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บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมกับการคาระหวางประเทศ
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บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมกํ าลังมีบทบาทในการคาระหวางประเทศมากขึ้น
ทุกที ลาสุดสมาชิกสหภาพยุโรปรวม 4 ประเทศ อันประกอบดวยเยอรมนี ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม และ 
เนเธอรแลนด ประกาศบังคับใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เรียกวา Green Dot Measures ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบขององคการการคาโลก (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2539)

Green Dot Measures เปนมาตรการที่กํ าหนดใหผูสงออกเปนผูรับภาระในการ
กํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑ การรับภาระดังกลาวกระทํ าได 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือ ผูสงออก 
เปนผูขนกากขยะบรรจุภัณฑกลับประเทศของตน สวนรูปแบบที่สองกํ าหนดใหผูสงออกจายเงิน 
คากํ าจัดขยะบรรจุภัณฑแกประเทศผูนํ าเขาทั้งสี่

เหตุที่ประเทศสมาชิกทั้งสี่ของสหภาพยุโรปตองการผลักภาระการกํ าจัดกากขยะ
บรรจุภัณฑไปใหแกผู สงออก ก็เพราะวาการกํ าจัดกากขยะดังกลาวนี้สรางภาระทางดาน 
งบประมาณแกประเทศเหลานี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆจึงตองการผลักภาระไปใหแกผูสงออก เมื่อผูสงออก
ตองรับภาระการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑเอง ผูสงออกยอมตองเสนอขายสินคาออกของตน 
ในราคาที่สูงขึ้น โดยที่ราคาที่เสนอขายตองสะทอนถึงตนทุนการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑดวย  
หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร Green Dot Measures มีขอสนับสนุนทางทฤษฎี 
หานอยไม เพราะไมมีเหตุผลที่จะใหสังคมโดยสวนรวมเปนผูรับภาระในการกํ าจัดกากขยะอันเกิด
จากการซื้อขายสินคาเอกชน ผูซื้อและผูขายสมควรที่จะตองรับภาระดังกลาวนี้เอง สวนภาระ 
จะตกแกใครยอมข้ึนอยูกับอํ านาจตอรองของแตละฝาย

ผูนํ าประเทศโลกที่สามมิไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของ Green Dot 
Measures หากแตโจมตีวา Green Dot Measures เปนรูปแบบที่แอบแฝงของการกีดกันการคา 
และถือไดวาเปนการสรางทํ านบกีดขวางการคาที่มิใชกํ าแพงภาษี (Non-tariff Barriers) ผูนํ า 
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 
สํ าคัญ การบังคับใช Green Dot Measures มิไดมีการปฏิบัติอยางลํ าเอียง เพราะมิไดบังคับใช 
กับสินคาเฉพาะประเภท และ/หรือบังคับใชกับสินคาจากบางประเทศเทานั้น หากแตเปน 
มาตรการที่บังคับใชกับสินคาทุกประเภทจากทุกประเทศโดยเสมอเหมือนกัน

ขอที่นาประหลาดใจก็คือ ทั้งๆที่สมาชิกทั้งสี่แหงสหภาพยุโรปแจงใหประเทศคูคา
ทราบวาจะบังคับใช Green Dot Measures แตผูที่เกี่ยวของในประเทศไทยหามีผูใดสนใจไม  
ทั้งนี้ไมปรากฏวามีรายงานจากเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยประจํ าองคการการคาโลก มิไย 
ตองกลาวถึงอาการเฉยเมยของเจาหนาที่ระดับสูงในกรุงเทพฯ แมแตสภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทยเมื่อไดรับแจงเรื่องนี้ก็มิไดมีอาการตระหนกจนถึงขั้นกดดันใหรัฐบาลไทยทักทวง
สมาชิกสหภาพยุโรปเหลานั้น หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา เพราะเหตุที่จดหมายแจงเรื่องการ
บังคับใช Green Dot Measures เขียนเปนภาษาเยอรมัน เมื่อหาคนอานภาษาเยอรมันมิได ก็เลย
ไมมีใครเก็บมาใสใจ

แต Green Dot Measures ทํ าใหตนทุนการสงออกสินคาไทยสูงขึ้น และกระทบ
ตอฐานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก แมวาทุกประเทศที่ขายสินคาใหแกเยอรมนี  
ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และเบลเยี่ยมตองเสียตนทุนการสงออกเพิ่มข้ึนเสมอเหมือนกัน และกลาว 
ไดวา ไมมีการเสียเปรียบซึ่งกันและกัน แตฐานะการแขงขันสัมพัทธยังคงแปรเปลี่ยนไป เมื่อ 
เปรียบเทียบกับสินคาพื้นเมือง การผลักภาระการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑไปใหแกผูสงออก  
ทํ าใหสินคาที่ผลิตในประเทศทั้งสี่อยูในฐานะที่จะแขงขันกับสินคาออกไดมากขึ้น จนอาจทํ าให 
การนํ าเขาลดลง นอกจากนี้ ประเทศผูสงออกแตละประเทศมีเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ 
และในการกํ าจัดกากขยะที่มีความกาวหนาแตกตางกัน ความแตกตางในดานเทคโนโลยีมีผลโดย
ตรงตอตนทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทายที่สุดกระทบตอความไดเปรียบดานตนทุนโดย 
เปรียบเทียบ (comparative cost advantage)

เมื่อมีการจุดพลุบังคับใช Green Dot Measures ในสหภาพยุโรป แมจะเริ่มตน
เพียง 4 ประเทศ แตก็เปนที่คาดไดวาจะตองแผขยายปกคลุมทั่วสหภาพยุโรปในภายหลัง ประเทศ
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ในโลกที่สาม ดังเชนประเทศไทยจะวางเฉยนิ่งดูดายและปลอยใหประเทศมหาอํ านาจเอาเปรียบ
เห็นจะไมได ถึงคราวที่ตองพิจารณาผลักภาระการกํ าจัดกากขยะบรรจุภัณฑไปใหแกผูสงออกบาง

หากไทยยังคงตองการเดินบนเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ 
การสงออก (Export-oriented Industrialization) ตอไป นอกจากจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธํ ารงการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลกแลว ยังตองใสใจ 
ตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย การปรับตัวเพื่อสนองตอบตอระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่กํ าลังแปรเปลี่ยนไปนับเปนเรื่องสํ าคัญยิ่ง หากการปรับตัวไมทันการณ สินคา 
ไทยก็ยากที่จะแขงขันในตลาดโลกได

โลกกํ าลังแปรเปลี่ยนไปในทางที่ใหความสํ าคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมกํ าลังมีบทบาทในการจัดระเบียบ 
เศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา สังคมเศรษฐกิจไทยควรจะตั้งรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร ?

นักเศรษฐศาสตรชาตินิยมมักจะโจมตีการกํ าหนดบรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม 
ในการคาระหวางประเทศวาเปนรูปแบบหนึ่งของการกีดกันการคา แตการโจมตีเชนนี้หาประโยชน
อันใดมิไดในเมื่อประเทศมหาอํ านาจประสบความสํ าเร็จในการผลักดันใหมีขอตกลงพหุภาคี 
วาดวยสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreement = MEA) ในองคการการคาโลก 
(WTO) หากตองการตอสูในองคการการคาโลกวา การกํ าหนดบรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม 
ขัดตอกฎขอบังคับของ WTO ก็ตองมีผูชํ านัญการในดานกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อ 
ยื่นฟองตอ WTO แตกวาที่จะมีคํ าวินิจฉัยเกี่ยวกับขอพิพาทก็กินเวลานานนับป และตองสูญเสีย 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวางนั้น ในประการสํ าคัญ การผลักดันใหจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศโดยใหความสํ าคัญแกบรรทัดฐานดนสิ่งแวดลอมนั้นหาไดหยุดอยูกับที่
ไม หากแตรุดหนาตอไปเร่ือยๆ ดวยแรงผลักดันของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  
ธรรมชาติ

นักเศรษฐศาสตรมนุษยนิยมมีความเห็นที่แตกตางกันออกไป โดยใหความสํ าคัญ
แกผลประโยชนของมนุษยโลกยิ่งกวาผลประโยชนของประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะ ตาม
ทัศนะของสํ านักความคิดนี้ ประเทศตางๆควรจะรวมมือรวมใจในการแปรมนุษยโลกใหกลายเปน
โลกสีเขียว ในการนี้จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กระบวนทัศน เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหความสํ าคัญแกการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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(sustainable development) เปนดานหลัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตองแปรเปลี่ยนเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ในเมื่อบรรทัดฐานด านสิ่งแวดล อมกํ  าลังกลายเป นป จจัยสํ  าคัญในการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ หนทางที่จะธํ ารงฐานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาด
โลกก็แตโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน การเลือกใชเทคโนโลยีที่ 
‘สะอาด’ ไมสรางปญหามลภาวะและมีกระบวนการกํ าจัดกากของเสีย รวมตลอดจนการผลิต 
สินคาใหไดมาตรฐาน ISO 14000

แมวาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตดังกลาวขางตนนี้จะทํ าใหตนทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน และอาจทํ าใหสินคาบางชนิดสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) จนมิอาจสงออกตอไปได แตเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ประเทศตางๆตอง 
ปรับโครงสรางการผลิตตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทายที่สุด
แลว การชิงปรับโครงสรางการผลิตกอนประเทศอื่นๆ แมจะตองมีตนทุนที่ตองเสีย ยอมมีผล 
ดุจดังการชวงชิงความไดเปรียบ โดยที่ความเสียเปรียบตกแกผูปรับโครงสรางทีหลัง (The Late-
comer)
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