกาหลีใต)
การหารือและการระงับขอพิพาทกับ MEAs แบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1) หาขอมูล/คําแนะนําจาก MEAs ในระหวางการหารือ (FTA สหภาพฯ-เกาหลีใต, FTA
สหภาพฯ-จอรเจีย)
2) เลือกระหวางการใชเวที MEAs หรือ RTA เชน ใชกลไกระงับขอพิพาทภายใต RTA ในกรณี
ที่มีการใชมาตรการที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติตาม MEAs ที่อยูในขอบเขต RTA นั้นๆ (FTA แคนาดา-ปานามา)
หรือ ในกรณีที่กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งขอตัดสินภายใต MEAs ลาชาอยางไมมีเหตุผล (FTA สหรัฐฯ-โคลอมเบีย)
3) กําหนดกลไกการหารือรวมกับ MEAs เชน การจัดตั้งกลไกเพื่อใหมีการหารือกับ MEA ที่
เกี่ยวของตามที่รองขอหากกระบวนการหารือใน RTA ลมเหลว และ การอางถึงแนวทางตีความในประเด็นที่
เกี่ยวของกับ MEA ในชวงการหารือและการระงับขอพิพาท เปนตน (FTA สหรัฐฯ-เปรู)
6) กระบวนการระงับขอพิพาทและการใชบังคับ แบงกระบวนการออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
1) กระบวนการหารือเรื่องสิ่งแวดลอม (Consultations) สามารถพบไดใน 3 ที่ คือ ขอบทการ
ลงทุน ขอบทสิ่งแวดลอม และ ความตกลงเสริม (Side agreements)
2) กระบวนการระงับขอพิพาทเรื่องสิ่งแวดลอม มี 2 กรณี คือ RTA ที่ยกเวนขอบทและพันธกรณี
สิ่งแวดลอมจากกลไกระงับขอพิพาท (DSM) และ RTA ที่ใหขอบทและพันธกรณีสิ่งแวดลอมอยูภายใตกลไกการ
ระงับขอพิพาท ในกรณีนี้ สวนของขอบทสิ่งแวดลอมจะเปนในรูปการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ-รัฐ ซึ่งสามารถ
กําหนดอยูในขอบทสิ่งแวดลอมโดยตรง และ/หรือ ใชกลไกระงับขอพิพาทหลักของความตกลง RTAs ทั้งนี้ สําหรับ
ความตกลง RTAs ของสหรัฐฯ บทบัญญัติสิ่งแวดลอมทุกขอจะอยูภายใตกลไกระงับขอพิพาทและมีการตอบโตทาง
การเงิน โดยความตกลง TPP เปนความตกลงที่มีขอบังคับมากที่สุด รวมทั้งมีกลไกระงับขอพิพาท ISDS แยก
ตางหากดวย
--------------------------------------
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