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บทที่ 8
การเจรจาประเด็นสิ่งแวดลอมและการคา

เอกสารบทวาดวยสิ่งแวดลอมท่ีใชในการศึกษาวิเคราะห เปนเอกสารท่ีเปนผลจากการเจรจาความ
ตกลงทีพีพี ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีเมือง Salt Lake ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเผยแพรสูสาธารณะ
โดย Wikileak เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 25571 โครงสรางของเอกสารเจรจาบทสิ่งแวดลอมฉบับนี้ มีท้ังหมด 18
ขอ (Articles) ดังนี้

1) นิยาม
2) วัตถุประสงค
3) พันธกรณีท่ัวไป
4) ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
5) วิธีการปฏิบัติ (Procedural Matters)
6) โอกาสสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน
7) การเสนอเอกสารขอคิดเห็นจากภาคประชาชน
8) ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอสังคม (CSR)
9) กลไกแบบสมัครใจเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอม
10) กรอบความรวมมือ
11) การจัดการเชิงสถาบัน (Institutional Arrangement)
12) การปรึกษาหารือ / การระงับขอพิพาท
13) การคาและความหลากหลายทางชีวภาพ
14) ชนิดพันธุตางถ่ิน (Invasive Alien Species)
15) การคาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
16) การประมงจากทะเล
17) การอนุรักษและการคา
18) สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม

บทวาดวยสิ่งแวดลอมเปน 1 ใน 4 หัวขอการเจรจาท่ีทําใหการเจรจาไมกาวหนา สวนการเจรจาอีก
3 หัวขอ ท่ีทําใหเกิดความลาชาของการเจรจาไดแก ทรัพยสินทางปญญา ความโปรงใสในดานเทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพ และความเปนเจาของในกิจการของรัฐ จากเอกสารสรุปผลการเจรจารอบเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ชี้ใหเห็นวา สหรัฐอเมริกาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเจรจาในบทวาดวยสิ่งแวดลอม
โดยหัวขอประเด็นเจรจาหลายประเด็นท่ีสหรัฐมีจุดยืนทาทีแตกตางกับประเทศคูเจรจาอ่ืนอีก 11 ประเทศ
โดยประเด็นท่ีสหรัฐมีทาทีท่ีแตกตางก็เชน เรื่องการใหมีกลไกระงับขอพิพาทตอกรณีการไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม เรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเรื่องกลไกระงับขอพิพาทสําหรับบทวาดวยสิ่งแวดลอมท้ังบท

1 ท่ีมา http://wikileaks.org/tpp-enviro/
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ตารางท่ี 8.1 สรุปสาระสําคัญการเจรจาประเด็นสิ่งแวดลอมและการคา และขอวิเคราะหผลกระทบ

ประเด็น สาระสําคัญ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
นิยามและขอบเขต
ของกฎหมาย
สิ่งแวดลอม

 ครอบคลุมท้ังกฎหมาย กฎระเบียบ
ของประเทศสมาชิก และรวมถึง
ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ
(provision thereof)

 ในดานสิ่งแวดลอม เปนผลดีตอการ
ปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมแตในดาน
การคาอาจเปนเงื่อนไขท่ีทําใหเกิด
ปญหาความขัดแยงระหวางการคา
และสิ่งแวดลอมมากข้ึน

 กฎหมายสิ่งแวดลอม หมายถึงเฉพาะ
กฎหมายของรัฐสวนกลาง หรือ
รัฐบาลกลางเทานั้น ไมรวมกฎหมาย
ในระดับต่ํากวารัฐบาลกลาง

 กฎหมายดานสิ่งแวดลอมจํานวนมาก
เปนกฎหมาย /กฎระเบียบในระดับ
ทองถ่ิน ซึ่งอาจมีขอขัดแยงกับดาน
การคาและการลงทุน

 กฎหมายสิ่งแวดลอม มีความหมาย
รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใตความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม (MEAs)

 เปนการยืนยันถึงสิทธิและพันธกรณี
ของประเทศสมาชกิภายใต MEAs ซึ่ง
เปนผลดีตอการคุมครองสิ่งแวดลอม

 เนื้อหาของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีระบุ
ไว มุงเนนท่ีปญหามลพิษ การ
คุมครองพืชและสัตว แตไมครอบคลุม
ถึงกฎหมายดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ

 มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางการใชมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ
พลังงาน ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ กับการ
คุมครองนักลงทุนตางชาติภายใตบท
คุมครองการลงทุน

ความตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอม
(MEAs)

 ยืนยันสิทธิและพันธกรณีท่ีมีอยูของ
ประเทศสมาชิกภายใต MEAs ฉบับ
ตางๆ ท่ีเปนภาคีสมาชิก
 มุงเนนเรื่องการสรางความรวมมือ
 การไมปฏิบัติขอกําหนดเก่ียวกับ

MEAs ไมไดอยูภายใตกลไกระงับขอ
พิพาท
 ไมไดมีขอกําหนดเก่ียวกับการเกิด

ความขัดแยงระหวางการปฏิบัติตาม
MEAs กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ดานการคา /การลงทุน ในกรณี
ประเทศคูขัดแยงไมไดเปนภาคี
สมาชิกอยูใน MEAs ฉบับเดียวกัน
 มีการระบุถึง MEAs อยาง

เฉพาะเจาะจง ไดแก  พิธีสารมอนทรี

 ไมไดสรางผลท่ีแตกตางไปจากการ
เปนภาคีสมาชิกของ MEAs ท่ีมีอยูเดิม
 ขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน และ

กลไกระงับขอพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการปญหาความขัดแยงระหวางการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดดานการคา การ
ลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี กับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต MEAs



8-3

ประเด็น สาระสําคัญ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ออล อนุสัญญา MARPOL อนุสัญญา
CITES อนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลไกระงับขอ
พิพาท

 ใชกลไกปรึกษาหารือในระดับ
เจาหนาท่ีและระดับรัฐมนตรี  และ
การจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการตัดสินวามี

การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในบท
สิ่งแวดลอม ใหประเทศคูขัดแยงได
รวมกันจัดทํา “แผนปฏิบัติการ”
รวมกัน และเปนท่ีพอใจของคูขัดแยง
(mutually satisfactory action
plan)
 ไมมีการระบุถึงบทลงโทษหากมีการ

ละเมิดขอกําหนดตางๆ ในบท
สิ่งแวดลอม หรือการไมปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการตามขอกําหนดของ
อนุญาโตตุลาการ
 ไมครอบคลุมถึงการละเมิด หรือการ

ไมปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs

 การปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมเปน
เพียงมาตรการท่ีกําหนดไว แตไมมีผล
บังคับใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง

ความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหาใน
บทสิ่งแวดลอมกับ
เนื้อหาในบทอ่ืนๆ

 หลายบทของความตกลงทีพีพี มี
เนื้อหา กฎเกณฑท้ังในลักษณะเสริม
และขัดแยงกับการดูแลคุมครอง
สิ่งแวดลอม แตในบทสิ่งแวดลอม มี
เนื้อหานอยมากท่ีระบุถึงความสัมพันธ
กับบทอ่ืนๆในความตกลงทีพีพี และ
แนวทางดําเนินการหากเกิดความ
ขัดแยงระหวางบท

 มีปญหาขอพิพาทระหวางการ
คุมครองสิ่งแวดลอมกับการสงเสริม
การคา/การลงทุน หรือมีการคุมครอง
สิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก
เกรงวาจะเกิดปญหาขอพิพาทดาน
การคา

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

 ใหความยอมรับตอความสําคัญของ
การดําเนินงานตามพันธกรณีท่ีมีอยู
ภายใตอนุสัญญา UNFCCC และ
เครื่องมือทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
 กําหนดในเชิงหลักการท่ีจะรวมมือ

กันดําเนินงานท้ังในดานการลดกาซ
เรือนกระจก (mitigation) และการ

 ไมไดสรางผลท่ีแตกตางไปจาก
ขอกําหนด พันธกรณีภายใตความตก
ลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีมีอยูเดิม
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ประเด็น สาระสําคัญ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ปรับตัว (adaptation) สําหรับ
กิจกรรมท่ีจะไดรับประโยชนรวมกัน
 อางอิงถึงพันธะผูกพันภายใต APEC

ท่ีจะลดและขจัดการอุดหนุนท่ีทําให
เกิดการใชเชือ้เพลิงฟอสซิลและการ
บริโภคอยางไมมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับ
การคา

 ยืนยันหลักการและมาตรการตางๆ
ในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพตามท่ีระบุไว
ในอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

 เปนการนําเอาหลักการ และ
มาตรการในอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพมาใช ซึ่งจะ
สรางผลบวกตอการคุมครองดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะในกรณีกับประเทศสมาชิก
ในความตกลงทีพีพี ท่ีไมเปนภาคี
สมาชิกของอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

 เรื่องการแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรมและเทาเทียม ระบุเฉพาะ
ในกรณีการใช “ทรัพยากร
พันธุกรรม” (genetic resources)

 ขอกําหนดในเนื้อหาของทีพีพี ไม
ครอบคลุมถึงการแบงปน
ผลประโยชนท่ีไดจากการใช
“ผลิตภัณฑตอเนื่อง” (Derivatives)
ของทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งมีการใช
ประโยชนเกิดข้ึนมากในสถานการณ
จริงและเปนขอกําหนดท่ีมีอยูในพิธี
สารนาโงยาฯ ภายใตอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

 ยืนยันหลักการขอความยินยอม
ลวงหนาในการเขาถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ แตข้ึนอยูกับ
กฎหมายภายในของแตละประเทศ
และรับรองสิทธิของประเทศสมาชิก
ในการปฏิบัติ

 ระบุถึงสิทธิของประเทศสมาชิก แต
ไมระบุถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองหรือ
ชุมชนทองถ่ินซึ่งไดรับการรับรองสิทธิ
ในเรือ่งดังกลาวอยางกวางขวาง
ภายใต UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples

 ไมไดระบุถึงความสัมพันธในการดูแล
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
กับบทอ่ืนๆ ในความตกลงทีพีพี ท่ี
สัมพันธกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบท
เรื่องทรัพยสินทางปญญา

 ความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีหากเกิดความขัดแยง
กับขอกําหนดในบทอ่ืนๆ ภายใตความ
ตกลงทีพีพี เชน บทเรื่องความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา บทเรื่อง
การคุมครองการลงทุน
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8.1 สาระสําคัญประเด็นสิ่งแวดลอมและการคา

8.1.1 นิยามและขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดลอม

ความตกลงทีพีพีกําหนดขอบเขต  “กฎหมายสิ่งแวดลอม ” (Environmental Laws) ไวคอนขาง
กวาง ครอบคลุมท้ังกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศสมาชิก และรวมถึงขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ
(provision thereof) หากพิจารณาในดานสิ่งแวดลอม การกําหนดขอบเขตไวแบบกวาง จะเปนผลดีตอการ
ปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม แตหากมองจากดานการคา ก็อาจเปนเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดปญหาความขัดแยง
ระหวางการคาและสิ่งแวดลอมมากข้ึน หากกําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติไมชัดเจนเพียงพอ

กฎหมายสิ่งแวดลอมไดรวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
(MEAs) เปนการยืนยันถึงสิทธิและพันธกรณีของประเทศสมาชิกภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนผลดีตอการคุมครองสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี กฎหมายสิ่งแวดลอมในบทนี้ หมายถึงเฉพาะกฎหมายของ
รัฐสวนกลาง หรือรัฐบาลกลางเทานั้น ไมรวมกฎหมายในระดับต่ํากวารัฐบาลกลาง ในความเปนจริง มี
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมจํานวนมาก ท่ีเปนกฎหมายและกฎระเบียบในระดับทองถ่ิน ซึ่งอาจมีขอขัดแยงกับ
ดานการคาและการลงทุนซึ่งไดรับการคุมครองไวในระดับสูง

มีขอท่ีควรตระหนักวา เนื้อหาของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีระบุไว มุงเนนท่ีปญหามลพิษ การคุมครอง
พืชและสัตว แตไมครอบคลุมถึงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ ดังนั้น จึงมีความ
สุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาขัดแยงระหวางการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เชน แรธาตุ พลังงาน ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ กับการคุมครองนักลงทุนตางชาติภายใตบทคุมครองการลงทุน

8.1.2 ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs)

รางความตกลงทีพีพีไดรับรองสิทธิและพันธกรณี ท่ีประเทศสมาชิกมีอยูภายใตความตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมุงเนนเรื่องการสรางความรวมมือ มีการระบุถึงความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
อยางเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ ไดแก พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal
Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
ปองกันมลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
MARPOL) อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ (Convention
on international Trade in Endangered Species, CITES) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
(Convention on Biological Diversity) และ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change) ซึ่งมีขอนาสังเกตวาบางฉบับแตกตางไป
จากรายชื่อความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ท่ีกําหนดไวในกฎหมายการคาของสหรัฐ (U.S. Trade
Pacts) กฎหมายสหรัฐกําหนดความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีจะนํามาระบุไวในความตกลงดานการคา
7 ฉบับ ซึ่งลวนเปนความตกลงท่ีสหรัฐเขารวมเปนภาคีสมาชิก ไดแก (1) CITES, (2) Montreal Protocol
on Ozone Depleting Substances, (3) International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, (4) Ramsar Convention on Wetlands, (5) International Whaling
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Convention, (6) Convention of Antarctic Marine Living Resources, (7) Inter-American Tropical
Tuna Convention ดวยเหตุนี้ สาระสําคัญท่ีมีในหัวขอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีปรากฏใน
เอกสารเจรจาความตกลงทีพีพีฉบับลาสุดนี้ จึงมิไดสรางผลท่ีแตกตางไปจากการเปนภาคีสมาชิกความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ท่ีมีอยูเดิมแตอยางใด

หากเปรียบเทียบขอกําหนดเรื่องความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม กับเนื้อหาในกฎหมาย U.S.
Trade Pacts 2007 ของสหรัฐ ก็ปรากฏวาความตกลงทีพีพีกําหนดใหประเทศสมาชิกใหการ “รับรอง ดํารง
ไว และปฏิบัติ” โดยใชกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการใดๆ เพ่ือการปฏิบัติตามพันธกรณีท้ังหมด ท่ีระบุ
ไวในความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ซึ่งระดับความคุมครองสิ่งแวดลอมในความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม มีความเขมงวดในระดับต่ํากวากฎหมายของสหรัฐมาก

ในบทวาสิ่งแวดลอมและการคาในความตกลงทีพีพี มิไดมีขอกําหนดเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
หากเกิดขอขัดแยงระหวางการปฏิบัติตามความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม กับการปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑดานการคา/การลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีประเทศคูขัดแยง
ไมไดเปนภาคีสมาชิกอยูในความตกลงพหุภาคีฉบับเดียวกัน ประเด็นท่ีสําคัญก็คือ ความตกลงทีพีพีไมไดมี
การกําหนดไววา หากมีกรณีการไมปฏิบัติตามขอบัญญัติตางๆ ภายใตหัวขอความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมของความตกลงทีพีพีนี้ ประเทศสมาชิกอ่ืนจะใชกลไกระงับขอพิพาทกับประเภทสมาชิกท่ีละเมิด
พันธกรณีไดหรือไม

8.1.3 กลไกระงับขอพิพาท

หากมีขอพิพาทเกิดข้ึน ความตกลงทีพีพีกําหนดใหใชกลไกปรึกษาหารือในระดับเจาหนาท่ีและระดับ
รัฐมนตรี  และดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้มีขอควรตระหนักวา การระงับขอพิพาทดังกลาวจะไมใชกับ
การละเมิด หรือการไมปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

หากอนุญาโตตุลาการตัดสินวา มีการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในบทวาดวยสิ่งแวดลอม ประเทศ
คูพิพาทก็จะตองรวมกันจัดทํา “แผนปฏิบัติการ” ท่ีตกลงรวมกัน และเปนท่ีพอใจของคูขัดแยง (mutually
satisfactory action plan) ท้ังนี้โดยไมมีการระบุถึงบทลงโทษ (sanction) หากมีการละเมิดขอกําหนด
ตางๆ ในบทวาดวยสิ่งแวดลอม หรือไมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามขอกําหนดของอนุญาโตตุลาการ

กลไกระงับขอพิพาทในรูปแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารบทวาดวยสิ่งแวดลอม จะมีผลทําใหการ
ปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมเปนเพียงมาตรการเชิงเสนอแนะเทานั้น โดยไมมีผลบังคับทางกฎหมายใหเกิด
การปฏิบัติอยางจริงจัง ในระหวางการเจรจาความตกลงทีพีพี สหรัฐอเมริกาเปนประเทศเดียวท่ีแสดงจุดยืน
ตองการใหมีกลไกระงับขอพิพาทสําหรับบทวาดวยสิ่งแวดลอม โดยใหสภาพบังคับในลักษณะและระดับท่ีเทา
เทียมกับบทเรื่องอ่ืนๆ คือ ดวยการใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (ISDS) แตประเทศคูเจรจา
อ่ืนๆ อีก 11 ประเทศคัดคาน ไมเห็นดวยกับขอเสนอของสหรัฐ
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8.1.4 ความสัมพันธระหวางเนื้อหาในบทสิ่งแวดลอมกับเนื้อหาในบทอ่ืนๆ

เนื้อหาเรื่องตางๆ ภายใตความตกลงทีพีพี ไมวาจะเปนเรื่องการลงทุน หรือการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ลวนแตมีสาระสําคัญท่ีมีลักษณะท่ีสงเสริมและขัดแยงกับการอนุรักษคุมครองสิ่งแวดลอม แตท่ี
นาประหลาดใจก็คือ บทวาดวยสิ่งแวดลอมกลับมิไดระบุถึงความสัมพันธกับบทอ่ืนๆ ของความตกลงทีพีพี
เอาไว ซึ่งจะเกิดปญหาการตีความและการบังคับใช หากเกิดความขัดแยงกันระหวางบทพันธกรณีในบทท่ี
ตางกันของความตกลงทีพีพี ดวยเหตุท่ีขาดจุดเชื่อมระหวางบทในความตกลงทีพีพี จึงอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันระหวางวัตถุประสงคของการคุมครองสิ่งแวดลอมกับการสงเสริมการคาการลงทุน และมีความ
เปนไปไดวา ประเทศสมาชิกจะเลือกท่ีจะทําใหการคุมครองสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา เนื่องจากเกรงวาจะ
เกิดปญหาขัดแยงกันระหวางการคุมครองสิ่งแวดลอม กับการเปดเสรีการคาและการลงทุน

8.2 บทวิเคราะหประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ

ในสวนนี้จะวิเคราะหประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 4 เรื่อง ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การประมงจากทะเล และปญหามลพิษ

8.2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการคา

ความตกลงทีพีพียืนยันหลักการ และมาตรการตางๆ สําหรับการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตามท่ีเปนอยูในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนการนําเอาหลักการและมาตรการใน
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพมาบัญญัติไว ซึ่งจะเปนผลดีตอการคุมครองอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และท่ีสําคัญก็คือ จะทําใหประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมไดเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะตองยอมรับปฏิบัติตามหลักการในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพดวยโดย
ปริยาย อยางไรก็ดี ในการเจรจาท่ีผานมา สหรัฐอเมริกาไดแสดงจุดยืนปฏิเสธท่ีจะใหมีขอกําหนดลักษณะ
ดังกลาวในความตกลงทีพีพี ในขณะท่ีประเทศคูเจรจาอีก 11 ประเทศตางมีจุดยืนท่ีแตกตางจากสหรัฐ

สําหรับเรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ความตกลงทีพีพีระบุเฉพาะ
เรื่องการใช “ทรัพยากรพันธุกรรม” (genetic resources) แตไมระบุหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนท่ี
ไดจากการใช “ผลิตภัณฑตอเนื่อง” (derivatives) ของทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งก็มีปญหาวาหากมีปญหาใน
เรื่องดังกลาว ประเทศสมาชิกจะนําเอาขอกําหนดท่ีมีอยูในพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงและแบงปนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Nagoya Protocol on
Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from
their Utilization to the Convention on Biological Diversity) มาใชไดมากนอยเพียงใด

ในประเด็นเรื่องการใช “ผลิตภัณฑตอเนื่อง” ของทรัพยากรพันธุกรรม ปรากฏวามีประเทศคูเจรจา
4 ประเทศ สนับสนุนใหรวมเรื่องนี้ไวดวย ไดแก ประเทศเปรู บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ประเทศท่ีขอ
สงวนจุดยืน คือ ประเทศเม็กซิโก สวนประเทศท่ีเหลืออีก 7 ประเทศ ลวนแตมีทาทีคัดคานไมเห็นดวยกับ
ขอเสนอดังกลาว อันไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐ ชิลี แคนาดา สิงคโปร และญี่ปุน
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ความตกลงทีพีพีไดรับรอง “หลักการขอความยินยอมลวงหนา” ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรม โดยใหเปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ และรับรองสิทธิของประเทศ
สมาชิกในการออกแนวปฏิบัติสําหรับเรื่องนี้ มีขอควรสังเกตวา ความตกลงทีพีพีระบุถึงสิทธิของประเทศ
สมาชิก แตไมระบุถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองหรือชุมชนทองถ่ิน ซึ่งไดรับการรับรองสิทธิในเรื่องดังกลาวอยาง
กวางขวางภายใตปฏิญญาขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนพ้ืนเมือง (UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples) โดยในการเจรจา มีประเทศคูเจรจา 4 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ท่ีออกเสียงคัดคานการรับรองปฏิญญาฉบับนี้

ประเด็นสําคัญประการหนึ่งในหัวขอนี้คือ ความตกลงทีพีพีมิไดระบุถึงความเชื่อมโยงระหวาง
ประเด็นการดูแลคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ กับพันธกรณีในบทอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทวา
ดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะมีขอบทท่ีเก่ียวโยงกัน เชน เรื่องการคุมครองพันธุพืช เรื่องการ
ขยายความคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ฯลฯ และอาจมีความขัดแยงกันระหวางเนื้อหาในแตละบทได

8.2.2 การคาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ความตกลงทีพีพีกําหนดหลักการท่ีจะรวมมือกันดําเนินงานท้ังในดานการลดกาซเรือนกระจก
(mitigation) และการปรับตัว (adaptation) สําหรับกิจกรรมท่ีจะไดรับประโยชนรวมกัน อีกท้ังยังใหความ
ยอมรับตอความสําคัญของการดําเนินงานตามพันธกรณีท่ีมีอยูภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change :
UNFCCC) และเครื่องมือทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังไดอางอิงถึงพันธะผูกพันภายใตกรอบเอเปก
(APEC) ท่ีจะลดและขจัดการอุดหนุน ท่ีทําใหเกิดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและการบริโภคอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขอเสนอนี้ ปรากฏวามีสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเทานั้น ท่ีแสดงทาทีคัดคาน

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา เนื้อหาท่ีกําหนดไวในหัวขอนี้ของความตกลงทีพีพี ไมไดสรางผลท่ี
แตกตางไปจากพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีมี
อยูเดิมแตประการใด

8.2.3 การประมงจากทะเล

ความตกลงทีพีพีมีเนื้อหาระบุถึงบทบาทสําคัญของประเทศท่ีรวมเจรจา โดยเปนบทบาทในดานการ
จัดการทรัพยากรประมงในทะเล ท้ังในแงเปนผูบริโภค ผูผลิต ผูคาขายผลิตผลผลิตทางการประมง และ
ตระหนักถึงปญหาการประมงท่ีมากเกินศักยภาพ (overfishing) อันเปนผลจากการจัดการท่ีไมเพียงพอ
ตลอดจนปญหาการอุดหนุนทางการประมง และปญหาการประมงท่ีผิดกฎหมาย ปราศจากรายงาน และ
ปลอดการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated – IUU Fishing) ความตกลงทีพีพีจึงได
กําหนดมาตรการและแนวทางการจัดการปญหาในอนาคตไวหลายประการ เชน ใหยกเลิกมาตรการอุดหนุน
ทางการประมงในบางเรื่อง กําหนดใหมีมาตรการปองกันปญหามลพิษในทะเล เปนตน
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อยางไรก็ดี ขอกําหนดท่ีระบุไวดังกลาวมีลักษณะแบบไมเขมงวด ซึ่งจะทําใหยากตอการบังคับใชทาง
กฎหมายเพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม และนอกจากนี้ ยังไมมีการผูกโยงกับกลไกระงับขอพิพาทหากไมมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด ตัวอยางเชน ในประเด็นการจัดการตอปญหาการประมง IUU ความตกลงทีพีพีกําหนด
เพียงใหประเทศสมาชิกพยายามเพ่ิมความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือจัดการแกไขปญหาดังกลาวเทานั้น

8.2.4 ปญหามลพิษ

ผลกระทบของการคาเสรีตอความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอมและปญหามลพิษเปนประเด็นท่ีมีการ
ถกเถียงโตแยงกันอยูมาก แนววิเคราะหเก่ียวกับปฏิสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมท่ีเสนอโดยโคปแลนดและเทยเลอร (Copeland & Taylor)2 โดยใชท้ังทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร
และขอมูลหลักฐานเชิงประจักษเนื่องจากความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมีความซับซอน มี
การจําแนกปจจัยท่ีเปนแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระดับมลพิษออกเปน 3 ดาน ไดแก

1) ผลกระทบดานขนาดการผลิต (Scale Effect) เปนการเพ่ิมข้ึนของมลพิษจากการขยายตัว
หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ (โดยถือวาไมมีการเปลี่ยนแปลงดานองคประกอบปจจัยการผลิตและดาน
เทคนิค) หากขนาดของการผลิตสินคาท่ีกอใหเกิดมลพิษมีมากข้ึน เชน การผลิตกระแสไฟฟาดวยน้ํามัน
ปโตรเลียมมากข้ึน ปริมาณการปลอยสารมลพิษยอมเพ่ิมข้ึน

2) ผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิต (Composition Effect) เนื่องจากปจจัย
การผลิตแตละประเภทมีอิทธิพลตอการปลอยสารมลพิษแตกตางกัน หากสัดสวนการใชปจจัยการผลิตท่ี
กอใหเกิดมลพิษเพ่ิมข้ึน เชน การใชเครื่องจักรท่ีตองอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ิมข้ึน ปริมาณการปลอยสาร
มลพิษยอมสูงข้ึน (โดยถือวาไมมีการเปลี่ยนแปลงดานขนาดการผลิตและความเขมขนของมลพิษ)

3) ผลกระทบดานเทคนิค (Technique Effect) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจเกิดข้ึนได 2
ดาน คือ ดานหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการผลิต (ผลิตผลเพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยใชปจจัยการ
ผลิตนอยลง) ดานท่ีสองการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ทําใหมีการปลอยสารมลพิษ
ลดลง เชน การผลิตเปลี่ยนไปใชพลังงานจากแสงอาทิตยหรือพลังงานลมหรือพลังงานน้ํา การปลอยกาซ
มลพิษท่ีเกิดจาการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีปริมาณลดลง ดังนั้น ถาใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือมีการปรับ
เทคโนโลยีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึนจะทําใหการปลอยมลพิษลดลง

ตามแนวศึกษาดังกลาว การคาเสรีและการสะสมทุนมีแนวโนมตอการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity)
ของเศรษฐกิจ กอใหเกิดผลกระทบดานขนาดการผลิต แตการคาเสรีและการลงทุนอาจกระตุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ กัน ข้ึนอยูกับผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิต นอกจากนั้น
เนื่องจากท้ังสองปจจัยมีผลตอการเพ่ิมรายไดและเนื่องจากคุณภาพสิ่งแวดลอมจัดเปนสินคาปกติ การมี
รายไดเพ่ิมข้ึนสามารถนําไปสูการท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมเขมงวดข้ึน นําไปสูผลกระทบดาน
เทคนิค

2 Brain  R. Copeland and Scott M. Taylor, Trade and the Environment: Theory and Evidence, (New Jersey:
Princeton University Press, 2003), pp. 1-15, 275-584
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ผลกระทบ 3 ดานขางตนอาจมีผลกระทบในดานบวกหรือดานลบตอสิ่งแวดลอมข้ึนอยูกับสาขาการ
ผลิต ประเทศ ตลาด และนโยบาย ในเวลาเดียวกันอาจมีผลดีในทางหนึ่งและอาจมีผลเสียในทางหนึ่ง
ตัวอยางเชน ในดานผลกระทบดานขนาดการผลิต การเปดเสรีทางการคาเปนการขยายระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทําใหกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน สรางความม่ังค่ัง เกิดผลกระทบในทางบวกตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง สรางมลพิษนอยลง และผลจากการท่ี
ประชาชนมีความม่ังค่ังข้ึน นําไปสูความตองการปกปองสิ่งแวดลอมในระดับท่ีสูงข้ึน แตในอีกดานหนึ่ง การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญมีผลทําลาย
สิ่งแวดลอมโดยทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปนการใชทรัพยากร การสรางของเสีย มลพิษ  นอกเสียจากวาจะมี
การบังคับใชกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอวิเคราะหเก่ียวกับผลของความตกลง
ทีพีพีตอปญหามลพิษจึงตองพิจารณาวา เนื้อหาในความตกลงทีพีพีจะมีผลอยางไรตอการบังคับใช
กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม

แมวานิยามและขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดลอมตามท่ีระบุไวในความตกลงทีพีพีจะมุงเนนท่ีปญหา
มลพิษ (รวมท้ังการคุมครองพืชและสัตว) แตหากประเทศสมาชิกในความตกลงทีพีพีจะมีการปรับปรุงหรือ
ตรากฎหมายดานสิ่งแวดลอม หรือใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความเขมงวดและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสรางผลกระทบตอสิทธิของนักลงทุนท่ีไดรับการคุมครองภายใตบทวาดวยการ
คุมครองการลงทุน ก็อาจเปนปญหาขอพิพาทระหวางการคุมครองสิ่งแวดลอมกับการสงเสริมการคา/การ
ลงทุน เนื่องจากภายใตบทการคุมครองการลงทุนมีเนื้อหา กฎเกณฑหลายประการท่ีอาจขัดแยงกับการดูแล
คุมครองสิ่งแวดลอม การจัดการปญหามลพิษ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 6) แตในบทสิ่งแวดลอมมีเนื้อหานอย
มากท่ีระบุถึงความสัมพันธกับบทอ่ืนๆในความตกลงทีพีพี และแนวทางดําเนินการหากเกิดความขัดแยง
ระหวางบท นอกจากนี้ยังขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและกลไกระงับขอพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพในการปญหา
ความขัดแยงระหวางการปฏิบัติตามขอกําหนดดานการคา การลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี กับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต MEAs ซึ่งในความตกลงทีพีพีไดระบุ MEAs อยางเจาะจงไวอยางนอย 2 ฉบับท่ีเก่ียว
โยงโดยตรงกับการจัดการปญหามลพิษ คือ พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน และ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ในแงนี้ อาจวิเคราะหไดวาเนื้อหาในบท
สิ่งแวดลอมของความตกลงทีพีพีไมไดเปนปจจัยท่ีจะสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนแปลงการดูแล
จัดการปญหามลพิษไปสูแนวทางท่ีเปนผลบวกมากข้ึน

8.3 บทวิเคราะหการเจรจาจัดทําความตกลงทีพีพีในบทวาดวยสิ่งแวดลอม

สหรัฐอเมริกาในฐานะท่ีเปนประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญ ตอการเจรจาจัดทําความตกลงทีพีพี มี
เปาหมายตองการใหความตกลงทีพีพี เปนมาตรฐานของการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมสําหรับ
คริสตศตวรรษท่ี 21 แตตัวบทดานสิ่งแวดลอมท่ีหลุดปรากฏเผยแพรตอสาธารณะ กลับมีเนื้อหาท่ีออนดอย
มีเปาหมายดานการดูแลปกปองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชนทองถ่ิน ในระดับท่ีต่ํา
โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับความมุงหมายของความตกลงทีพีพีท่ีมีการแถลงกันไวเม่ือเริ่มการเจรจา วาจะ
สงเสริมการเปดเสรีดานการคาและการลงทุน ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนื้อหาสวนใหญในบทวาดวยสิ่งแวดลอมลวนแตเปนเพียงหลักการ และแนวปฏิบัติกวางๆ ท่ีขาดกลไกท่ีจะ
ทําใหเกิดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลจริงจัง ขาดมาตรการลงโทษในกรณีท่ีประเทศคูเจรจาไมปฏิบัติตาม
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ความตกลง และขาดกลไกระงับขอพิพาทในระดับเทาเทียมกับกลไกระงับขอพิพาทเก่ียวกับพันธกรณีในบท
อ่ืนๆ ภายใตความตกลงทีพีพี

ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวา ขอกําหนดตางๆ ท่ีอยูในบทวาดวยสิ่งแวดลอมฉบับลาสุด จะไมมีผลตอ
การบังคับใหมีการคุมครองดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการดําเนินการเพ่ือ
การคุมครองสิ่งแวดลอมไดนําไปสูปญหาความขัดแยง ไมสอดคลองกับการสงเสริมการคาเสรีและการ
คุมครองการลงทุน

ในอีกประเด็นหนึ่ง  หากประเทศสมาชิกในความตกลงทีพีพีใด มีนโยบายท่ีจะคุมครองสิ่งแวดลอม
อยางเขมงวด หรือยึดถือการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
นโยบายดังกลาวก็อาจไมสอดคลองกับหลักการสงเสริมการคาเสรีและการคุมครองการลงทุนของความตกลง
ทีพีพีได

มีขอท่ีควรตระหนกัวา ในดานการสงเสริมการคาเสรี การกําหนดเนื้อหาบทสิ่งแวดลอมในลักษณะไม
เขมงวดดังท่ีปรากฏในรางความตกลงฉบับลาสุด ก็จะเปนผลดีตอการคาเสรี ในแงการปองกันไมใหประเทศ
สมาชิกใชมาตรการดานสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือกีดขวางทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร (Non-tariff
barriers) ซึ่งประเทศคูเจรจาอ่ืนๆ อีก 11 ประเทศ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ก็ลวนแตแสดงทาทีตอตาน
คัดคานการกําหนดขอบัญญัติ ท่ีจะเปนการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดตามขอเสนอผลักดันของ
สหรัฐ เนื่องจากมีความกังวลวา จะกอใหเกิดเปนมาตรการท่ีมีผลกระทบตอการคาเสรี หรือมีการใชกฎเกณฑ
ดานสิ่งแวดลอมเปนขอกีดกันทางการคาได

บทวาดวยสิ่งแวดลอมจึงนับเปนตัวทดสอบสําคัญตอทาที จุดยืนการเจรจาของประเทศตางๆ วามี
เปาหมายตอการเจรจาความตกลงทีพีพี อยางไร หากมุงเปาหมายใหความตกลงฉบับนี้สนับสนุนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ก็ตองทําใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายดานเศรษฐกิจ กับดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม และ
ตองทําใหเนื้อหาของบทวาดวยสิ่งแวดลอมมีความเขมงวด มีกลไกบังคับใหปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ี
จะสงผลตอการปฏิบัติมากข้ึน นอกจากนี้ ยังตองกําหนดความสัมพันธระหวางบทวาดวยสิ่งแวดลอมกับบท
เรื่องอ่ืนๆ ใหมีความสําคัญในระดับเทาเทียมกัน และในขณะเดียวกัน ก็ตองมีมาตรการ ขอกําหนดท่ีปองกัน
ไมใหมีการอางใชเรื่องสิ่งแวดลอมมาเปนมาตรการกีดกันทางการคา โดยมิไดสงผลตอการอนุรักษรักษา
สิ่งแวดลอมท่ีแทจริง


