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1. บทน�า

ปญหาสิ่งแวดล้อมเปนปญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปจจุบัน	
ทั้งปญหาสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	 ระดับประเทศ	และระดับระหว่างประเทศ	
ทุกวันนี้	มีข่าวปญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	ไม่ว่าปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก	
(PM	2.5)	ปญหาขยะพลาสติก	ปญหาขยะในท้องทะเล	ปญหาอุณหภูมิโลกที่
เพิม่สูงขึน้	ปญหาความแห้งแล้ง	ปญหานํา้แขง็ขัว้โลกละลาย	และปญหาระดบั
นํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น	

ในทางเศรษฐศาสตรแล้ว	ปญหาสิง่แวดล้อมส่วนหนึง่เกดิจากผูผ้ลติและ
หรือผู้บริโภคตัดสินใจผลิตและบริโภคโดยไม่คํานึงถึงผลต่อบุคคลอื่น	 (Bown	
and	McCulloch,	 2005)	 ผู้ผลิตตัดสินใจโดยคํานึงถึงเฉพาะต้นทุนจากการ
ผลิตของตน	 ไม่คํานึงว่าการผลิตนั้นจะทําให้บุคคลอื่นในสังคมเดือดร้อนหรือ
ไม่	 มากน้อยเพียงใด	 หรือที่เรียกว่า	 ‘การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน’	
(Negative	Producion	Externalities)	ยกตัวอย่างเช่น	โรงงานผลิตสินค้าทิ้ง
นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตลงคูคลองสาธารณะ	 การทิ้งนํ้าเสียจาก
กระบวนการผลิตดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า	 ผู้ประกอบการไม่มีต้นทุน
บําบัดนํ้าเสียก่อนทิ้ง	 แต่กลับผลักภาระให้สังคมแบกรับปญหามลพิษทางนํ้า
จากการปล่อยนํ้าเสียดังกล่าวแทน	การผลิตที่คํานึงเฉพาะต้นทุนที่ผู้ประกอบ
การต้องแบกรับเอง	 โดยไม่คํานึงถึงต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับจากการผลิต

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาความตกลงว่าด้วยสินค้า

และบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ผูชวยศาสตราจารย สิทธิกร นิพภยะ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ดงักล่าว	ทาํให้ผูป้ระกอบการขยายปรมิาณการผลติมากเกนิกว่าระดบัการผลติ
ที่เหมาะสมของสังคม	 กล่าวคือ	 หากผู้ประกอบการต้องบําบัดนํ้าเสียก่อน
ทิ้ง	 ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการจะเพิ่มมากขึ้น	 ปริมาณการผลิตของ
ผู้ประกอบการก็จะลดลง	การปล่อยนํ้าเสียและปญหามลพิษทางนํ้าจึงลดลง

ปญหาสิ่งแวดล้อมมิได้เกิดข้ึนเฉพาะกับการผลิตท่ีทําให้บุคคลอื่น
เดือดร้อนเท่านั้น	 แต่ยังเกิดขึ้นกับการบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนด้วย
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า	 โดยคํานึงถึงเฉพาะประโยชนและค่าใช้
จ่ายจากการบริโภค	 มิได้คํานึงว่าการบริโภคสินค้าของตนนั้นจะทําให้บุคคล
อื่นในสังคมเดือดร้อนหรือไม่	 หรือที่เรียกกันว่า	 ‘การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่น
เดือดร้อน’	(Negative	Consumption	Externalities)	ยกตัวอย่างเช่น	ควัน
รถยนตฝุนละอองจากการใช้รถยนตบนท้องถนน	หากคนใช้รถยนตต้องรบัภาระ
บาํบดัไอเสยีรถยนตเอง	การใช้รถยนตกจ็ะมค่ีาใช้จ่ายทีเ่พิม่มากขึน้	คนกเ็ลอืก
ใช้รถยนตบนท้องถนนน้อยลง	ปญหามลพิษทางอากาศก็จะลดลง	

2. การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม

การค้าระหว่างประเทศมคีวามสมัพนัธกบัปญหาสิง่แวดล้อมทัง้	2	ด้าน	
ในด้านหนึง่ปญหาสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะปญหาสิง่แวดล้อมในระดบัโลก	ย่อม
ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ	อีกด้านหนึ่งการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อปญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน

2.1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมตอการคาระหวาง
ประเทศ

ปญหาส่ิงแวดล้อมระดับโลก	 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ	ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส่งผลให้เกดินํา้ท่วมและพายเุฮอรริเคน	อนัส่งผลต่อโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง
ระหว่างประเทศ	ทั้งการขนส่งทางอากาศ	 ทางทะเล	 และทางบก	 การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ใช้เปนอาหารมกัขนส่งทางทะเลและต้องขนส่งผ่าน
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จดุเชือ่มต่อการขนส่งโลกทีส่าํคัญ	ไม่ว่าจะเปนคลองปานามา	ช่องแคบมะละกา	
จุดเชื่อมต่อการขนส่งเหล่านี้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	 เช่น	 การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลที่
ส่งผลต่อการดําเนินการของท่าเรือ	(WTO,	2018)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนปญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ยงัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการผลติของประเทศต่างๆ	ยกตวัอย่าง
เช่น	 อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณนํ้าฝนที่ลดลงส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง	การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการผลติดงักล่าวย่อมส่งผลต่อรปูแบบ
การค้าระหว่างประเทศด้วย	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลและ
อณุหภูมยิงัส่งผลต่อแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตไิม่ว่าชายทะเลหรอืภูเขาหมิะ	
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เปลี่ยนสภาพไปย่อมส่งผลต่อการท่องเที่ยวซึ่ง
เปนการค้าบริการระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน	(WTO,	2018)

2.2 ผลการเปดเสรีการคาระหวางประเทศตอสิ่งแวดลอม
การค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อปญหาสิง่แวดล้อมอย่างน้อย	2	

ด้านคือ	ผลกระทบทางตรง	และผลกระทบทางอ้อม	

2.2.1 ผลกระทบทางตรง
ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อปญหา

สิ่งแวดล้อมโดยตรงนั้น	 การค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อปญหาสิ่งแวดล้อม
โดยตรงอย่างน้อย	 2	 ประการคือ	 (1)	 การขนส่งระหว่างประเทศ	 และ	
(2)	การค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสขนส่งขยะไปทิ้งในประเทศอื่น	

ในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศ	 การค้าระหว่างประเทศ	
โดยเฉพาะการค้าสินค้า	 จะต้องมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกิดข้ึน	 ไม่
ว่าจะเปนการขนส่งทางบกหรือการขนส่งทางนํ้า	การขนส่งระหว่างประเทศนี้
เปนกิจกรรมการผลิตทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปญหาสิ่งแวดล้อมทาง
อากาศ	การขนส่งทางทะเลได้ปล่อยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณคร่ึงหนึง่
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ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
จากการขนส่งท้ังหมด	ส่วนการขนส่ง
ทางถนนปล่อยกาซคารบอนไดออกไซด

ร้อยละ	40	การขนส่งทางอากาศปล่อย
กาซคารบอนไดออกไซดร ้อยละ	 6	 และการขนส่งทางรางปล่อยกาซ
คารบอนไดออกไซดร้อยละ	2	(WTO,	2018)	กาซคารบอนไดออกไซดเหล่านี้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

การค้าระหว่างประเทศนอกจากสร้างผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
จากการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศแล้ว	การค้าระหว่างประเทศทีเ่ปิดเสรเีพิม่
มากขึ้นยังเปิดโอกาสให้มีการขนย้ายขยะไปทิ้งในประเทศอื่น	เช่น	การนําเข้า
ขยะของประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทัง้ฟิลปิปินส	มาเลเซยี	กมัพชูา	และ
ไทย1 

2.2.2 ผลกระทบทางออม
นอกจากการค้าระหว่างประเทศส่งผลโดยตรงต่อสิง่แวดล้อมจาก

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเปิดโอกาสให้ขนขยะไปท้ิงในประเทศอืน่
แล้ว	การค้าระหว่างประเทศยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมด้วยเช่นกัน	ดังที่
กล่าวแล้วข้างต้นว่า	ปญหาสิง่แวดล้อมเกดิขึน้จากสาเหตปุระการหนึง่คอื	การ
ผลิตและการบริโภคที่มิได้คํานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น	 การค้าระหว่าง
ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการเปิดเสรีการค้าเองและความตกลงเปิดเสรี
ทางการค้าระดับภูมภิาคและระดับพหภุาคี	ทาํให้การผลติและการบรโิภคของ
ประเทศต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้นดังคํากล่าวที่ว่า	 “การค้าระหว่างประเทศเปน
กลจกัรขับเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกจิ	(Trade	as	an	engine	of	growth)”	
ในส่วนนี้	 การค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมอย่าง
น้อย	 3	 ทาง	 (Bown	 and	McCulloch,	 2005)	 คือ	 (1)	 ผลจากการขยาย

1	“ทําไมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเปน	“ถังขยะ”	ใบใหม่ของโลก”	https://themomentum.co/waste-

imported-to-asean-region/	(2/6/2562)	
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การผลิต	 (Scale	 Effect)	 (2)	 ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต	
(Composition	Effect)และ	(3)	ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต	
(Technical	Effect)

(1) ผลจากการขยายการผลิต
การค้ากบัต่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ	ขยายการผลติ

ได้เพ่ิมมากขึ้น	 ตลาดจําหน่ายสินค้าไม่จํากัดเฉพาะภายในประเทศอีกต่อไป	
ผูป้ระกอบการยงัสามารถผลติสนิค้าแล้วส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศได้ด้วย	
ด้วยเหตุที่ตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่กว่าตลาดภายในประเทศแล้ว	
ผูป้ระกอบการในประเทศจึงมโีอกาสขยายการผลติได้เพิม่มากข้ึน	อย่างไรก็ตาม	
การผลติโดยไม่คาํนงึถงึผลกระทบต่อบคุคลอืน่	ย่อมทาํให้การขยายขนาดการ
ผลิตจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศนี้นําไปสู่ปญหาด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น	

(2) ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
การค้าระหว่างประเทศทําให้ประเทศท่ีเข้าร่วมการค้าระหว่าง

ประเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต	 ประเทศที่เข้าร่วมการค้าระหว่าง
ประเทศจะมุง่ผลติและส่งออกสินค้าทีต่นเองมคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ	
(comparative	 advantage)	 และลดการผลิตแล้วนําเข้าสินค้าที่ตนเองขาด
ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ	การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลติโดยขยาย
การผลติสินค้าทีต่นเองมคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทียบ	และลดการผลติสนิค้า
ที่ตนเองขาดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนี้เองอาจสร้างปญหาสิ่งแวดล้อม
ได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า	 สินค้าท่ีขยายการผลิตและสินค้าที่ลดการผลิตภายหลัง
การค้าระหว่างประเทศนั้นก่อให้เกิดปญหาสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด	หาก
ภายหลังการค้าระหว่างประเทศ	 ทําให้มีการขยายการผลิตและการบริโภค
สินค้าที่ก่อให้เกิดปญหาสิ่งแวดล้อม	 การค้าระหว่างประเทศย่อมสร้างปญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศเพิ่มมากขึ้น	 ในทางตรงกันข้าม	 หากภายหลังการค้า
ระหว่างประเทศ	 ทําให้ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าท่ีก่อให้เกิดปญหา
สิ่งแวดล้อมลง	 การค้าระหว่างประเทศย่อมช่วยลดปญหาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศลง
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(3) ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 
การค้าระหว่างประเทศนอกจากทําให้ขยายและปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการผลติแล้ว	ยงัเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ	เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
การผลิตได้ด้วยเช่นกัน	 การนําเข้าอุปกรณลดปญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ผลิตต่างๆ	 ช่วยให้การผลิตสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง	 ผลด้านการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลตินีย่้อมช่วยลดหรอืแก้ไขปญหาด้านสิง่แวดล้อม
ได้ไม่มากก็น้อย

3. ความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตและการบริโภคที่มิได้คํานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นมีส่วน
สร้างปญหาส่ิงแวดล้อม	การแก้ไขปญหาสิง่แวดล้อมอนัเกิดจากความล้มเหลว
ของตลาดจากผลกระทบต่อบุคคลอื่นนี้อาจดําเนินการได้อย่างน้อย	 4	 ทาง
(Bown	and	McCulloch,	2005)	คือ	(1)	การทําให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคแบก
รับภาระต้นทนุทีเ่กิดกบับคุคลอืน่	(2)	การกาํหนดและคุ้มครองทรพัยสทิธอิย่าง
ชัดเจน	 (3)	 การกําหนดมาตรฐาน	 (Standard)	 และ	 (4)	 สินค้าและบริการ
สาธารณะ

การทําใหผูผลิตและผูบริโภคแบกรับภาระตนทุนที่เกิดกับบุคคลอื่น
แนวคิดการแก้ไขปญหาส่ิงแวดล้อมทางแรกคือ	 การทําให้ผู้ผลิตและ

ผูบ้รโิภคแบกรบัภาระต้นทนุทีเ่กดิกบับคุคลอืน่ด้วย	ดงัทีก่ล่าวแล้วข้างต้น	สาเหตุ
ปญหาส่ิงแวดล้อมประการหนึง่คอื	ผูผ้ลติไม่ได้แบกรบัภาระต้นทนุการผลติเอง
ทั้งหมด	 แต่ได้ผลักภาระต้นทุนการผลิตบางส่วนให้สังคมแบกรับ	 อาทิ	 การ
ปล่อยนํ้าเสียงลงในแม่นํ้าลําคลองสาธารณะ	หากเปนเช่นนี้แล้ว	วิธีการหนึ่งที่
จะทาํให้ผู้ประกอบการแบกรบัต้นทนุการผลติทัง้หมดหรอืคาํนงึถงึผลจากการ
ผลิตที่กระทบต่อบุคคลอื่นก็คือ	 การเก็บภาษีมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั้น	
เช่น	การเก็บภาษีนํ้าเสียที่ปล่อยโดยไม่บําบัดก่อน	เพื่อให้ผู้ประกอบการแบก
รับภาระการบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยสู่แม่นํ้าลําคลองสาธารณะ	 การเก็บภาษี
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มลพิษจากการผลิตนีจ้ะชว่ยให้ผู้ประกอบการคํานงึถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น
จากการผลิต	ในทาํนองเดยีวกนั	หากปญหาสิง่แวดล้อมเกดิข้ึนจากการบรโิภค
โดยมิได้คํานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นแล้ว	 เช่น	การใช้ถุงหิ้วพลาสติก	ทั้งที่
ถุงพลาสติกนั้นใช้เวลาการย่อยสลายตามธรรมชาติยาวนานและส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 การเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ย่อมทําให้
ผูบ้รโิภคมต้ีนทนุการบรโิภคสนิค้าน้ันมากขึน้	 แล้วเลอืกบรโิภคสนิค้าลดน้อยลง	
ในทางตรงกันข้าม	หากการผลิตและการบริโภคใดส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมแล้ว	
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคควรได้รบัประโยชนจากการผลติและการบรโิภคนัน้เพิม่มาก
ขึ้น	เพื่อขยายปริมาณการผลิตและการบริโภค	ในส่วนนี้	ภาครัฐอาจเข้ามาให้
เงินอุดหนุนการผลิตหรือการบริโภคที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	

การกําหนดและคุมครองทรัพยสิทธิอยางชัดเจน
การแก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมอีกแนวคิดหนึ่งคือ	การกําหนดทรัพยสิทธิ

หรือความเปนเจ้าของให้ชัดเจนว่า	 ฝายใดมีสิทธิหรือเปนเจ้าของ	 ยกตัวอย่าง
เช่น	 หากกําหนดให้นํ้าสะอาดเปนสิทธิของชุมชนโรงงานใดท่ีปล่อยนํ้าเสียลง
ไปในแม่นํ้าลําคลองย่อมละเมิดสิทธิของชุมชน	 หากโรงงานต้องการปล่อยนํ้า
เสีย	 โรงงานก็ต้องเจรจาขอซื้อสิทธิการปล่อยนํ้าเสียลงในแม่นํ้าลําคลองจาก
ชุมชน	 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อสิทธิปล่อยนํ้าเสียลงในแม่นํ้าลําคลองนี้	
จะทําให้โรงงานลดปริมาณการปล่อยน้ําเสียลงได้	 ในทางตรงกันข้าม	 หาก
กําหนดให้การปล่อยนํ้าเสียลงคูคลองสาธารณะเปนสิทธิหรือประโยชนที่
โรงงานได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายแล้ว	ชมุชนทีอ่าศยัอยูร่มิแม่นํา้ลาํคลอง
ก็ต้องเจรจาขอซื้อสิทธิดังกล่าว	 เพื่อให้โรงงานลดการปล่อยนํ้าเสียลง	 รายได้
จากการจําหน่ายสิทธิการปล่อยนํ้าเสียนี้	 โรงงานก็จะนําไปบําบัดนํ้าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําคลองสาธารณะ	

การกําหนดมาตรฐาน
แม้ว่าจะมีตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	

แต่การตดัสนิใจผลติหรอืบรโิภคเพือ่ลดปญหาสิง่แวดล้อมอาจไม่สามารถทําได้
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อย่างเต็มท่ี	 เน่ืองจากผู้ผลิตและผู้บริโภคขาดสารสนเทศเก่ียวกับผลกระทบ
จากการผลิตและการบรโิภคต่อสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้สารสนเทศเก่ียวกับผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและการบริโภคแล้ว	 การกําหนดมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมได้	

ดงัทีก่ล่าวแล้วข้างต้น	ปญหาสิง่แวดล้อมมสีาเหตหุนึง่จากการผลิตทีส่่ง
ผลกระทบต่อบุคคลอื่น	 การกําหนดมาตรฐานกระบวนการผลิต	 (Process	
Standard)	ซึ่งแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการผลิตว่าส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด	เพื่อให้สังคมทราบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การผลิตสินค้านั้น	ในส่วนของมาตรฐานกระบวนการผลิตนี้	สินค้าที่ผลิตตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิตอาจเหมือนหรือแตกต่างจากสินค้าท่ีมิได้ผลิตตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิตก็ได้	 ด้วยเหตุน้ี	 มาตรฐานกระบวนการผลิตจึง
จําแนกย่อยเปน	(1)	มาตรฐานกระบวนการผลติทีเ่ห็นจากลกัษณะทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ	คือ	สินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานกระบวนการผลิต	(Processes	and	
Production	Methods:	PPMs)	มลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างจากสนิค้าอืน่	
และ	 (2)	 มาตรฐานกระบวนการผลิตที่‘ไม่’เห็นได้จากลักษณะทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ	 (Non-product-related	PPMs)	คือ	 สินค้าที่ผลิตตามมาตรฐาน
กระบวนการผลติแล้ว	ไม่ได้แตกต่างจากสนิค้าอืน่	เช่น	เฟอรนเิจอรไม้ทีท่าํจาก
สวนปาไม้

ส่วนการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นนั้นการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ	 (Product	 Standard)	 ช่วยให้สารสนเทศแก่ผู้บริโภคทราบถึง
สรรพคุณของสินค้าได้ว่า	 การบริโภคสินค้าที่เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
นั้นไม่ได้สร้างปญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ถุงพลาสิกที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ

สินคาและบริการสาธารณะ
แม้ว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมจากลักษณะของการ

ผลิตและการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว	 แต่การแก้ไข
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ปญหาสิ่งแวดล้อมยังมีลักษณะปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ	 การเปน
สินค้าและบริการสาธารณะ	(Public	Goods	and	Services)	

สินค้าและบริการสาธารณะน้ีมีลักษณะ	 2	 ประการคือ	 (1)	 การไม่
สามารถกีดกันบุคคลอื่นจากการร่วมใช้ประโยชนได้	 (Non-excludable	
goods)	และ	(2)	ประโยชนทีไ่ด้รบัจากการบรโิภคสนิค้าและบรกิารของบคุคล
หนึ่ง	 ไม่ได้ทําให้ประโยชนที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการของบุคคล
อืน่ลดน้อยลง	(Non-rival	goods)	ลกัษณะทัง้สองประการดงักล่าวทาํให้ตลาด
ล้มเหลว	 (Market	 failure)	 ไม่มีบุคคลใดเข้ามาแก้ไขปญหาสาธารณะ	 มีแต่
เพียงบุคคลที่รอรับประโยชนจากการดําเนินการของบุคคลอื่น	โดยไม่ยอมรับ
ภาระค่าใช้จ่าย	(free-rider)	ยกตวัอย่างเช่น	หากโรงงานติดตัง้เครือ่งบาํบดันํา้
เสียก่อนปล่อยลงสูแ่ม่น้ําลาํคลองสาธารณะเพือ่แก้ไขปญหามลพษิทางนํา้จาก
การผลิต	สภาพนํ้าในแม่นํ้าลําคลองสาธารณะดีขึ้นกว่าเดิม	ปญหามลพิษทาง
นํ้าลดลง	 ประชาชนริมฝงแม่นํ้าลําคลองสาธารณะต่างได้รับประโยชน	 โดยท่ี
โรงงานที่ติดตั้งเครื่องบําบัดนํ้าเสียดังกล่าวไม่สามารถกีดกันประชาชนริมฝง
แม่นํ้าลําคลองเหล่าน้ันจากสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึนได้	 อีกท้ัง	 ประโยชนท่ี
ประชาชนรมิฝงแม่นํา้ลาํคลองได้รบัจากสภาพแวดล้อมทีด่ขีึน้นัน้	ก็ไม่ได้ทาํให้
ประชาชนริมฝงแม่นํ้าลําคลองครัวเรือนอื่นๆ	 ได้รับประโยชนลดน้อยลง	ด้วย
ลกัษณะดงักล่าว	การแก้ไขปญหาส่ิงแวดล้อมจึงมลีกัษณะเปนบรกิารสาธารณะ	
ไม่มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวจําหน่ายใน
ตลาด	ผู้ประกอบการเอกชนไม่สามารถเกบ็เงินจากผูไ้ด้รบัประโยชนจากสภาพ
แวดล้อมทีด่ขีึน้ได้	ด้วยเหตนุี	้การแก้ไขปญหาสิง่แวดล้อมจงึตกเปนหน้าทีห่นึง่
ของภาครัฐ	

แม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาแก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมอันมีลักษณะเปนสินค้า
และบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 แต่ปญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันมิได้จํากัดอยู่เฉพาะภายในอาณาเขตของประเทศหนึ่งประเทศใด
เท่านั้น	 ปญหาสิ่งแวดล้อมหลายปญหามีลักษณะเปนปญหาส่ิงแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนประเทศหนึ่งประเทศใด	 เช่น	 ปญหาหมอกควัน
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ข้ามประเทศ	 หรือแม้กระทั้งเปนปญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน
ในโลก	 เช่น	 ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ปญหาสิ่งแวดล้อมดัง
กล่าวนี้	 ไม่มีองคกรที่มีอํานาจเหนือรัฐหรือรัฐบาลกลางของโลก	 เข้ามาแก้ไข
ปญหาสิง่แวดล้อม	ความร่วมมอื	 (Cooperation)	 ระหว่างประเทศต่างๆ	จงึเปน
การผลติสนิค้าสาธารณะในระดับโลกวธิกีารหน่ึง	(Kaul,	Grunberg	and	Stern,	1999)

อย่างไรก็ตาม	การขาดสารสนเทศอาจทําให้ประเทศต่างๆ	ไม่สามารถ
ร่วมมือกันได้	หรือตกอยู่ใน	‘ภาวะคับขันของจําเลย’	(prisoner’s	dilemma)	
ยกตัวอย่างเช่น	หากการกําหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ	ส่ง
ผลให้ต้นทนุการผลติสนิค้าภายในประเทศเพิม่สงูขึน้	จนสญูเสยีความสามารถ
ในการแข่งขัน	 รวมทั้งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายไปลงทุนในประเทศที่มี
มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีห่ย่อนยานกว่า	(Pollution	haven)	แล้ว	ประเทศ
ต่างๆ	 อาจมักเลือกไม่กําหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศหรือ
กาํหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีห่ย่อนยานลง	(race-to-bottom)	ทัง้ทีห่าก
แต่ละประเทศร่วมกนักําหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม	กจ็ะทาํให้ทกุประเทศ
ได้รับประโยชนจากสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้	 สถาบันหรือ
องคการระหว่างประเทศจึงมีบทบาทเปนเวทีการเจรจาให้ประเทศต่างๆ	แลก
เปลี่ยนข้อมูล	 เพ่ือร่วมมือกันทําความตกลงด้านสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงเปนสินค้า
สาธารณะในระดับโลกขึ้น	(WTO,	2007)

3.1 ความตกลงการคาระดับพหุภาคี 
องคการการค้าโลกจัดต้ังขึ้นเมื่อป	 2538	 มีวัตถุประสงคประการหนึ่ง

คอื	การส่งเสรมิการเปิดเสรกีารค้าระหว่างประเทศ	ด้วยเหน็ว่าการค้าระหว่าง
ประเทศจะช่วยยกระดับความเปนอยู่ของประชาชน2

อย่างไรก็ตาม	 ในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ความตกลงภายใต้องคการการค้า
โลกโดยส่วนใหญ่กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมในฐานะรองหรือข้อยกเว้นการเปิดเสรี

2	 ความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการการค้าโลก	 (Marrakesh	 Agreement	 Establishing	 the	World	 Trade	

Organization)	<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm>
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การค้าระหว่างประเทศ	 (Charnovitz,	 2007)	 อาทิ	 การกําหนดเรื่องการ
คุ ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย	 สัตว 	 หรือพืช	 และการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติทีส่ามารถใช้ให้หมดไปได้ในข้อยกเว้นทัว่ไปของความตกลง
ทัว่ไปว่าด้วยภาษีศลุกากรและการค้า	(General	Agreement	on	Tariffs	and	
Trade	1994:GATT	1994)3	การกําหนดข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองชีวิตและ
สุขภาพของมนุษย	 สัตว	 หรือพืช	 ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ	
(General	 Agreement	 on	 Trade	 in	 Services:GATS)4	 การรับรองเรื่อง
สิง่แวดล้อมว่าเปนวตัถปุระสงคอนัชอบธรรมในการใช้มาตรการทีเ่ปนอปุสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า	 ตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	
(Agreement	on	Technical	Barriers	to	Trade:TBT)5	และการยกเว้นการ
จดทะเบยีนสิทธบิตัรสิง่ประดิษฐทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประโยชนสาธารณะและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม	ในความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า	 (Agreement	 on	 Trade-Related	 Aspects	 of	
Intellectual	Property	Rights:TRIPS)6 

ด้วยลักษณะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมดังกล่าว	 จึงทําให้
องคการการค้าโลกถูกวิพากษวิจารณเปนอย่างมากว่า	 เปนองคการที่มุ่งเรื่อง
การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ	 โดยละเลยการพิจารณาผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิง่	จากผลการพจิารณาข้อพพิาทต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
กับสิ่งแวดล้อม	เช่น	คดีกุ้งเต่า	(US	—	Shrimp)7	คดียางรถยนต	(Brazil	—	
Retreaded	Tyres)8	และคดีแร่ธาตุหายาก	(China	—	Rare	Earths)9 

3	ข้อ	20	(บ)ี	และ	(จ)ี	ความตกลง	GATT	1994	<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.

htm>

4	ข้อ	14	(บี)	ความตกลง	GATS	<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm>

5	ข้อ	2.2	ความตกลง	TBT	<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm>

6	ข้อ	27	ความตกลง	TRIPS	<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>

7	https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm

8	https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm

9	https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm
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3.2 ความตกลงเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
นอกจากความตกลงการค้าระดับพหุภาคีแล้ว	 ประเทศต่างๆ	 ยังได้

เจรจาความตกลงเปิดเสรีการค้าที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ในระดับ
ภูมิภาคและระดับทวิภาคอีกด้วย	

3.2.1 ภาพรวมบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมในความตกลงเปด
เสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี

การสํารวจบทบัญญัติของ	OECD	พบว่า	 บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมในความตกลงเปิดเสรีการค้ามักปรากฎใน	 (1)	 อารัมภบทของ
ความตกลง	 (2)	 การผนวกบทบัญญัติข้อยกเว้นทั่วไปของความตกลง	 GATT	
และความตกลง	GATS	ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไว้ในความตกลงเปิดเสรีการ
ค้า	เช่น	ข้อ	XX	ของความตกลง	GATT	และข้อ	XIV	ของความตกลง	GATS	
(3)	การยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	และไม่ผ่อนปรนกฎหมายด้าน
สิง่แวดล้อมเพือ่ดงึดูดการค้าและการลงทนุ	(4)	บทบัญญตัอิืน่ๆ	เช่น	ความร่วม
มือด้านสิ่งแวดล้อม	การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน	กระบวนการระงับ
ข้อพิพาท	ประเด็นสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน	และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความ
ตกลงด้านส่ิงแวดล้อมระดับพหุภาคี	 (Multilateral	 Environment	
Agreements:	MEAs)	 รวมถึงกลไกปฏิบัติตามความตกลง(Amaral	 Junior	
and	Mesquita,	2017:	399)	

บทบัญญัติเหล่านี้มักอยู่ในความตกลงหลัก	 (Main	 Text)	 หรือ
ความตกลงประกอบ	 (Side	Agreement)	 ในความตกลงหลักอาจมีการแยก
เปนบทเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือบทเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หรือการพัฒนาทางด้านสังคม	 บทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงเปิด
เสรีการค้าเหล่าน้ีมท้ัีงบทบญัญติัทีไ่ม่มผีลผกูพนัทางกฎหมายและท่ีมผีลผูกพนั
ทางด้านกฎหมาย

ทีผ่่านมา	บทบญัญตัด้ิานส่ิงแวดล้อมในความตกลงเปิดเสรกีารค้า
ระดับภมูภิาคและระดับทวภิาคมีแีนวโน้มทีส่าํคญั	เช่น	(1)	การขยายข้อยกเว้น
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ทั่วไป	 และ	 (2)	 การเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน
ของความตกลง	 เพื่อทําให้มั่นใจว่าพันธกรณีตาม
ความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะบังคับใช้ก่อน
พันธกรณีตามความตกลงเป ิดเสรีการค ้า	
เปนต้น10 

3.2.2 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก 

ความตกลงหุ ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก	 (Trans-Pacific	 Partnership:	 TPP)	 ได้ยกมาตรฐานบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในความตกลงเปิดเสรีการค้าอย่างน้อย	 4	 เรื่อง	
(Amaral	Junior	and	Mesquita,	2017)	คือ	การปฏิบัติตามความตกลงด้าน
สิง่แวดล้อมระดับพหภุาคี	บทบัญญัติเรือ่งการอดุหนนุการประมง	กระบวนการ
ระงับข้อพิพาท	และบทบัญญัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 รายละเอียด
โดยสังเขปมีดังนี้

การปฏิบัติตามความตกลงดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคี
ในส่วนของการปฏิบัติตามความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระดับพหุภาคี	

ความตกลง	TPP	ได้ยํ้าพันธกรณีความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระดับพหุภาคี	3	
ฉบับคือ	อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
ใกล้จะสูญพันธุ	(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	
Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	:	CITES)	พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วย
สารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน	 (Montreal	 Protocal	 on	 Ozone	
Depleting	Substances)	และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปองกัน
มลพิษจากเรือ	 (International	 Convention	 for	 the	 Prevention	 of	
Pollution	from	Ship:	MARPOL)	

10	รายละเอียดเพิ่มเติม	โปรดดู	APEC	(2017)
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บทบัญญัติเรื่องการอุดหนุนการประมง
ในส่วนของการอุดหนุนการประมงนั้น	ความตกลง	TPP	ห้ามประเทศ

สมาชกิอดุหนุนการประมงทีส่่งผลต่อมวลปลาอนัอยูภ่ายใต้สภาวะการประมง
เกินขนาด	 และห้ามมิให้ประเทศสมาชิกให้การอุดหนุนเรือประมงที่อยู่ในราย
ชือ่การทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และขาดการควบคมุ	(illegal,	
unreported	and	unregulated	:	IUU)	ให้ประเทศสมาชิกยกเลกิการอดุหนนุ
ที่ขัดกับความตกลงภายใน	3	ป	รวมทั้งรายงานการให้การอุดหนุนการประมง
ต่อประเทศสมาชิกอื่น

กระบวนการระงับขอพิพาท
ในส่วนของกระบวนการระงับข้อพิพาท	บทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมใช้

กระบวนการระงบัข้อพพิาทเช่นเดียวกบับทบญัญัติอืน่ๆ	ในความตกลง	อย่างไร
ก็ตาม	 ก่อนที่จะใช้กลไกการระงับข้อพิพาทนั้น	 ความตกลง	 TPP	 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกปรึกษาหารือข้อพิพาทระหว่างกันก่อน	 รวมถึงการกําหนดให้
ผู้แทนประเทศสมาชิกระดับอาวุโสและระดับรัฐมนตรีปรึกษาหารือกัน	 หาก
ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้จากการปรึกษาหารือแล้ว	 จึง
เสนอขอตั้งคณะพิจารณาข้อพิพาทได้	 ในส่วนของคณะพิจารณาข้อพิพาทนี้	
หากเปนข้อพิพาทตามบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ให้มีผู้เช่ียวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อมเปนองคประกอบของคณะพิจารณาด้วย	 ซึ่งแตกต่างจากองค
ประกอบของคณะพิจารณาตามความตกลงเปิดเสรีการค้าโดยทั่วไป
อันมักประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าระหว่างประเทศเปนหลัก

บทบัญญัติอื่นๆ
บทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลง	 TPP	 นอกจากจะเปน

บทบัญญัติในบทว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของความตกลงแล้ว	 ยังมีบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในบทอื่นๆ	ด้วย	 เช่น	บทว่าด้วยการลงทุน	 ในบทว่า
ด้วยการลงทุน	 ได้กําหนดให้มาตรการการกํากับดูแลอย่างไม่เลือกปฏิบัติของ
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ประเทศสมาชิกที่ออกแบบและใช้เพื่อคุ้มครองสวัสดิการสาธารณะอย่างชอบ
ธรรม	 เช่น	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ไม่เปนการยึดทรัพยสินทางอ้อม	 การกําหนด
ลักษณะน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการนําข้อพิพาทจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
กระบวนการระงบัข้อพพิาทระหว่างนกัลงทนุกบัรัฐ	(Incestor-State	Dispute	
Settlement:	ISDS)	

ในส่วนต่อไป	จะได้กล่าวถงึความร่วมมอืตามความตกลงเปิดเสรกีารค้า
ในเรื่องของการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในระดับ
พหุภาคีและระดับภูมิภาค

4. สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ

4.1 สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมภายใตองคการการคาโลก
การเปิดการเจรจาการค้าพหภุาคีรอบโดฮา	เมือ่ป	2544	ทีป่ระชมุระดับ

รัฐมนตรีมีมติให้ประเทศสมาชิกเจรจาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศกบัสิง่แวดล้อม	3	เรือ่งตามทีกํ่าหนดไว้ในวรรคที	่31	ของปฏญิญาการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงโดฮา	 (Doha	Miniterial	Declaration)	คือ	 (1)	
ความสัมพันธระหว่างกฎระเบียบความตกลงภายใต้องคการการค้าโลกกับ
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศในความตกลงด้านสิง่แวดล้อม
ระดับพหุภาคี	(2)	กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างความตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับพหุภาคีกับคณะกรรมการภายใต้องคการการค้าโลกที่
เกี่ยวข้อง	 รวมถึงเรื่องหลักเกณฑการให้สถานะผู้สังเกตการณแก่ความตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับพหุภาคีในการประชุมต่างๆ	 ภายใต้องคการการค้าโลก	
และ	(3)	การลดหรือยกเลิกภาษีนําเข้าและอุปสรรคอื่นนอกจากภาษีนําเข้าที่
เรียกเก็บหรือใช้กับสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	ตามสมควร11 

11 Doha WTO Ministerial 2001: Miniterial Declaration,	 WT/MIN(01)/DEC/1	 (Nov.	 20,	 2001),	

Para.31<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm>
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การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและ
บริการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ใน
วรรคที	่31	(3)	ของปฎญิญาโดฮามขีึน้ในการ
เจรจาของคณะกรรมการต่างๆ	3	คณะด้วย
กัน12	คือ	

(1)	ให้เจรจาเรื่องการลดภาษีนําเข้า
สินค้าด้านส่ิงแวดล้อมในคณะกรรมการว่าด้วยการ
ค้าและสิ่งแวดล้อม	สมัยการประชุมวิสามัญ	 (Committee	on	Trade	and	
Environment	Special	Session)

(2)	ให้เจรจาเรือ่งอปุสรรคทางการค้านอกจากภาษนีาํเข้าทีใ่ช้กบัสนิค้า
ด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการว่ากฎระเบียบ	 สมัยการประชุมวิสามัญ	
(Committee	on	Rules	Special	Session)	

(3)	 ให้เจรจาเรื่องบริการด้านสิ่งแวดล้อมในคณะมนตรีสําหรับการค้า
บริการ	สมัยการประชุมวิสามัญ	(Council	for	Trade	in	Services	Special	
Session)

มีการคาดหมายว่าการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมนี้	 จะช่วยสอดประสานเปาหมายการเปิดเสรีการค้าระหว่าง
ประเทศเข้ากับการอนุรักษสิง่แวดล้อม	กล่าวคือ	ในด้านหนึง่	การเปิดเสรกีารค้า
สินค้าและบริการด้านส่ิงแวดล้อมช่วยทําให้การค้าระหว่างประเทศเพิ่มมาก
ขึน้	ซ่ึงเปนเปาหมายประการหนึง่ขององคการการค้าโลก	อกีด้านหนึง่	การเปิด
เสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้อนุรักษสิ่งแวดล้อมได้
อกีโสตหน่ึง	การเปิดเสรกีารค้าสนิค้าและบรกิารด้านสิง่แวดล้อมเปิดโอกาสให้

12	WTO,	Committee	on	Trade	and	Environment,	Special	Session,	Statement	by	the	Chairperson	

of	the	Special	Session	on	Trade	and	Environment	to	the	Trade	Negotiation	Committee,	Mar	2002,	

TN/TE/1,2.	
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ประเทศต่างๆ	ใช้สินค้าและบริการที่ดีกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยราคาที่ถูกลง	และ
เข้าถึงสินค้า	บริการ	และเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น13 

4.1.1 การเจรจาเปดเสรีการคาสินคาดานสิ่งแวดลอม
การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเปน	 2	

ช่วงคือ	 ช่วงแรกการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้า
และสิ่งแวดล้อม	สมัยการประชุมวิสามัญ	ตั้งแต่ป	2544	จนถึงป	2554	และ
ช่วงที่สอง	การเจรจาระดับหลายฝาย	ตั้งแต่ป	2557	จนถึงป	2559	

(1) การเจรจาระดับพหุภาคีภายใตคณะกรรมการวาดวย
การคาและสิ่งแวดลอม สมัยการประชุมวิสามัญ

การเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ
สิ่งแวดล้อม	สมัยการประชุมวิสามัญตั้งแต่ป	2544	จนถึงป	2554	มีประเด็น
การเจรจาที่สําคัญอย่างน้อย	3	เรื่องคือ	(1)	นิยามสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	และ	
(2)	วิธีการเจรจาลดภาษีนําเข้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	(Modalities)	และ	(3)	
ประเด็นการเจรจาอื่นๆ	

นิยามสินคาดานสิ่งแวดลอม
ช่วงแรกของการเจรจาเน้นเรื่องการนิยามสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	

ประเทศต่างๆ	มกัใช้นยิามสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมขององคการความร่วมมอืด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนา	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	
Development:	OECD)	เปนจุดเริ่มต้นของการเจรจา

OECD	และสํานักงานสถิติแห่งประชาคมยุโรป	(Statistical	Office	of	
the	 European	 Communities:	 Eurostat)	 ได้นิยามอุตสาหกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมว่า	 เปนกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการเพื่อวัด	ปองกัน	 จํากัด	

13	 Eliminating	Trade	Barriers	on	Environmental	Goods	and	Services.	World	Trade	Organization	

<http://wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_serv_e.htm>
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ลดผลกระทบ	หรือแก้ไขความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทางนํ้า	อากาศ	และดิน	
รวมถึงปญหาที่เกี่ยวกับของเสีย	มลพิษทางเสียง	และระบบนิเวศ14 

จากนิยามดังกล่าว	 อาจนิยามสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมออกเปน	 2	 กลุ่ม	
คือ	 กลุ่มแรกคือ	 สินค้าท่ีเปนส่วนหน่ึงหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อม	เช่น	การบําบัดนํ้าเสีย	หรือการจัดการของเสีย	และกลุ่มที่สองคือ	
สินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อม	 (Environmentally	 Preferable	
Products:	EPPs)		

สินคาดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรก	 เปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ

การจดัการสิง่แวดล้อม	กล่าวคอื	เปนสนิค้าทีล่ดความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม	ลด
ปญหามลพิษ	และลดการใช้ทรัพยากร	สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ประกอบ
ด้วย	(1)	สินค้าที่ใช้จัดการปญหามลพิษ	(Pollution	Management)	เช่น	ท่อ	
เคร่ืองกรอง	และสารเคมทีีใ่ช้ในการบําบัดนํา้และนํา้เสยี	เครือ่งบดขยะมลูฝอย	
และเคร่ืองอัดอากาศที่ใช้ควบคุมมลพิษทางอากาศ	 เครื่องการวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	และ	 (2)	ผลิตภัณฑที่ใช้จัดการทรัพยากร	 เช่น	อุปกรณพลังงาน
หมุนเวียน	(renewable	energy	equipment)	ต่างๆ	เช่น	โครงเหล็กกังหัน
ลม	แผงโซลาเซล	

ปญหาหลักของสินค้าสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมคือ	
สนิค้าเหล่าน้ีใช้ประโยชนได้หลายอย่าง	(Multiple	end-uses)	ยกตวัอย่างเช่น	
ท่อที่ใช้บําบัดนํ้าต่างๆ	ยังนําไปใช้ขนส่งกาซธรรมชาติได้ด้วย	ประเทศสมาชิก
หลายประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา	 เห็นว่าการเจรจาเปิดเสรีการ
ค้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมนี้ควรจําเพาะเพียงสินค้าที่ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	

14	Environmental	Goods	and	Service	Industry	Manual	for	the	Collection	and	Analysis	of	Data	(Paris:	

OECD/Eurostat,	1999).
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สินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
สินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีปญหาการนําสินค้าไปใช้ได้

หลายอย่างเหมือนกับสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ข้างต้น	 เพราะสินค้าที่เอ้ือประโยชนต่อสิ่งแวดล้อมนี้เปนสินค้าอุตสาหกรรม
หรือสินค้าอปุโภคบริโภคทีม่ไิด้มวีตัถปุระสงคหลกัด้านสิง่แวดล้อม	แต่การผลติ	
การใช้	 หรือการกําจัดสินค้าเหล่านี้ช่วยลดหรือแก้ปญหาสิ่งแวดล้อม	 หรือแม้
กระทั่งช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	 เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นท่ีสามารถใช้ทดแทน
กนัได้	ตวัอย่างสนิค้าทีเ่อือ้ประโยชนต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	ปอกระเจาและพลงังาน
ชีวภาพเปนสินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑจาก
ปิโตรเลียม	 หรือสินค้าที่มีการผลิตอย่างเปนมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 กาแฟ
ออรแกนิค	รวมถึงสินค้าที่ช่วยอนุรักษสิ่งแวดล้อม	เช่น	ยาฆ่าแมลงชีวภาพ

อย่างไรกต็าม	สนิค้าทีเ่อือ้ประโยชนต่อสิง่แวดล้อมนีม้ปีญหาอย่างน้อย	
2	ประการ	(Mavroidis	and	Neven,	2019)	คือ	(1)	แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ	
และ	(2)	ความแตกต่างอันเกิดจากการผลิตและการแปรรูป

เนือ่งจากการนิยามความหมายสนิค้าทีเ่อือ้ประโยชนต่อสิง่แวดล้อมเปน
คํานิยามโดยเปรียบเทียบ	(Relativism)	ปญหาการเปรียบเทียบประกอบด้วย
ปญหาแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 ปญหาการประเมินผลกระทบ
ตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ	โดยเฉพาะผลิตภัณฑหลายอย่างมีการใช้และการ
กําจัดที่แตกต่างกัน	และปญหาการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	

ในส่วนของความแตกต่างอันเกิดจากการผลิตและการแปรรูปนั้น	
เนื่องจากสินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อม	เปนสินค้าที่มีกระบวนการผลิต	
การใช้	 หรือการกําจัดที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าอ่ืน	 หรือช่วย
ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าสินค้าอื่น	เช่น	เฟอรนิเจอรจากไม้ที่ได้จากสวนปาที่
ปลูกขึ้นเพื่อนําไม้มาทําเฟอรนิเจอรโดยเฉพาะ	 มิได้ใช้ไม้จากปาธรรมชาติ	
เฟอรนิเจอรไม้จากส่วนปาน้ีเปนสินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่า
เฟอรนิเจอรไม้ที่ใช้ไม้จากปาธรรมชาติ	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากเฟอรนิเจอรไม้
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จากสวนปามิได้แตกต่างจากเฟอรนิเจอรไม้ที่ได้จากปาธรรมชาติอย่างชัดเจน
ประกอบกับการจําแนกประเภทสินค้าตามพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ	
(Harmonized	System:	HS)	มไิด้จําแนกประเภทสนิค้าตามกระบวนการผลติ
หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ	 ดังน้ันการลดหรือยกเลิกภาษีนําเข้าเฉพาะ
เฟอรนิเจอรไม้จากสวนปานี	้อาจเปนการเลอืกปฏบิตักิบัเฟอรนเิจอรไม้จากปา
ธรรมชาติได้	อีกทั้ง	ความแตกต่างด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้ามิได้เห็น
จากลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ	(Non-product-related	PPMs)	เจ้า
หน้าทีศ่ลุกากรจงึเรยีกเกบ็ภาษีนําเข้ากบัเฟอรนิเจอรไม้จากปาธรรมชาติได้ยาก	

แม้ว่าปญหาความแตกต่างด้านการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑทีม่ไิด้
เหน็ได้จากลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑนัน้	อาจแก้ไขได้จากการกาํหนด
มาตรฐานกระบวนการผลิต	(Process	Standard)	และการใช้ฉลาก	(Label)	
กต็าม	แต่กย็งัขาดองคการระหว่างประเทศทีจ่ดัทาํมาตรฐานกระบวนการผลติ
ทีไ่ด้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกองคการการค้าโลก	นอกจากนี	้ประเทศ
กําลังพัฒนาเห็นว่า	 หากเปิดโอกาสให้พิจารณาสินค้าที่เอ้ือประโยชนต่อ
สิง่แวดล้อมจากความแตกต่างด้านการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑทีไ่ม่แตก
ต่างกนัทางกายภาพแล้ว	ย่อมเปิดโอกาสให้มกีารเลอืกปฏบัิตกิบัสนิค้าท่ีส่งออก
จากประเทศกาํลงัพฒันาด้วยมาตรฐานด้านอืน่ๆ	ได้	เช่น	มาตรฐานด้านแรงงาน	

วิธีการเจรจาลดภาษีนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอม (Modalities) 
อกีประเดน็หนึง่ในการเจรจาคอื	วธิกีารเจรจาลดภาษนีาํเข้าสนิค้าด้าน

สิ่งแวดล้อม	 (Modalities)	 ได้มีข้อเสนอแนวทางการเจรจาเรื่องสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย	4	แนวทาง	 (Wu,	2014:	103-108,	Khatun,	2012:	
162-164,	Cottier	and	Baracol-Pinhao,	2009:	397-401)	คือ	(1)	การยื่น
รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	(Lised-based	Approach)	(2)	รายการสินค้า
ตามโครงการด้านสิง่แวดล้อม	(Project-based	Approach)	(3)	รายการสนิค้า
ตามวิธีแบบบูรณาการ	(Integrated	Approach)	และ	(4)	รายการสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมตามข้อเรียกร้อง-ข้อเสนอ	(Request-offer	Approach)



25ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

การยื่นรายการสินคาดานสิ่งแวดลอม 
แนวคดิของวธินีีคื้อให้ประเทศสมาชิกยืน่รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม	

เมื่อประเทศสมาชิกตกลงรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันแล้ว	 จึงตกลง
เรื่องการลดภาษีนําเข้าสินค้าตามรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

ประเทศต่างๆ	 ได้ยืน่รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมเข้ามา	 เช่น	แคนาดา15 
ไต้หวัน16	สหภาพยโุรป17	ญ่ีปุน18	เกาหลใีต้19	นิวซแีลนด20	ฟิลปิปินส21	กาตาร22 
ซาอุดีอาระเบีย23	สวิตเซอรแลนด24	และสหรัฐอเมริกา25 

ในส่วนของวธิกีารลดภาษีนาํเข้าตามรายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมนี	้มี
ข้อเสนออย่างน้อย	2	แนวทางคอื	ข้อเสนอของสหรฐัอเมรกิา	และข้อเสนอของ
จีน

สหรัฐอเมริกาเสนอให้แบ่งรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมออกเปน	 2	
กลุ่ม	คือ	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	(Core	List)	และรายการสินค้า
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	 (Complementary	 List)	 รายการสินค้าด้าน
ส่ิงแวดล้อมหลกัคอื	รายการสนิค้าทีป่ระเทศสมาชกิมฉีนัทมตร่ิวมกนัได้	สนิค้า
ตามรายการเหล่าน้ีจะถูกยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้า	 ส่วนรายการสินค้าด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติมคือ	 รายการสินค้าตามรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศสมาชิกได้ยื่นเข้ามา	 แต่เปนรายการสินค้าท่ียังไม่มีฉันทมติร่วมกัน	

15	TN/TW/W/50,	TN/TW/W/50/Rev.1

16	TN/TE/W/44

17	TN/TW/W/47,	TN/TW/W/56	

18	TN/TW/W/17,	TN/TE/W/75/Add.1

19	TN/TE/W/48

20	TN/TE/W/48

21	JOB/TE/2

22	TN/TE/W/14

23	JOB(09)/169	

24	TN/TE/W/57	

25	TN/TE/W/48	
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รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเหล่านี้	 ประเทศสมาชิกจะได้เจรจาลด
ภาษีนําเข้าตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป26 

ส่วนจีนได้เสนอให้มีรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเพียงรายการเดียว	
หรือที่เรียกว่า	 รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมร่วม	 (Common	 List)	 ซึ่งเปน
รายการสินค้าด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศสมาชิกมีฉันทมติร่วมกัน	 ประเทศ
สมาชิกจะต้องยกเลิกหรือลดภาษีนําเข้าสินค้าตามรายการดังกล่าว	 อย่างไร
ก็ตาม	จากรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมร่วมนั้น	ให้จัดทํารายการสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	 (Development	 List)	 ซึ่งเปนรายการสินค้าที่
ประเทศสมาชิกทีเ่ปนประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศพัฒนาน้อยท่ีสดุลดภาษี
นําเข้าน้อยกว่าประเทศอื่นได้27 

แม้ว่าวิธีการจัดทํารายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมจะทําให้ประเทศ
สมาชิกเริ่มการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้	 โดยมิต้องตกลง
เร่ืองนิยามสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม	ซึง่เปนประเดน็ทีป่ระเทศสมาชกิมคีวามเหน็
แตกต่างกัน	 แต่การจัดทํารายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีปญหาเรื่องสินค้า
ที่ใช้ได้หลายอย่าง	 ทั้งนําไปใช้ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ	 (Multiple	
end-uses)	และมข้ีอโต้แย้งว่าการลดภาษีนาํเข้าสนิค้าตามรายการสนิค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้นอาจไม่บรรลุเปาหมายด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมส่งผลเสียต่อ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศกําลังพัฒนา28 

ในส่วนของปญหาสนิค้าสิง่แวดล้อมทีน่าํไปใช้ได้หลายอย่างนัน้	การจดั
ทํารายการสินค้าสิง่แวดล้อมมปีญหาประการหนึง่คอื	การจดัทาํรายการสนิค้า

26	Negotiating	Group	on	Market	Access,	Committee	on	Trade	and	Environment,	Market	Access	for	

Non-Agricultural	Products:	U.S.	Contribution	on	an	Environmental	Goods	Modality,	para.4-5,	TN/

MA/W/18?Add.5	and	TN/TE/W/38	(July	7,	2003).

27	 Special	 Session	 of	 the	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment,	 Statement	 by	 China	 on	

Environmental	Goods	at	the	Committee	on	Trade	and	Environment	Special	Session	(CTESS)	Meeting	

of	22	June	2004,	par.	5-6,	TN/TE/W/42	(June	6,	2004).

28	 Special	 Session	 of	 the	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment,	 Environmental	 Goods	 for	

Development:	Submission	by	India,	TN/TE/W/51	(June	3,	2005).
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สิง่แวดล้อมองิตามพกัิดภาษตีามระบบฮารโมไนซ	
(Harmnized	Commodity	Description	and	
Coding	System:	HS	Code)	แต่ระบบฮารโมไนซ	
ไม่ได้จัดทาํพิกดัภาษทีีจ่าํแนกประเภทสนิค้าตาม
การลักษณะการนําสินค้าไปใช้	 (end-use)	
ดังน้ัน	 สินค้าสิ่งแวดล้อมที่อยู ่ในพิกัดภาษี
เดียวกัน	 (ระดับประเภทย่อย	 HS	 6	 หลัก)	

จึงนําไปใช้เพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หรือนําไป
ใช้ด้านอื่นก็ได้	แม้ว่าปญหานี้อาจแก้ไขได้จากการจําแนกพิกัดภาษีให้ละเอียด
ขึ้น	 (ระดับ	HS	8	หรือ	10	หลัก)	ก็ตาม	แต่การจําแนกพิกัดภาษีให้ละเอียด
ยิ่งขึ้นนี้	 จะทําให้ประเทศกําลังพัฒนามีค่าใช้จ่ายและความยากลําบากในการ
ดําเนินการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	(Balineau	and	de	Melo,	2013:	706)

รายการสินคาตามโครงการดานสิ่งแวดลอม 
อนิเดยีได้เสนอแนวทางคดัเลอืกสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมอกีแบบหนึง่เมือ่

วันที่	 4	 กรกฎาคม	 2548	 คือ	 เปลี่ยนจากการให้ประเทศสมาชิกยื่นรายการ
สินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	 เปนการให้ประเทศสมาชิกยื่นรายช่ือหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจหน้าทีคั่ดเลอืกโครงการด้านสิง่แวดล้อมภายในประเทศ	โครงการเหล่านี้
จะคัดเลือกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมจะ
ได้ตกลงกัน	 สินค้าที่นําเข้าตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานของ
ประเทศสมาชิกได้เสนอมานัน้จะได้รบัการลดภาษนีาํเข้า29	อย่างไรกต็าม	มข้ีอ
วิพากษวิจารณแนวทางนี้ประการหนึ่งคือ	 เปนการลดภาษีนําเข้าที่ไม่แน่นอน

29	Special	Session	of	the	Committee	on	Trade	and	Environment,	Structural Dimensions of the 

Environmental Project Approach: Sunbmission by India,	TN/TE/W/54	(July	4,	2005);	Special	Session	

of	the	Committee	on	Trade	and	Environment,	Procedural	and	Technical	Aspects	of	the	Environmental	

Project	 Approach:	 Submission	 by	 India,	 TN/TE/W/60	 (Sept.	 19,	 2005);	 Special	 Session	 of	 the	

Committee	on	Trade	and	Environment,	Environmental	Project	Approach-Compatibility	and	Criteria:	

Submission	by	India,	TN/TE/W/67	(June	13,	2006).
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และมลีกัษณะเพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน	ไม่สอดคล้องกบักฎระเบยีบตามความตกลง
ภายใต้องคการการค้าโลก

รายการสินคาตามวิธีแบบบูรณาการ 
เมื่อประเทศสมาชิกยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องวิธีการคัดเลือกสินค้า

ด้านสิ่งแวดล้อมว่าจะเลือกใช้รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ยื่นมา	หรือ
รายการสนิค้าตามโครงการด้านสิง่แวดล้อม	ในเดือนตุลาคม	2548	อารเจนตนิา
จึงได้เสนอวิธีการที่สามเพื่อประสานวิธีการคัดเลือกสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกนัรายการสนิค้าตามวธิกีารแบบบรูณาการนีใ้ห้ประเทศสมาชิกเลอืก
หน่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชนภายในประเทศของตนทีดํ่าเนนิกจิกรรมด้าน
สิง่แวดล้อม	สนิค้าทีห่น่วยงานดังกล่าวนําเข้าจะได้รบัการลดภาษนีาํเข้า30	แม้ว่า
เมื่อเดือนมิถุนายน	 2549	 อินเดียจะได้ร่วมยื่นข้อเสนอรายการสินค้าตามวิธี
แบบบูรณาการร่วมกับอารเจนตินา31	 แต่ประเทศสมาชิกอื่นๆ	 โดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนวิธีการยื่นรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมยังเห็นว่า	
รายการสนิค้าตามวธิแีบบบูรณาการนีเ้ปนวธิกีารทีซ่บัซ้อน	มภีาระการบรหิาร
จัดการมาก	และไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบภายใต้องคการการค้าโลก	

รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมตามขอเรียกรอง-ขอเสนอ 
รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อเรียกร้อง-ข้อเสนอนี้	 เสนอโดย

บราซิล	 เมื่อเดือนตุลาคม	 255032	 เพื่อเปนแนวทางประนีประนอมระหว่าง
แนวทางการยืน่รายการสนิค้าด้านส่ิงแวดล้อมกบัสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมตามวิธี

30	 Special	 Session	 of	 the	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment,	 Integrated Proprosal on 

Environmental Goods for Development: Submission by Argentina,	TN/TE/W/62	(Oct.	4,	2005)

31	Special	Session	of	the	Committee	on	Trade	and	Environment,	Integrated Approach to Paragraph 

31 (iii) – Submission by Argentina and India,	JOB	(07)/54	(June	6,	2006).

32	 Special	 Session	 of	 the	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment, Environmental Goods for 

Development: Submission by Brazil,	JOB(07)/146	(Oct.	1,	2007);	Special	Session	of	the	Committee	

on	Trade	and	Environment,	Scheme for Request and Offer Procedure in Environmental Goods – 

Non-paper by Brazil,	JOB(09)/184	(Dec.	15,	2009);	Special	Session	of	the	Committee on Trade and 

Environment, Communication from Argentina and Brazil – Environmental Goods and Services – 

Paragraph 31 (iii) – Special and Differtial Treatment,	TN/TE/W/76	(June	30,	2010).
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การแบบบรูณาการ	รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมตามข้อเรยีกร้อง-ข้อเสนอนี้	
เริ่มจากรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศสมาชิกได้ยื่นเรียกร้องต่อ
ประเทศสมาชิกอื่นแบบทวิภาคี	เมื่อประเทศสมาชิกอื่นตกลงตามข้อเรียกร้อง
แล้วจัดทํารายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเปนข้อเสนอกลับ	 ประเทศที่ตอบรับ
ข้อเรยีกร้องและทาํข้อเสนอกลบันีจ้ะลดภาษีนาํเข้าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมตาม
ข้อเสนอกลับที่นําเข้าจากประเทศสมาชิกทุกประเทศตามหลักการประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะหยิ่ง	 (Most-favoured	 nation:	 MFN)	
นอกจากบราซิลแล้ว	ออสเตรเลีย	 โคลอมเบีย	ฮ่องกง	นอรเวย	 และสิงคโปร	
ก็ได้ยื่นข้อเสนอรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมตามวิธีการเจรจาแบบข้อเรียก
ร้อง-ข้อเสนอ	ในเดือนมีนาคม	2554	ด้วยเช่นกัน33 

ประเด็นการเจรจาอื่นๆ 
นอกจากการเจรจากนัประเดน็ขอบเขตสนิค้าสิง่แวดล้อมแล้ว	ประเทศ

สมาชกิยงัได้เจรจาเรือ่งการปฏบิตัอิย่างเปนพเิศษและแตกต่าง	(Special	and	
Differential	 Treatment)	 ต่อประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดด้วย	 ประเทศสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาเรียกร้องให้การลดภาษี
นาํเข้าสนิค้าด้านส่ิงแวดล้อมเปนไปตามหลกัการการปฏบัิติอย่างเปนพเิศษและ
แตกต่าง	เช่น	การยกเว้นการลดภาษีนําเข้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมบางรายการ	
รวมถงึประเดน็อืน่ๆ	เช่น	การให้ความช่วยเหลอืทางด้านวชิาการ34	การถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลัง
พัฒนา35 

33	 Special	 Session	 of	 the	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment,	A Hybrid Approach to the 

Liberalization of Environmental Goods under Paragraph 31 (iii): Submission by Australia; Colombia; 

Hong Kong, China; Norway and Singapore,	JOB/TE/15	(Mar.	7,	2011).

34	Special	Session	of	the	Committee	on	Trade	and	Environment, Elements for Ensuring a Sustainable 

Development Outcome under Paragraph 31 (iii) of the Doha Miniterial Declaration: Submission 

by Bolivia and the Bolivian Republic of Venezuela,	JOB	/TE/17	(Mar.	24,	2011).

35	Special	Session	of	the	Committee	on	Trade	and	Environment, Paragraph 31 (iii) of the DMD – 

Environmental Goods – Technical Discussion meeting in the WTO Committee on Trade and 

Environment: Priority Challenges: Communication from Colombia,	JOB(06)/	149	(May	19,	2006).
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ผลการเจรจาระดับพหุภาคี
เมือ่ประเทศสมาชกิยังไม่สามารถ

ตกลงเรือ่งรายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม
ร่วมกันได้	 ประธานคณะกรรมการว่า
ด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อม	ได้รวบรวม
รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมทีป่ระเทศ
สมาชิก	ได้ยื่นเข้ามา	รวม	408	รายการ	
เสนอต่อคณะกรรมการเจรจาการค้าของ
องคการการค้าโลก	เมื่อเดือนเมษายน	255436 

จากรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศสมาชิกได้ย่ืนเข้ามารวม	 408	
รายการนั้น	ครอบคลุม	24	หมวด	(Chapter)	จาก	96	หมวดของพิกัดภาษี
ระบบฮารโมไนซ	 (HS	 ระดับ	 2	 หลัก)	 โดยหนึ่งในสามเปนรายการสินค้าใน
หมวด	84	(เครื่องจักร	และส่วนประกอบของเครื่องจักร	เช่น	เครื่องปมอากาศ	
กังหัน	และเครื่องจักรสําหรับจัดการขยะ)	ส่วนหมวด	85	(เครื่องใช้ไฟฟา	เช่น	
เครื่องกําเนิดไฟฟา)	หมวด	90	 (อุปกรณการวัด)	และหมวด	73	 (ท่อ	แทงค
บําบัดนํ้า)	มีสัดส่วนร้อยละ	16	ร้อยละ	13	ร้อยละ	11	ตามลําดับ	อุปกรณ
ประหยัดพลังงานหรือยานยนตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(หมวด	87)	ที่ญี่ปุน
เสนอคิดเปนร้อยละ	7	อุปกรณดักและเก็บคารบอน	(Carbon	Capture	and	
Storage:	CCS)	เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน	(Efficient	Consumption	of	
Energy:	EC)	ที่ซาอุดีอาระเบียเสนอ	คิดเปนร้อยละ	7	และชิ้นส่วนพลาสติก	
(Plastic	 articles)(หมวด	39)	ที่ซาอุดีอาระเบียเสนอคิดเปนร้อยละ	5	ของ
รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศสมาชิกได้ยื่นเข้ามา	(Balineau	and	
de	Melo,	2013)

36 Speccial Session of the Committee on Trade and Environment, Report by the Chairman, 

Ambassador Manuel A. J. Teehankee to Trade Negotiation Committee,	Annex	II.A,	TN/TE/20	(Apr.	

21,	2011).	
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	 จากรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศสมาชิกได้เสนอมานั้น	
มีสินค้า	26	รายการที่อาจนับได้ว่าเปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	(core	list)	
โดยม	ี7	รายการสนิค้าทีเ่ปนสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน	แม้ว่าจะมเีพยีง
ประเทศเดียวเสนอมาก็ตาม	 มี	 5	 รายการสินค้าที่เปนรายการสินค้าด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่มีประเทศเสนอซํ้ากัน	 2	 ประเทศ	 มี	 11	 รายการสินค้าที่เปน
รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมทีม่ปีระเทศเสนอซํา้กนั	3	ประเทศ	ม	ี3	รายการ
สินค้าที่มีประเทศเสนอซํ้ากัน	 4	 ประเทศ	 และอีก	 23	 รายการสินค้าที่เปน
รายการสินค้าจากกลุ่มเพื่อนสินค้าสิ่งแวดล้อม	(Friends	of	Environmental	
Goods)37	 ในจํานวนรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลักนี้	 เปนรายการสินค้า
ในหมวด	84	ประมาณกึ่งหนึ่ง	ส่วนรายการสินค้าที่เหลือเปนรายการสินค้าใน
หมวด	85	หมวด	90	และหมวด	73	(ดู	ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	ป	2554

พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

1 460120 เสื่อ	สิ่งปูลาด	และฉาก	
ทําด้วยวัตถุจากพืช

PHL WM,	WT

2 730820 หอคอย 9M,	PHL,	
SGP

RE

3 732111 เครื่องใช้ในการหุงต้มและ
แผ่นใช้สําหรับอุ่นอาหาร

9M ET

4 732490 เครื่องสุขภัณฑและส่วน
ประกอบของของดังกล่าว
ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
อื่นๆ	ไม่รวมส่วนประกอบ

9M,	SAU WM,	WT,	
ET,	CCS

37	กลุม่เพ่ือนสนิค้าสิง่แวดล้อม	(Friends	of	Environmental	Goods)	ประกอบด้วยแคนาดา	สหภาพยโุรป	เกาหลใีต้	

นวิซแีลนด	นอรเวย	สวติเซอรแลนด	ไต้หวนั	และสหรฐัอเมรกิา	ได้ยืน่รายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมร่วมกนัรวมจํานวน	

153	รายการ	ในเดือนตุลาคม	2552
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

5 840290 ส่วนประกอบบอยเลอรกําเนิด
ไอนํ้าหรือไออื่นๆ	รวมทั้ง	
บอยเลอรทํานํ้าร้อนยิ่งยวด

9M,	SAU,	
PHL

WM,	WT,	
ET,	CCS

6 840410 เครื่องจักรโรงงานที่เปน
เครื่องช่วยสําหรับใช้งาน
ร่วมกับ	บอยเลอรตาม
ประเภท	84.02	หรือ	84.03

9M,	SAU,	
PHL

WM,	WT,	
ET,	CCS

7 840510 เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอรกาซ
หรือวอเตอรกาซ	รวมทั้ง
เครื่องกําเนิดกาซอะเซทิลีน
และเครื่องกําเนิดกาซชนิดใช้
นํ้าที่คล้ายกัน

9M,	SAU,	
PHL,	SGP

APC,RE,	
WM/WT,	
ET,	CCS

8 840681 เครื่องกังหันไอนํ้าและเครื่อง
กังหันไออื่นๆ	ที่ให้กําลังเกิน	
40	เมกะวัตต

9M,	SAU,	
PHL

RE

9 840999 ส่วนประกอบที่เหมาะสม
สําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่
กับเครื่องยนตตามประเภท	
84.07	หรือ	84.08

9M,	SAU,	
SGP

APC,	ET,	
CCS

10 841011 เครื่องกังหันไฮดรอลิกและ
ล้อนํ้า	มีกําลังไม่เกิน	1,000	
กิโลวัตต

9M,	SAU,	
PHL

RE,	ET,	
CCS

11 841012 เครื่องกังหันไฮดรอลิกและ
ล้อนํ้า	มีกําลังเกิน	1,000	
กิโลวัตต	แต่ไม่เกิน	10,000	
กิโลวัตต

SAU ET,	CCS

ตารางที่ 1	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	ป	2554	(ต่อ)
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

12 841090 ส่วนประกอบกังหันไฮดรอลิก
และล้อนํ้า	รวมถึงเครือ่ง
ควบคุม	(เรกูเลเตอร)

9M,	SAU,	
PHL

RE,	ET,	
CCS

13 841181 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ	มีกําลัง
ไม่เกิน	5,000	กิโลวัตต

9M,	SAU,	
PHL,	QAT

RE,	ET,	
CCS,	
OTH

14 841182 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ	มีกําลัง
เกิน	5,000	กิโลวัตต

9M,	SAU,	
PHL,	QAT

RE,	ET,	
CCS,	OTH

15 841861 เครื่องอุปกรณทําความเย็น	
หรือทําให้เย็นจนแข็งอื่นๆ	
รวม	ฮีตปม

9M RE

16 841919 เครื่องทํานํ้าร้อนแบบทํา
นํ้าร้อนชั่วขณะหรือแบบทํา
นํ้าร้อน	เก็บสะสม	ที่ไม่ใช้
ไฟฟาอื่นๆ

9M,	PHL RE

17 841950 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 9M,	SAU,	
PHL

RE,	ET,	
CCS

18 847989 เครื่องจักรและเครื่องกลอื่นๆ 9M,	SGP APC,	RE,	
WM/WT

19 850231 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาอื่นๆ	
ขับด้วยลม

9M,	PHL,	
SGP

RE

20 850410 บัลลาสต	สําหรับหลอดไฟฟา
แบบดิสชารจ

SAU ET,	CCS

ตารางที่ 1	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	ป	2554	(ต่อ)
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

21 853710 แปน	แผง	คอนโซล	โตะ	และ
ฐานรองรับอื่นๆ	เพื่อควบคุม
ไฟฟา	หรือเพื่อจ่ายกระแส
ไฟฟา

9M,	PHL RE

22 854140 กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไว
แสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล	
รวมทัง้ไดโอดเปล่งแสง	(แอลอดีี)

9M,	PHL,	
SGP

RE

23 900190 เส้นใยนําแสง	กลุ่มเส้นใยนํา
แสง	และเคเบิลนําแสง	อื่นๆ	

9M RE

24 900290 เลนส	ปริซึม	กระจกเงา	และ
วัตถุเชิงทัศนศาสตรอื่นๆ	ทํา
ด้วยวัสดุใดก็ตาม	อื่นๆ	

9M RE

25 902730 สเปกโทรมิเตอร	สเปกโทรโฟ
โตมิเตอร	และสเปกโทรกราฟ	
ที่ใช้รังสีทางแสง	(รังสี
อัลตราไวโอเลต	รังสีที่มองเห็น
ได้	รังสีอินฟราเรด)

9M,	SGP ET

26 903210 เทอรโมสแตต 9M,	SAU,	
SGP

ET,	CCS

หมายเหตุ:
a)	9M	คือ	กลุ่มเพื่อนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	9	ประเทศ,	PHL	คือ	ฟิลิปปินส,	
SAU	คือ	ซาอุดีอาระเบีย,	QAT	คือ	กาตาร

ตารางที่ 1	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	ป	2554	(ต่อ)
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b)	ประเภทสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม:	APT	คอื	สนิค้าควบคมุมลภาวะทางอากาศ	
(Air	 Pollution	 Control),	 RE	 คือ	 สินค้าพลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	
Energy),	ET	คือ	สินค้าพลังงานด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Energy),	
CCS	คอื	สนิค้ากกัและเกบ็คารบอน	(Carbon	Capture	and	Storage),	WM/
WT	คือ	สินค้ากลุ่มการจัดการนํ้าหรือการบําบัดนํ้า	(Water	Management/	
Water	Treatment)	และ	OTH	คือ	สินค้าอื่น	(Other)
ที่มา: Balineau and de Melo (2013: 700-701)

(2) การเจรจาระดับหลายฝาย
เนื่องจากประเทศสมาชิกองคการการค้าโลกไม่สามารถตกลงกัน

เรื่องขอบเขตสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการเจรจาสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้	
ทําให้การเจรจาเปิดเสรีการค้าด้านสิ่งแวดล้อมชะงักประกอบกับประเทศ
สมาชิกองคการการค้าโลกยังไม่สามารถตกลงกันในเรื่องอื่นๆ	 ของการเจรจา
รอบโดฮา	 เช่น	 เรื่องสินค้าเกษตร	 ทําให้การเจรจารอบโดฮาหยุดลงตั้งแต่ป	
2554	การเจรจาการค้าระดบัพหภุาคทีีไ่ม่คบืหน้านี	้ทาํให้ประเทศสมาชกิบาง
ส่วนหันไปเจรจาเปิดเสรกีารค้าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมในเวทอีืน่	ด้วยหวังว่าผล
การเจรจาจะผลักดันให้การเจรจารอบโดฮาคืบหน้า

ในการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอส	สวิตเซอรแลนด	 เมื่อวันที่	
24	มกราคม	2557	ประเทศสมาชกิองคการการค้าโลก	14	ประเทศ	ซึง่ประกอบ
ด้วย	(1)	กลุ่มเพื่อนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	9	ประเทศเดิม	(2)	ประเทศสมาชิก	
APEC	 อีก	 3	 ประเทศ	 ท่ีไม่อยู ่ในกลุ ่มเพื่อนสินค้าด้านส่ิงแวดล้อม	 คือ	
ออสเตรเลีย	ฮ่องกง	และสิงคโปร	และ	(3)	ประเทศกําลังพัฒนาอีก	2	ประเทศ	
(จีน	 และคอสตาริกา)	 ได้แถลงเริ่มต้นการเจรจาความตกลงสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Goods	Agreement:	EGA)	ระดับหลายฝาย	
บนพื้นฐานรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	54	รายการของ	APEC38 

38	Joint	Statement	Regarding	Trade	in	Environmental	Goods.	European	Commission	(Jan.	24,	2014)
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การเจรจาระดับหลายฝายนี้เริ่มอย่างเปนทางการเมื่อวันที่	 8	
กรกฎาคม	2557	โดยแบ่งการเจรจาออกเปน	2	ช่วง	ช่วงแรกเปนการเจรจา
ยกเลิกภาษีนําเข้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 และช่วงหลัง	 เปนการเจรจา
ยกเลิกอุปสรรคการค้านอกจากภาษีนําเข้า	และการเจรจาเปิดเสรีบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม39 

ในการประชมุระดับรฐัมนตรขีองการเจรจาจัดทําความตกลง	EGA	
เมื่อเดือนธันวาคม	 2559	 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมเจรจาจัดทําความตกลง
ดังกล่าว	 18	 ประเทศ40	 ยังไม่สามารถตกลงรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้	
ก่อนการประชมุระดบัรฐัมนตร	ีได้มกีารจดัทาํรายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมที่
คาดว่าจะสามารถตกลงร่วมกันได้รวมกว่า	 300	 รายการ	 (Landing	 Zone,	
L-list)	ในจํานวนสินค้านี้แบ่งสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมออกเปน	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม	
A	 มีประมาณกว่า	 250	 รายการ	 เปนรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่า
ประเทศสมาชิกจะตกลงกันได้	และกลุ่ม	B	คือ	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม
ที่รอการตัดสินใจระดับรัฐมนตรี	จักรยานเปนรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่
เปนประเดน็ทางการเมอืงมากทีส่ดุ	จนีต้องการให้จกัรยานอยูใ่นรายการสนิค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม	แต่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย	สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยโุรปในฐานะประธานร่วมการเจรจาได้เพิม่เตมิรายการสนิค้ากลุม่	
A	 ส่วนจีนได้ยื่นรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุม	
จนทําให้การเจรจาระดับรัฐมนตรียังไม่สามารถตกลงกัน	และไม่ชัดเจนว่าการ
เจรจาความตกลง	 EGA	 จะดําเนินการต่อไปอย่างไร	 (Monkelbaan,	 2017:	
597)

จนเดอืนมถินุายน	2560	ประเทศทีเ่ข้าร่วมเจรจาจดัทาํความตกลง	
EGA11	ประเทศ	จากจํานวน	18	ประเทศ	นําโดยญี่ปุน	เกาหลีใต้	นิวซีแลนด	

39	Azevedo	Welcomes	Launch	of	Plurilateral	 Environmental	Goods	Negotiations,	World	Trade	

Organization	(July	8,	2014)<https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/envir_08jul14_e.htm>

40	ออสเตรเลีย	แคนาดา	จีน	คอสตาริกา	สหภาพยุโรป	ฮ่องกง	ไอซแลนด	อิสราเอล	ญี่ปุน	 เกาหลีใต้	นิวซีแลนด	

นอรเวย	สิงคโปร	สวิตเซอรแลนด	ลิกเตนสไตน	ไต้หวัน	ตุรกี	และสหรัฐอเมริกา



37ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

และสหภาพยุโรป	 เรียกร้องให้ประเทศที่เหลือ
กลับมาเจรจาความตกลง	 EGA	 อีกครั้ ง	
(Monkelbaan,	 2017:	 597)	 อย่างไรก็ตาม	
จนถึงปจจุบัน	 ยังไม่มีความคืบหน้าการเจรจา
ความตกลง

4.1.2 การเจรจาเปดเสรีการ
บริการดานสิ่งแวดลอม

การเจรจาเปิดเสรกีารค้าบรกิารเริม่ตัง้แต่วัน
ที่	1	มกราคม	2543	ตามที่กําหนดไว้ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ	
(GATS)(built-in	 agenda)41	 ต่อมาเมื่อเปิดรอบการเจรจาโดฮาป	 2544	
การเจรจาเรื่องการค้าบริการก็เปนส่วนหนึ่งของการเจรจาดังกล่าว	

เช่นเดียวกับการเจรจาสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	 การเจรจาเปิดเสรี
การค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้
คณะมนตรีสําหรับการค้าบริการ	สมัยประชุมวิสามัญ	และได้เปลี่ยนไปเจรจา
ระดับหลายฝายในป	2557

(1) การเจรจาภายใตคณะมนตรีสําหรับการคาบริการ 
สมัยประชุมวิสามัญ

แม้ว่าการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อมมีปญหา
เรื่องนิยามสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก	เมื่อเปรียบเทียบกับปญหา
การนิยามสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมก็ตาม	 เนื่องจากสาขาการบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมเปนสาขาหนึ่งในรายการจําแนกสาขาการบริการรวม	12	สาขา42 
ตามระบบการจําแนกผลิตภัณฑกลางของสหประชาชาติ	 (UN	 Provisional	
Central	 Product	 Classification:	 CPC)	 โดยจําแนกสาขาบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมออกเปน	4	ประเภทตามการจัดการมลพิษ	คือ	(1)	บริการบําบัด

41	ข้อ	19	วรรค	1		ความตกลง	GATS

42	MTN/GNS/W/120
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นํ้าเสีย	(Sewage)	(2)	บริการกําจัดของเสีย	(Refuse	Disposal)	(3)	บริการ
สุขอนามัย	 (Sanitation)	 (4)	 บริการอื่นๆ	 (Other)	 ซ่ึงรวมถึงบริการบําบัด
ไอเสีย	(Cleaning	of	exhaust	gases)	บริการลดมลภาวะทางเสียง	(Noise	
abatement	 services)	 บริการคุ้มครองธรรมชาติและที่ดิน	 (Nature	 and	
land	protection	service)	และบรกิารคุม้ครองสิง่แวดล้อมด้านอืน่ๆ	(Other	
environmental	protection	services)	แต่ว่าประเทศสมาชกิต่างเหน็ว่าการ
จําแนกประเภทบริการน้ันมีข้อเสียหลายประการ	 เช่น	 เปนสาขาบริการท่ี
เกีย่วข้องกบัปญหามลภาวะหลกัเพยีงบางส่วน	ครอบคลมุเฉพาะมลภาวะทาง
นํ้า	 และมลภาวะด้านขยะมูลฝอย	 เปนสาขาบริการที่จํากัดเฉพาะการแก้ไข
ปญหามลภาวะที่แหล่งมลพิษ	 (end-of-pipe)	 ไม่ได้ครอบคลุมถึงบริการ
ด้านการปองกนัมลภาวะและการจัดการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	เปนสาขาบรกิาร
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแบบครั้งเดียว	 ไม่ได้ครอบคลุมถึงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง	 และเปนสาขาบริการที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการให้บริการแก่การ
ผลิตโดยตรง	(Kim,	2006:	532	citing	Andrew,	2003)

ประเทศต่างๆ	 ได้ยื่นข้อเสนอปรับปรุงการจําแนกสาขาบริการ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปจจุบันมากขึ้น	 แต่ประเทศสมาชิกยังไม่
สามารถตกลงเรือ่งการจําแนกสาขาบรกิารส่ิงแวดล้อมได้	ข้อเสนอการปรับปรงุ
การจาํแนกสาขาบรกิารสิง่แวดล้อมทีไ่ปไกลมากทีส่ดุคอื	ข้อเสนอของสหภาพยโุรป	

สหภาพยโุรปจาํแนกสาขาบรกิารสิง่แวดล้อมองิตามนยิามบรกิาร
ด้านสิ่งแวดล้อมข้อง	 OECD	 และ	 Eurostat	 ที่ให้ความหมายของบริการ
สิ่งแวดล้อมว่า	 เปนบริการที่ให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	 ท้ังทางนํ้า	
ขยะมูลฝอย	อากาศ	ดิน	เสียง	ทรัพยากรธรรมชาติ	รวมถึงบริการสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	โดยจําแนกสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมออกเปน	3	ประเภท	

ประเภทแรกคือ	การจัดการมลพิษ	(Pollution	Management)	
กลุ่มนีไ้ด้รวมสาขาบริการทีต่่างเหน็กนัว่าเปนบรกิารด้านสิง่แวดล้อม	เช่น	การ
ออกแบบวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	การควบคุมมลพิษทางอากาศ	การตรวจ	
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การวเิคราะห	และการประเมนิทางสิง่แวดล้อม	(environmental	monitoring,	
analysis	and	assessment)	บริการบําบัดด้านสิ่งแวดล้อมทางดิน	นํ้าผิวดิน	
และนํ้าบาดาล	(environment	remediation	services	for	soil,	surface	
water	 and	 ground	water)	 การลดมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน	
(noise	and	vibration	abatement)	การเกบ็	การจัดการ	การทิง้ขยะมลูฝอย	
(Solid	 waste	 collection,	 treatment,	 and	 disposal,	 including	
hazardous	and	standard	waste)	

ประเภทที่สองคือ	 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม	
(Cleaner	Technologies	and	Products)	รวมถึงบริการที่ช่วยให้การผลิตมี
การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	
(cleaner	technologies	and	products,	including	services	for	cleaner	
and	resource-efficient	production	and	operation	processes)	

ประเภทที่สามคือ	 บริการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ
(Resource	Management)	รวมถึงบริการพลังงานหมุนเวียน	(renewable	
energy	 services)	 และบริการด้านปาไม้และการเกษตรอย่างยั่งยืน	
(sustainable	and	forestry	services)

จากนิยามบริการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 ข้อเสนอของสหภาพยุโรป
ได้จําแนกบริการสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงบริการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักร
ของน้ํา	บรกิารการคุม้ครองและอนรุกัษดนิ	ระบบนเิวศ	และความหลากหลาย
ทางชวีภาพ	ประเทศทีส่นบัสนนุข้อเสนอของสหภาพยโุรปได้แก่	สหรฐัอเมรกิา	
แคนาดา	และญี่ปุน	 เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้รับประโยชนจากการเปิดเสรี
การค้าบริการสิ่งแวดล้อมท่ีมีการขยายการจําแนกสาขาบริการส่ิงแวดล้อม
ออกไป	ส่วนประเทศสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาก็เล็งเฉพาะประโยชน
ทีจ่ะได้รับจากการเข้าถงึตลาดบรกิารสิง่แวดล้อมสาขาอืน่ๆ	(Kim,	2006:	532)
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จากข้อเสนอการจําแนกสาขา
บรกิารด้านสิง่แวดล้อมทีย่ืน่ในการเจรจา	อาจ
จําแนกสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมได้เปน	2	
กลุม่	สาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อมหลกั	(Core	
services)	 และสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวเนื่อง	(Related	services)

กลุ่มสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมหลักนี้	 จะประกอบด้วยสาขา
บริการควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย	 (Pollution	management)	
และสาขาเทคโนโลยทีีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
(Cleaner	technologies	and	resource	management)

ส่วนกลุ่มสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเน่ือง	 จะประกอบ
ด้วยบริการทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการให้บรกิารด้านสิง่แวดล้อม	เช่น	บรกิารทางธรุกจิ	
บริการก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	และบริการการศึกษา	

ข้อวิจารณหนึ่งเกี่ยวกับการจําแนกสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ออกเปนกลุ่มสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	 และกลุ่มสาขาบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่อง	(core	and	cluster)	คือ	แม้ว่าการจําแนกกลุ่มสาขา
บริการด้านสิง่แวดล้อมดังกล่าวจะสามารถจําแนกสาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อม
ต่างๆ	 แยกจากกัน	 แต่การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมี
การจาํแนกสาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อมแบบนี	้อาจทาํให้ประเทศสมาชกิมข้ีอ
ผูกพันบางอย่างที่ไม่ได้คาดหมายไว้	 ด้วยเหตุนี้	 จึงได้มีการเสนอให้มีจัดทํา
รายการสาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน	 เพื่อ
ให้ประเทศสมาชิกต่างๆ	 ทราบได้อย่างแน่ชัดว่า	 ได้ผูกพันสาขาบริการใด	
(Vikhlyaev,	2004:113)
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นอกจากนี้	แม้ว่าประเทศสมาชิกจะมุ่งเจรจาประเด็นการจําแนก
สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม	แต่ประเทศสมาชิกไม่จําเปนต้องผูกพันตามการ
จาํแนกสาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อมดังกล่าว	ประเทศสมาชกิอาจใช้การจาํแนก
สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบอื่นได้	อย่างไรก็ตาม	การนิยามสาขาบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมกันใหม่เพื่อใช้แทนระบบจัดจําแนกสาขาผลิตภัณฑกลางของ
สหประชาชาตน้ีิอาจทาํให้มปีญหาการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อผกูพนัการเปิดเสรี
การค้าบริการที่ได้จากการเจรจารอบอุรุกวัย	 (Kim,	 2006:	 533	 citing	
UNCTAD,	2003)

(2) การเจรจาระดับหลายฝาย: ความตกลงการคาดานบริการ 
(TISA)

ความไม่คบืหน้าของการเจรจาเปิดเสรกีารค้าบรกิาร	ในการเจรจา
รอบโดฮา	 ทําให้ประเทศสมาชิกบางส่วนในชื่อ	 Really	 Good	 Friends	 of	
Services	 แยกออกมาเจรจาจัดทําความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการฉบับใหม่
คือ	ความตกลงการค้าด้านบริการ	(Trade	in	Services	Agreement:	TISA)	
เมื่อเดือนตุลาคม	255743 

การเจรจาความตกลง	TISA	ในช่วงแรกเน้นเรื่องกรอบการจัดทํา
กฎระเบียบกํากับมาตรการของรัฐที่ส่งผลต่อการค้าบริการ	 เช่น	 รัฐวิสาหกิจ	
และเรื่องรูปแบบการเปิดเสรีการค้าบริการ	เช่น	การยื่นตารางข้อผูกพันสาขา
การบริการแบบ	Positive	List	หรือ	Negative	List	หรือแบบผสม

แม้ว่าการเจรจาความตกลงTISA	 ยังไม่แล้วเสร็จ	 แต่มีร่างความ
ตกลงฉบับเดือนเมษายน	255844	เผยแพร่ในวิกิลีกส	(Wikileaks)	เมื่อวันที่	1	
กรกฎาคม	 2558	 ร่างความตกลงฉบับนี้ประกอบด้วย	 4	 ภาคคือ	 ภาคแรก	
บทบัญญัติทั่วไป	 (General	Provisions)	ภาคที่สอง	การยื่นตารางข้อผูกพัน	

43	ประกอบด้วย	ออสเตรเลีย	แคนาดา	ชิลี	โคลอมเบีย	คอสตาริกา	สหภาพยุโรป	ฮ่องกง	ไอซแลนด	อิสราเอล	ญี่ปุน	

เกาหลีใต้	ลิกเตนสไตน	เม็กซิโก	นิวซีแลนด	ปากีสถาน	ปานามา	ปารากวัย	เปรู	สวิตเซอรแลนด	ไต้หวัน	ตุรกี	และ

สหรัฐอเมริกา

44	https://wikileaks.org/tisa/core/TiSA-Core-Text.pdf
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(Scheduling	 Commitments)	 ภาคที่สาม	
กฎระเบียบใหม่	 (New	 and	 Enhanced	
Disciplines)	 และภาคที่สี่	 บทบัญญัติด้าน
สถาบนั	(Institutional	Provisions)	โดยทัว่ไป
แล้ว	 ร ่างความตกลงดังกล่าว	 มีลักษณะ
โครงสร้างคล้ายกับความตกลง	 GATS	 และ
บทบัญญัติต่างๆ	ยังติดเล็บจํานวนมาก	นั่นคือ	
ประเทศสมาชิกยังตกลงกันไม ่ได ้ 	 รวมทั้งยังไม ่มี
รายละเอยีดบทบญัญัติเท่าใดนัก

รางความตกลง TISA
บทบัญญัติตามร่างความตกลง	TISA	ที่สําคัญมีอย่างน้อย	3	เรื่อง	คือ	

(1)	 หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ	 (National	 Treatment)	 (2)	 หลักการ
เข้าถึงตลาด	(Market	Access)	และ	(3)	หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะหยิ่ง	(Most-favoured	Nation)

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ในส่วนของหลักการประบัติเยี่ยงคนชาติ	 ร่างความตกลง	 TISA	 ใช้วิธี

การเปิดเสรีสาขาการบริการแบบ	Negative	List	คือ	ประเทศสมาชิกจะต้อง
ปฏบิตักิบัผู้ให้บริการหรอืบรกิารของประเทศสมาชกิให้ได้รบัความอนเุคราะห
ไม่น้อยกว่าการปฏิบัติกับผู้ให้บริการหรือบริการที่เหมือนกันของประเทศ
สมาชิกเองทุกสาขาการให้บริการ45	 การเปิดเสรีสาขาการบริการแบบ	
Negative	List	นี้	 แตกต่างไปจากความตกลง	GATS	ที่ใช้หลักการประติบัติ
เยีย่งคนชาตเิฉพาะสาขาบริการทีป่ระเทศสมาชิกได้ผกูพนัไว้ในตารางข้อผกูพนั
เฉพาะเท่านั้น	(Positive	List)	แม้ว่าร่างความตกลง	TISA	ยังเปิดให้ประเทศ
สมาชิกสามารถกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ 	 (Condit ions	 and	

45	ข้อ	I-4	(National	Treatment)	ของร่างความตกลง	TISA
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Qualifications)	 ของการประติบัติเยี่ยงคนชาติได้เช่นเดียวกับความตกลง	
GATS	แต่ร่างความตกลง	TISA	ให้ประเทศสมาชกิกาํหนดเงือ่นไขและคณุสมบตัิ
ได้เฉพาะตามมาตรการที่ประเทศสมาชิกใช้อยู่ในวันที่ความตกลง	TISA	มีผล
ใช้บังคับเท่านั้น	 (Standstill)46	 นอกจากนี้	 หากประเทศสมาชิกได้แก้ไข
มาตรการทีก่าํหนดไว้ในตารางข้อผกูพนัให้สอดคล้องกบัหลกัการประบัตเิยีย่ง
คนชาติมากขึ้นในภายหลัง	 ประเทศสมาชิกไม่สามารถแก้ไขมาตรการน้ันให้
กลับมาขัดแย้งกับหลักการประบัติเยี่ยงคนชาติได้อีก47	 การกําหนดเช่นนี้	 ยิ่ง
ทาํให้การเปิดเสรกีารค้าบรกิารเพิม่ขึน้เรือ่ยไป	(Ratchet)	อย่างไรกต็าม	ความ
ตกลง	TISA	ยังเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการที่ต้องการสงวน
การใช้ไว้ได้ในตารางข้อผูกพันที่จัดขึ้นใหม่ของประเทศสมาชิกได้48 

หลักการเขาถึงตลาด
ในส่วนของหลกัการการเข้าถงึตลาด	ร่างความตกลง	TISA	ยงัคงกาํหนด

ให้ใช้การเปิดเสรีการค้าบริการแบบ	 Positive	 List	 เช่นเดียวกับความตกลง	
GATS	กล่าวคือ	ให้ประเทศสมาชิกกําหนดสาขาการบริการที่ให้การปฏิบัติกับ
ผู ้ให้บริการและบริการของประเทศสมาชิกอื่น	 ไม่ด้อยไปกว่าข้อกําหนด	
ข้อจํากัด	 และเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันและระบุไว้ในตารางข้อผูกพัน49	 และ
ยังอนุญาตให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการข้อจํากัดการเข้าถึงตลาดทางด้าน
ปริมาณทั้ง	6	ประเภทเช่นดียวกับความตกลง	GATS50  

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
ในส่วนของหลักการประบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะหยิ่ง	

ประเทศสมาชกิยงัไม่สามารถตกลงกนัได้ว่าจะให้มหีลกัการ	MFN	ในร่างความ
ตกลง	TISA	หรือไม่	จะกําหนดข้อยกเว้นหลักการ	MFN	อย่างไร	ตลอดจนการ

46	ข้อ	II-2	วรรค	2	ของร่างความตกลง	TISA

47	ข้อ	II-2	วรรค	3	ของร่างความตกลง	TISA

48	ข้อ	II-2	วรรค	4	ของร่างความตกลง	TISA

49	ข้อ	I-3	วรรค	1	ของร่างความตกลง	TISA

50	ข้อ	I-3	วรรค	2	ของร่างความตกลง	TISA
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กําหนดข้อยกเว้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากหลักการ	MFN	 ยกตัวอย่าง
เช่น	สวติเซอรแลนด	สหภาพยโุรป	และนอรเวย	ไม่ต้องการให้มหีลกัการ	MFN	
ยกเว้นจะได้กําหนดการยกเว้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากหลักการ	MFN	
ประกอบ	 สวิตเซอรแลนด	 สหภาพยุโรป	 และนอรเวยเสนอให้ไม่ใช้หลักการ	
MFN	กบัการรวมกลุม่ทางด้านเศรษฐกจิในอดตีและทีก่าํลงัจะมผีลใช้บังคับใน
ปจจุบัน	 ส่วนตุรกีเสนอให้ไม่ใช้หลักการ	 MFN	 กับการรวมกลุ่มทางด้าน
เศรษฐกจิในอนาคตด้วย	ขณะทีส่หรฐัอเมรกิาเสนอให้ไม่มบีทบญัญตัเิรือ่งการ
รวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในร่างความตกลง	TISA	

ภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม
นอกจากร่างความตกลงฉบับเดือนเมษายน	 2558	 แล้ว	 วิกิลีกสยังได้

เผยแพร่ภาคผนวกว่าด้วยบรกิารด้านสิง่แวดล้อม	(Annex	on	Environmental	
Services)	 ในเดือนธันวาคม	255851	ภาคผนวกนี้เปนส่วนหนึ่งของร่างความ
ตกลง	 TISA52	 ภาคผนวกนี้ใช้กับมาตรการของประเทศสมาชิกที่ส่งผลต่อการ
ค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อม53	แต่ไม่รวมถึงมาตรการของประเทศสมาชิกที่เกี่ยว
กับบริการนํ้า	(Prov.180000)54 

ภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อมนี้จํากัดสาขาบริการด้าน
สิง่แวดล้อมไว้เฉพาะสาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อม	(Prov.94)	ตามระบบจาํแนก
ผลิตภัณฑกลางของสหประชาชาติ	 (CPC)	 ซึ่งประกอบด้วยสาขาบริการ
การกาํจดัของเสีย	สาขาบรกิารการกาํจดัขยะมูลฝอย	สาขาบริการด้านอนามยั	
และสาขาบริการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆ55	 โดยไม่รวมถึงสาขาบริการ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 (public	 utilities	 supplying	
environmental	services)56 

51	https://wikileaks.org/tisa/document/201412_Annex-on-Environmental-Services

52	ข้อ	…	ภาคผนวก	(Article	[..]:	Annexes)	ของร่างความตกลง	TISA

53	ข้อ	1	(a)	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

54	ข้อ	1	(b)	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

55	ข้อ	1	(a)	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

56	ข้อ	1	(c)	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม
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แม้ว่าภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อมนี้จะรับรองสิทธิของ
ประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการกํากับดูแลบริการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุเปาหมายทางด้านนโยบายของ
ประเทศสมาชิกกต็าม57	แต่ภาคผนวกด้านสิง่แวดล้อมได้จาํกดัสทิธขิองประเทศ
สมาชกิในการใช้มาตรการกาํกบัดูแลสาขาบริการด้านสิง่แวดล้อมมากกว่าสาขา
บริการอืน่ๆ	ทัง้ในส่วนของหลกัการประติบติัเยีย่งคนชาต	ิหลกัการเข้าถงึตลาด	
และหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะหยิ่ง

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ในเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติ	 ขณะท่ีร่างความตกลง	 TISA	

ยังอนุญาตให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการที่ขัดกับหลักการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติได้	 หากได้กําหนดมาตรการเหล่านั้นไว้ในตารางข้อผูกพัน	 โดยมาตรการ
นั้นอาจเปนมาตรการที่ยังไม่บังคับใช้ก็ได้	 แต่ภาคผนวกว่าด้วยบริการด้าน
สิง่แวดล้อมน้ีห้ามใช้มาตรการดังกล่าวกบัการค้าบรกิารรปูแบบที	่1	ถึงรปูแบบ
ที	่358	หมายความว่า	ในส่วนมาตรการทีส่่งผลต่อการค้าบรกิารด้านสิง่แวดล้อม
รูปแบบที่	1	ถึงรูปแบบที่	359	นั้น	ประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการที่ขัดแย้ง
กบัหลักการประตบิตัเิยีย่งคนชาตไิว้ในตารางข้อผกูพันได้เฉพาะมาตรการทีใ่ช้
อยูใ่นวนัทีค่วามตกลง	TISA	มผีลใช้บงัคบัเท่านัน้	แม้มคีวามจาํเปนในภายหลงั
ทีต้่องออกมาตรการทีก่าํกบัการให้บรกิารในสาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อมทีข่ดั
กับหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ	ประเทศสมาชิกไม่สามารถกระทําได้

57	ข้อ	2	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

58	ข้อ	3	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

59	การค้าบริการรูปแบบที่	1	(mode	1)	การค้าข้ามพรมแดน	(cross-border	supply)	เปนกรณีที่ผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการอยู่คนละประเทศ	เช่น	บริการให้คําปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมออนไลน		การค้าบริการรูปแบบที่	2	(mode	

2)	การไปรับบริการต่างประเทศ	(consumption	abroad)	เปนกรณทีีผู้่รบับรกิารไปรบับริการในประเทศผูใ้ห้บรกิาร	

เช่น	 การส่งขยะไปกําจัดในต่างประเทศ	 การค้าบริการรูปแบบท่ี	 3	 (mode	 3)	 การตั้งนิติบุคคล	 (commercial	

presence)	 เปนกรณีที่ผู้ให้บริการไปตั้งสํานักงานสาขาหรือนิติบุคคลให้บริการยังประเทศที่ผู้รับบริการ	 เช่น	 ผู้ให้

บริการต่างประเทศมาตั้งบริษัทให้บริการกําจัดขยะภายในประเทศ	และการค้าบริการรูปแบบที่	4	(mode	4)	บุคคล

ธรรมดา	(presence	of	natural	person)	เช่น	วิศวกรสิ่งแวดล้อมเข้ามาให้บริการการปรึกษาในประเทศผู้รับบริการ
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หลักการเขาถึงตลาด
ในส่วนของการเข้าถึงตลาด	 ขณะที่ร่างความตกลง	 TISA	 อนุญาตให้

ประเทศสมาชิกกําหนดข้อจํากัดการเข้าถึงตลาด	 6	 ประเภท	 ไว้ในตาราง
ข้อผูกพันได้	 แต่ภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการน้ี	 ได้เพ่ิมเติมข้อจํากัดเรื่อง
บทบัญญัติ	 ข้อจํากัด	 และเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดคือ	 สําหรับการค้าบริการ
รูปแบบที่	1	ถึงรูปแบบที่	3	ของสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม	ประเทศสมาชิก
กําหนดข้อจํากัดได้เฉพาะมาตรการที่ใช้ในวันที่ร่างความตกลงมีผลใช้บังคับ
เท่านั้น60 

นอกจากน้ี	 ภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อมยังกําหนดให้
ประเทศสมาชิกเปิดเสรีการค้าบริการรูปแบบที่	 4	 (การเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา)	 ไว้อย่างชัดเจน	 กําหนดให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย
พนักงานภายในบริษัทที่เข้ามาให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม	 และยังให้ประเทศ
สมาชิกพยายามเปิดเสรีการให้บริการตามสัญญาโดยบุคคลธรรมดา	และการ
ให้บริการของผู้ให้บริการวิชาชีพอีกด้วย61 

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
ในส่วนของการประติบัติเยีย่งชาติทีไ่ด้รบัความอนเุคราะหยิง่	ขณะทีใ่น

ร่างความตกลง	 TISA	 ประเทศสมาชิกยังตกลงเร่ืองข้อยกเว้นหลักการ	MFN	
ไม่ได้	 แต่ในภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อมนี้	 กลับกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า	ห้ามประเทศสมาชิกยกเว้นการใช้หลักการ	MFN	กับการค้าบริการ
สาขาสิ่งแวดล้อม62 

4.2 ความตกลงเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
นอกจากการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับพหุภาคีภายใต้องคการการค้าโลกแล้ว	 การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า

60	ข้อ	4	(b)	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

61	ข้อ	5	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

62	ข้อ	6	ของภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านสิ่งแวดล้อม
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และบริการด้านสิ่งแวดล้อมยังดําเนินการใน
ความตกลงการค้าระดับภูมิภาคอีกด้วย	 โดย
เฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟ ิก 	 (As ia -Pac ific 	 Economic	
Cooperation:	 APEC)	 และความตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจภาคพืน้แปซฟิิก	(Trans-Pacific	
Partnership:	TPP)

4.2.1 ความรวมมือดานเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 
นบัแต่กลางครสิตทศวรรษ	1990	ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิภาค

พื้นเอเชีย-แปซิฟิก	 (APEC)	 ได้มีส่วนเปิดเสรีการค้าด้านสิ่งแวดล้อม	 ในเดือน
พฤศจิกายน	2554	ผู้นําประเทศสมาชิก	APEC	21	ประเทศ	ซึ่งประกอบด้วย
ออสเตรเลีย	 บรูไนดารุสซาลัม	 แคนาดา	 ชิลี	 จีน	 ฮ่องกง	 อินโดนีเซีย	 ญ่ีปุน	
เกาหลีใต้	มาเลเซีย	เม็กซิโก	นิวซีแลนด	ปาปวนิวกินี	 เปรู	ฟิลิปปินส	รัสเซีย	
สิงคโปร	ไต้หวัน	ไทย	เวียดนาม	และสหรัฐอเมริกา	ได้ประกาศจัดทํารายการ
สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	เพื่อให้เปนไปตามวัตถุประสงคการเติบโตที่
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายใน	1	ป	พร้อม
ทัง้กาํหนดเปาหมายให้ลดอตัราภาษีนาํเข้าทีเ่รยีกเกบ็จรงิได้ไม่เกนิกว่าร้อยละ	
5	 ภายในป	 2558	 รวมถึงยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี	 และข้อ
กําหนดการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ	(Local	content	requirements)63 

	 ต่อมาในการประชุม	 APEC	 ในเดือนกันยายน	 2555ที่ เมือง
วลาดิวอสตอค	ประเทศรัสเซีย	ประเทศสมาชิก	APEC	ได้แถลงรายการสินค้า

63		Asia-Pacific	Economic	Cooperation,	2011	Leader’	Declaration,	The	Honolulu	Declaration:	Toward	

a	 Seamless	 Regional	 Economy,	 12-13	 November	 2011.<https://www.apec.org/Meeting-Papers/

Leaders-Declarations/2011/2011_aelm>
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ด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน	 54	 รายการที่ตกลงกันเก็บภาษีนําเข้าไม่เกินกว่า
ร้อยละ	5	ภายในป	255864	(ดู	ตารางที่	2)	

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC

HS Code รายละเอียด

1 441872 แผงไม้ปูพ้ืนที่ประกอบแล้ว	 อื่นๆ	 หลายช้ันจากไม้ไผ่	
Assembled	flooring	panel:	Other,	Multilayer,	 of	
Bamboo

2 840290 ส่วนประกอบบอยเลอรกําเนิดไอนํ้าหรือไออื่นๆ	
Parts	of	steam	or	other	vapour	generating	boilers

3 840410 เคร่ืองจักรโรงงานที่เปนเคร่ืองช่วยสําหรับใช้งานร่วมกับ
บอยเลอรตามประเภท	84.02	หรือ	84.03	
Auxiliary	plant	for	use	with	boilers	of	heading	84.02	
or	84.03

4 840420 เครื่องควบแน่นสําหรับหน่วยจ่ายกําลังไอนํ้าหรือไออื่นๆ	
Condensers	for	steam	or	other	vapour	power	unit	

5 840490 ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อย	 840410	 และ	
840420	
Parts	of	HS	840410	and	HS	840420

6 840690 ส่วนประกอบกังหันไอนํ้าและเครื่องกังหันไออื่นๆ	
Parts	of	steam	turbine	and	other	vapour	turbines

7 841182 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ	ที่มีกําลังเกิน	5,000	กิโลวัตต	
Other	gas	turbines,	of	a	power	exceeding	5,000	kw

64	 Asia-Pacific	 Economic	 Cooperation,	 2012	 Leader’	 Declaration,	 The	 Vladivostok	 Declaration:	

Integrate	to	Grow,	Innovate	to	Prosper,	8-9	September	2012.<https://www.apec.org/Meeting-Papers/

Leaders-Declarations/2012/2012_aelm>
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HS Code รายละเอียด

8 841199 ส่วนประกอบกังหันกาซอื่นๆ
Parts	of	other	gas	turbines

9 841290 ส่วนประกอบเครื่องยนตและมอเตอรอื่นๆ
Parts	of	other	engines	and	motors	(of	84.12)

10 841780 เตาเผา	ไม่ใช้ไฟฟา
Incinerators,	non-electric

11 841790 ส่วนประกอบของของประเภทย่อย	84.17
Parts	(of	84.17)

12 841919 เคร่ืองทํานํ้าร้อนแบบทํานํ้าร้อนชั่วขณะ	 หรือแบบทํา
นํ้าร้อนเก็บสะสม	ที่ไม่ใช้ไฟฟา	อื่นๆ
Instantaneous	 or	 storage	 water	 heaters,	
non-electric:	other	

13 841939 เครื่องทําให้แห้ง
Dryers

14 841960 เครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือกาซให้เปนของเหลว
Machinery	for	liquefying	air	and	other	gases

15 841989 เครื่องจักร	 เคร่ืองจักรโรงงานหรือเครื่องอุปกรณห้อง
ปฏิบัติการ	 สําหรับใช้กระทํากับวัตถุ	 โดยกรรมวิธีที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
Machinery,	plant	or	laboratory	equipment,	for	the	
treatment	of	materials	by	a	process	involving	a	
change	of	temperature

16 841990 ส่วนประกอบของของประเภท	84.19
Parts	(of	84.19)

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

17 842121 เครือ่งจักรหรอืเครือ่งอปุกรณทีใ่ช้กรองของเหลวหรอืทาํให้
ของเหลวบริสุทธิ์	สําหรับกรองนํ้าหรือทําให้นํ้าบริสุทธิ์
Filter	 of	 purifying	machinery	 and	 apparatus	 for	
liquids:	For	filtering	of	purifying	water

18 842129 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใช้กรองของเหลวงหรือ
ทําให้ของเหลวบริสุทธิ์อื่นๆ
Filtering	or	purifying	machinery	and	apparatus	for	
liquids:	Other

19 842139 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใช้กรองกาซหรือทําให้กาซ
บริสุทธิ์อื่นๆ
Filtering	or	purifying	machinery	and	apparatus	for	
gases:	Other

20 842199 ส่วนประกอบ
Parts

21 847420 เครื่องย่อยหรือเครื่องบด
Crushing	or	grinding	machines

22 847982 เครื่องผสม	 นวด	 ย่อย	 บด	 ร่อน	 ทําให้เปนเนื้อเดียวกัน	
อิมัลซิฟาย	หรือกวน
Mixing,	 kneading,	 crushing,	 grinding,	 screening,	
sifting,	 homogenising,	 emulsifying	 or	 stirring	
machines

23 847989 เคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้กลทีมี่หน้าทีก่ารทาํงานเปนเอกเทศ	
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้
Machine	 and	mechanical	 applicances	 having	
individual	funtions,	nesoi	in	Chapet	84,	other

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

24 847990 ส่วนประกอบของของประเภท	84.79
Parts	(of	84.79)

25 850164 เครือ่งกาํเนิดไฟฟากระแสสลบั	(อลัเทอรเนเตอร)	ท่ีให้กาํลงั
เกิน	750	เควีเอ
AC	generators	(alternators)	of	an	output	exceed	
750	kVA

26 850231 ชุดกําเนิดไฟฟาอื่นๆ	ที่ขับด้วยกําลังลม
Wind-powered	generating	sets

27 850239 ชุดกําเนิดไฟฟาอื่นๆ
Other	generating	sets	

28 850300 ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่องจักรตามประเภท	85.01	หรือ	85.02
Parts	suitable	for	use	solely	or	principally	with	the	
machines	of	heading	85.01	or	85.02

29 850490 ส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟา	 เครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิด
อยู่คงที่	(สแตติกคอนเวอรเตอร)	และตัวเหนี่ยวนํา
Parts	of	electrical	transformers,	static	converters	
and	inductors

30 851410 เตาเผาและเตาอบ	แบบทําความร้อนโดยความต้านทาน
Resistance	heated	furnaces	and	ovens

31 851420 เตาเผาและเตาอบทีท่าํงานโดยการเหนีย่วนาํ	หรอืโดยการ
สูญเสียไดอิเล็กทริก
Furnaces	 and	ovens	 functioning	by	 inducing	or	
dielectric	loss

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

32 851430 เตาเผาและเตาอบอื่นๆ
Other	furnaces	and	ovens

33 851490 ส่วนประกอบเตาเผาและเตาอบ
Parts

34 854140 กลอปุกรณกึง่ตัวนาํแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอกิเซลลจะ
ประกอบขึน้เปนโมดลูหรอืทาํเปนแผงหรอืไม่กต็าม	รวมทัง้
ไดโอดเปล่งแสง	(แอลอีดี)
Photosensitive	semiconductor	devices,	including	
photovoltaic	 cell	whether	 or	 not	 assembles	 in	
modules	or	made	up	 into	panel;	 light	emitting	
diodes

35 854390 ส่วนประกอบของเครือ่งจักรไฟฟาและเครือ่งอปุกรณไฟฟา	
ซึ่งมีหน้าที่การทํางานเปนเอกเทศ	 ท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อื่นในตอน	85
Parts	of	electrical	machines	and	apparatus,	having	
individual	functions,	neosi	in	Chapter	85

36 901380 เครื่องมือ	อุปกรณและเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตรที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น
Optical	devices,	appliances	and	instruments,	nesoi

37 901390 ส่วนประกอบและเครื่องใช้ประกอบ	 สําหรับเครื่องมือ	
อุปกรณ	เครื่องใช้อุปกรณเชิงทัศนศาสตร	ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น
Parts	 and	 accessories	 for	 optical	 devices,	
appliances	and	instruments,	nesoi

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

38 901580 อุปกรณและเคร่ืองใช้ในการสํารวจ	 ใช้ในทางอุทกศาสตร	
สมทุรศาสตร	อทุกวทิยา	อตุุนยิมวทิยา	หรอืทางธรณฟิีสกิส
Surveying,	 hydrographic,	 oceanographic,	
hydrological,	 meteorological	 or	 geophysical	
instruments	and	appliances

39 902610 อุปกรณและเครื่องอุปกรณ	 สําหรับวัดหรือตรวจสอบ
การไหลหรือระดับของของเหลว
Instruments	 and	 apparatus:	 For	measuring	 or	
checking	the	flow	or	level	of	liquids

40 902620 อปุกรณและเครือ่งอปุกรณ	สาํหรับวดัหรอืตรวจสอบความดนั	
Instruments	 and	 apparatus:	 For	measuring	 or	
checking	pressure

41 902680 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอื่นๆ
Other	instruments	or	apparatus

42 902690 ส่วนประกอบและอปุกรณประกอบ	ของอปุกรณและเครือ่ง
อุปกรณ	 สําหรับวัดหรือตรวจสอบการโฟลว	 ระดับ	
ความดัน	หรือเรื่องอื่นๆ	ของของเหลวหรือกาซ
Parts	 and	 accessories.	 Of	 instruments	 and	
apparatus	 for	measuring	 or	 checking	 the	 flow,	
level,	 pressure	 or	 other	 variables	 of	 liquids	 or	
gases

43 902710 เครื่องวิเคราะหกาซหรือควัน
Gas	or	smoke	analysis	apparatus

44 902720 โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส
Chromatographs	and	electrophoresis	instruments

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

45 902730 สเปกโทรมเิตอร	สเปกโทรโฟโตมเิตอร	และสเปกโทรกราฟ	
ทีใ่ช้รงัสทีางแสง	(รงัสอีลัตราไวโอเลต	รงัสท่ีีมองเหน็ได้	รงัสี
อินฟราเรด)
Spectrometers,	 spectrophotometers	 and	
spectrographs	using	optical	radiations	(UV,	visible,	
IR)

46 902750 อุปกรณและเคร่ืองอุปกรณอื่นๆ	 ท่ีใช้รังสีทางแสง	 (รังสี
อัลตราไวโอเลต	รังสีที่มองเห็นได้	รังสีอินฟราเรด)
Other	 instruments	 and	 apparatus	 using	 optical	
radiations	(ultraviolet,	visible,	infrared)

47 902780 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอื่นๆ	(รังสีอัลตราไวโอเลต	รังสี
ที่มองเห็นได้	รังสีอินฟราเรด)
Other	 instruments	 and	 apparatus	 (ultraviolet,	
visible,	infrared)

48 902790 ไมโครตอม	รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณประกอบ
Microtomes;	Parts	and	accessories

49 903149 อปุกรณและเคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร	(โพรไฟลโพรเจกเตอร)
Other	optical	instruments	and	appliances;	profile	
projectors

50 903180 อุปกรณ	 เคร่ืองใช้	 และเคร่ืองจักรอื่นๆ	 ที่ใช้วัดหรือ
ตรวจสอบ	ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้
Others	 measuring	 or	 checking	 instruments,	
appliances	and	machines,	nesoi	in	Chapter	90

51 903190 ส่วนประกอบและอุปกรณประกอบของของในประเภทที่	
9031	
Parts	and	accessories	of	heading	9031

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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HS Code รายละเอียด

52 903289 อุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับบังคับหรือควบคุมโดย
อัตโนมัติ	 (ไม่รวมเทอรโมสแตต,	 มาโนสแตต	 และแบบ
ไฮดรอลิก)
Automatic	 regulating	 or	 controlling	 instuments	
and	apparatus	(excluding	thermostats,	manostats	
and	hydraulic	types)

53 903290 ส่วนประกอบและอปุกรณประกอบของอปุกรณและเครือ่ง
อุปกรณสําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ
Part	and	accessories	of	automatic	 regulating	or	
controlling	instruments	and	apparatus

54 903300 ส่วนประกอบและอปุกรณประกอบ	(ทีไ่ม่ได้ระบหุรอืรวมไว้
ในทีอ่ืน่ในตอนนี)้	สาํหรบัเครือ่งจกัร	เครือ่งใช้	อปุกรณ	หรอื
เครื่องอุปกรณในตอนที่	90
Parts	 and	 accessories	 (nosoi	 in	 Chapter	 90)	 for	
machines,	appliances,	 instruments	or	apparatus	
of	Chapter	90

หมายเหตุ:	nesoi	คือ	Not	Elsewhere	Specified	or	Included	
ที่มา: Vossenaar (2016)

รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	 APEC	 นี้	 รวมถึงสินค้าเทคโนโลยี
สะอาดและพลังงานหมุนเวียน	เช่น	แผงพลังงานแสงอาทิตย	(Solar	panels)	
และกังหันลม	 การบําบัดนํ้าเสีย	 การจัดการขยะ	 และเทคโลยีควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ	เช่น	อปุกรณการฆ่าเชือ้ด้วยรงัสอีลัตราไวโอเลต	(UV	disinfection	
equipment)	เครือ่งฟอกไอเสยี	(Catalytic	converters)	เตาเผาขยะ	(Waste	
incinerators)	อย่างไรก็ตาม	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	 เน้น
เฉพาะสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหลัก	 แต่ไม่รวมถึงสินค้าท่ีเอื้อต่อ
สิ่งแวดล้อม	(EEPs)	เช่น	รถยนตไฮบริด	หรือเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน

ตารางที่ 2	รายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	(ต่อ)
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การจัดทํารายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ	APEC	ส่งผลอย่างน้อย	2	
ประการต่อการเจรจาเปิดเสรกีารค้าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมภายใต้องคการการ
ค้าโลก	 ประการแรก	 เปนที่ชัดเจนว่าได้เลือกวิธีการจัดทํารายการสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อม	(Listed	Approach)	กําหนดขอบเขตสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	และ
ประการทีส่อง	การเปลีย่นแปลงการเจรจาเปิดเสรกีารค้าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม
จากการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้องคการการค้าโลก	 ไปเปนการเปิดเสรี
การค้าสินค้าระดับหลายฝายแทน	 ในประเด็นที่สองนี้	 มีความชัดเจนข้ึนเมื่อ
ออสเตรเลยีและรัสเซยีเสนอรายการสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมของ	APEC	ต่อคณะ
กรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมขององคการการค้าโลกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน	 2555	 แม้ว่าสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนดจะได้รับการตอบ
รับการนําเสนอดังกล่าว	แต่ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ	เช่น	โบลิเวีย	
อินเดีย	 และแอฟริกาใต้	 ได้แสดงความกังวลใจว่ารายการสินค้าดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อการเจรจาขององคการการค้าโลก	

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า	 ปญหาหนึ่งของการจัดทํารายการสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมคือสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เอาไปใช้ได้หลายอย่าง	 APEC	 ได้แก้
ปญหานี้โดยพิจารณาจาก	2	หลักเกณฑ	(1)	สัดส่วนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมใน
พิกัดภาษีศุลกากรระดับประเภทย่อย	(HS-6	หลัก)	และ	(2)	ความสําคัญของ
สนิค้าด้านสิง่แวดล้อม	(Vossenaar,	2016)	ตวัอย่างเช่น	ในพกิดัภาษศีลุกากร
ระดับประเภทย่อย	 หากเปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือมี
สินค้าด้านส่ิงแวดล้อมเปนส่วนใหญ่	 พิกัดภาษีศุลกากรระดับ
ประเภทย่อยทั้งหมดนั้นเปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	 แต่ถ้า
หากในพิกัดภาษีศุลกากรระดับประเภทย่อย	 มีสินค้า
ด้านสิ่งแวดล้อมเพียงส่วนน้อย	 แต่ประเทศสมาชิก	
APEC	 ยังเห็นว่า	 สินค้ามีความสําคัญต่อสาขา
สิง่แวดล้อม	พิกัดภาษศุีลกากระดับประเภทย่อย
ท้ังหมดน้ันก็ยังเปนสินค้าด ้านสิ่งแวดล้อม	
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อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีที่ประเทศสมาชิก	 APEC	 ตกลงกันไม่ได้ว่าพิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทย่อยทั้งหมดน้ันเปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่	 ก็
ปล่อยให้เปนดุลยพินิจของประเทศสมาชิก	 APEC	 เองว่า	 สินค้าในพิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทย่อยนั้นสินค้าใดบ้างยังเปนสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	โดย
การจําแนกพิกัดภาษีศุลกากรให้ละเอียดยิ่งขึ้นออกเปน	8	หลักหรือ	10	หลัก	
หรือใช้วิธี	 ex-outs	 คือ	 การระบุเพียงสินค้าบางรายการภายใต้พิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทย่อย

4.2.2 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก 
ความตกลง	 TPP	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับ

เจ้าหน้าทีอ่าวโุส	ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีร่ะดบัอาวโุสของประเทศสมาชกิ	ที่
มอีาํนาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิติัตามบทบญัญัตด้ิานสิง่แวดล้อมของความ
ตกลง	(Amaral	Junior	and	Mesquita,	2017)

คณะกรรมการชดุนีท้าํหน้าทีต่่าง	ๆ 	เช่น	(1)	เปนเวทหีารอืและทบทวน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมของความตกลง	 (2)	 จัดทํารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการ	TPP	(TPP	Commission)	และ	(3)	เปนเวทหีารอืและ
ทบทวนกิจกรรมต่างๆ	ความตกลงกําหนดให้คณะกรรมการใช้วิธีการฉันทมติ
ในการตดัสินใจ	และให้เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการสูส่าธารณะ	เว้นแต่
ได้ตกลงกันเปนอย่างอื่น	

	 ในเรื่องการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	ความตกลงกําหนด
ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสพจิารณาประเดน็อปุสรรค
ทางการค้านอกจากภาษีศุลกากรของสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	
ประเทศสมาชิกอาจเข้าร ่วมความตกลงการค้าสินค้าและบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับทวิภาคีหรือระดับหลายฝาย	อย่างไรก็ตาม	ความตกลง	TPP
ไม่มบีทบญัญติัเกีย่วกบัการค้าสนิค้าและบรกิารด้านสิง่แวดล้อมเปนการเฉพาะ	
แต่กําหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมปรึกษาหารือประเด็นนี้ต่อไป
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4.3 บทวิเคราะห
จากการเจรจาเปิดเสรีสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	มีข้อ

สังเกตดังนี้

1)	 ในส่วนของการเปิดเสรีสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	 แม้ว่าการเจรจา
ระดับพหุภาคีภายใต้องคการการค้าโลกจะไม่มีความคืบหน้า	 และการเจรจา
ระดับหลายฝายก็ยังไม่มีข้อสรุป	 แต่ขอบเขตสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
รายการการเจรจาน้ันมีเพียงไม่กี่รายการ	 และไม่ครอบคลุมถึงสินค้าท่ีเอื้อ
ประโยชนต่อสิ่งแวดล้อม	(EPPs)	ดังนั้น	หากพิจารณาจากสาเหตุของการเกิด
ปญหาสิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า	 ปญหาสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความไม่สมบูรณของตลาดจากการผลิตและการบริโภคท่ีทําให้บุคคลอื่น
เดอืดร้อน	การไม่รวมสนิค้าEPPsจงึไม่เพิม่การใช้สนิค้าทีส่่งผลดต่ีอสิง่แวดล้อม
ได้มากนัก

2)	 จากรายการยกเลิกภาษีสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจํากัดดังกล่าว	
ประโยชนด้านส่ิงแวดล้อมจากการลดภาษสีนิค้าเหล่านีอ้าจมไีม่มาก	เนือ่งจาก
โครงการด้านส่ิงแวดล้อมจําเปนต้องใช้สนิค้าประกอบกนัหลายสนิค้า	ทัง้สนิค้า
ด้านส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในรายการสินค้าที่เจรจา	 และสินค้าอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการสินค้าที่เจรจา	(Jacon	and	Moller,	2017)

3)	 การเปิดเสรกีารค้าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมเล็งเหน็ว่า	การยกเลิกการ
เก็บภาษีสินค้าดังกล่าว	 จะทําให้มีการใช้สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมแทนสินค้าอื่น
ได้มากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ภายใต้บริบทปจจุบัน	ประเทศต่างๆ	ได้เจรจาจัด
ทาํความตกลงเปิดเสรกีารค้าระหว่างกนัทัง้ระดับทวภิาคแีละระดบัภมูภิาคแล้ว
จํานวนมาก	 ด้วยเหตุน้ี	 อัตราภาษีนําเข้าท่ีเรียกเก็บจริงกับสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมตามความตกลงเปิดเสรีการค้าเหล่านั้นอาจตํ่ามากหรือได้ยกเลิก
การเก็บภาษีนําเข้าไปแล้ว	 การเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่กําลัง
เจรจากันนี้	อาจไม่ส่งผลให้เปลี่ยนไปใช้สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมแทนสินค้าอื่น
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4)	 การเจรจาความตกลง	 EGA	 ระดับหลายฝาย	 จํากัดประเด็นการ
เจรจาเฉพาะการลดหรือยกเลิกภาษีนําเข้าเท่าน้ัน	 ท้ังท่ีอุปสรรคทางการค้าท่ี
สําคัญของสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเปนอุปสรรคการค้านอกจากภาษีนําเข้า	
(Fliess	and	Kim,	2008)

5)	 ทํานองเดียวกับความตกลง	EGA	ประเทศต่างๆ	ได้เปิดเสรีการค้า
บรกิารไปแล้วบางส่วน	ตามความตกลงเปิดเสรกีารค้าระดบัทวภิาคแีละระดบั
ภมูภิาค	การเปิดเสรกีารค้าบรกิารตามความตกลง	TISA	จะเพิม่การเข้าถึงตลาด
ได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับระดับการเข้าถึงตลาดท่ีได้เปิดเสรีแล้วตาม
ความตกลงเปิดเสรีการค้าเปนประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

6)	 เช่นเดียวกับความตกลง	 EGA	 การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
เปนการให้บริการร่วมกับสาขาบริการอื่น	 โดยเฉพาะสาขาบริการที่เกี่ยวข้อง
กบับริการด้านสิง่แวดล้อม	การเปิดเสรสีาขาบรกิารด้านสิง่แวดล้อม	โดยไม่เปิด
เสรีสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสิ่งแวดล้อม	ประโยชนที่ได้จากการ
เปิดเสรีบริการด้านสิ่งแวดล้อมย่อมลดน้อยลง	(Jacon	and	Moller,	2017)

7)	 โครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 ต้องใช้ทั้งสินค้าด้าน
ส่ิงแวดล้อมและบริการด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกัน	 การเจรจาเปิดเสรีการ
ค้าด้านส่ิงแวดล้อม	 (EGA)	 ที่แยกต่างหากจากการเปิดเสรีบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม	(TISA)	อาจทําให้การเจรจาขาดการสอดประสานกัน

8)	 การเปิดเสรบีรกิารด้านสิง่แวดล้อม	ตามความตกลง	TISA	ทีใ่ห้การ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติแบบ	Negative	List	นั้น	แม้ว่าจะช่วยทําให้การเปิดเสรี
การค้าบริการด้านสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้	แต่อาจส่งผลต่อการออกกฎระเบียบ
ของประเทศสมาชิกในอนาคต	 หากประเทศสมาชิกไม่ได้ทําข้อยกเว้นไว้ก่อน	
จากข้อจํากัดการออกกฎระเบยีบดังกล่าวนี	้ย่อมต้องพจิารณาให้รอบด้าน	ด้วย
เหตุว่าตลาดการบริการมีความล้มเหลวหลายประการ	ภาครัฐจําเปนต้องออก
กฎระเบียบเพื่อกํากับการประกอบการในตลาด
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9)	 การเปลี่ยนการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้าน
สิง่แวดล้อมจากภายใต้องคการการค้าโลก	เปนการเจรจาแบบหลายฝายเฉพาะ
ประเทศสมาชิกบางประเทศ	แม้ว่าอาจสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประเทศสมาชกิองคการการค้าโลกทีม่จีาํนวนมากข้ึนและแตกต่างหลากหลาย
กัน	การเจรจาเฉพาะบางประเทศ	โดยเฉพาะประเทศที่มีความเห็นคล้ายคลึง
กัน	 อาจช่วยทําให้การเจรจามีความคืบหน้าได้มากขึ้น	 แต่การเจรจาดังกล่าว
ย่อมสะท้อนถึงประโยชนเฉพาะประเทศที่เข้าร่วมการเจรจา	 ไม่ได้คํานึงถึง
ผลกระทบของประเทศสมาชิกองคการการค้าโลกประเทศอื่นๆ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	การเจรจาในส่วนของการจัดทํากฎระเบียบ

10)	การผนวกความตกลงทีไ่ด้จากการเจรจาระดบัหลายฝาย	ทัง้ความ
ตกลงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	(EGA)	และความตกลงการค้าด้านบริการ	(TISA)	
ให้เปนส่วนหนึ่งของความตกลงภายใต้องคการการค้าโลกได้หรือไม่	อย่างไร	

ในส่วนของความตกลง	 EGA	 เพื่อไม่ให้ขัดกับหลักการประติบัติเยี่ยง
ชาตทิีไ่ด้รบัความอนเุคราะหยิง่แล้ว	มวีธิกีารอย่างน้อย	2	วธิ	ี(Mavroidis	and	
Neven,	2019:	7-8;	Winslett,	2018)	คือ	

วิธีการแรก	 การขยายผลการเจรจายกเลิกภาษีไปให้ประเทศสมาชิก
องคการการค้าโลกทั้งหมด	

วิธีการที่สอง	 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจาความตกลง	 EGA	 เสนอแก้ไข
ตารางข้อผูกพันตามผลการเจรจาความตกลง	EGA	ตารางข้อผกูพนัทีแ่ก้ไขแล้ว
จะกลายเปนส่วนหนึ่งของความตกลง	GATT	วิธีการนี้เปนวิธีการเช่นเดียวกับ
การผนวกความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้าเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Infromation	
Technology	Agreement:	ITA)	

ในส่วนของความตกลง	TISA	มีวิธีการอย่างน้อย	4	วิธี	(Peng,	2013,	
Adlung,	2015,	Hoekman	and	Marvoidis,	2015)	คือ
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วธิแีรก	ให้ความตกลง	TISA	เข้าข้อยกเว้นหลกัการ	MFN	ตามทีก่าํหนด
ไว้ในข้อ	V	เร่ืองการรวมกลุม่ทางด้านเศรษฐกจิ	ของความตกลง	GATS	อย่างไร
ก็ตาม	 ความตกลง	 TISA	 จะต้องเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดเช่นกัน	 เช่น	
การเปิดเสรกีารค้าบรกิารครอบคลมุสาขาบรกิารอย่างมาก	ได้ยกเลกิหรอืไม่มี
การเลือกปฏิบัติทั้งหมดเปนอย่างมาก	 และไม่เพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับ
ประเทศนอกกลุ่ม	 การให้สิทธิพิเศษตามความตกลง	 TISA	 ระหว่างประเทศ
สมาชกิได้รบัยกเว้นจากหลกัการ	MFNไม่ต้องขยายไปให้ประเทศนอกความตกลง	

วิธีที่สอง	 ประเทศท่ีเข้าร่วมเจรจาความตกลง	 TISA	 อาจเลือกยื่นขอ
แก้ไขตารางข้อผูกพนัของตนเองต่อองคการการค้าโลก	ในอดตี	ประเทศสมาชิก
องคการการค้าโลกประมาณ	20	ประเทศ	ได้ขอยื่นแก้ไขตารางข้อผูกพัน	และ
หากเปนการเพิ่มเติมการเปิดเสรีการค้าแล้ว	 องคการการค้าโลกก็อนุญาตให้
แก้ไขตารางข้อผูกพันได้

วิธีที่สาม	 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจาความตกลง	 TISA	 จะต้องยื่นขอจัด
ทําพิธีสารแก้ไขตารางข้อผูกพันของตนเองตามความตกลง	 GATS	 ให้เปนไป
ตามผลการเจรจาตามความตกลง	 TISA	 หากประเทศสมาชิกแก้ไขตารางข้อ
ผูกพันของตนตามความตกลง	GATS	แล้ว	ผลการเจรจาตามความตกลง	TISA	
ก็ขยายไปยังประเทศสมาชิก	WTO	ประเทศอื่นๆ	 ตามหลักการ	MFN	 และ
กลายเปนส่วนหนึ่งของความตกลง	 GATS	 วิธีการนี้ได้เคยใช้กับการขยายผล
การเจรจาสาขาบรกิารการเงนิ	เมือ่ป	2538	การเคลือ่นย้ายบคุคลธรรมดา	เมือ่
ป	2538	สาขาบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน	เมื่อป	
2540	 และสาขาบริการการเงิน	 เมื่อป	 2540	
อย่างไรกต็าม	วธีินีม้กัจะทาํเมือ่จาํนวนประเทศที่
เข้าร่วมการเจรจาได้ตกลงแก้ไขตารางข้อผูกพัน
เกนิเกณฑทีก่าํหนด	(critical	mass)	การกาํหนด
เกณฑจํานวนประเทศดงักล่าวนีมั้กพิจารณาจาก
สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของประเทศทีเ่ข้า
ร่วมการเจรจาว่าเกินกว่าสดัส่วนทีก่าํหนดหรอืไม่	 เ ช ่ น	
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ร้อยละ	85	หรือร้อยละ	90	การกาํหนดเกณฑจํานวนประเทศท่ีเข้าร่วมดงักล่าว
เพื่อแก้ไขกีดกันไม่ให้ประเทศอื่นมีพฤติกรรม	 ‘ตีตั๋วฟรี’	 (free-riding)	 กล่าว
คือ	รอรับประโยชนจากผลการเจรจาของประเทศอื่นตามหลักการ	MFN	โดย
มิได้ผูกพันกาเปิดเสรีการค้าบริการเพิ่มเติม	

วิธีที่สี่	การเลือกผนวกความตกลง	TISA	ให้เปนความตกลงหลายฝาย	
(Plurilateral	Agreement)	ภายใต้องคการการค้าโลก	ประเทศท่ีเข้าร่วมเจรจา
ความตกลง	TISA	อาจเสนอต่อองคการการค้าโลกเพ่ือให้ความตกลง	TISA	เปน
ความตกลงหลายฝายภายใต้องคการการค้าโลก	ข้อ	X:9	ของความตกลง	WTO65 
กําหนดให้การผนวกความตกลงหลายฝายนั้นจะต้องมีมติแบบฉันทมติ	
(consensus)	ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิก	WTO	ประเทศอื่นๆ	ที่ไม่ได้เข้าร่วม
การเจรจาความตกลง	TISA	ด้วยตามแนวทางนี้	ความตกลง	TISA	จะผูกพัน
เฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้น	 ไม่ได้ผูกพันประเทศอื่นๆ	 ที่ไม่ได้เปนสมาชิก
ความตกลง	 อย่างไรก็ตาม	 หากความตกลง	 TISA	 เปนความตกลงหลายฝาย
ภายใต้องคการการค้าโลกแล้ว	ประเทศสมาชิกความตกลง	TISA	ยังสามารถ
ได้รบัประโยชนจากการใช้กระบวนการระงบัข้อพพิาทขององคการการค้าโลก
ได้	ในปจจุบัน	ความตกลงหลายฝายภายใต้องคการการค้าโลกที่มีผลใช้บังคับ
มี	2	ความตกลงคือ	ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	(Agreement	
on	Government	Procurement)	และความตกลงว่าด้วยการค้าอากาศยาน
พลเรือน	(Agreement	on	Trade	in	Civil	Aircraft)	

4.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายกรณีประเทศไทย
ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการค้าโลก	 ได้เข้าร่วมเจรจาเปิดเสรี

สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้องคการการค้าโลก	 แต่ไม่ได้เข้าร่วม
การเจรจาเปิดเสรสีนิค้าและบรกิารดงักล่าวในระดบัหลายฝาย	ทัง้ความตกลง
สินค้าด้านสิ่งแวดล้อม	(EGA)	และความตกลงการค้าด้านบริการ	(TISA)	แม้ว่า
ความตกลงระดับหลายฝายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจา	 แต่คาดหมาย

65	https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm



63ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ว่าการเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านบริการครอบคลุมสินค้าจํานวนไม่มาก	
ไม่ครอบคลุมสินค้าที่เอื้อประโยชนต่อสิ่งแวดล้อม	(EPPs)	มากนัก	อีกทั้ง	ไทย
ได้มีความตกลงเปิดเสรีการค้าสินค้าหลายฉบับทั้งความตกลงระหว่างไทยกับ
ประเทศคู่เจรจา	 เช่น	ญี่ปุน	 ออสเตรเลีย	 และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจาต่างๆ	คาดว่าสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมเปนรายการสนิค้าภายใต้ความตกลง
เปิดเสรีดังกล่าวแล้ว	ด้วยเหตุนี้	ความตกลงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลก
ระทบต่อไทยไม่มากนัก	 ท้ังนี้ 	 ประเด็นเรื่องการลดภาษีนําเข ้าสินค้า
สิ่งแวดล้อมยังต้องมีการศึกษาโดยละเอียดต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ไทยยัง
ไม่มีความตกลงเปิดเสรีการค้ากับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป	 ซึ่งเปน
ประเทศคู่ค้าที่สําคัญและเปนประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมจํานวนมาก	

ในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านส่ิงแวดล้อม	 แม้ว่าไทยจะได้
เปิดเสรีการค้าบริการหลายสาขาและอาจรวมถึงสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามความตกลงเปิดเสรีการค้าต่างๆ	แล้วก็ตาม	แต่จากร่างความตกลง	TISA	
และภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ผยแพร่ออกมา	จะเหน็ได้
ว่า	 ร่างความตกลงและภาคผนวกดังกล่าว	 ได้เลือกใช้วิธีการเปิดเสรีการค้า
บริการในส่วนของการให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติแบบ	 Negative	 List	
การเปิดเสรีการค้าแบบนี	้ไม่เพยีงขยายขอบเขตการเปิดเสรกีารค้าบรกิารอย่าง
กว้างขวาง	 แต่ยังจํากัดพื้นที่ทางนโยบายในการกํากับดูแลสาขาการบริการ	
ซึ่งเปนสาขาการผลิตที่มักมีความล้มเหลวของตลาดเกิดขึ้น	 อีกทั้งภาคผนวก
ว่าด้วยสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 ยังกําหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่า
การเปิดเสรสีาขาบรกิารอืน่	ด้วยเหตุนี	้แม้ว่าไทยยงัไม่เข้าร่วมการเจรจาความ
ตกลง	TISA	และยังไม่แน่ชัดว่า	ประเทศที่เจรจาความตกลงดังกล่าวจะผนวก
ความตกลง	TISA	เข้ากับความตกลง	GATS	ได้หรือไม่อย่างไร	ไทยควรติดตาม
ความคบืหน้าการเจรจาอย่างใกล้ชิด	เพ่ือเตรยีมดาํเนินการต่างๆ	ท่ีจาํเปนต่อไป	
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ในฐานะท่ีไทยเปนประธานอาเซยีน	(ป	2562)	ไทยควรแสดงบทบาทนาํ	
หารอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่เตรยีมตัว	อาจรวมถงึการเข้าไปมส่ีวนร่วม
ในการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับหลาย
ฝายดังกล่าว	 เพื่อแสดงถึงข้อกังวลและรักษาประโยชนของไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่อไป	

5. บทสรุป

ปญหาสิ่งแวดล้อมเปนปญหาที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น	เอกสารนี้ได้ทบทวน
แง่มุมทางด้านเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดล้อม	 ท้ังคําอธิบายสาเหตุ
ปญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน	
ความสมัพนัธระหว่างการค้าระหว่างประเทศกบัสิง่แวดล้อม	และแนวทางการ
แก้ไขปญหาส่ิงแวดล้อม	จากการแก้ไขปญหาสนิค้าสาธารณะและการทาํความ
ตกลงระหว่างประเทศ	 อีกทั้งได้สรุปความตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งระดับพหุภาคีและระดับหลายฝายโดยสังเขป

ความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งคือ	 ความ
ตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 ที่ผ่านมา	 ประเทศสมาชิก
องคการการค้าโลกได้เจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	
ด้วยเหตุว่าการเปิดเสรีสินค้าและบริการดังกล่าวจะช่วยทําให้การเปิดเสรีการ
ค้าสอดประสานกับการแก้ปญหาสิ่งแวดล้อม	 การเปิดเสรีการค้าและบริการ
ด้านส่ิงแวดล้อมจะช่วยให้มกีารเคลือ่นย้ายสนิค้า	บรกิาร	และเทคโนโลยทีีช่่วย
แก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าจะได้เริ่มการเจรจาใน
ระดับพหุภาคีภายใต้องคการการค้าโลก	 แต่การเจรจาดังกล่าวล่าช้า	 ทําให้
ประเทศสมาชิกองคการการค้าโลกส่วนหนึ่งหันไปเจรจาในระดับหลายฝาย
แทน	ทัง้ส่วนของความตกลงสนิค้าด้านสิง่แวดล้อม	(EGA)	และความตกลงการ
ค้าด้านบริการ	(TISA)	
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ภายใต้กระแสการเปิดเสรีการค้าระดับทวิภาคีและภูมิภาคที่เพ่ิม
มากขึ้น	 การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอาจ
ส่งผลกระทบต่อการค้าน้อยกว่าทีค่าดหมายไว้	เนือ่งจากสนิค้าและบรกิารด้าน
ส่ิงแวดล้อมบางส่วนได้เปิดเสรตีามความตกลงเปิดเสรกีารค้าระดบัทวภิาคแีละ
ระดับภูมิภาคแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีประเทศไทย	 ยังคงต้องศึกษา
ผลกระทบของความตกลงเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	
เพิ่มเติมโดยละเอียดต่อไป	 อาทิ	 การเปิดเสรีตามความตกลงสินค้าด้าน
สิ่งแวดล้อม	(EGA)	และความตกลงการค้าด้านบริการ	(TISA)	จะช่วยให้มีการ
ใช้สินค้าและบริการในความตกลงเพิม่มากขึน้หรอืไม่	มากน้อยเพยีงใด	ภายใต้
บริบทการเปิดเสรีตามความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับต่างๆ	ที่ไทยเปนสมาชิก	
การเปิดเสรีความตกลง	EGA	และ	TISA	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึง
เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อมด้วยต้นทนุทีล่ดลงหรอืไม่	มากน้อยเพยีงใด	และการเปิด
เสรคีวามตกลง	EGA	และ	TISA	นัน้ช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการ
บริโภคหรือไม่	มากน้อยเพียงใด	



66 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

บรรณานุกรม

Adlung,	Rudolf	(2015).	“The	Trade	in	Services	Agreement	(TISA)	
and	 Its	Compatibility	with	GATS:	An	assessment	based	on	
current	evidence”, World Trade Review.	Vol.14,	no.4,	p.617-
641.

Allen,	Linda	(2018).	“Reassessing	the	Green	in	NAFTA”,	Journal of 
World	Trade.	Vol.52,	no.4,	p.557-574.

Amaral	Junior,	Alberto	do	and	Alebe	Linhares	Mesquita	 (2017).	
“The	 New	 Rules	 on	 Trade	 and	 Environment	 Linkage	 in	
Preferential	Trade	Agreements”,	Brazil Journal of International 
Law.	Vol.14,	p.389-411.

Andrew,	D.	(2003).	“Modernizing	the	List	of	Environmental	Services:	
OECD	 Proposal”,	 in	 Energy	 and	 Environmental Services: 
Nrgotiating objectives and development priorities.	 United	
Nations:	New	York.

Anwar,	Reem	and	Ahmed	Raslan	 (2018).	 “Green	Subsidies	and	
WTO	Trade	Rules:	A	conclict	of	values	or	a	conflict	of	norms?”,	
Journal of World Trade,	Vol.52,	no.6,	p.917-942.

APEC	(2017).	“Study	Report	on	Environmental	Provisions	in	APEC	
Member	Economies’	FTAs/RTAs”,	APEC	Committee	on	Trade	
and	Investment.

Balineau,	Gaelle	and	Jaime	de	Melo	(2013).	“Removing	Barriers	to	
Trade	on	Environmental	Goods:	An	appraisal”,	World Trade 
Review.	Vol.12,	no.4,	p.693-718.

Balineu,	Gaelle	and	Jaime	de	Melo	(2013).	“The	Stalemate	at	the	
Negotiations	on	Environmental	Goods:	Can	 it	be	broken”,	
voxeu.org.



67ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

Basedow,	Robert	(2018).	“The	WTO	and	the	Rise	of	Plurilateralism:	
What	 lessons	 can	we	 learn	 from	 the	 European	 Union’s	
experience	 with	 differrentiate	 Integration?”,	 Journal of 
International Economic Law,	Vol.21,	p.411-431.

Brown,	Chad	P.	and	Rachel	McCullach	(2005).	“Environment	Issues”	
in	 The World Trade Organization: Legal, Economics and 
Politics Analysis, Volume I,	edited	by	Patric	F,	Macrory,	Authur	
E.	Appleton	and	Michael	G.	Plummer.	Springer:	United	States	
of	America,	pp.138-169.

Carpentier,	 Chatal	 Lina,	 Kevin	 P.	 Gallagher	 and	 Scott	 Vaughan	
(2005).	 “Environmental	 Goods	 and	 Services	 in	 the	World	
Trade	Organization”,	Journal	of	Environment	and	Development.	
Vol.14,	no.2,	p.225-251.

Charnovitz,	Steve	(2007).	“A	New	WTO	Paradigm	for	Trade	and	
the	Environment”,	Singapore Year Book of International Law,	
Vol.11,	p.15-40.

Cottier,	Thomas	and	Donah	Baracol-Pinhao	(2009).	“Environmental	
Goods	and	Service:	The	environment	area	initiative	approach	
and	climate	change”	in International Trade Regulation and 
The Mitigation of Climate Change,	edied	by	Thomas	Cottier,	
Olga	 Nartova	 and	 Sedeq	 Z.	 Bigdeli,	 Cambridge	University	
Press:	Cambridge,	p.	395-419.

De	Melo,	Jaime	and	Jean-Marc	Solleder	(2018).	“Barriers	to	Trade	
in	Environmental	Goods:	How	importance	they	are	and	what	
should	 developing	 countries	 expect	 from	 their	 removal”,	
Working	Paper	no.235,	FERDI.



68 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

De	 Melo,	 Jaime	 and	 Jean-Marc	 Solleder	 (2018).	 “The	 EGA	
Negotiations:	Why	they	are	importance,	Why	the	are	stalled,	
and	Challenges	ahead”,	Working	Paper	no.236,	FERDI.

De	Melo,	Jaime	and	Jean-Marc	Solleder	 (2019).	“What’s	wrong	
with	 the	 WTO’s	 Environmental	 Goods	 Agreement:	 A	
developing	country	perspective”,	voxeu.org.

De	Melo,	 Jaime	 and	Mariana	 Vijil	 (2014).	 “Barriers	 to	 Trade	 in	
Environmental	 Goods	 and	 Environmental	 Services:	 How	
important	are	they?	How	much	progress	at	reducing	them?”,	
Foundazione	Enrico	Mattei	Working	Paper,	Paper	899.

De	Melo,	 Jaime	 and	Mariana	 Vijil	 (2014).	 “The	 Relaunching	 of	
Negotiations	on	Environmental	Goods:	Any	breakthrough	in	
sight?”	voxeu.org.

De	Melo,	Jaime	and	Matina	Vijil	(2015).	“The	Critical	Mass	Approach	
to	Achieve	a	Deal	on	Green	Goods	and	Services:	What	is	on	
the	 table?”, Environment and Development Economics. 
Vol.21,	p.393-414.

Fliess,	Barbara	and	Joy	A.	Kim	(2008).	“Non-tariff	Barriers	Facing	
Trade	 in	 Selected	 Environmental	 Goods	 and	 Associated	
Services”, Journal of World Trade.	Vol42,	no.3,	p.535-562.

Hoekman,	Bernard	M.	and	Petros	C.	Mavroidis	(2015).	“Embracing	
Diversity:	 Plurilateral	 agreements	 and	 the	 trading	 Syste”,	
World Trade Review.	Vol.14,	no.1,	p.101-116.

Jacob,	Arun	and	Anders	K.	Moller	(2017).	“Policy	Landscape	of	
Trade	in	Environmental	Goods”	ARTNet	Working	Paper	Series,	
No.166,	Asia-Pacific	Research	and	Training	Network	on	Trade	
(ARTNet).



69ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

Kaul,	Inge,	Isabelle	Grunberg	and	Marc	A.	Stern	(1999)..	“Defining	
Global	Public	Goods”	in	Global Public Goods: International 
Cooperation in the 21st Century,	edited	by	Inge	Kaul,	Isabelle	
Grunberg	and	Marc	A.	Stern,	Oxford:	Oxford	University	Press,	
pp.2-19.

Khatun,	Fahmida	(2012).	“Trade	in	Environmental	Goods	by	Least	
Developed	Countries:	 Issues	 for	 negotiations”,	South Asia 
Economic Journal.	Vol.	13,	no.2,	p.157-182.

Kim,	Joy	A.	(2006).	“Opportunities	and	Challenges	in	Liberalizing	
the	Environmental	Goods	and	Services	Market:	The	case	of	
developing	countries	in	Asia”,	Journal of World Trade,	Vol.40,	
no.3,	p.527-548.

Kim,	 Joy	 A.	 (2007).	 “Issues	 of	 Dual	 Use	 and	 Review	 Product	
Coverage	 of	 Environmental	 Goods”	 OECD	 Trade	 and	
Environment	Working	Paper	No.2007-01.

Marchetti,	Juan	A.	and	Martin	Roy	(2013)	“The	TISA	Initiative:	An	
overview	of	market	access	issues”,	WTO	Staff	Working	Paper,	
No.ERSD-2013-11,	World	Trade	Organization.

Mathew,	Anuj	J.	and	Santiago	Fernandez	de	Cordoba	(2009).	“The	
Green	Dilemma	about	Liberalization	of	Trade	in	Environmental	
Goods”,	Journal of World Trade,	Vol.43,	no.2,	p.	379-416.

Mathur,	Archana	S.	and	Pradeep	Kr	Guin	(2006).	“Issues	on	Trade	
in	 Environmental	 Goods	 and	 Services”,	 Economic and 
Political Weekly.	Vol.41,	no.45,	p.11-17.



70 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

Mavroidis,	Petros	C.	and	Damien	J.	Neven	(2019).	“Greening	the	
WTO:	 EGA,	 tariff	 concession	 and	 policy	 likeness”,	 Global	
Governance	Progreamme	Policy	Paper	No.	RSCAS	2019/07,	
Robert	 Shuman	 Centre	 for	 Advanced	 Studies,	 European	
University	Institute.

Monkelbaan,	Joachim	(2017).	“Using	Trade	for	Achieving	the	SDGs:	
The	 example	 of	 the	 environmental	 Goods	 agreement”,	
Journal of World Trade,.	Vol.	51,	no.4,	p.575-604.

Nielsen,	Laura	(2010).	“Trade	and	Climate	Change”, Manchester 
of International Economic Law.	Vol.7,	no.1,	p.2-17.

Peng,	Shin	Yi	(2013).	“IS	the	Trade	in	Services	Agreement	(TISA):	A	
stepping	stone	for	the	next	version	of	GATS?”,	Hong Kong 
Law Journal.	Vol.43,	no.2,	p.611-632.

Shueh,	Chin-Wen	(2013).	“	A	Greener	Trade	Agreement:	Approach	
to	 environmental	 issues	 in	 the	 TPP	 negotiations”,	Asian 
Journal of WTO and International Law and Policy.	 Vol.8,	
p.521-542.

Singh,	S.	N.,	Era	Upadhyay	and	U.	Sankar	(2012).	“Negotiations	on	
Environmental	 Goods	 with	 WTO	 and	 Sustainable	
Development”,	Foreign Trade Review.	Vol.47,	no.3,	p.3-22.

Sugatham,	Mahesh	 (2013).	 “Lists	 of	 Environmental	 Goods:	 An	
overview”,	Information	Note,	International	Centre	for	Trade	
and	Sustainable	Development.

Tania,	 Sharmin	 and	 Shawkat	 Alam	 (2011).	 “Sewage	 and	Waste	
Management	 Services	 and	 the	 GATS:	 Implications	 and	
challenges	 for	 developing	 countries”,	 Journal of World 
Investment and Trade,	Vol.12,	p.519-549.



71ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

UNCTAD	(2003).	Report of the Expert Meeting on Definitions and 
Dimensions of Environmental Goods and Services in Trade 
and Development.	UNCTAD:	Geneva.

Vikhlyaev,	 Alexey	 (2004).	 “Environmental	 Goods	 and	 Services:	
Defining	negotiations	or	negotiating	definitions?”, Journal of 
World Trade.	Vol.38,	no.1,	p.93-122.

Vossenaar,	Rene	(2016).	“Reducing	Import	Tariff	for	Environmental	
Goods:	The	APEC	experience”,	Issue	Paper	No.22,	International	
Centre	for	Trade	and	Sustainable	Development.

Waskow,	David	(2003).	“Environmental	Services	Liberalization:	A	
Win-Win	or	something	else	entirely?”,	The	International	Lawer,	
Vol.37,	p.777-795.

Westberg,	Johan	(2011).	“Trade	and	Climate	Change	beyond	Doha:	
Toward	 precarious	 times	 of	 transition	 for	multilateral”,	
Manchester Journal of International Economic Law.	Vol.8,	
no.3,	p.98-110.

Winslett,	 Gary	 (2018).	 “Critical	Mass	 Agreements:	 The	 proven	
template	for	trade	liberalization	in	the	WTO”,	World Trade 
Review.	Vol.17,	no.3,	p.405-426.

WTO	 (2007).	 Sixty Years of the Multilateral Trading System : 
Achievements and Challenges.	WTO:	Geneva.

WTO	(2018).	Making Trade Work for the Environment, Prosperity 
and Resilience.	WTO:	Geneva.

Wu,	Mark	(2014).	“Why	Developing	Countries	won’t	Negotiate:	The	
case	of	the	WTO	environmental	goods	agreement”,	Trade, 
Law and Development.	Vol.6,	no.1,	p.93-176.



72 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

Wu,	Mark	and	James	Salzman	(2014).	“The	Next	Generation	of	
Trade	and	Environment	Conflicts:	The	rise	of	green	industrial	
policy”,	Northwestern University Law Review.	Vol.108,	no.2,	
p.401-474.

Zugravu-Soilita,	 Natalia	 (2016).	 “Trade	 in	 Environmental	 Goods	
and	Sustainable	Development:	What	are	we	learning	from	
the	transition	economies’	experience?”,	FAERE	Working	Paper,	
2016.




