
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 6  กันยายน  2539

กุงไทยกับการคุมครองพันธุเตาทะเล

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การหามนํ ากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนมา  
ไมเพียงแตสรางปญหาแกธุรกิจการสงออกกุงของไทยเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมอีกดวย

มาตรการการหามนํ าเขากุงดังกลาวนี้มีภูมิหลังมาตั้งแตป 2532 เมื่อรัฐสภา
อเมริกันบัญญัติกฎหมายหามนํ าเขากุงและผลิตภัณฑกุงจากประเทศที่ทํ าการประมงดวยวิธีการ 
ที่ทํ าใหเตาทะเลเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการใชอวนจับกุง ซึ่งทํ าใหเตาทะเลติดอวน 
มาดวย  กฎหมายฉบับนี้กํ าหนดใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2534

ในปจจุบัน มีเตาทะเลอยางนอย 5 พันธุที่กํ าลังสูญพันธุและนานาประเทศก็มี
ขอตกลงเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศซึ่งสัตวและพืชพันธุที่กํ าลังสูญพันธุ ที่เรียกวา CITES  
(= Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
หรือที่รูจักกันในนาม Washington Convention ซึ่งลงนามในป 2516 และมีผลบังคับใชในอีกสอง
ปตอมา เตาเปนสัตวที่ปรากฏในรายชื่อสัตวถือเปน endangered species สหรัฐอเมริกาก็มี
กฎหมายคุมครองสัตวและพืช  ที่สํ าคัญไดแก The Endangered Species Act of 1973

อยางไรก็ตาม รัฐบาลอเมริกันมิไดเอาจริงเอาจังในการอนุรักษเตาทะเล ยังคง
ปลอยใหมีการนํ าเขากุงโดยเสรี โดยมิไดไตสวนวา ประเทศผูสงออกมีวิธีการประมงที่ทํ าลายพันธุ
เตาทะเลหรือไม การละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมายทํ าให Earth Island Institute ซึ่งเปนกลุม
อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกายื่นฟอง
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยตอศาลการคาระหวางประเทศ (Court of 
International Trade) แหงสหรัฐอเมริกาในป 2535 ในขอหาการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เจาพนักงานตามกฎหมาย

ศาลการคาแหงสหรัฐอเมริกามีคํ าพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538 วา 
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยมีความผิดตามคํ าฟอง คร้ันเมื่อไตสวนพบวามีการ



2

จับกุงดวยวิธีการทํ าลายพันธุเตาทะเลจริง จึงมีคํ าพิพากษาหามนํ าเขากุงจากประเทศตางๆรวม  
56 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยูดวย ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป แมวา 
รัฐบาลคลินตันจะพยายามตอรองใหเลื่อนการบังคับใชกฎหมายไปเปนวันที่ 1 เมษายน 2540  
แตไมเปนผล

ในฐานะประเทศผู สงออกกุ งรายสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดสหรัฐ
อเมริกา ไทยจํ าเปนตองเปนหัวหอกในการประณามรัฐบาลอเมริกัน และไทยไมลังเลที่จะใชเวที 
การประชุมคณะมนตรีศูนยการพัฒนาประมงแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Council of the 
Southeast Asian Fisheries Development Center) คร้ังที่ 28 ณ นครเชียงใหม เมื่อตนเดือน
เมษายน 2539 ในการเลนงานรัฐบาลอเมริกัน โดยผลักดันใหญ่ีปุนออกหนา อีกทั้งยังปรึกษากับ
กลุม ASEAN และผนึกกลุม ASEAN เขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ออสเตรเลีย และ 
คานาดา เพื่อเตรียมยื่นฟองตอองคการการคาโลก (WTO) ในอีกดานหนึ่ง มีความพยายามทั้ง 
ในระดับเจาหนาที่และระดับรัฐมนตรีในการเจรจาใหรัฐบาลอเมริกันผอนปรนมาตรการการนํ าเขา
กุง แตไมเปนผล เนื่องจากมีคํ าพิพากษาของศาลการคาระหวางประเทศแลว

ในทายที่สุด ไทยคงตองเปนหัวหอกในการยื่นฟององคการการคาโลกวา สหรัฐ
อเมริกาละเมิดกฎขอบังคับของ GATT และ WTO โอกาสที่ไทยจะชนะในกรณีนี้มีอยูสูงมาก  
เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา คณะอนุญาโตตุลาการของ GATT เคยมีมติใหเม็กซิโกชนะสหรัฐ
อเมริกาในขอพิพาท Tuna-Dolphin I เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2534 และใหสหภาพยุโรปชนะ 
ขอพิพาท Tuna-Dolphin II ในเดือนพฤษภาคม 2537 กรณีพิพาทดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐ 
อเมริกาหามนํ าเขาปลาทูนาจากเม็กซิโก ดวยขอกลาวหาที่วา วิธีการจับปลาทูนาของชาวประมง
เม็กซิโกมีผลในการทํ าลายพันธุปลาโลมา การหามนํ าเขาเปนไปตาม U.S. Marine Mammal 
Protection Act of 1972 แตกฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติอีกวา เมื่อมีการลงโทษเม็กซิโก 
ในฐานที่ไมคุมครองพันธุปลาโลมาแลว บรรดาประเทศที่ยังซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ตองถูก 
ลงโทษจากรัฐบาลอเมริกันดวย ในฐานที่สงเสริมใหชาวประมงเม็กซิกันยังคงจับปลาทูนาดวย 
วิธีการที่ทํ าลายพันธุปลาโลมาตอไป สหภาพยุโรปยื่นฟองตอ GATT วา การลงโทษรอบสอง 
หรือ secondary embargo ไมชอบดวยกฎขอบังคับของ GATT คณะอนุญาโตตุลาการของ  
GATT มีมติวา การที่สหรัฐอเมริกาหามนํ าเขาปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ดี และการที่สหรัฐอเมริกา 
จะลงโทษประเทศที่ยังซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกในลักษณะ secondary embargo ก็ดี ขัดตอกฎ 
ขอบังคับของ GATT

เมื่อพิจารณาจากคํ าชี้ขาดในกรณีพิพาท Tuna-Dolphin I และ Tuna-Dolphin II 
ดังกลาวขางตนนี้ อาจอนุมานไดบนพื้นฐานเดียวกันวา การหามนํ ากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกา 
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ละเมิดกฎขอบังคับของ GATT/WTO เพราะสหรัฐอเมริกาตั้งตัวเปนโจทกและผูพิพากษาแตฝาย
เดียว ทั้งนี้ไมเพียงแตไมเปดโอกาสใหผูถูกลงโทษแกขอกลาวหาเทานั้น หากยังไมสามารถพิสูจน 
ใหเห็นจริงวา วิธีการจับกุงของชาวประมงไทยมีผลในการทํ าลายพันธุเตาทะเลอีกดวย ในประการ
สํ าคัญ  การลงโทษกุงไทยเปนการใชอํ านาจนอกเขตอํ านาจศาลอเมริกัน (extra-jurisdictionality)

แตกวาที่คณะอนุญาโตตุลาการของ WTO จะชี้ขาดขอพิพาทกรณีกุงไทย คงกิน
เวลานานนับป ถึงเวลานั้นธุรกิจการสงออกกุงและธุรกิจประมงคงมีอันเปนไปเปนอันมากแลว  
ทางออกในระยะสั้นก็คือ ชาวประมงไทยตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยังตองการสหรัฐ
อเมริกาเปนตลาดกุงไทย ถึงจะไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาทํ าตัวเปนนักเลงโต แตหามีหนทางในการ
แกปญหาวิธีอ่ืนที่ดีกวานี้ไม การแสวงหาตลาดใหมทดแทนตลาดอเมริกันมิใชเร่ืองงาย และตอง 
กินเวลา

ในการปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน ชาวประมงไทยตองติดอุปกรณที่เรียกวา 
TEDs (= Turtle Exclusion Devices) เขาไปกับเครื่องมือในการจับกุง เพื่อวาในยามที่จับกุง 
จะไดมีชองทางใหเตาทะเลหลุดรอดไปได TEDs มีราคาชุดละ 2,000 - 3,000 บาท ซึ่งยอมทํ าให
ตนทุนการประมงเพิ่มข้ึน แตการติดตั้ง TEDs ไมทํ าใหประมงไทยสูญเสียความไดเปรียบเชิง 
เปรียบเทียบ เพราะบรรดาประเทศที่ยังตองการสงออกกุงไปยังสหรัฐอเมริกา ก็ตองใหชาวประมง
ของตนติดตั้ง TEDs เชนเดียวกัน ขอสํ าคัญก็คือ ผูผลิต TEDs รายใหญลวนแลวแตเปนบริษัท
อเมริกัน หากมีผูผลิตภายในประเทศไทยเลียนแบบในการผลิต TEDs ออกขาย ก็อาจมีปญหา 
การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในภายหลัง

แมจะมีการมองในแงรายวา การหามนํ ากุงเขาสหรัฐอเมริกาเปนมาตรการ
ที่เกื้อประโยชนอุตสาหกรรมประมงอเมริกัน และทํ าใหผูผลิต TEDs พลอยไดรับประโยชนดวย  
แตมาตรการการหามนํ าเขาก็บ่ันทอนสวัสดิการของประชาชนชาวอเมริกัน เพราะมีโอกาสบริโภค
กุงนอยลง และตองซื้อกุงในราคาแพงขึ้น ผูคนจํ านวนมากอาจไมพอใจการแสดงความเปน 
นักเลงโตของสหรัฐอเมริกา และไมพอใจการใชอํ านาจนอกเขตอํ านาจศาลอเมริกัน แตการกดดัน
ใหประเทศผูสงออกกุงระมัดระวังในการคุมครองพันธุเตาทะเลนับเปนเรื่องดี เมื่อพิจารณาจาก 
ผลประโยชนของมนุษยโลกโดยสวนรวม เพราะการปลอยใหมีการจับกุงชนิดเห็นแกได มีผล 
ในการทํ าลายทรัพยากรประมง สภาพนิเวศ  และดุลธรรมชาติอยางสํ าคัญ

กุงเปนสินคาออกสํ าคัญของไทยตั้งแตตนทศวรรษ 2510 จนถึงกับติดอันดับ
สินคาออกสํ าคัญ 10 อันดับแรก แตในระยะหลังรวงหลนจากอันดับดังกลาว กระนั้นก็ตามรายได
จากการสงออกกุงก็อยูในระดับ 3-4% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด โดยที่ในป 2538  
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มีรายไดจากการสงออกสูงถึง 50,302 ลานบาท (ดูตารางที่ 1) ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกาเปนตลาด
สํ าคัญของกุงไทย เดิมประเทศทั้งสองรองรับกุงไทยมากกวา 75% ของการสงออกกุงไทยทั้งหมด 
ในป 2538 สัดสวนนี้เหลือเพียง 64% ผูสงออกกุงไทยพยายามกระจายตลาดออกไป และ 
พยายามลดการพึ่งพิงตลาดดั้งเดิม ดังจะเห็นไดวา แตเดิมตลาดสํ าคัญเพียง 9 ประเทศรองรับ 
กุงไทยมากกวา 95% ของกุงไทยที่สงออก ในป 2538 ตลาดสํ าคัญ 9 ประเทศนี้ดูดซับกุงไทย 
ไมถึง 85% (ดูตารางที่ 2)

ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสํ าคัญอันดับสองของกุงไทย โดยในป 2538  
ซื้อกุงไทยถึง 13,542 ลานบาท เมื่อสหรัฐอเมริกาหามนํ าเขากุงไทย ผลกระทบจึงคอนขาง 
รุนแรง แตรัฐบาลอเมริกันเลือกเลนงานเฉพาะกุงทะเลเทานั้น มิไดหามนํ าเขากุงเลี้ยง เพราะ 
ธุรกิจการเลี้ยงกุงมิไดเกี่ยวพันกับพันธุเตาทะเล ขอเท็จจริงไมปรากฏแนชัดวา กุงทะเลมีความ
สํ าคัญมากนอยเพียงใดในโครงสรางการสงออกกุงไทย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวามีเพียง 
10% บางฉบับใหตัวเลข 30-50% แตการที่กุงไทยไมสามารถเจาะเขาตลาดสหรัฐอเมริกาได  
ทํ าใหราคากุ งทะเลในประเทศไทยตกตํ่ าลง สมาคมแชแข็งไทยรายงานวา นับต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2539 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันหามนํ าเขากุงไทย เพียงชวงเวลา 3 เดือน ราคา 
กุงทะเลตกตํ่ าถึง 30% ไมตองสงสัยเลยวา การประมงไทยไดรับผลกระเทือนจากมาตรการหาม 
นํ าเขาของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้

แมวาการสงออกกุงเลี้ยงไปสหรัฐอเมริกายังคงทํ าได หากมีหนังสือรับรองจาก 
ทางการไทยวา ธุรกิจการเลี้ยงกุงไมมีผลกระทบตอพันธุเตาทะเล กระนั้นก็ตาม Earth Island 
Institute ไมพอใจทาทีอันผอนปรนของรัฐบาลอเมริกัน จึงยื่นฟองรัฐบาลอเมริกันตอศาลการคา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 วา การผอนปรนการนํ าเขากุง 
ในลักษณะ Shipment-by-shipment Basis มิอาจกระทํ าได รัฐบาลอเมริกันจักตองหามนํ าเขา 
กุงจากประเทศที่มิอาจพิสูจนวาไดใชมาตรการในการคุมครองพันธุเตาทะเลอยางเขมงวด ศาล
กํ าหนดจะพิจารณาคดีนี้ในเดือนกันยายน 2539 หากศาลพิพากษาให Earth Island Institute  
ชนะคดี ประมงไทยยอมไมมีทางเลือกอื่น นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยัง
ตองการสงกุงเขาสหรัฐอเมริกาตอไป

ความวัวยังไมทันหาย ความควายกํ าลังเขามาแทรก เมื่อมีรายงานวา องคกร
พัฒนาเอกชนอเมริกันชื่อ Mangrove Action Project พยายามผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันตรา
กฎหมายอนุรักษปาชายเลน หากการผลักดันนี้สํ าเร็จ กุงกุลาดํ าเปนเปาหมายตอไปที่จะถูก 
เลนงาน เพราะการเลี้ยงกุงกุลาดํ ามีผลในการทํ าลายปาชายเลนอยางยอยยับ



5

อนาคตการสงออกกุงไทยคอนขางมืดมน เพราะไมเพียงแตกุงทะเลจะถูกหาม 
นํ าเขาสหรัฐอเมริกา กุงเลี้ยงก็กํ าลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน มิหนํ าซํ้ าสหภาพยุโรปยังเลิกให 
สิทธิประโยชนทางดานภาษีศุลกากร (GSP) แกกุงไทยนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2540 เปนตนไป

ในโลกที่มีความตื่นตัวดานนิเวศวิทยา บรรทัดฐานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติกํ าลังเขามามีอิทธิพลในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาปงระเทศ ขบวน
การอนุรักษทวีอิทธิพลทางการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การที่รัฐบาลอเมริกัน
ดํ าเนินแนวนโยบายเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) เปนผลจาก
การผลักดันของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมิพักตองสงสัย

หนทางเดียวที่ประมงไทยจะอยูรอดไดในทามกลางการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็คือ 
การปรับเปลี่ยนไปสูการประกอบการประมงอยางยั่งยืน ซึ่งจํ าตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางความคิดทั้งในระบบราชการและผูประกอบธุรกิจประมง
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ตารางที่ 1
ความสํ าคัญของกุงในโครงสรางการสงออกของไทย 2534-2538

ป มูลคาการสงออกรวม
(ลานบาท)

มูลคาการสงออกกุง
(ลานบาท)

มูลคากุงสงออกเทียบกับ
สินคาสงออกรวม (%)

2534 725,630 26,681 3.7
2535 824,643 31,696 3.8
2536 935,862 37,843 4.0
2537 1,137,600 49,155 4.3
2538 1,406,311 50,302 3.6

ที่มา  กรมศุลกากร  และธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 2
กุงสงออกของไทย  จํ าแนกตามตลาด

2534 2536 2538ประเทศผูซื้อ
มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1. ญี่ปุน 12,997 48.7 16,389 43.3 18,595 37.0
2. สหรัฐอเมริกา 7,314 27.4 11,842 31.3 13,542 26.9
3. สิงคโปร 1,018 3.7 1,650 4.4 2,914 5.8
4. ฮองกง 963 3.6 866 2.3 2,393 4.8
5. ฝร่ังเศส 836 3.1 939 2.5 1,621 3.2
6. คานาดา 286 1.1 1,184 3.1 1,090 2.2
7. เยอรมนี 623 2.3 663 1.8 723 1.4
8. สหราชอาณาจักร 497 1.9 564 1.5 769 1.5
9. อิตาลี 755 2.8 427 1.1 655 1.3

10. ประเทศอื่นๆ 1,392 5.2 3,299 8.7 8,000 15.9
11. รวม 26,681 100.0 37,843 100.0 50,302 100.0

ที่มา  กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย
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