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Environmental Unilateralism

       รังสรรค ธนะพรพันธุ

หนังสือพิมพไทยพากันรองไชโยโหรอง เมื่อรายงานขาวกรณีขอพิพาทเรื่องกุง
ทะเลระหวางไทยและพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา เมื่อกลางเดือน ตุลาคม 2541  โดยมิไดพิจารณา
ขอวนิิจฉัยขององคการการคาโลกโดยถองแท

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุมครองพันธุสัตวและพันธุพืช เพื่อปองกันการสูญพันธุ
มาตั้งแตป 2516  ที่เรียกวา The Endangered Species Act of 1973  ตอมาในป 2532 รัฐสภา
อเมริกันบัญญัติกฎหมายหามนํ าเขากุงและผลิตภัณฑกุงจากประเทศที่ทํ าการประมงดวยวิธีการที่
ทํ าใหเตาทะเลเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการใชอวนจับกุง ซึ่งทํ าใหเตาทะเลติดอวนมา
ดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม South Pacific Drift Net Convention รัฐสภาสหรัฐอเมริกันไดบังคับ
ใชกฎหมายลักษณะนี้กับชาวประมงอเมริกันมากอนแลวในป 2531

อยางไรก็ตาม รัฐบาลอเมริกันยังคงปลอยใหมีการนํ าเขากุงทะเลโดยเสรี Earth 
Island Institute ซึ่งเปนองคกรอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลทางการ
เมืองในสหรัฐอเมริกา ยื่นฟองกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยตอศาลการคา
ระหวางประเทศ(Court of International Trade) แหงสหรัฐอเมริกาในป 2535 ในขอหาละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานตามกฎหมาย  ศาลการคาแหงสหรัฐอเมริกาพิพากษาในเดือน
ธนัวาคม 2538 วา  รัฐบาลอเมริกันมีความผิดตามฟอง และตอมามีคํ าพิพากษาหามนํ าเขากุง
ทะเลจากประเทศตางๆรวม 56 ประเทศ ทั้งนี้นับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป

การหามนํ าเขากุ งทะเลของสหรัฐอเมริกากระทบตอการสงออกของไทยมาก 
เพราะกุงเปนสินคาออกรายการสํ าคัญ กรมประมงแนะนํ าใหชาวประมงไทยปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกัน ดวยการติดตั้งอุปกรณที่เรียกวา TEDs (= Turtle Exclusion Devices) เขากับเครื่องมือ
ในการจบักุง เพือ่ใหเตาทะเลมีชองทางหลุดรอดจากแหอวนได ผลการดํ าเนินการดังกลาวนี้ทํ าให
รัฐบาลอเมริกันยอมรับวา ชาวประมงไทยมีมาตรการอนุรักษพันธุเตาทะเลเทียมเทาชาวประมง
อเมริกนั และยอมใหสงออกกุงทะเลไปสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539
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อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยไมแนใจทาทีของรัฐบาลอเมริกัน จึงรวมกับรัฐบาล 
มาเลเซีย อินเดีย และปากสีถาน ยืน่ฟองตอองคการการคาโลก เพื่อใหพิจารณาวา มาตรการการ
หามน ําเขากุงทะเลของรัฐบาลอเมริกันขัดตอกฎขอบังคับขององคการการคาโลกหรือไม

องคการการคาโลกแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้ 
ในเดอืนกมุภาพันธ 2540  ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา  
มาตรการการหามนํ าเขากุงทะเลของสหรัฐอเมริกาขัดตอมาตรา 11  และไมเขาขายขอยกเวนตาม
มาตรา 20 ของ GATT/WTO  รัฐบาลอเมริกันโดยสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา(USTR) ยื่น
อุทธรณคํ าวินิจฉัย องคการการคาโลกพิจารณาคํ าอุทธรณ  และตอมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2541  
คณะกรรมการพิจารณาคํ าอุทธรณ (WTO Appellate Body) มขีอวินิจฉัยเกี่ยวกับคํ าอุทธรณของ
รัฐบาลอเมริกัน

องคการการคาโลกวินิจฉัยวา รัฐบาลอเมริกันมีการปฏิบัติอยางลํ าเอียงกับ
ประเทศคูคา  ซึ่งขัดตอกฎขอบังคับของ GATT/WTO  ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันกํ าหนดใหไทย   
มาเลเซีย อินเดีย  และปากสีถานตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกันภายในกํ าหนดเวลา 3 เดือน  
กลบัก ําหนดใหประเทศอื่นๆยึดกรอบเวลา 3 ป ภายใตกรอบของ GATT/WTO การปฏิบัติอยาง
ลํ าเอียงเชนนี้มิอาจกระทํ าได

แตองคการการคาโลกมีขอวินิจฉัยอีกประการหนึ่งวา การกํ าหนดเงื่อนไขการ 
นํ าเขาโดยอางอิงเหตุผลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องที่ประเทศภาคี
สามารถกระทํ าได รัฐบาลอเมริกันกลาวอางตลอดเวลาวา มาตรการการหามนํ าเขากุงทะเล 
สอดคลองกับขอยกเวนตามมาตรา 20 แหง GATT/WTO ซึง่ระบวุา ประเทศภาคีสามารถกํ าหนด
เงือ่นไขการนํ าเขาเพื่อปกปองคุมครองชีวิตมนุษย  สัตว  และพืชได

คํ าวินิจฉัยขององคการการคาโลกดังที่สรุปขางตนนี้ปรากฏในรายงานขาวของ 
สํ านักขาวรอยเตอร(The Nation, October 14, 1998) แตหนงัสอืพิมพภาษาไทยบางฉบับนํ าเสนอ 
ขาวนี้โดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึง่กอใหเกิดความเขาใจผิดอยางนอย 3 ประการ

ประการแรก มีความเขาใจผิดวา ไทยเปนฝายมีชัยในกรณีพิพาทเรื่องกุงทะเล  
แททีจ่ริงแลว ไทยเปนฝายมีชัยตามขอวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2541 อยางชัดเจน แตขอวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2541 
ไดแบงปน 'ชยัชนะ' ทัง้แกฝายไทยและพันธมติร  และแกฝายสหรัฐอเมริกาดวย

ประการที่สอง มคีวามเขาใจผิดวา สหรัฐอเมริกาจักตองยกเลิกกฎหมายหามนํ า
เขากุงทะเล แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณ
ระบอุยางชดัเจนวา การกํ าหนดเงื่อนไขการนํ าเขาโดยอางอิงเหตุผลเร่ืองสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ 
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ขอยกเวนตามมาตรา 20 แหง GATT/WTO  ดังนัน้  การหามนํ าเขากุงจากประเทศที่ทํ าการประมง 
ดวยวิธีการที่ทํ าใหเตาทะเลเสียชีวิต จึงเปนไปตามขอยกเวนดังกลาวนี้ เพียงแตรัฐบาลอเมริกัน 
มอิาจบงัคบัใชมาตรการดังกลาวนี้อยางลํ าเอียงเทานั้น

ประการที่สาม มีความเขาใจผิดวา ภายหลังขอวินิจฉัยขององคการการคาโลก 
เมือ่วนัที ่ 12 ตุลาคม 2541 ไทยสามารถสงออกกุงทะเลไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนอยางฮวบฮาบ 
แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม ตลอดระยะเวลาที่องคการการคาโลกกํ าลังพิจารณาขอพิพาทนี้ 
ไทยยงัคงสงกุงทะเลเปนสินคาออกไปยังสหรัฐอเมริกา  กระทรวงพาณิชยรายงานวา ในป 2540 
ไทยสงออกกุงแชแข็งไปยังสหรัฐอเมริกามูลคา 14,516 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.4 ของมูลคา 
กุงสงออกรวม และในชวง 8 เดือนแรกของป 2541 มูลคาการสงออกกุงแชแข็งไปสหรัฐอเมริกาตก
ประมาณ 12,647 ลานบาท(มติชน ฉบับวนัที ่14 ตุลาคม 2541) เหตุที่กุงไทยยังสามารถสงออกไป
ยงัสหรัฐอเมริกาไดตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้  เปนเพราะชาวประมงไทยยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกัน ดวยการติดอุปกรณ TEDs เขากบัเครื่องมือจับกุง เพื่อใหเตาทะเลมีชองทางเล็ดรอดออก
จากแหอวนได ภายหลังขอวินิจฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก หากชาวประมง
ไทยไมปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน กุงไทยจะตองถูกรัฐบาลอเมริกันเลนงานอีกคํ ารบหนึ่ง กุงไทย
จะสงเปนสินคาออกไปยังสหรัฐอเมริกาไดตราบเทาที่ชาวประมงไทยยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกนั ขอวนิจิฉัยขององคการการคาโลกหาไดมีผลในการเพิ่มพูนการสงออกกุงทะเลไปยังสหรัฐ
อเมริกาไม

ขอวนิจิฉัยวนัที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก ในดานหนึ่งเปนชัยชนะ 
ของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากองคการการคาโลกยอมใหมี
การจดัระเบยีบการคาระหวางประเทศโดยอิงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม นับเปนชัยชนะกาวสํ าคัญ
ของขบวนการ Greening the GATT/WTO  หรืออีกนยัหนึ่ง  การทํ าให GATT/WTO มี 'สีเขียว'
หรือคํ านึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น  องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International 
NGOs) ยงัไดชยัชนะจากขอวินิจฉัยครั้งนี้อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ การที่องคการการคาโลกยอมรับ
บันทึกความเห็นจากสาธารณชน โดยที่แตเดิมยอมรับเฉพาะบันทึกเอกสารจากรัฐบาลประเทศคู
กรณเีทานัน้ มติดังกลาวนี้ทํ าใหกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) 
ขององคการการคาโลกมีลักษณะเปดกวางมากขึ้น

ในอกีดานหนึ่ง ขอวินิจฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก มีผล 
ในการสงเสริมกระแสเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม(Environmental Unilateralism) อันมีสหรัฐ
อเมริกาเปนหัวโจก
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รัฐบาลอเมริกันอาศัย Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เปนพื้นฐานในการดํ าเนินนโยบายเอกภาคีนิยม (Unilateral)  ดวยการตั้งตัวเปนโจทกกลาวหา
ประเทศคูคาวามีการคาที่ไมเปนธรรม(unfair trade) พรอมทัง้ตั้งตัวเปนทนายไตสวนมูลฟอง และ
ทายที่สุดตั้งตัวเปนผูพิพากษากํ าหนดบทลงโทษประเทศคูคา แทนที่รัฐบาลอเมริกันจะยื่นเรื่องให 
GATT/WTO ไกลเกลีย่ขอพิพาท อันเปนไปตามหลักการพหุภาคีนิยม(Multilateralism) กลับต้ังตัว
เปนโจทกเอง ไตสวนโดยไมฟงคํ าใหการของประเทศคูคา และพิพากษาเอง อันเปนหลักการ 
เอกภาคีนิยมของ 'นกัเลงโต'

รัฐบาลอเมริกันนํ าหลักการเอกภาคีนิยมไปเชื่อมโยงกับเหตุผลดานสิ่งแวดลอม 
กลายเปนหลักการเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) รัฐบาลอเมริกัน
อางอิงหลักการดังกลาวนี้ในการลงโทษประเทศคูคาที่กอปญหาดานสิ่งแวดลอม หรือทํ าลายพันธุ
พืชพันธุสัตวที่กํ าลังจะสูญพันธุ การลงโทษประเทศผูสงออกกุงทะเลที่ทํ าการประมงดวยวิธีการที่
ท ําใหเตาทะเลเสียชีวิต มิใชตัวอยางของลัทธิเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอมกรณีแรก กอนหนานี้ใน
ป 2533 รัฐบาลอเมริกันหามนํ าเขาปลาทูนากระปองจากเม็กซิโก เวเนซูเอลา และหมูเกาะ
Vanuata ดวยขอกลาวหาวา ประเทศเหลานี้จับปลาทูนาดวยวิธีการที่มีผลในการทํ าลายพันธุ
ปลาโลมา ซึ่งขัดตอ U.S. Marine Mammal Protection Act of 1972

ขอวนิจิฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 เปดชองใหกระแสเอกภาคีดานสิ่งแวดลอม 
เติบโต รัฐบาลอเมริกันสามารถอางอิงขอวินิจฉัยดังกลาวนี้ในการจํ ากัดการนํ าเขาสินคาบางชนิด
จากบางประเทศ โดยกลาวอางวา กระบวนการผลิตสินคาดังกลาวทํ าลายสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ณ บัดนี้ บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมคืบคลานเขาสูระเบียบการคาระหวาง
ประเทศมากขึน้ ทัง้นีเ้ปนผลจากการผลักดันขององคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ขอใหสังเกต
ดวยวา Earth Island Institute มไิดมบีทบาทเฉพาะแตการผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานกุง
ทะเลจากประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และปากสีถาน ในป 2539 เทานั้น  หากยงัมีบทบาท
สํ าคญัในการผลกัดันใหรัฐบาลอเมริกันแลนงานปลาทูนากระปองจากเม็กซิโกในป 2533 อีกดวย

หนทางที่สังคมเศรษฐกิจไทยจะสามารถยืนหยัดในสังคมเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ในทามกลางการเติบใหญของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติได ก็แตโดย
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิดทั้งในระบบ 
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน
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