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บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมกับการคาระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมกํ าลังมีบทบาทในการคาระหวางประเทศมากขึ้น
ทุกที ลาสุดสมาชิกสหภาพยุโรปรวม 4 ประเทศ อันประกอบดวยเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และ
เนเธอรแลนด ประกาศบังคับใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เรียกวา Green Dot Measures ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบขององคการการคาโลก (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2539)
Green Dot Measures เปนมาตรการที่กําหนดใหผูสงออกเปนผูรับภาระในการ
กําจัดกากขยะบรรจุภัณฑ การรับภาระดังกลาวกระทําได 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือ ผูสงออก
เปนผูขนกากขยะบรรจุภัณฑกลับประเทศของตน สวนรูปแบบที่สองกําหนดใหผูสงออกจายเงิน
คากําจัดขยะบรรจุภัณฑแกประเทศผูนําเขาทั้งสี่
เหตุที่ประเทศสมาชิกทั้งสี่ของสหภาพยุโรปตองการผลักภาระการกําจัดกากขยะ
บรรจุ ภั ณ ฑ ไ ปให แ ก ผู  ส  ง ออก ก็ เ พราะว า การกํ าจั ด กากขยะดั ง กล า วนี้ ส ร า งภาระทางด า น
งบประมาณแกประเทศเหลานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงตองการผลักภาระไปใหแกผูสงออก เมื่อผูสงออก
ตองรับภาระการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑเอง ผูสงออกยอมตองเสนอขายสินคาออกของตน
ในราคาที่สูงขึ้น โดยที่ราคาที่เสนอขายตองสะทอนถึงตนทุนการกําจัดกากขยะบรรจุภัณฑดวย
หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร Green Dot Measures มีขอสนับสนุนทางทฤษฎี
หานอยไม เพราะไมมีเหตุผลที่จะใหสังคมโดยสวนรวมเปนผูรับภาระในการกําจัดกากขยะอันเกิด
จากการซื้อขายสินคาเอกชน ผูซื้อและผูขายสมควรที่จะตองรับภาระดังกลาวนี้เอง สวนภาระ
จะตกแกใครยอมขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของแตละฝาย
ผู  นํ าประเทศโลกที่ ส ามมิ ไ ด พิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ Green Dot
Measures หากแตโจมตีวา Green Dot Measures เปนรูปแบบที่แอบแฝงของการกีดกันการคา
และถือไดวาเปนการสรางทํานบกีดขวางการคาที่มิใชกําแพงภาษี (Non-tariff Barriers) ผูนํา
เหลานี้มีความรูสึกวา ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจกํ าลังใชบรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม
ในการกีดกันการคา
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แตการประกาศใช Green Dot Measures เปนไปอยางเปดเผย และมีความ
โปรงใสยิ่ง เมื่อประเทศทั้งสี่แจงใหองคการการคาโลกรับทราบวาจะใชมาตรการดังกลาวนี้ ก็ได
ใหเวลาถึง 60 วัน เพื่อใหประเทศคูคาทักทวง อันเปนไปตามกฎขอบังคับขององคการการคาโลก
เมื่อไมมีประเทศคูคาใดทักทวง องคการการคาโลกก็ตองใหประเทศทั้งสี่สามารถใชมาตรการ
ดังกลาวนี้ได เพราะถือวาประเทศคูคาทั้งสองฝายยอมรับมาตรการนี้โดยสมัครใจ ในประการ
สําคัญ การบังคับใช Green Dot Measures มิไดมีการปฏิบัติอยางลําเอียง เพราะมิไดบังคับใช
กั บสิ น ค าเฉพาะประเภท และ/หรือบัง คับใชกับสิน คาจากบางประเทศเทานั้น หากแตเปน
มาตรการที่บังคับใชกับสินคาทุกประเภทจากทุกประเทศโดยเสมอเหมือนกัน
ขอที่นาประหลาดใจก็คือ ทั้งๆที่สมาชิกทั้งสี่แหงสหภาพยุโรปแจงใหประเทศคูคา
ทราบวาจะบังคับใช Green Dot Measures แตผูที่เกี่ยวของในประเทศไทยหามีผูใดสนใจไม
ทั้ ง นี้ไม ปรากฏว า มี ร ายงานจากเจ า หนาที่กระทรวงพาณิชยประจํ าองคการการคาโลก มิไย
ตอ งกลา วถึ งอาการเฉยเมยของเจาหนาที่ระดับสูงในกรุงเทพฯ แมแตสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเมื่อได รับแจงเรื่องนี้ก็มิไดมีอาการตระหนกจนถึงขั้นกดดันใหรัฐบาลไทยทักทวง
สมาชิกสหภาพยุโรปเหลานั้น หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา เพราะเหตุที่จดหมายแจงเรื่องการ
บังคับใช Green Dot Measures เขียนเปนภาษาเยอรมัน เมื่อหาคนอานภาษาเยอรมันมิได ก็เลย
ไมมีใครเก็บมาใสใจ
แต Green Dot Measures ทําใหตนทุนการสงออกสินคาไทยสูงขึ้น และกระทบ
ตอฐานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก แมวาทุกประเทศที่ขายสินคาใหแกเยอรมนี
ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด และเบลเยี่ยมตองเสียตนทุนการสงออกเพิ่มขึ้นเสมอเหมือนกัน และกลาว
ไดวา ไมมีการเสียเปรียบซึ่งกันและกัน แตฐานะการแขงขันสัมพัทธยังคงแปรเปลี่ยนไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาพื้นเมือง การผลักภาระการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑไปใหแกผูสงออก
ทํ าใหสินคาที่ผลิตในประเทศทั้งสี่อยูในฐานะที่จะแขงขันกับสินคาออกไดมากขึ้น จนอาจทําให
การนําเขาลดลง นอกจากนี้ ประเทศผูสงออกแตละประเทศมีเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ
และในการกําจัดกากขยะที่มีความกาวหนาแตกตางกัน ความแตกตางในดานเทคโนโลยีมีผลโดย
ตรงตอตนทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทายที่สุดกระทบตอความไดเปรียบดานตนทุนโดย
เปรียบเทียบ (comparative cost advantage)
เมื่อมีการจุดพลุบังคับใช Green Dot Measures ในสหภาพยุโรป แมจะเริ่มตน
เพียง 4 ประเทศ แตก็เปนที่คาดไดวาจะตองแผขยายปกคลุมทั่วสหภาพยุโรปในภายหลัง ประเทศ
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ในโลกที่สาม ดังเชนประเทศไทยจะวางเฉยนิ่งดูดายและปลอยใหประเทศมหาอํานาจเอาเปรียบ
เห็นจะไมได ถึงคราวที่ตองพิจารณาผลักภาระการกําจัดกากขยะบรรจุภัณฑไปใหแกผูสงออกบาง
หากไทยยังคงตองการเดินบนเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ
การสงออก (Export-oriented Industrialization) ตอไป นอกจากจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธํารงการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลกแลว ยังตองใสใจ
ตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย การปรับตัวเพื่อสนองตอบตอระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่กําลังแปรเปลี่ยนไปนับเปนเรื่องสําคัญยิ่ง หากการปรับตัวไมทันการณ สินคา
ไทยก็ยากที่จะแขงขันในตลาดโลกได
โลกกํ าลังแปรเปลี่ยนไปในทางที่ใหความสําคัญแกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม ากขึ้ น บรรทั ด ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มกํ าลั ง มี บ ทบาทในการจั ด ระเบี ย บ
เศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คําถามพื้นฐานมีอยูวา สังคมเศรษฐกิจไทยควรจะตั้งรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร ?
นักเศรษฐศาสตรชาตินิยมมักจะโจมตีการกํ าหนดบรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม
ในการคาระหวางประเทศวาเปนรูปแบบหนึ่งของการกีดกันการคา แตการโจมตีเชนนี้หาประโยชน
อั นใดมิไดในเมื่อประเทศมหาอํ านาจประสบความสํ าเร็จในการผลักดันใหมีขอตกลงพหุภาคี
วาดวยสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreement = MEA) ในองคการการคาโลก
(WTO) หากตองการตอสูในองคการการคาโลกวา การกํ าหนดบรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม
ขัดตอกฎขอบังคับของ WTO ก็ตองมีผูชํานัญการในดานกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อ
ยื่นฟองตอ WTO แตกวาที่จะมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอพิพาทก็กินเวลานานนับป และตองสูญเสีย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวางนั้น ในประการสําคัญ การผลักดันใหจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศโดยใหความสําคัญแกบรรทัดฐานดนสิ่งแวดลอมนั้นหาไดหยุดอยูกับที่
ไม หากแตรุดหนาตอไปเรื่อยๆ ดวยแรงผลักดันของขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
นักเศรษฐศาสตรมนุษยนิยมมีความเห็นที่แตกตางกันออกไป โดยใหความสําคัญ
แกผลประโยชนของมนุษยโลกยิ่งกวาผลประโยชนของประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะ ตาม
ทัศนะของสํานักความคิดนี้ ประเทศตางๆควรจะรวมมือรวมใจในการแปรมนุษยโลกใหกลายเปน
โลกสีเขียว ในการนี้จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบวนทั ศ น เ กี่ ย วกั บยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา โดยให ค วามสํ าคั ญ แก ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
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(sustainable development) เปนดานหลัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตองแปรเปลี่ยนเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ในเมื่ อ บรรทั ด ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มกํ าลั ง กลายเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ หนทางที่จะธํารงฐานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาด
โลกก็แตโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน การเลือกใชเทคโนโลยีที่
‘สะอาด’ ไมสรางปญหามลภาวะและมีกระบวนการกําจัดกากของเสีย รวมตลอดจนการผลิต
สินคาใหไดมาตรฐาน ISO 14000
แมวาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตดังกลาวขางตนนี้จะทําใหตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น และอาจทํ าใหสินคาบางชนิดสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) จนมิอาจสงออกตอไปได แตเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ประเทศตางๆตอง
ปรับโครงสรางการผลิตตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทายที่สุด
แลว การชิงปรับโครงสรางการผลิตกอนประเทศอื่นๆ แมจะตองมีตนทุนที่ตองเสีย ยอมมีผล
ดุจดังการชวงชิงความไดเปรียบ โดยที่ความเสียเปรียบตกแกผูปรับโครงสรางทีหลัง (The Latecomer)

