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Environmental Unilateralism
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือพิมพไทยพากันรองไชโยโหรอง เมื่อรายงานขาวกรณีขอพิพาทเรื่องกุง
ทะเลระหวางไทยและพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา เมื่อกลางเดือน ตุลาคม 2541 โดยมิไดพิจารณา
ขอวินิจฉัยขององคการการคาโลกโดยถองแท
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุมครองพันธุสัตวและพันธุพืช เพื่อปองกันการสูญพันธุ
มาตั้งแตป 2516 ที่เรียกวา The Endangered Species Act of 1973 ตอมาในป 2532 รัฐสภา
อเมริกันบัญญัติกฎหมายหามนําเขากุงและผลิตภัณฑกุงจากประเทศที่ทําการประมงดวยวิธีการที่
ทําใหเตาทะเลเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการใชอวนจับกุง ซึ่งทําใหเตาทะเลติดอวนมา
ดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม South Pacific Drift Net Convention รัฐสภาสหรัฐอเมริกันไดบังคับ
ใชกฎหมายลักษณะนี้กับชาวประมงอเมริกันมากอนแลวในป 2531
อยางไรก็ตาม รัฐบาลอเมริกันยังคงปลอยใหมีการนําเขากุงทะเลโดยเสรี Earth
Island Institute ซึ่งเปนองคกรอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลทางการ
เมืองในสหรัฐอเมริกา ยื่นฟองกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยตอศาลการคา
ระหวางประเทศ(Court of International Trade) แหงสหรัฐอเมริกาในป 2535 ในขอหาละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานตามกฎหมาย ศาลการคาแหงสหรัฐอเมริกาพิพากษาในเดือน
ธันวาคม 2538 วา รัฐบาลอเมริกันมีความผิดตามฟอง และตอมามีคําพิพากษาหามนําเขากุง
ทะเลจากประเทศตางๆรวม 56 ประเทศ ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป
การห า มนํ าเขา กุ ง ทะเลของสหรัฐอเมริกากระทบตอการสงออกของไทยมาก
เพราะกุงเปนสินคาออกรายการสําคัญ กรมประมงแนะนําใหชาวประมงไทยปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกัน ดวยการติดตั้งอุปกรณที่เรียกวา TEDs (= Turtle Exclusion Devices) เขากับเครื่องมือ
ในการจับกุง เพือ่ ใหเตาทะเลมีชองทางหลุดรอดจากแหอวนได ผลการดําเนินการดังกลาวนี้ทําให
รัฐบาลอเมริกันยอมรับวา ชาวประมงไทยมีมาตรการอนุรักษพันธุเตาทะเลเทียมเทาชาวประมง
อเมริกนั และยอมใหสงออกกุงทะเลไปสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539
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อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยไมแนใจทาทีของรัฐบาลอเมริกัน จึงรวมกับรัฐบาล
มาเลเซีย อินเดีย และปากีสถาน ยืน่ ฟองตอองคการการคาโลก เพื่อใหพิจารณาวา มาตรการการ
หามนําเขากุงทะเลของรัฐบาลอเมริกันขัดตอกฎขอบังคับขององคการการคาโลกหรือไม
องคการการคาโลกแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้
ในเดือนกุมภาพันธ 2540 ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา
มาตรการการหามนําเขากุงทะเลของสหรัฐอเมริกาขัดตอมาตรา 11 และไมเขาขายขอยกเวนตาม
มาตรา 20 ของ GATT/WTO รัฐบาลอเมริกันโดยสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา(USTR) ยื่น
อุทธรณคาวิ
ํ นิจฉัย องคการการคาโลกพิจารณาคําอุทธรณ และตอมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2541
คณะกรรมการพิจารณาคําอุทธรณ (WTO Appellate Body) มีขอ วินิจฉัยเกี่ยวกับคําอุทธรณของ
รัฐบาลอเมริกัน
องคก ารการค า โลกวินิจฉัย วา รัฐบาลอเมริกันมีการปฏิบัติอยางลํ าเอียงกับ
ประเทศคูคา ซึ่งขัดตอกฎขอบังคับของ GATT/WTO ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันกําหนดใหไทย
มาเลเซีย อินเดีย และปากีสถานตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกันภายในกําหนดเวลา 3 เดือน
กลับกําหนดใหประเทศอื่นๆยึดกรอบเวลา 3 ป ภายใตกรอบของ GATT/WTO การปฏิบัติอยาง
ลําเอียงเชนนี้มิอาจกระทําได
แตองคการการคาโลกมีขอวินิจฉัยอีกประการหนึ่งวา การกําหนดเงื่อนไขการ
นําเขาโดยอางอิงเหตุผลในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องที่ประเทศภาคี
สามารถกระทํ าได รัฐบาลอเมริกันกลาวอางตลอดเวลาวา มาตรการการหามนําเขากุงทะเล
สอดคลองกับขอยกเวนตามมาตรา 20 แหง GATT/WTO ซึง่ ระบุวา ประเทศภาคีสามารถกําหนด
เงือ่ นไขการนําเขาเพื่อปกปองคุมครองชีวิตมนุษย สัตว และพืชได
คํ าวินิจฉัยขององคการการคาโลกดังที่สรุปขางตนนี้ปรากฏในรายงานขาวของ
สํานักขาวรอยเตอร(The Nation, October 14, 1998) แตหนังสือพิมพภาษาไทยบางฉบับนําเสนอ
ขาวนี้โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึง่ กอใหเกิดความเขาใจผิดอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก มีความเขาใจผิดวา ไทยเปนฝายมีชัยในกรณีพิพาทเรื่องกุงทะเล
แททจี่ ริงแลว ไทยเปนฝายมีชัยตามขอวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2541 อยางชัดเจน แตขอวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2541
ไดแบงปน 'ชัยชนะ' ทัง้ แกฝายไทยและพันธมิตร และแกฝายสหรัฐอเมริกาดวย
ประการที่สอง มีความเขาใจผิดวา สหรัฐอเมริกาจักตองยกเลิกกฎหมายหามนํา
เขากุง ทะเล แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณ
ระบุอยางชัดเจนวา การกําหนดเงื่อนไขการนําเขาโดยอางอิงเหตุผลเรื่องสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
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ขอยกเวนตามมาตรา 20 แหง GATT/WTO ดังนัน้ การหามนําเขากุงจากประเทศที่ทําการประมง
ดวยวิธีการที่ทําใหเตาทะเลเสียชีวิต จึงเปนไปตามขอยกเวนดังกลาวนี้ เพียงแตรัฐบาลอเมริกัน
มิอาจบังคับใชมาตรการดังกลาวนี้อยางลําเอียงเทานั้น
ประการที่สาม มีความเขาใจผิดวา ภายหลังขอวินิจฉัยขององคการการคาโลก
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2541 ไทยสามารถสงออกกุงทะเลไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอยางฮวบฮาบ
แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม ตลอดระยะเวลาที่องคการการคาโลกกําลังพิจารณาขอพิพาทนี้
ไทยยังคงสงกุง ทะเลเปนสินคาออกไปยังสหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชยรายงานวา ในป 2540
ไทยสงออกกุงแชแข็งไปยังสหรัฐอเมริกามูลคา 14,516 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.4 ของมูลคา
กุง สงออกรวม และในชวง 8 เดือนแรกของป 2541 มูลคาการสงออกกุงแชแข็งไปสหรัฐอเมริกาตก
ประมาณ 12,647 ลานบาท(มติชน ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2541) เหตุที่กุงไทยยังสามารถสงออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาไดตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ เปนเพราะชาวประมงไทยยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกัน ดวยการติดอุปกรณ TEDs เขากับเครื่องมือจับกุง เพื่อใหเตาทะเลมีชองทางเล็ดรอดออก
จากแหอวนได ภายหลังขอวินิจฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก หากชาวประมง
ไทยไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายอเมริกัน กุงไทยจะตองถูกรัฐบาลอเมริกันเลนงานอีกคํารบหนึ่ง กุงไทย
จะสงเปนสินคาออกไปยังสหรัฐอเมริกาไดตราบเทาที่ชาวประมงไทยยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย
อเมริกนั ขอวินจิ ฉัยขององคการการคาโลกหาไดมีผลในการเพิ่มพูนการสงออกกุงทะเลไปยังสหรัฐ
อเมริกาไม
ขอวินจิ ฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก ในดานหนึ่งเปนชัยชนะ
ของขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากองคการการคาโลกยอมใหมี
การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศโดยอิงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม นับเปนชัยชนะกาวสําคัญ
ของขบวนการ Greening the GATT/WTO หรืออีกนัยหนึ่ง การทําให GATT/WTO มี 'สีเขียว'
หรือคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International
NGOs) ยังไดชยั ชนะจากขอวินิจฉัยครั้งนี้อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ การที่องคการการคาโลกยอมรับ
บันทึกความเห็นจากสาธารณชน โดยที่แตเดิมยอมรับเฉพาะบันทึกเอกสารจากรัฐบาลประเทศคู
กรณีเทานัน้ มติดังกลาวนี้ทําใหกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Dispute Settlement Mechanism)
ขององคการการคาโลกมีลักษณะเปดกวางมากขึ้น
ในอีกดานหนึ่ง ขอวินิจฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ขององคการการคาโลก มีผล
ในการสงเสริมกระแสเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม(Environmental Unilateralism) อันมีสหรัฐ
อเมริกาเปนหัวโจก
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รัฐบาลอเมริกันอาศัย Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเอกภาคีนิยม (Unilateral) ดวยการตั้งตัวเปนโจทกกลาวหา
ประเทศคูคาวามีการคาที่ไมเปนธรรม(unfair trade) พรอมทัง้ ตั้งตัวเปนทนายไตสวนมูลฟอง และ
ทายที่สุดตั้งตัวเปนผูพิพากษากําหนดบทลงโทษประเทศคูคา แทนที่รัฐบาลอเมริกันจะยื่นเรื่องให
GATT/WTO ไกลเกลีย่ ขอพิพาท อันเปนไปตามหลักการพหุภาคีนิยม(Multilateralism) กลับตั้งตัว
เปนโจทกเอง ไตสวนโดยไมฟงคําใหการของประเทศคูคา และพิพากษาเอง อันเปนหลักการ
เอกภาคีนิยมของ 'นักเลงโต'
รัฐบาลอเมริกันนําหลักการเอกภาคีนิยมไปเชื่อมโยงกับเหตุผลดานสิ่งแวดลอม
กลายเปนหลักการเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) รัฐบาลอเมริกัน
อางอิงหลักการดังกลาวนี้ในการลงโทษประเทศคูคาที่กอปญหาดานสิ่งแวดลอม หรือทําลายพันธุ
พืชพันธุสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ การลงโทษประเทศผูสงออกกุงทะเลที่ทําการประมงดวยวิธีการที่
ทําใหเตาทะเลเสียชีวิต มิใชตัวอยางของลัทธิเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอมกรณีแรก กอนหนานี้ใน
ป 2533 รัฐบาลอเมริกันหามนําเขาปลาทูนากระปองจากเม็กซิโก เวเนซูเอลา และหมูเกาะ
Vanuata ดวยขอกลาวหาวา ประเทศเหลานี้จับปลาทูนาดวยวิธีการที่มีผลในการทําลายพันธุ
ปลาโลมา ซึ่งขัดตอ U.S. Marine Mammal Protection Act of 1972
ขอวินจิ ฉัยวันที่ 12 ตุลาคม 2541 เปดชองใหกระแสเอกภาคีดานสิ่งแวดลอม
เติบโต รัฐบาลอเมริกันสามารถอางอิงขอวินิจฉัยดังกลาวนี้ในการจํากัดการนําเขาสินคาบางชนิด
จากบางประเทศ โดยกลาวอางวา กระบวนการผลิตสินคาดังกลาวทํ าลายสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ณ บัดนี้ บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอมคืบคลานเขาสูระเบียบการคาระหวาง
ประเทศมากขึน้ ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการผลักดันขององคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ขอใหสังเกต
ดวยวา Earth Island Institute มิไดมบี ทบาทเฉพาะแตการผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานกุง
ทะเลจากประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และปากีสถาน ในป 2539 เทานั้น หากยังมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันแลนงานปลาทูนากระปองจากเม็กซิโกในป 2533 อีกดวย
หนทางที่สังคมเศรษฐกิจไทยจะสามารถยืนหยัดในสังคมเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ในทามกลางการเติบใหญของขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติได ก็แตโดย
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิดทั้งในระบบ
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

