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ปญหาสิ่งแวดลอมกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 30 ปที่ผาน
มานี้ ไดกอใหเกิดความตื่นตัวอยางยิ่งยวดในหมูผูคนในประเทศที่พัฒนาแลว ขบวนการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเติบใหญจนทรงพลังเกินกวาที่รัฐบาลประเทศเหลานี้จะทํ าแชเชือน 
ตอไปอีกได ทั้งนี้ปรากฏวาในบางกรณี การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอมสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาลได แตความตื่นตัวในเรื่องเดียวกันนี้ในประเทศโลกที่สามมีอายุเพียงทศวรรษเศษ 
เทานั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ไดทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมอยางรวดเร็ว ประกอบกับผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทวีความ 
รายแรงตามลํ าดับ การเมืองทั้งภายในและระหวางประเทศจึงคอยๆเปลี่ยนโฉมมาเปนการเมืองวา
ดวยสิ่งแวดลอม (Green Politics)
         ทศวรรษ 2530 นับเปนทศวรรษที่ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังปรับเปลี่ยนระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยที่ปญหาสิ่งแวดลอมกลายมาเปนตัวแปรสํ าคัญ ความสัมพันธ 
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกํ าลังแปรโฉมมาสูความสัมพันธพื้นฐานของปญหาสิ่งแวดลอมทั้ง 
ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ  การลงทุนระหวางประเทศ  และการคาระหวางประเทศ
         ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ แนวนโยบายการใหความชวยเหลือ
ระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญสูประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น การกอเกิด
และการเติบโตของ Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps นับเปนเรื่องนา 
สนใจยิ่ง  องคกรเอกชน (NGOs) ในประเทศโลกที่หนึ่งพยายามผลักดันใหโลกที่สามใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งนี้ดวยการชวยปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ  
แลกเปลี่ยนกับการที่รัฐบาลประเทศในโลกที่สามดํ าเนินนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ 
ธรรมชาติ
         ดังเปนที่ทราบกันดีวา นับต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประเทศในโลกที่สาม 
หลายตอหลายประเทศเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ โดยที่ความรุนแรงของวิกฤติการณ 
มีมากนอยแตกตางกันไป แตแบบแผนการกอหนี้ตางประเทศไดเปลี่ยนโฉมไปจากทศวรรษ 2500 
และทศวรรษ 2510 ไปในดานการพึ่งพิงเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชนมากยิ่งขึ้น แทนการพึ่งพิง
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เงินกูจากองคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ เมื่อวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ
ประทุข้ึนในโลกที่สามในทศวรรษ 2520 สถาบันการเงินเอกชนในสหรัฐอเมริกาตองเผชิญกับ 
ปญหาสภาพคลองและปญหาฐานะในการประกอบการอยางรุนแรง สถาบันการเงินเอกจํ านวน
มากไดนํ าตราสารการเงินที่ถือไวในฐานะเจาหนี้ออกจํ าหนายโดยคิดสวนลดในตลาดหลักทรัพย
รอง (secondary security market) องคกรเอกชนที่มีจุดมุงหมายในการอนุรักษส่ิงแวดลอมได 
เขาไปซื้อตราสารการเงินเหลานี้ในตลาดหลักทรัพยแลวนํ าไปเจรจาตอรองกับรัฐบาลประเทศโลก 
ที่สามที่เปนลูกหนี้วา หากรัฐบาลประเทศเหลานั้นดํ าเนินนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ 
ธรรมชาติ องคกรเอกชนที่เปนเจาหนี้จะยกหนี้ให นี่คือ การแลกเปลี่ยนระหวางการดํ าเนินนโยบาย
ส่ิงแวดลอมกับการปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ  หรือ  Debt-for-Conservation Swaps หรือ  
Debt-Nature Swaps
         กรณีการปลดเปลื้องหนี้ตางประเทศใหรัฐบาลโบลิเวียในป 2530 นับเปนกรณี
อุทาหรณดังที่กลาวขางตนนี้  ในกรณีนี้ รัฐบาลโบลิเวียไดกูเงินจากธนาคารในสวิตเซอรแลนด  
ตอมาในป 2530 องคกรอนุรักษส่ิงแวดลอมอเมริกันชื่อ Conservation International ไดซื้อ 
ตราสารการเงินมูลคา 650,000 เหรียญอเมริกันจากธนาคารสวิส แตซื้อลดในราคา 100,000 
เหรียญอเมริกันเทานั้น Conservation International ตกลงยกหนี้มูลคา 650,000 เหรียญอเมริกัน 
นี้แกรัฐบาลโบลิเวีย โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลโบลิเวียจักตองกํ าหนดพื้นที่ 1.4 ลานเฮกตาร
เปนปาสงวน และตองจัดสรรงบประมาณจํ านวน 250,000 เหรียญอเมริกันใหมูลนิธิแหงหนึ่ง 
ในโบลิเวียเปนผูจัดการอนุรักษปาสงวนแหงนี้  โดย Conservation International  เปนที่ปรึกษา

         กรณีการผอนภาระหนี้ตางประเทศของประเทศคอสตาริกาและประเทศอีคัวดอร  
ก็มีลักษณะคลายคลึงกับกรณีโบลิเวียที่กลาวขางตนนี้ ในกรณีนี้ องคกรอนุรักษธรรมชาติอเมริกัน 
2 องคกรคือ  World Wildlife Fund  และ U.S. and the Nature Conservancy ไดเขาไปรับภาระ
หนี้ตางประเทศบางสวนของรัฐบาลคอสตาริกาและรัฐบาลอีคัวดอรแลวยกหนี้ให โดยมีขอ 
แลกเปลี่ยนวา  รัฐบาลประเทศทั้งสองจักตองออกพันธบัตรเงินตราสกุลทองถิ่นใหแกองคกรพัฒนา
เอกชนภายในประเทศ  เพื่อจะไดนํ าไปใชในกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ
         Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps ไมเพียงแตจะมี
ประโยชนในการผอนคลายภาระหนี้ตางประเทศของประเทศในโลกที่สามเทานั้น หากทวายังมี
ประโยชนตอกระบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย กรมสรรพากร 
อเมริกันไดแกกฎหมายภาษีเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 (U.S. Internal Revenue Service, 
Advance Ruling 87-124)  เพื่อสงเสริมใหมี Debt-for-Conservation Swaps  กลาวคือ ธนาคาร
พาณิชยที่ยกหนี้ใหแกประเทศลูกหนี้ เพื่อใหองคการพัฒนาเอกชนในประเทศลูกหนี้นํ าไปใชใน 
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กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํ าหนี้สวนที่ยกใหนี้มาหักคา 
ลดหยอนเพื่อจะไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยลงได
         เมื่อไมนานมานี้ กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหง
ประเทศญี่ปุนริเร่ิมที่จะใหความชวยเหลือระหวางประเทศในการปองกันและควบคุมมลภาวะ 
อันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนการใหความชวยเหลือดังกลาวนี้เรียกวา Green Aid  
Plan ญ่ีปุนเลือกที่จะใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทยเปนประเทศแรก สวนหนึ่งเปนเพราะ 
ประชาชนคนไทยมีความสํ านึกในความรายแรงของปญหาสิ่งแวดลอมมากพอสมควร อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะรัฐบาลไทยมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนการเปดเผยของเจาหนาที่
ญ่ีปุนในระหวางที่นายเออิชิ นากะโอะ (Eiichi Nakao) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวาง
ประเทศและอุตสาหกรรมเยือนอาเซียนตะวันออกเฉียงใตในเดือนสิงหาคม 2534 (The Nation, 
August 14, 1991)

         ในดานการลงทุนระหวางประเทศ ประเทศในโลกที่สามเริ่มเขมงวดกับโครงการ 
ลงทุนที่มีผลเสียดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 ประเทศมหาอํ านาจ 
ไดโยกยายโรงงานอุตสาหกรรมที่สรางมลภาวะไปสูโลกที่สาม กระบวนการโยกยายแหลงที่ต้ัง 
โรงงานออกนอกประเทศในทศวรรษ 2530 นี้ไมราบร่ืนมากเทากับที่เคยเปนมา เพราะประเทศ 
ในโลกที่สามเริ่มมีสํ านึกในภัยอันเกิดจากมลภาวะชนิดที่ไมเคยปรากฎมากอน
         ประเด็นเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไมเพียงแตจะ
เกี่ยวพันกับความชวยเหลือและการลงทุนระหวางประเทศเทานั้น หากยังสัมพันธกับการคา 
ระหวางประเทศดวย มหาอํ านาจบางประเทศไดตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติกีดกันการคาสินคา 
ที่มีผลในการสรางปญหาสิ่งแวดลอมและทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติ  สหรัฐอเมริกาไดตรา Marine 
Mammal Protection Act  เพื่อปกปองและคุมครองปลาโลมา  โดยทั่วไปแลว  ปลาโลมามักจะ 
อยู รวมกลุ มกับปลาทูน าครีบเหลือง การจับปลาทูนาจึงมักมีผลในการทํ าลายปลาโลมา 
ตาม  Marine Mammal Protection Act  ผูผลิตปลาทูนากระปองจักตองแจงในสลากวา วิธีการ 
จับปลาทูนามีผลในการทํ าลายปลาโลมาหรือไม กฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํ านาจประธานาธิบดี
อเมริกันในการลงโทษประเทศคูคาที่ละเมิดกฎหมายอเมริกันและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองปลาโลมา ปลาวาฬ และสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนมอื่น ๆ
         U.S. Marine Mammal Protection Act มีผลกระทบโดยตรงตอบริษัทบัมเบิลบี 
(Bumble Bee, Inc.)  ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุมยูนิคอรด (Unicord) ของไทย ดวยเหตุที่บริษัท
ดังกลาวรับซื้อปลาทูนาสวนใหญจากปานามา ซึ่งใชวิธีจับปลาทูนาซึ่งมีผลทํ าลายปลาโลมา และ
บริษัทบัมเบิลบีในขั้นแรกมีทีทาจะไมปฏิบัติตาม U.S. Marine Mammal Protection Act อัน 
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กอใหเกิดปฏิกิริยาในหมูขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 
เปนอันมาก ในเดือนตุลาคม 2533 รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันรัฐบาลไทยใหประกาศหามนํ า
ปลาทูนาจากปานามา กรณีดังกลาวนี้ทํ าใหกลุมยูนิคอรดตองใชจายประชาสัมพันธเพื่อปรับปรุง
ภาพพจนเปนอันมาก (The Nation, March 15, 1991) ในขณะนี้ รัฐสภาอเมริกัน โดยคณะ 
กรรมาธิการการคาระหวางประเทศ (U.S. International Trade Commission) กํ าลังสอบสวนวา 
การนํ าเขาปลาทูนากระปองมีผลกระทบตออุตสาหกรรมปลาทูนาในสหรัฐอเมริกาอยางไรบาง  
และการจับปลาทูนาดังที่เปนอยู ในปจจุบันมีผลในการทํ าลายปลาโลมามากนอยเพียงใด  
(ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 - 7 กันยายน 2534)
         นอกเหนือจากความพยายามที่จะคุมครองชีวิตปลาโลมา ซึ่งมีผลกระทบตอ 
อุตสาหกรรมปลาทูนาแลว ความเกรงภัยจากผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทํ าให 
รัฐสภาอเมริกันกํ าลังตรา Stratosperic Ozone and Climate Protection Act ซึ่งอาจมีบท 
บัญญัติในการกีดกันการคาสินคาที่มีผลในการทํ าลายชิ้นโอโซนในบรรยากาศ กฎหมายฉบับนี้ 
หากมีผลบังคับใช จะมีผลกระทบตอสินคาดังเชนเครื่องปรับอากาศและเครื่องอีเล็กโทรนิกที่มีผล 
ในการทํ าลายชั้นโอโซน


