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บทที่ 5 
การวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
                                                                                                   จิรพรรณ  นฤภัทร    
                                                     สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาไดมีการนําประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมเขามาเปนประเด็นการเจรจาที่มีสาระสําคัญ คือ การกําหนดใหมีการคุมครอง
สิ่งแวดลอมของท้ังสองฝายใหอยูในระดับสูง (High level of protection)  และมีการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ (Effectively enforce environmental laws) โดยมี
เหตุผลหลัก 2 ประการ คือ สหรัฐอเมริกามีสมมติฐานวาประเทศคูคาที่เปนประเทศกําลังพัฒนามี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาสหรัฐอเมริกา  เพราะผูประกอบการของประเทศกําลังพัฒนาสามารถ
ผลักภาระของตนทุนดานสิ่งแวดลอมในการผลิตใหสังคมแบกรับได เน่ืองจากการบังคับใช
กฎหมายของประเทศเหลาน้ีกระทําอยางไมมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเห็นวา 
มีโอกาสท่ีจะเปดตลาดสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมไดเพ่ิมขึ้น   ดังน้ันจึงเห็นวา ในการทํา 
FTA ประเด็นดานสิ่งแวดลอมไมไดเปนไปเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม  แตเปนไปเพื่อการคา
และบริการดานสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา   เน่ืองจากสหรัฐอเมริกายังมีการละเมิดกฎหมาย
คุมครองสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศสหรัฐฯและในประเทศกําลังพัฒนาที่สหรัฐอเมริกาเขาไปลงทุน  
ดังในกรณีศึกษาตางๆท่ีปรากฏในสื่อสาธารณะ 

ดังนั้นในการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
คณะผูวิจัยเห็นวา การศึกษาขอบกพรองของประเทศคูเจรจาเปนสวนสําคัญเพ่ือใชเปนขอมูลใน
การเจรจาตอรอง ทั้งน้ี เนื่องจากหลักการของการเจรจาการคาแบบทวิภาคีควรตองยึดถือหลัก
ความเสมอภาคและหลักความเปนธรรมของคูเจรจา ดังน้ันการศึกษาสถานภาพของคูเจรจาใน
ประเด็นที่จะนํามาเปนเง่ือนไขทางการคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะใชในการเจรจาตอรอง กอปรกับใน
การเจรจาการคาของประเทศตางๆท่ีผานมาจะใชขอมูลในการศึกษาวิจัยมาประกอบการ
พิจารณาสรางเง่ือนไขการเจรจาตอรอง 

คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิเคราะหขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดรวบรวมขอมูลจากเว็ปไซตและผลงานศึกษาของนักวิจัยใน
โครงการฯซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวนําสรุปเปนกรณีศึกษาตัวอยาง  และสามารถสรุป
ขอบกพรองการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสหรัฐฯได 3 หัวขอ คือ  
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1. ปญหาที่เก่ียวของกับความโปรงใสของรัฐบาลสหรัฐฯในการบังคับใชและการแกกฎหมาย
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม   

2. ปญหาที่เก่ียวของกับการลงทุนของบริษัทเอกชนของสหรัฐฯที่กอใหเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติทั้งในประเทศสหรัฐฯและในประเทศ
กําลังพัฒนา  

3. ปญหาการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐฯที่เก่ียวของกับการใช
ประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting)   
 
5.1 ปญหาที่เก่ียวของกับความโปรงใสของรัฐบาลสหรัฐฯในการบังคับใชและการแก
กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   

ปญหาดานความโปรงใสของรัฐบาลสหรัฐฯมีลักษณะดําเนินการในรูปแบบการแกไข
บทบัญญัติหรือ กฎระเบียบในระดับมลรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชนเฉพาะกิจใหเกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนที่เปนไปตามเง่ือนไขซ่ึงกฎหมาย หรือ กฎระเบียบบัญญัติ หรือ แกไขขึ้นใหม  ซึ่ง
ลักษณะการละเมิด สวนใหญจะเก่ียวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของ
ทองถิ่นที่มีความขัดแยงกับชุมชนในทองถิ่น  ดังกรณีตัวอยางตอไปน้ี 

1. กรณีการฟองรองของอัยการจากรัฐแคลิฟอรเนีย รัฐนิวแม็กซิโก และรัฐโอเรกอนตอ
รัฐบาลกลางสหรัฐฯเพื่อใหยกเลิกกฎระเบียบที่บัญญัติขึ้นใหมซึ่งจะลมลางกฎระเบียบเดิม (The 
2001 Roadless Area Conservation Rule) การบัญญัติกฎระเบียบใหมนี้จะเอ้ือประโยชนให
ธุรกิจทําไมและธุรกิจทําเหมืองแรของเอกชนสหรัฐฯเขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนของ
สหรัฐฯได   

บทความ : THREATS TO OUR FORESTS : ADMINISTRATION ABANDONS 
ROADLESS AREAS  

ที่มา : www.net.org/forests/roadless.vtml 
2. กรณีการเรียกรองของสหภาพแรงงานขององคกรดานสิ่งแวดลอมใหมีการบังคับใช

กฎหมายสิ่งแวดลอม (federal environmental laws) เชน The Clean Air Act และ The Safe 
Drinking Water Act  ซึ่งการเรียกรองคร้ังน้ีถูกตอตานจาก The U.S. Department of Labor 

บทความ : Back Door Rollback of Federal Whistleblower Protections  
ที่มา : www.commondreams.org/news2005/0922-04.htm 
3. กรณีการบัญญัติกฎระเบียบใหมของรัฐบาลกลางสหรัฐฯซ่ึงเก่ียวของกับเรื่อง Coal 

bed methane development, the Clear Skies Initiative และ the Healthy Forests Initiative 
เปนไปเพื่อประโยชนของภาคธุรกิจ 

บทความ : (#5) The Wholesale Giveaway of Our Natural Resources, “Top 25 
Archive” 

ที่มา : www.projectcensored.org/publications/2005/5.html 

http://www.net.org/forests/roadless.vtml
http://www.commondreams.org/news2005/0922-04.htm
http://www.projectcensored.org/publications/2005/5.html
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4. กรณีการฟองรองของกลุมอนุรักษในสหรัฐฯ (US conservation groups) ตอ
สหประชาชาติในโอกาสครบรอบ 1 ปของการผูกพันตามพันธกรณีพิธีสารเกียวโต (The Kyoto 
Protocol) โดยกลาวหารัฐบาลสหรัฐฯวาเปนตนเหตุหลักของการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณสูงจนนําไปสูปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือ ทําให
อากาศในบริเวณพื้นที่ของ Waterton-Glacier Peace National Park ซึ่งตั้งอยูระหวางชายแดน
สหรัฐฯและแคนาดา  มีอุณหภูมิสูงขึ้น 

บทความ : Legal case against US on climate 
ที่มา : www.bbcnews.com 
5. กรณีการแกไขกฎหมาย (Tort law rule) ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ  ซึ่งมีผลตอการยุติ

การฟองรองหมูกรณีการกระทําผิดที่กระทบตอสาธารณชนจํานวนมาก (Class action) เพ่ือ
เรียกคาเสียหายจากผูกระทําผิดซ่ึงสวนใหญคือ ภาคธุรกิจ  ถือเปนการกระทําเพ่ือเอ้ือประโยชน
ทางออมตอภาคธุรกิจ 

บทความ : Tort Reform : The Big Payoff for Corporations, Curbing the Lawsuits 
that Hold Them Accountable 

ที่มา : www.democracynow.org/article.pl 
6. กรณีชัยชนะของรัฐบาลกลางสหรัฐฯในการบัญญัติกฎหมายใหม (New rule 

regulating mercury emissions)  ซึ่งจะมีผลใหบริษัทเอกชนดานพลังงานในสหรัฐฯสามารถซื้อ
สิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (credit) ไดมากกวาที่จะพยายามหามาตรการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และจะนํามาซ่ึงภาวะมลพิษที่อันตรายในสหรัฐฯ  

บทความ : Six Senate Democrats Vote to Retain Bush Mercury 
ที่มา : www.bushgreenwatch.org/mt_archives/000294.php 
7. กรณีผลกระทบจากกฎหมาย (The Surface Mining Act) ที่อนุญาติใหมีการทํา

เหมืองถานหินโดยวิธีระเบิดยอดเขาเพ่ือนําถานหินที่อยูขางใตมาใชประโยชน (Mountaintop 
removal coal mines) โดยไมไดบัญญัติใหมีมาตรการบังคับเพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ตามมา  ซึ่งสงผลทั้งตอการทําลายระบบนิเวศนของพื้นที่โดยรอบ  และการทําลายชุมชนและ
วัฒนธรรมชาวเขาที่อาศัยอยูในภูมิประเทศดังกลาวมาเปนเวลาชานาน  และยังไดกลาวถึง
ตัวอยางของ “อารยะขัดขืน” (Civil disobedience) ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ
การตอตานการทําเหมืองใน West Virginia ของสหรัฐฯ  เนื่องจากตองตอสูกับบริษัทเมืองแรที่
ทรงอิทธิพล 

บทความ : #10 Mountaintop Removal Threatens Ecosytem and Economy, “Top 
25 of 2006”  

ที่มา : www.projectcensored.org/censored_2006/index.htm 
 

http://www.bbcnews.com/
http://www.democracynow.org/article.pl
http://www.bushgreenwatch.org/mt_archives/000294.php
http://www.projectcensored.org/censored_2006/index.htm
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5.2 ปญหาที่เก่ียวของกับการลงทุนของบริษัทเอกชนของสหรัฐฯที่กอใหเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติทั้งในประเทศสหรัฐฯและใน
ประเทศกําลังพัฒนา  

ปญหาเรื่องการลงทุนธุรกิจขนาดใหญของสหรัฐฯโดยเฉพาะธุรกิจดานการขุดเจาะนํ้ามัน 
การทําเหมืองแร และธุรกิจบริการขนาดใหญที่สรางผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงใหกับ
ประชาชนในทองถิ่นจนเกิดกรณีพิพาทเพื่อเรียกรองความเสียหายจากประชาชนในทองถิ่น ซึ่งกรณี
ปญหาการลงทุนที่สรางผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐฯและประเทศกําลัง
พัฒนาที่บริษัทเอกชนสหรัฐฯเขาไปลงทุน ทั้งน้ีกรณีพิพาทเหลาน้ี มักมีผูบริหารระดับสูงของ
รัฐบาลสหรัฐฯและนักการเมืองเขามามีสวนในการสนับสนุนการลงทุนที่สรางผลกระทบดังกลาว  
ทําใหกรณีพิพาทของประชาชนในทองถิ่นไมไดรับการแกไขและบําบัดอยางเหมาะสมจนเกิดเปน
กรณีพิพาทอยางตอเน่ือง  ดังกรณีตัวอยางตอไปน้ี 

1. กรณีการเปดอุทยานแหงชาติใหกับบริษัทดําเนินธุรกิจทองเที่ยวรายใหญของสหรัฐฯ
เขามาตักตวงผลประโยชนแบบครบวงจรรายเดียว และวิกฤตกาลดานสิ่งแวดลอมที่ตามมาของ
อุทยาน 

บทความ : ‘Villains honoring villains’ 
ที่มา : www.workingforchange.com/article.cfm 
2. กรณีผลกระทบจากการทําอุตสาหกรรมเหมืองแรใน North Richmond ของรัฐ 

California ในสหรัฐฯ  สงผลใหปลาที่ประชาชนในเมือง Parchester Village และ San Pablo 
บริโภคมีสารพิษตกคางเปนอันตรายตอสุขภาพ 

บทความ : Toxic Fish and Poor Communities  
ที่มา : www.motherjones.com/interview/2006/03/sharon_fuller_on _seafood.html 
3. กรณีอัยการของประเทศอินโดนีเซียยื่นฟองใหศาลพิจารณาคดีที่กลาวหาบริษัทสาขา

ในอินโดนีเซียของบริษัท Newmont ซึ่งเปนบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ผูผลิตทองคําใหญที่สุดในโลก
วา เปนผูนําขยะพิษมาทิ้งไวในบริเวณ North Sulawesi bay  และยังกลาวหาวา บริษัทฯเปน
ตนเหตุที่กอใหเกิดมลพิษในอากาศและในทะเลรอบ Buyat Bay ซึ่งเปนที่ตั้งของเหมืองทองคํา
ของบริษัทฯ  สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น  ในการนี้ รัฐบาล
อินโดนีเซียเรียกรองใหบริษัทฯชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 130 ลานดอลลาร 

ขาว : Indonesian Court To Start Newmont Mine Pollution Trial Early Next Month 
ที่มา : www.terradaily.com/news/pollution-05j.html 
4. กรณีขอพิพาทระหวางบริษัทเหมืองแร Barrick Gold ซึ่งหน่ึงในผูบริหารสูงสุดของ

บริษัทฯ คือ George Bush Senior กับชุมชนเกษตรกรรมในประเทศชิลีที่อาศัยอยูในพ้ืนที่
บริเวณที่จะกอสรางเหมืองและคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการเหมืองแรขนาดใหญที่มีทุน
ดําเนินการ 950 ลานดอลลาร  โครงการใชชื่อวา Pascua Lama Bi-national Mining Project 
เกิดจาก The Additional Protocols 20 and 23 of the 16th Economic Complementarity  

http://www.workingforchange.com/article.cfm
http://www.motherjones.com/interview/2006/03/sharon_fuller_on%20_seafood.html
http://www.terradaily.com/news/pollution-05j.html
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Agreement of negotiated between Chile and Argentina  ซึ่งมีพ้ืนที่ดําเนินการสวนใหญอยู
ในชิลี (the south-east of the city of Vallenar in the Commune of Alto del Carmen, 
Province of Huasco, III Region of Chile)  ขอมูลจากการสํารวจพบวา หากโครงการฯ
ดําเนินการจะตองมีการทําลายแมน้ําน้ําแข็ง (glaciers)ในชิลี  เพ่ีอใหไดแรทองคํา  เงิน  
ทองแดง  และสินแรอ่ืนๆ  ในขณะที่ชุมชนเกษตรกรชาวชิลีที่คัดคานกลาววา การทําลายแมน้ํา
น้ําแข็งซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําหลัก 2 สายที่หลอเลี้ยงชุมชนในบริเวณนั้นจะสงผลใหเกิดการ
ปนเปอนของสารพิษในแมน้ําทั้ง 2 สายดังกลาว  ทําใหน้ําไมเหมาะจะนํามาบริโภคและใชในการ
กสิกรรมซึ่งเปนรายไดหลักของชุมชนบริเวณดังกลาวอีกตอไป  และยังไมพูดถึงผลกระทบที่มีตอ
สภาพแวดลอมที่ถูกทําลายไป 

บทความ : Urgent Action : Campaign against Barrick Gold’s Pascua Lama 
mining project and the “moving” of two glaciers 

ที่มา : www.miningwatch.ca 
5. เบื้องหลังการลงทุนของบริษัทนํ้ามันที่ใหญเปนอันดับของสหรัฐฯ 2 รองจาก 

ExxonMobil คือ บริษัท ChevronTexaco ซึ่งสรางผลกระทบวงกวางทั้งดานสิ่งแวดลอม  สิทธิ
มนุษยชน  และการเมืองในสหรัฐฯและประเทศกําลังพัฒนาตางๆทั่วโลก เชน ในแอฟริกากลาง
และตะวันตก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในสหรัฐฯ  

5.1 เมือง Richmond รัฐ California ซึ่งประชากรสวนใหญเปนคนผิวสี 
บริษัท ChevronTexaco มีโรงกลั่นนํ้ามันในเมือง Richmond ที่ปลอยสารพิษซ่ึงในทาง

การแพทยพิสูจนแลววา สารพิษที่โรงกลั่นปลอยออกมาน้ีมีผลตอการเกิดมะเร็ง  ตอการเกิดของ
ทารก  และเปนตนเหตุตอปญหาสุขภาพตางๆ  โดยขณะนี้ชุมชนในเมือง Richmond ไดยื่นขอ
เรียกรองตางๆตอบริษัทฯ เชน Meaningful Industry Safety Ordinance เพ่ือปกปองคนงาน
ของบริษัทฯและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโรงกลั่น   Compensation for 
Health impacts to Richmond Residents เปนตน รัฐ Alaska ในฐานะเปน frontline of 
extraction ซึ่งไดรับผลกระทบจากฐานขุดเจาะนํ้ามันของบริษัทฯ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
สิทธิมนุษยชน  และการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 

5.2 โครงการวางทอสงนํ้ามันในทวีปแอฟริการะยะทาง 620 ไมล The Chad-
Cameroon pipeline ซึ่งเปนโครงการที่ใหญที่สุดในแอฟริกา  เกิดจากการลงทุนรวมระหวาง
บริษัท ChevronTexaco  บริษัท ExxonMobil  และบริษัท Petronas   

5.3 โครงการ The Chevron-led West African Gas Pipeline (WAGP) เปนโครงการฯ
ขุดเจาะหากาซธรรมชาติจาก Niger Delta ในประเทศ Nigeria เพ่ือนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใหกับ
เหมืองทองคําในเมือง Ghana  ซึ่งเหมืองดังกลาวทิ้งสารพิษสูชุมชนโดยรอบ 

http://www.miningwatch.ca/
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5.4 โครงการขุดเจาะนํ้ามันจาก Niger Delta ในประเทศ Nigeria ของบริษัท 
ChevronTexaco ที่ไดรับการตอตานจากชุมชนทองถิ่น โดยชุมชนกลาวอางวา การเขามาลงทนุ
ของบริษัท ChevronTexaco ไดทําลายระบบเศรษฐกิจด้ังเดิมของชุมชนลง 

บทความ : ChevronTexaco- Polluting You and the Planet 
ที่มา : www.moles.org/ProjectUnderground/motherlode/chevron/wto2001_no... 

 
5.3    ปญหาการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐฯที่เก่ียวของกับการใช
ประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting)   

ปญหาเรื่องการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรชีวภาพของบริษัทหรือหนวยงานของ
สหรัฐฯเกิดจากการลงทุนธุรกิจขนาดใหญของสหรัฐฯโดยเฉพาะธุรกิจดานการเกษตร และธุรกิจ
ยา  โดยไมมีการแบงผลประโยชนใหกับประชาชนในทองถิ่น  และใชเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือ
ละเมิดสิทธิ์ใหนักลงทุนภาคเอกชนหรือหนวยงานรัฐสามารถดําเนินการลงทุน หาผลประโยชน
ในเชิงธุรกิจไดอยางเต็มที่  จนทําใหเกิดกรณีพิพาทกับหนวยงานอิสระ หรือ ชุมชนในทองถิ่น  
ซึ่งมีลักษณะการกระทําเสมือน “บุกรุก” หรือ “ การปลน” ในขณะที่ ที่ดินและทรัพยากรชีวภาพ
เหลาน้ีถูกใชประโยชนในการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่นแบบด้ังเดิมซ่ึงเปนลักษณะ
ของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือยังชีพ  ดังกรณีตัวอยางตอไปน้ี 

1. The Cobell V. Norton Case :1996 
การฟองรองของThe Individual American Indians ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของคน

อเมริกันเชื้อสายอินเดียนแดง (the Individual Indian Money accounts holders, “IIM 
accounts holders”) ตอศาลกลางของสหรัฐฯ (Federal Court) เรียกรองให Department of 
Interior ของรัฐบาลสหรัฐฯในฐานะผูบริหารเงินในกองทุน Indian trust funds คืนเงินทั้งหมดใน
กองทุนฯรวมทั้งเงินในสวนที่เปนหนี้สิน  และใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเงินใน
กองทุนฯดวย  สืบเน่ืองจากในระยะแรกของการเขาไปยึดครองดินแดนทวีปอเมริกา  รัฐบาล
กลางสหรัฐฯสมัยน้ันไดเคยทําสนธิสัญญากับชนพื้นเมืองอินเดียนแดงที่จะปกปองดินแดนใน
ครอบครองของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง  ตอมาภายหลังรัฐบาลสหรัฐฯเปนเสมือนผูพิทักษ
ทรัพยสิน (Trustee) ของชนพ้ืนเมืองอินเดียนแดง  โดยรัฐบาลสหรัฐฯจะเชากรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงโดยใชกรรมสิทธิ์ที่ไดนั้นไปเก็บเก่ียวผลประโยชนในนามของชน
พ้ืนเมืองอินเดียนแดง  ซึ่งผลประโยชนที่ไดในรูปเงินตราจะถูกสะสมไวในกองทุน Indian trust 
funds   จนเม่ือป ค.ศ. 1915 และราวตนป ค.ศ. 1980  มีการตรวจสอบบัญชีของเงินกองทุนฯ
พบปญหาทุจริตมากมายและพบวาเงินดังกลาวไมไดคืนใหกับผูเปนเจาของเงินที่แทจริง ซึ่งก็คือ 
คนอเมริกันเชื้อสายอินเดียนแดง 

ผลการพิพากษา : The Individual American Indians ชนะคดี แตเวลาที่ใชในการตอสู
คดีคอนขางนาน   

http://www.moles.org/ProjectUnderground/motherlode/chevron/wto2001_no
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ปจจุบัน สภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ (Congress) เขามาดูแลเรื่องการชําระหน้ี
เงินกองทุนดังกลาวใหกับคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียนแดง ซึ่งยังตองติดตามเร่ืองความเปนธรรม
ในการชําระหนี้ 

บทความ : Indian Trust Fund Scandal  
ที่มา : www.fcnl.org/issues/items.php 

 
2. กรณีการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting) ที่เขาขายโจรสลัด

ชีวภาพ (Biopiracy) 
*ตัวอยางกิจกรรมการสํารวจใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting) ในประเทศ
ตางๆ โดยบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐอเมริกา ที่เขาขายโจรสลัดชีวภาพ (Biopiracy)  

บริษัท / 
หนวยงาน 

ทรัพยากร
เปาหมาย 

พื้นที่การเก็บ รายละเอียดการดําเนินงาน 

Adheron Corp.  แบคทเีรียในทะเล และ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

--- ทําสัญญาวิจัยมูลคา 5 ลานเหรียญกับ 
Univ. of  Maryland 

American 
Cyanamid 

พืชในที่แหงแลงเพ่ือใช
ปองกันศัตรูพืชและใช
พัฒนายา 

ชิลี , อาเจนตินา, 
เม็กซิโก 

ทําสัญญา กับ Univ. of Arizona, Institute 
of Biological Resources of Buenos 
Aires, National Univ. of Patagonia, 
Catholic Univ. of Chile, National Univ. 
of Mexico, Purdue Univ., Louisiana State 
Univ. 

Bristol- Myers 
Squibb 

แมลงและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ปาดิบแลงในเขต
คอสตาริกา 
(Guanacasta 
Conservation) 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทํา
สัญญา กับ National Biodiversity Institute 
(InBio) ของคอสตาริกา, Univ. of Costa 
Rica 

Bristol- Myers 
Squibb 

พืชสมุนไพรจากปา 
ฝนเขตรอน โดยเฉพาะ 
Ancistrociadus (ใหสาร
ตอตานเช้ือ HIV) และ
สารตอตานมาเลเลีย 

คาเมรูน (Korup 
Forest ) และ ไนจีเรยี 
( Oban Hills Forest) 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทํา
สัญญากับรัฐบาลของประเทศท่ีเปนแหลง
ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการแบงปน
ผลประโยชน แตรายละเอียดไมเปนที่
เปดเผย โดยมีองคกรตางๆ เก่ียวของกับ
โครงการ เชน Walter Reed Army 
Institute of Research, Smithsonian 
Institute, Univ. of Yaounde ฯลฯ 
 

                                                 
*บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม. 2549. บทความเรื่อง “ตัวอยางกิจกรรมการสํารวจใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 
(Bioprospecting) ในประเทศตางๆ โดยบริษัทหรือหนวยงานของสหรัฐอเมริกา ท่ีเขาขายโจรสลัดชีวภาพ 
(Biopiracy)”. โครงการ “การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม (Environmental Review) เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” 
                             

http://www.fcnl.org/issues/items.php
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บริษัท / 
หนวยงาน 

ทรัพยากรเปาหมาย พื้นท่ีการเก็บ รายละเอียดการดําเนินงาน 

Bristol- Myers 
Squibb 

พืชจากปาเขตรอน
สําหรับอุตสาหกรรมยา 
และพืชท่ีมิใชสมุนไพร
เพ่ือใชเปนพืช
เศรษฐกิจ 

สุรินัม (Suriname) รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการทําสัญญา 
โดยมีองคกรท่ีเขารวมเชน Virginia 
Tech. Univ. of Blackburg, Missouri 
Botanical Garden, National 
Herbarium of Surinum, Bedrijf 
Geneesmiddelen & Conservation 
Intl. โดย Indiginous Peoples’ Fund 
จะไดรับประโยชน แตผูไดรับ
ผลประโยชนสวนใหญกลับไมใชชน
พ้ืนเมืองจริงๆ 

Caapi Associates พืชสมุนไพรจากปา 
อเมซอน 

บราซิล ใหผูยากจนในทองถ่ินเปนผูเก็บและ
แยกแยะพืช 

Ecogen, Inc. ตัวเบียนในไสเดือน
ฝอย สําหรับพัฒนา
เปนสารควบคุม
ศัตรูพืช 

มาเลเซีย ทําสัญญาวิจัยและพัฒนารวมกับ 
Malaysia Research and 
Development Institute 

Ecopharm จุลินทรียท่ีเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร 

ท่ัวโลก สํารวจศักยภาพของจุลินทรียท่ีไมใช
สาเหตุของโรคที่อาศัยพ่ึงพากับพืช
สมุนไพร 

International Plant 
Medicine 
Corporation 

พืชสมุนไพรในปา  
อเมซอน 

เอกวาดอร เปาหมายคือ ความรูเรื่องสมุนไพรจาก
ชนพ้ืนเมือง รวมท้ังชาว Tagaeri  

Knowledge 
Recovery 
Foundation 
International 

รวบรวมและวิเคราะห
ความรูจากชนพ้ืนเมือง
เพ่ือสํารวจศักยภาพใน
การพัฒนายาใหม 

ผืนปาอเมซอน และ
ปาเขตรอนในเอเชีย 

เสนอท่ีจะพัฒนาหองสมุดเก็บขอมูล
อยางดี โดยจะใหบริการเชิงพาณิชย
ใหกับบริษัทยาตางๆ 
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บริษัท / 
หนวยงาน 

ทรัพยากร
เปาหมาย 

พื้นที่การเก็บ รายละเอียดการดําเนินงาน 

Martek 
Biosciences Corp. 

สาหรายขนาดเล็ก
สําหรับพัฒนาเปน
อาหาร ยา และสาร
วินิจฉัยโรค 

ท่ัวโลก บริษัท Merk & Co. เปนผูคัดเลือกสาร
สกัดจากสาหรายจํานวน 1,600 
ตัวอยางของ Martek โดยบริษัท Merk 
จายคาตอบแทนใหกับ Martek ในการ
สงตัวอยางให 

Merk and Co. เชื้อรา จุลินทรีย 
ส่ิงมีชีวิตในทะเลและ
พืช 

ลาตินอเมริกา ไดภูมิปญญาทองถ่ินจากชาว Urueu-
wau-wau ในบราซิล และจดสิทธิบัตร 
anti-coagulant จากพืชท่ีไดจากชน
พ้ืนเมืองดังกลาว 
มีสัญญารวมมือกับ N.Y. Botanical 
Garden, MYCOSearch, Martek 
Bioscience รวมทั้ง InBio ของ      
คอสตาริกา 

Missouri Botanical 
Garden 

พืช ( เปนพ้ืนท่ีขนาด
ใหญมาก ) 

ท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีเขตรอน 

จางชนพ้ืนเมืองทองถ่ินเปนแรงงาน 
โดยทํางานรวมกับนักพฤษศาสตรชาติ
พันธุ บริษัททําไมและบริษัทน้ํามัน 
หนวยงานนี้เปนองคกรท่ีเก็บตัวอยาง
พืชท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก แต
ไมไดใชพืชสําหรับการวิจัยและพัฒนา
โดยตรง ใชเปนแหลงใหบริการตัวอยาง
แกนักวิจัย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก RAFI. 1995. Bioprospecting and Biopiracy. RAFI Communiqe. 
September – October 1995. 
 

จากกรณีตัวอยางขางตนทั้ง 3 หัวขอ จะเห็นวา เปนเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของบริษัทเอกชนขามชาติขนาดใหญ
ของสหรัฐฯ (Transnational Corporations) ซึ่งบริษัทเหลาน้ีมีฐานะการเงินและอิทธิพลในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่ทําใหเอ้ือประโยชนตอการลงทุน  ซึ่งภาครัฐของ
สหรัฐฯมีสวนในการสนับสนุนจนเปนเหตุใหเกิดกรณีพิพาททั้งในประเทศสหรัฐฯและประเทศ
กําลังพัฒนาที่ไปลงทุน  และการลงทุนของธุรกิจเอกชนขนาดใหญเหลาน้ีมีเปาหมายหลักเพ่ือใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในเชิงธุรกิจอยางสูงสุด  และพยายามหลีกเลี่ยงคาใชจายหรือ
ภาระตนทุนดานสิ่งแวดลอมซ่ึงจะเห็นวาขัดแยงกับหลักการวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอมที่
สหรัฐฯใชเปนประเด็นในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 
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