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ความนํา 
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบันนี้มาจากการกระทํา

ของมนุษยที่บริโภคมากเกินไปหรือผลิตมากเกินไป โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางไม
ประหยัด หรือโดยการใชเทคโนโลยีที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ โดยการกําจัดขยะที่มีอยู
มากมายอยางไมถูกสุขลักษณะ  ดวยเหตุน้ี หลายประเทศจึงไดดําเนินมาตรการและวิธีการตางๆ ที่
จะลดการบริโภคและการผลิตที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มาตรการเหลานี้สามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ คือ (1) มาตรการที่เกี่ยวของกับการบริโภคและการผลิตภายในประเทศ เชน การ
จัดเก็บภาษีการผลิตสินคาที่ทําลายสิ่งแวดลอม หรือการจัดเก็บภาษีมลพิษ เปนตน และ (2) 
มาตรการที่เกี่ยวของกับการบริโภคและการผลิตที่มาจากการคาระหวางประเทศ  อาทิ การหาม
นําเขาสินคาที่มีกระบวนการผลิตที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน เปนตน  
มาตรการประเภทที่ (2) น้ีสวนใหญมักเปนมาตรการทางการคาฝายเดียว (unilateral trade 
measures) ที่ประเทศผูนําเขาเปนผูกําหนดกฎกติกาทางการคาแตเพียงฝายเดียว โดยมิไดมีการ
หารือประเทศคูคากอนที่จะออกมาตรการนั้นๆ 

มาตรการทางการคาฝายเดียวของประเทศพัฒนาแลว (เชน สหรัฐอเมริกา และ สหภาพ
ยุโรป) มักไดรับความสนใจเปนพิเศษเพราะเปนประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศกําลังพัฒนา
ทั้งหลาย มาตรการทางการคาฝายเดียวนี้ไมเปนที่ยอมรับมากนัก (แมวาจะชวยแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมภายในประเทศผูนําเขาและผูสงออกไดบางก็ตาม) ดวยเหตุน้ี หลายประเทศเล็งเห็นวา 

                                                        
1 รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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การเจรจาตกลงระดับนานาชาตินาจะเปนประโยชนในการชวยกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของโลกได
ดีกวาและเปนที่ยอมรับมากกวาและมาตรการที่ใชในขอตกลงระดับนานาชาติน้ี มักเรียกวา 
มาตรการหลายฝาย (multilateral measures) ซึ่งอาจมีมาตรการที่เกี่ยวของกับการคาระหวาง
ประเทศ และ มาตรการที่เกี่ยวของกับการผลิตและการบริโภคภายในประเทศของรัฐภาคีเอง  และ
ในปจจุบันนี้ ขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับกําลังเปนที่สนใจของประเทศกําลัง
พัฒนาวาพรอมหรือไมที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี  

ดวยเหตุน้ี เอกสารทางวิชาการชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (ก) วิเคราะหผลเสยีและ
ผลกระทบที่ประเทศไทยนาจะไดรับจากมาตรการทางการคาฝายเดียวของประเทศคูคาสําคัญ 
(สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป) อยางพอสังเขป (หัวขอ 1) และ (ข) วิเคราะหผลดีผลเสียของ
การเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญาระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ  เพ่ือจักไดเสนอแนะ
จุดยืนและทาทีของประเทศไทยในการเจรจากับประเทศภาคีของอนุสัญญาเหลานั้น  อนุสัญญาที่จะ
กลาวในเอกสารนี้ มีอยูดวยกัน 6 ฉบับ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายและการกําจัด (หัวขอ 2) อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสาร
เกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หัวขอ 3) อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (หัวขอ 4) อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า (หัวขอ 5) อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (หัวขอ 6) และ  อนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (หัวขอ 7) 

1. นโยบายการคาและการบริการของประเทศกลุมตะวันตกที่มีเง่ือนไข
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

ในสวนนี้จะกลาวถึง ผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได เม่ือมีการบังคับใชมาตรการตางๆ ที่
ใชในการคาระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมัก
เปนมาตรการที่ประกาศใชแตฝายเดียวของประเทศผูนําเขา (สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลว) 
มาตรการฝายเดียวที่จะกลาวตอไปนี้จะนํามาจากมาตรการที่บังคับใชโดย สหภาพยุโรป และ 
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเปนประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย 
และผลกระทบจากมาตรการฝายเดียวดังที่จะกลาวตอไปนี้จะเนนโดยเฉพาะที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย เทานั้น  

มาตรการฝายเดียวดานส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของสหรัฐอเมริกาและ ของสหภาพยุโรป 
มีอยูมากมาย และมาตรการหนึ่งๆ สามารถครอบคลุมสินคาและบริการมากมาย ตัวอยางเชน การ
กําหนดใหผูผลิตสินคา (ทั้งในประเทศและในประเทศผูสงออก) มีระบบปฏิบัติการ HACCP (Hazard 
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Analysis and Critical Control Point)2 การติดฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-label)3 การกําหนดปริมาณ
สารเคมีในสิ่งทอหรือในอาหาร การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา เปน
ตน เน่ืองจากสินคาที่ประเทศไทยสงออกไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป น้ันสวน
ใหญเปนสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหม อาหาร และ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดวยเหตุน้ี ผู
สงออกสินคาของไทยเหลานี้ จะตองเผชิญกับมาตรการฝายเดียวที่เกี่ยวของกับสินคาตน  และยอม
ตองมีการปรับตัวทางธุรกิจ เพ่ือใหสินคาของตนขายไดในตลาดดังกลาว  

เพ่ือใหเห็นภาพของผลพวงจากมาตรการฝายเดียวดานสิ่งแวดลอมของประเทศพัฒนาแลว 
หัวขอ 1.1 จะกลาวถึงมาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคาของประเทศพัฒนาแลวพอสังเขป สวน
หัวขอ 1.2 จะกลาวถึงผลกระทบของมาตรการดังกลาวที่อาจจะมีตอประเทศไทย สําหรับระดับของ
ผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นจะกลาวไวในหัวขอ 1.3 ซึ่งรวบรวมมาจากผลการศึกษาวิจัยใน
อดีต 

1.1. มาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคา (Trade-Related Environmental Measures) 

ปจจุบันสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป พยายามผลักดันมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการคาขึ้นมาเพื่อกีดกันสินคานําเขาบางชนิด มาตรการนี้จัดวาเปนอุปสรรคทางการคา 
เน่ืองจากเปนการเพิ่มตนทุน (ในรูปของตนทุนการผลิตและตนทุนธุรกรรม)ใหแกผูผลิตเพื่อสงออก
มายังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป มาตรการเหลานี้ อาทิ (ดูตารางที่ 1) 

มาตรการหามใชสารบางชนิดในองคประกอบของผลิตภัณฑ (product components) ที่เปน
อันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม สําหรับสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตภายในประเทศ เชน 
สหภาพยุโรปจะมีการหามใชสารที่เปนอันตรายบางประเภท (เชน ปรอท แคดเมียม ฯลฯ)ใน
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment) ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2551 

มาตรการหามใชเครื่องมือหรืออุปกรณการผลิตและการจับสัตวนํ้าเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสินคา เชน สหรัฐอเมริกา หามใชอวนลอยในการจับปลาทูนา เพราะจะเปนอันตรายตอ
โลมา และการบังคับใหใชเครื่องแยกเตาทะเลในกรณีที่ตองการจับกุงทะเลเพื่อจักไดไมทํารายเตา
ทะเล เปนตน 

 
 

                                                        
2 คือ ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร เพื่อปองกันอันตรายจากจุลินทรีย สารเคมี และสิ่ง
ปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นในอาหาร 

3 เพื่อส่ือใหผูบริโภคทราบวาเปนสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพราะการใชฉลากสิ่งแวดลอมจะพิจารณาจากชวงชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (life-cycle analysis) ผูบริโภคจะมีสวนชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม และผลักดันใหผูผลิตชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
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ตารางที่ 1  มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers) ดานส่ิงแวดลอมและ
สุขอนามัย 
 

อุตสาหกรรม มาตรการฝายเดียวของสหรัฐอเมริกา มาตรการฝายเดียวของสหภาพยุโรป 

สิ่งทอและ 
เครื่องนุงหม 

การปดฉลากสินคา -การปดฉลากสินคา 
-หามใชสาร Azocolourants ในการยอมสีผา 
-การออกกฎระเบียบการใชสารควบคุมการติด
ไฟของสิ่งทอ (Flame Retardants in Textiles)  

อาหาร -มาตรการควบคุมการนําเขากุงเพื่อปองกัน
การทําลายปาชายเลน 
- การติดฉลาก Tuna Dolphin Safe 
- Plant Quarantine 
-มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานประเภท Low 
Acid Canned food 
- กําหนดใหมีระบบปฏิบัติการ HACCP 
- มาตรการ Automatic Detention 
- Sensory Test 
- กําหนดระดับปริมาณสารเคมีท่ีใชในอาหาร
กระปองอาหารทะเล  และการหามใชสาร
ปนเปอนในอาหารบางชนิด 
- การตรวจสอบขอมูลดานสุขอนามัย ระบบ
การผลิต และระบบการควบคุมโรคในสัตว 
- การขอใบรับรองในการขอนําเขาเนื้อปลาสด
แชแข็ง 

- มาตรการในการกําจัดของเหลือใชเชน Green 
Dot ของประเทศเยอรมัน 
-ติดฉลาก GMOs ในผักผลไมสด 
- เง่ือนไขเกี่ยวกับปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช
ในการกักกัน 
- การติดฉลากสินคา Organic 
- การติดฉลากสินคาที่มีสวนผสมหรือทํามา
จากถั่วเหลืองและขาวโพด 
- การรับรองโรงงานและสินคา จากหนวยงาน
ของ EU 
- การออกเอกสาร Health Certificate 
- ระบบ Rapid Alert System 
- กําหนดสาร Benzoic Acid ขั้นต่ําในกุงนําเขา 
นอยกวาที่กําหนดในกุงท่ีผลิตจาก EU  
- เรียกรองใหมีการใชระบบ HACCP  
- กําหนดระดับ Histamine Level 

เครื่องใชไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

 - กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหนาที่ของผูผลิตใน
การจัดการระบบรับคืนซากและจัดการเศษ
เหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา (WEEE) 
- กําหนดใหใชสารอื่นทดแทนโลหะหนักที่เปน
อันตราย 

ท่ีมา: ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544) 
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• มาตรการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑหลังจากที่บริโภคแลว เชน ระเบียบ
เกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในการนําไปใชใหม เงื่อนไขเกี่ยวกับการทําลาย 
เปนตน ตัวอยางเชน Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE 
Directive) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณขยะหรือเศษเหลือทิ้งจาก
เครื่องใชไฟฟา เชน ตูเย็น โทรทัศน เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ ที่หมดสภาพหรือหมดอายุการ
ใชงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาตองเรียกคืนผลิตภัณฑหลังจากการทิ้งของผูบริโภคและทํา
การจัดการเก็บเศษเหลือทิ้ง ซึ่งอาจนําไปใชใหม (reuse/recycle) หรือแยกสวนกอนจะนําไปฝงหรือ
ทําลาย  ดวยเหตุน้ี จึงเปนที่คาดการณวา ผูสงออกสินคาเหลานี้ของไทยจะตองแบกรับภาระเรื่อง
การจัดเก็บเศษเหลือทิ้งของสินคาเหลานี้ดวยเชนกัน4 ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือ 13 สิงหาคม 2548 

• การติดฉลากสิ่งแวดลอม (eco-labeling) โดยการนําเงื่อนไขกระบวนการผลิต 
(production and process methods: PPMs)5 ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรือการกําหนด
ระบบปฏิบัติการ HACCP เปนตน มาเปนเงื่อนไขในการติดฉลากสิ่งแวดลอม และมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงานหรือสถานประกอบการ (ISO 14000) เปนตน อยางไรก็ดี 
มาตรการฉลากสิ่งแวดลอมนี้ สวนใหญเปนมาตรการแบบสมัครใจ โดยผูผลิตหรือผูสงออกเต็มใจที่
จะแบกรับภาระตนทุนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือตองการเจาะตลาดผูบริโภคที่มีความสนใจเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• มาตรฐานบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม (เชน เรื่องการ
ลดปริมาณขยะพลาสติก) ถือเปนมาตรการสมัครใจที่ประเทศตางๆ สามารถกําหนดขึ้นมาไดเพ่ือ
เปนประโยชนในการสงสินคาออกไปขายในตางประเทศ 

• การจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมกับสินคานําเขา เชน ภาษีมลพิษ (pollution tax) กับ
สินคาที่นําเขาประเภทรถยนต และการจัดเก็บคาธรรมเนียม ในการกําจัดขยะประเภทหีบหอ (ถาผู
นําเขาหรือผูสงออกไมดําเนินการกําจัดเอง) ดูกรอบที่ 1 ตัวอยางเชน กฎหมายเรื่อง Carbon Tax ใน
สวีเดน สหภาพยุโรปก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้เชนกัน จึงไดนําเรื่องนี้มาอภิปรายกับประเทศ
สมาชิกเพ่ือออกเปนขอบังคับใชกับบรรดาประเทศสมาชิก แมวาในสหรัฐอเมริกายังไมมีกฎหมาย
เรื่อง Carbon Tax ปจจุบันนี้ แตก็มีความพยายามที่จะผลักดันใหมีกฎหมายเรื่องภาษีคารบอน โดย

                                                        
4 อาจจะรับภาระในรูปของคาธรรมเนียมในการจัดเก็บเศษเหลือใชสําหรับกําจัดภายในสหภาพยุโรป หรือในรูปของ คาใชจายใน
การขนสงเศษเหลือใชกลับประเทศผูสงออกหรือขนสงไปยังประเทศอื่นที่ตองการใชเศษเหลือใชเหลาน้ี (อาจตองมีกระบวนการ
อื่นๆตามมาอีกถาเศษเหลือใชเหลาน้ีเก่ียวของกับอนุสัญญาบาเซล การเคลื่อนยายของเสียอันตราย) 

5  ตั้งแตกระบวนการที่มิไดสะทอนในตัวสินคา (non-product-related PPMs) เชน การหาวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ การขนสง
สินคา รวมถึงกระบวนการที่สะทอนในลักษณะของสินคา (product-related PPMs) เชน การบริโภคและการกําจัดของเสียหลัง
การบริโภค มาเปนเงื่อนไขในการติดฉลากสิ่งแวดลอม 
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เหตุผลคือ สหรัฐอเมริกาจะไดมีการเรงพัฒนาการใชพลังงานทดแทน และเพื่อใหสหรัฐฯเปนผูนํา
เทคโนโลยีทางดานพลังงานในศตวรรษที่ 216 

  กรอบที่ 1  ตัวอยางของนโยบายดานภาษีคารบอนที่มีใชในประเทศพัฒนาแลว  

 ประเทศพัฒนาแลวบางประเทศไดดําเนินการจัดทําภาษีคารบอนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ดังเชน 
ประเทศสวีเดน ในป ค.ศ. 1991ผูบริโภคตองเสียอัตราภาษีคารบอนเทากับ 0.25 SEK/kg (หรือราวๆ 
$100 ตอตันของจํานวนการบริโภคเชื้อเพลิงทุกประเภททั้งหมด ยกเวนเชื้อเพลิงชีวมวลที่ไมตองเสียภาษีนี้) 
แตสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไปจะลดภาษีใหครึ่งหนึ่ง เพื่อสงเสริมการแขงขันทางการคา สวน
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษคอนขางมาก เชน การเลี้ยงสัตวเพื่อการพาณิชย เหมืองแร อุตสาหกรรมกระดาษ
และเยื่อกระดาษกลับไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีคารบอน ตอมาในป ค.ศ. 1997 รัฐบาลสวีเดนไดเพิ่ม
อัตราภาษีคารบอนเปน 0.365 SEK/ kg (ราวๆ $150 ตอตัน) ของปริมาณ CO2 ท่ีปลอยออกมา สําหรับ
ประเทศฟนแลนด เนเธอรแลนด และ นอรเวย ก็ไดนับภาษีคารบอนมาใชตั้งแตชวงคริสทศวรรษ 1990 แลว 
สวนประเทศนิวซีแลนดแมวาจะมีความพยายามนําเสนอเรื่องภาษีคารบอน (โดยคาดวาจะจัดเก็บในอัตรา 
NZ$ 15 ตอตันของปริมาณ CO2) แตรัฐบาลไดประกาศยกเลิกการพิจารณาเรื่องนี้เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 
2005 โดยใหเหตุผลวาภาษีคารบอนอาจจะไมมีประสิทธิผลในการลดปริมาณการปลอย CO2 ในกรณีของ
สหรัฐอเมริกานั้น ประธานาธิบดีครินตันไดเสนอการจัดเก็บภาษีตามหนวยวัด BTU หรือ BTU tax แตก็มิได
รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005 นักวิชาการหลายคนก็ไดเสนอใหนําเรื่อง
ภาษีคารบอนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
ท่ีมา: en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tax สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 

 
• กฎระเบียบเพื่อสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว (animal welfare) ดวยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการเลี้ยงสัตว ส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนสงสัตวมีชีวิต การดูแลสัตวในชวง
การฆาหรือการเชือดตองไมใหสัตวทรมาน และตองไมใหสัตวเกิดความตื่นตระหนก   ตัวอยางเชน 
กฎหมาย Animal Welfare Act ของสหรัฐอเมริกา7 สวนในสหภาพยุโรปมีการบังคับใหประเทศคูคา
ตองมีใบรับรองเกี่ยวกับสวัสดิการของสัตวที่จะสงมาขายในตลาดสหภาพยุโรป 8   

• การติดฉลากสินคาตัดแตงสารพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: 
GMOs) โดยใชหลักการระวังไวกอน (precautionary principle) เพราะยังไมสามารถพิสูจนไดวา
สินคา GMOs เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและมนุษยไดชัดเจน ตัวอยางเชน สหภาพยุโรปไดมี
ขอบังคับใหประเทศสมาชิกตองมีมาตรการบังคับใหติดฉลากบงบอกถึงสินคาที่มีสวนประกอบของ 

                                                        
6   www.dukenews.duke.edu/2005/05/carbontax_print.htm สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 
7   www.nal.usda.gov/awic/legislat/usdaleg1.htm สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 
8  เชนที่สหภาพยุโรปเขาไปตรวจสอบสวัสดิการของสัตวในประเทศ นามีเบีย (เน้ือแชแข็ง) อารเจนตินา (ปลา) อิตาลี (สุกรและ
ไก) เปนตน หนวยงานที่รับผิดชอบก็คือ FVO (Food and Veterinary Office) (ที่มา: europa.eu.int/comm/food/fvo/ 
index_en.htm  สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548)  
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GMOs และสามารถตรวจสอบประวัติยอนหลังของสินคาชนิดกอนที่จะนํามาวางขายในตลาด 
(traceability) 

1.2. ผลกระทบของมาตรการสิ่งแวดลอมที่ใชในการคาระหวางประเทศตอประเทศไทย 

ผลกระทบของมาตรการสิ่งแวดลอมที่ใชในการคาระหวางประเทศที่มีตอประเทศไทย
ประกอบดวย (1) การเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตและความสามารถในการแขงขันลดลง และ (2) 
การเบี่ยงเบนทางการคากับการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งจะขอกลาวพอสังเขป ดังน้ี 

1.2.1. การเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลติและความสามารถในการแขงขันลดลง 
จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบของมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีตอ

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในภาคหัตถอุตสาหกรรม พบวา มาตรการดาน
ส่ิงแวดลอมสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต (cost of production) ทั้งทางตรงและทางออม 
ผลกระทบทางตรง คือ คาใชจายในการลดมลพิษ ณ โรงงาน (abatement cost) เพ่ิมขึ้น ผลกระทบ
ทางออม คือ ผูประกอบการตองเผชิญกับตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เกี่ยวพันกับดาน
ส่ิงแวดลอม เชน นํ้ามันปโตรเลียม (ซึ่งอาจมีราคาแพงขึ้นถามีการจัดเก็บภาษีมลพิษคารบอน) ใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการบางอุตสาหกรรมอาจไดรับผลประโยชน หากมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ชวยกระตุนใหประสิทธิภาพการผลิต (productivity) ของวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และอาจชวยใหมีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี หรือคิดคนวัตถุดิบอื่นทดแทน (หรือเรียกวา Porter hypothesis)9 ดังน้ัน
มาตรการดานสิ่งแวดลอม (ทั้งที่บังคับใชภายในประเทศและที่บังคับใชในประเทศคูคา) จะมี
ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก (competitiveness) ไดมากนอยแคไหนนั้น 
ขึ้นอยูกับขนาดของตนทุนและผลประโยชนที่ผูประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมจะไดรับ [Jaffe et 
al., 1995 และ Nordstrom and Vaughan, 1999] ในการทดสอบวามาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวกับการคาจะสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม หรือจะสงผลใหความสามารถในการแขงขัน
ลดลงหรือไมน้ัน ตองอาศัยการศึกษาเชิงประจักษ ยกตัวอยางเชน Teisl et al. (2002) พบวาการ
ติดฉลากสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกรณีปลาทูนา-โลมา (Tuna-Dolphin) มิไดทําใหความสามารถใน
การแขงขันของผลิตภัณฑน้ันลดลง เพราะพบวา ผูบริโภคยินดีจายเงินเพิ่มขึ้นกับสินคาที่ติดฉลาก
ส่ิงแวดลอม และผลิตภัณฑที่ติดฉลากสิ่งแวดลอมมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอีกดวย เม่ือเทียบกับตลาด
ผลิตภัณฑปลาทูนาทั้งหมด 

                                                        
9  Porter hypothesis เปนการกลาวถึงงานเขียนเรื่อง “America’s Green Strategy” ของ Michael E. Porter เม่ือป ค.ศ. 1991 ที่
ตีพิมพลงใน Scientific American (April 1991: 68) ซ่ึงไดเสนอวาการดําเนินมาตรการดานสิ่งแวดลอมจะเปนการสงเสริมท้ัง
ดานสิ่งแวดลอมและความสามารถในการแขงขันทางการคา   
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1.2.2. การเบี่ยงเบนทางการคากับการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาก็ดี การเบี่ยงเบนการลงทุนก็ดี ตางมีปจจัยสนับสนุน
เหมือนกันนั่นคือ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) ดานตนทุน อยางไรก็
ดี ปจจัยสนับสนุนนี้นําไปสูสมมติฐาน 2 เรื่อง คือ สมมติฐานเรื่อง “อุทยานมลพิษ” หรือ “แหลง
สะสมมลพิษ” (pollution haven hypothesis) และสมมติฐานเรื่องความมั่งคั่งดานปจจัยการผลิต 
(factor endowment hypothesis)10 เม่ือนําสมมติฐานทั้งสองเรื่องนี้มาประยุกตใชจะพบวา การ
บังคับใชมาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคายอมทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและอาจสงผลให
ความสามารถแขงขันในตลาดโลกลดลง และอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดอยางนอย 4 ประการ 
ดังน้ี (โดยไมจําเปนตองเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกกรณีพรอมกัน) 

(ก)  การเปลี่ยนรูปแบบการคา (trade pattern) โดยจะมีสัดสวนของการสงออกสินคาที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดลง (เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกทั้งหมด) เพราะตนทุนการผลิตสินคา
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสูงกวาตนทุนการผลิตสินคาที่ไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เชน สินคาออกจาก 
โรงงานแปรรูปอาหารที่ติดตั้งบอบําบัดน้ําเสียยอมมีตนทุนสูงกวาและเสียเปรียบสินคาออกจาก
โรงงานแปรรูปอาหารที่ไมมีบอบําบัดน้ําเสีย ทําใหสัดสวนสินคาออกของโรงงานประเภทแรกใน
สินคาออกทั้งหมดลดลง  เปนตน 

(ข)  การเบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) จากการเคยสงออกสินคาไปสหภาพ-
ยุโรป (กอนใชมาตรการทางการคาดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด) แตก็ตองเบี่ยงเบนการสงออกไป
ยังประเทศอื่นที่ไมมีมาตรการทางการคาดานสิ่งแวดลอม หรือเขมงวดนอยกวา อยางไรก็ดี 
การศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษใหผลลัพธที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือปจจัย
กําหนดหลายประการ เชน เง่ือนไขดานการผลิตและการบริโภค ความเขมขนของมลพิษที่สินคานั้น
สรางขึ้น (pollution intensity) ความยืดหยุนของอุปทานและอุปสงคตอราคา (ในกรณีวิเคราะหเรื่อง
ภาษีส่ิงแวดลอม) สัดสวนตนทุนส่ิงแวดลอมตอตนทุนรวมทั้งหมด ประเด็นดานเศรษฐศาสตร
การเมืองในการโอนหรือจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบําบัดมลพิษและอนุรักษส่ิงแวดลอม การวัดตัว
แปรดานสิ่งแวดลอม และการเปรียบเทียบในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดลอมในแตละประเทศ 11  

                                                        
10 สมมติฐานเรื่อง “แหลงสะสมมลพิษ” กลาววา ประเทศใดมีมาตรฐานสิ่งแวดลอมต่ํา ประเทศนั้นจะไดเปรียบในการผลิตสินคา
เพื่อสงออก อีกทั้งยังจูงใจใหมีการยายฐานการผลิตสินคาที่มีแนวโนมกอมลพิษมากมาลงทุนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น ดังน้ัน 
ประเทศที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมต่ํา อาจกลายเปนแหลง “อุทยานมลพิษ” ได และถามีการสงออกมากขึ้น มลพิษจะมีเพิ่มขึ้นไป
อีก ดวยเหตุน้ี จึงเปนไปไดวาประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ําจะกอมลพิษมากขึ้นเมื่อมีการคาที่มากขึ้น สวนสมมติฐานวาดวย
ความมั่งคั่งในปจจัยการผลิตแบบธรรมดา (simple factor endowment) ชี้ใหเห็นวาประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนประเทศที่มี
มาตรฐานสิ่งแวดลอมสูงเปนประเทศที่มีปจจัยทุนจํานวนมาก (capital abundant nation) มีแนวโนมจะผลิตสินคาที่กอใหเกิด
มลพิษที่สูงขึ้น ดังจะเห็นไดวาสมมติฐานทั้งสองนี้มีความขัดแยงกัน ซ่ึงอาจสงผลใหการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติหลายชิ้นให
ผลลัพธที่แตกตางกัน 

11 โปรดอานเพิ่มเติมใน Richardson and Mutti (1976: 60-82) Siebest (1976) Whalley (1996) Rauscher (1997) และ 
Eliste and Fredriksson  (2002) ดวยเหตุน้ีจึงพบวา งานวิจัยบางชิ้นไมพบวา มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวกับการคาจะ
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 (ค)  การยอนกลับของความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (reversal of comparative 
advantage) กลาวคือ สมมติประเทศหนึ่งมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคาที่ไม
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ถาเมื่อใดประเทศนี้มีการเก็บภาษีดานสิ่งแวดลอมกับสินคาที่ผลิต
ภายในประเทศ (ตามนโยบายควบคุมมลพิษอยางเขมงวด)  เม่ือนั้นรูปแบบการคาของประเทศนี้
อาจจะเปลี่ยนจากผูสงออกหรือผูผลิตสินคาที่กอใหเกิดมลพิษ กลายมาเปนผูนําเขาสินคาที่กอใหเกิด
มลพิษ ตัวอยางเชน ญี่ปุนและบางประเทศในสหภาพยุโรป เคยเปนผูสงออกสินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟา ตอมาไดเปลี่ยนมาเปนผูนําเขาเครื่องใชไฟฟา (energy-intensive goods) จาก
ประเทศอื่นๆ แทน [Grubel, 1997:18-21 และ Whalley and Wigle, 1991] อนึ่ง ปรากฏการณน้ี
อาจเปนผลมาจากคาจางแรงงานในญี่ปุนและสหภาพยุโรปสูง จึงมีการโยกยายโรงงานผลิตไปยัง
ประเทศอื่น ก็ได 

(ง)  การเบี่ยงเบนการลงทุนหรือการเปลี่ยนสถานที่ในการผลิต (production relocation) 
จากประเทศที่มีการบังคับใชมาตรการสิ่งแวดลอมเขมงวดไปยังประเทศที่มีการบังคับใชมาตรการ
ส่ิงแวดลอมหยอนยาน ในการศึกษาเชิงประจักษหลายชิ้นพบวา กฎระเบียบสิ่งแวดลอมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ของผูลงทุน [Lucas et al., 1992; List and Co, 2000; และ Nordstrom and 
Vaughan, 1999: 38] อยางไรก็ดี มีงานวิจัยบางชิ้นพบวา ไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนวา
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษมีการเคลื่อนยายการลงทุนไปยังประเทศหรือมลรัฐที่มีกฎระเบียบ
ส่ิงแวดลอมไมเขมงวด เน่ืองจากมีปจจัยอื่นที่สําคัญกวาในการตัดสินใจโยกยายโรงงานขามรัฐหรือ
ขามประเทศ ไดแก ปจจัยดานแรงงานราคาถูก มาตรการดานภาษี และการเขาถึงวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ  [Jaffe et al., 1995; Whalley, 1996; Rauscher, 1997; Mani and 
Wheeler, 1998; และ Bommer, 1999] 

1.3. ผลกระทบของมาตรการดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการคาตอประเทศไทย 

  สําหรับผลกระทบของการบังคับใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการคา
ระหวางประเทศดังยกตัวอยางขางตนที่มีตอประเทศไทยนั้น สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2539) ได
สรุปไวดังแสดงในตารางที่ 2 วา มาตรการทางการคาเพื่อส่ิงแวดลอม ยอมสงผลเชิงลบตอปริมาณ
การคาของประเทศไทย (ยกเวนกรณีปลาทูนา-โลมา เน่ืองจากประเทศไทยมิใชแหลงปลาโลมา) 
นอกจากนี้ ยังพบวา หากมีการใชมาตรการสิ่งแวดลอมในระเบียบการคาระหวางประเทศ ประมาณ
การตนทุนเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมในบางอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1-3.2 ของตนทุน
การผลิต ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงวาผูประกอบการสามารถแบกรับรับภาระตนทุนที่เพ่ิมขึ้น
เพียงเล็กนอยนี้ได เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหแกสังคม   
                                                                                                                                                                      
สงผลตอการเบี่ยงเบนการคาอยางชัดเจนหรืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [Kalt, 1988; Tobey, 1990; Grossman and Krueger, 
1993; Jaffe et al., 1995]  ในขณะที่การสงออกสินคาบางชนิดจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากมาตรการดังกลาว 
โดยเฉพาะสินคาที่มีความออนไหวตอมาตรการสิ่งแวดลอม [Piggot et al., 1993; van Beers & van den Bergh, 1997; และ 
Xu, 1999] 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 10

ตารางที่2   มาตรการทางการคาเพื่อส่ิงแวดลอม และผลกระทบตอประเทศไทย 
มาตรการ ผลกระทบทางการคา ผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายเหตุ 

1. มาตรการฝายเดียว 
    - ปลาทูนา (พิทักษโลมา) 
    - กุงทะเล (พิทักษเตาทะเล) 
    - AZO ท่ีใชในสิ่งทอ 

 
+ / - 

- 
- 

 
+ / - 

+ 
+ 

 
สหรัฐอเมริกาประกาศใช 
สหรัฐอเมริกาใชกับไทย 
เยอรมนีใชกับไทย 

2. มาตรการหลายฝาย 
    - CITES 
    - Basel Convention 
    - Montreal Convention 

 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 

มาตรการที่ใช ไดแก 
Certification, ban 
ban 
ban 

ท่ีมา: สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2539: ตารางที่ 3.2-1, หนา 3-24) 

 

ตารางที่ 3  ประมาณการตนทุนเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมของบางอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม ตนทุนบําบัดน้ําเสีย ตนทุนกําจัดกากของเสีย 
ปลาทูนากระปอง 
แผงวงจรไฟฟา 
กระดาษพิมพและเขียน 
กระดาษทิชชู 
ฟอกยอม 
ฟอกหนัง 

2 % ของตนทุนการผลิต 
1 % 

2.5 % 
1.5 % 
3.2 % 
2 % 

- 
2.5 % ของตนทุนการผลิต 

- 
- 
- 
- 

ท่ีมา: สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2539: ตารางที่ 3.2-3, หนา 3-26) 

  

ยิ่งไปกวานั้น   ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามชี้ใหเห็นวา สินคาสงออกของไทยหลาย
ประเภทอาจจัดเปนสินคาที่ออนไหว (sensitive products) ตอมาตรการทางการคาเพื่ออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม อันไดแก  กุงทะเล ดอกไม  ผลไม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเคมี สี เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
พลาสติก เครื่องหนัง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑส่ิงทอ เครื่องใชไฟฟา เปนตน สินคาเหลานี้อาจประสบ
ปญหาการเขาสูตลาด (market access) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และอาจประสบ
ปญหาการเพิ่มขึ้นของตนทุนอันเนื่องมาจากการติดตั้งเทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน การติดตั้ง
เครื่องแยกเตาทะเล (TEDs) บนเรือประมงที่จับกุง จะมีตนทุนเพิ่มขึ้น  3,000 บาทตอลํา และการ
เปลี่ยนกลุมสีจาก Azacolourants  ในการยอมสีผา มาเปนกลุมสีประเภทอื่นนั้น อาจทําใหตนทุน
สูงขึ้นรอยละ 5-20 เปนตน  (ดูรายละเอียดใน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2539; TEI, 1996 และ 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 เปนตน) 
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ดวยเหตุน้ี  จึงมีความเปนไปไดสูงมาก ที่ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม (SMEs) 
จะไดรับผลกระทบมากกวาผูประกอบการรายใหญ  เน่ืองจาก ในระยะแรก ผูประกอบการตองใช
เงินทุนปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตกับเงินทุนสําหรับการจัดการเพื่อใหได
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 หรือเพื่อใหไดมาตรฐานเพียงพอที่จะติดฉลาก
แสดงผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม (eco-labeling) หรือเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ประเทศคูคา
กําหนดไว  เชน  การใชบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม การนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม (recycle) และ
การใชวัตถุดิบเพื่อส่ิงแวดลอม (ดังเชน สหภาพยุโรปมีระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตราย 
ในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) นอกจากนี้ ยุโรปบางประเทศ มีการหามนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑบางชนิดที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและผูบริโภค ตัวอยางเชน การหามนําเขา
ของเลนเด็กที่อาจนําเขาปาก หากมีสวนผสมของสาร Phthalates  (6 ประเภท) เกินกวา 0.1 % 
ของน้ําหนัก เปนตน 

ดังน้ัน ผูประกอบการรายใดใชระยะเวลาในการปรับตัวไดเร็ว ผูประกอบการนั้นก็จะมีความ
ไดเปรียบที่มีโอกาสเจาะตลาดของประเทศคูคาที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมสูงกวาหรือมาตรการ
ส่ิงแวดลอมเขมงวดกวาของไทย ในประเด็นนี้ ผูประกอบการ SMEs จะมีความเสียเปรียบ
ผูประกอบการรายใหญเน่ืองจากขาดแคลนเงินทุน ขาดวิทยาการในการจัดการและการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน และขาดขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอกําหนด หรือเงื่อนไขทางการคาที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมของประเทศตางๆ [สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2543: 109-139] 

อนึ่ง การศึกษาเรื่องผลกระทบของมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่ใชในการคาระหวางประเทศที่
มีตอประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ น้ัน มีอยูดวยกันหลายชิ้น เชน Jha et al. (1997) รวบรวมงานเขียน
ของนักวิชาการในประเทศเอเชียใตที่เกี่ยวกับผลกระทบของการกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมใน
ประเทศพัฒนาแลว ที่มีตอกลุมประเทศเอเชียใต ในฐานะที่ประเทศในเอเชียใตเปนผูผลิตสินคา
เกษตรและสินคาหัตถอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกไปยังประเทศพัฒนาแลว สินคาที่อาจไดรับ
ผลกระทบไดแก เครื่องหนัง ชา ผลิตภัณฑฟอกยอมและสี ผลิตภัณฑเกษตรและอาหารทะเล 
ผลิตภัณฑส่ิงทอ นอกจากนี้ Nath (1997) ตั้งขอสังเกตวา หากประเทศกําลังพัฒนาอยางอินเดีย 
กําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น ยอมทําใหความสามารถในการแขงขันทางการคาใน
ตลาดโลกลดลง (เน่ืองจากผูประกอบการจะมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น) ซึ่งยิ่งเปนการทําใหประชาชน
อินเดียยากจนลงไปอีก สําหรับ Mollerus (1997) พยากรณไววา ถามีการกําหนดมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมภายในกลุมประเทศเอเชียใต ใหเขมงวดมากขึ้นยอมสงผลให (ก) ตนทุนการผลิตสินคา
สงออกเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสินคาสงออกไปยังประเทศในกลุม OECD สวนใหญเปนสินคาที่กอใหเกิด
มลพิษ และ (ข) เกิดความไมแนนอน (uncertainty) วาเทคโนโลยีสะอาด (clean technology) แบบ
ใดที่ควรจะลงทุน ในบางกรณีเทคโนโลยีสะอาดนี้อาจถูกกําหนดขึ้นเองภายในประเทศ หรือบางกรณี
อาจถูกกําหนดโดยประเทศคูคา (เชน OECD) ก็ได และหากเทคโนโลยีของ OECD เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว กลุมประเทศเอเชียใตอาจไมมีความสามารถมากพอที่จะไลกวดเทคโนโลยีเหลานั้น    
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ไดทัน สวนการศึกษาเชิงประจักษของ Damodaran (2002) พบวา การกําหนดมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมของประเทศผูนําเขากาแฟ ดวยวัตถุประสงคตองการใหการเพาะปลูกกาแฟเปนไปแบบ
ยั่งยืน และคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) น้ัน สงผลใหเกษตรกรผูปลูกกาแฟ
ของอินเดียตองเผชิญกับการปรับปรุงระบบการผลิตและการจัดการ ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนแรงงานที่ใชไปกับการเพาะปลูกตามเกณฑของความตกลง
วาดวยการบังคับใชดานมาตรฐานสุขอนามัยและสุขภาพพืช ภายใตการกํากับขององคการการคา
โลก (WTO)12 

โดยสรุป ผลกระทบของการกําหนดมาตรการสิ่งแวดลอมในระเบียบการคาระหวาง
ประเทศนั้นอาจสงผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกตอประเทศคูคาได  แมวาตนทุนการผลิตสินคา
ที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมจะสูงขึ้น โดยคาดหวังวาระดับมลพิษหรือระดับการทําลายสิ่งแวดลอมจะลดลง
ก็ตาม แตเม่ือพิจารณาผลรวมของระดับมลพิษของโลก อาจจะพบวาไมลดลงก็ได เพราะอาจมีการ
โยกยายฐานการผลิตสินคาที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมิไดชวยแกไขปญหา
หรือลดปญหาสิ่งแวดลอมของโลกได  นอกจากนี้ หากการกําหนดมาตรการสิ่งแวดลอมทําใหเกิดผล
กระทบเชิงลบแกภาคเศรษฐกิจตางๆ จริง ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยังมีขนาดไมเทากันในแตละกลุม
อุตสาหกรรม หรือในแตละภาคเศรษฐกิจ จึงเปนการยากที่จะวิเคราะหเชิงทฤษฎีถึงผลกระทบสุทธิ
ของมาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคาได ยกเวนจะมีการศึกษาเชิงประจักษขึ้นมาประกอบ
หรือยืนยันการศึกษาเชิงทฤษฎี 

อยางไรก็ดี การผลักดันใหมีการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนาให
สูงขึ้น หรือการสงเสริมใหมีการใชมาตรการสิ่งแวดลอมใหเขมงวดนั้น ภายใตหลักการของการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและการพิทักษส่ิงแวดลอม จําเปนตองอาศัยความชวยเหลือ13 จากประเทศพัฒนา
แลว เน่ืองจาก ประเทศกําลังพัฒนาขาดทุนทรัพยสําหรับควบคุมมลพิษหรือกํากับดูแลการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดเทคโนโลยีสะอาด (clean technology) ที่เหมาะสม เพ่ือที่
ผูประกอบการในประเทศกําลังพัฒนาจะไดเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะกอใหเกิดกระบวนการผลิต 
(PPMs) ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตอันใกล ดังที่ปรากฏใหเห็นใน
การใหความชวยเหลือภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนตน 

                                                        
12 ความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Standard: SPS) เปนขอตกลงที่อนุญาตใหประเทศสมาชิกมีมาตรการบังคับใชเพื่อคุมครองผูบริโภคและเพื่อสราง
ความมั่นใจตอความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช ที่เกิดจากการใชสารเคมี ยาฆา
แมลง และสารประกอบตางๆ โดยที่มาตรการนั้นจะตองไมสรางขอจํากัดหรือกีดกันทางการคาระหวางประเทศอยางแอบแฝง 

13 ความชวยเหลืออาจประกอบดวย การใหเงินทุน (financial aid) และการชวยเหลือทางเทคนิค (technology aid) หรือการ
ถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) 
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2. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของ ของเสียอันตรายและ
การกําจัด (Basel Convention) 
อนุสัญญาบาเซล มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจาก

ของเสียอันตรายและการปองกันอันตรายตอส่ิงแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 
3 ประการ คือ (1) เพ่ือลดการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนใหนอยที่สุด (2) เพ่ือกําจัดของ
เสียอันตรายที่แหลงกําเนิดใหไดมากที่สุด และ (3) เพ่ือลดการกอกําเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิง
ปริมาณและความเปนอันตราย  หลักการสําคัญของอนุสัญญานี้ คือ การใชมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการเคลื่อนยายของของเสีย และ เครื่องมือหรือกลไกการจัดการของเสียอันตรายใหอยู
ในระดับสากล 

ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในอนุสัญญาบาเซลมีอยูดวยกัน 2 ประเด็น คือ (1) ขอบเขต
ครอบคลุมของ “ของเสียอันตราย” และ (2) วัตถุประสงคของการเคลื่อนยายขามแดน 

ประเด็นแรก คํานิยาม “ของเสียอันตราย” ยังไมชัดเจนเทาที่ควร ทําใหยากแกการเจรจา
และปฏิบัติ กลาวคือ อนุสัญญาบาเซล มิไดแยกแยะใหเห็นชัดระหวาง (ก) ของเสียที่เปนอันตราย
โดยธรรมชาติ อันเนื่องจากคุณสมบัติของตนเอง และ จากการเคลื่อนยาย อันไดแก รายการหลาย
ชนิดใน   List A14 เชน สารหนู ปรอท แคดเมียม สารเรงปฏิกิริยา หมึก สียอม สารกําจัดศัตรูพืช 
และ ของเสียจากการรักษาพยาบาล กับ (ข) ของเสียที่ยังไมเปนอันตราย และยังสามารถนํามาแปร
รูปใชใหมได ไดแก List B15 และ รายการบางชนิดใน List A เชน ตะกั่ว เถาโลหะที่มีคา แบตเตอรี่ 
แกวจากหลอดแกว เศษหนัง เปนตน ดังน้ัน ของเสียอันตรายประเภท (ก) สมควรที่จะมีการควบคุม
อยางใกลชิดหรือหามสงออก สวน “ของเสีย” ประเภท (ข) น้ันควรที่จะสงเสริมใหมีการสงออก-
นําเขา ระหวางรัฐภาคี เพ่ือรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาจะไดนําของเสียประเภท (ข) น้ีไปใช
ประโยชนไดตอไป (อยางถูกวิธีตามหลักวิชาการและความปลอดภัย) 

 

 

 

                                                        
14ไดแก ของเสียที่มีคุณสมบัติเปนอันตราย (ตามคุณสมบัติที่กลาวไวในภาคผนวกที่ 3) เชน ระเบิดได ติดไฟได ลุกไหมไดดวย
ตนเอง เปนสารพิษ สารกัดกรอน สารติดเชื้อ เปนตน ดังน้ัน List A ประกอบดวย ของเสียประเภทโลหะ (เชน พลวง สารหนู 
แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท แบตเตอรี่ เถาโลหะมีคาจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เปนตน) ของเสียประเภทที่มีสารอนินทรียเปน
องคประกอบหลัก (เชน แกวจากหลอดแกว สารเรงปฏิกิริยา ฝุนและเสนใย เปนตน)  ของเสียประเภทที่มีสารอินทรียเปน
องคประกอบหลัก (เชน เศษหนังหรือสวนประกอบของหนัง) และ ของเสียที่มีองคประกอบเปนอินทรียและอนินทรีย (เชน ของ
เสียจากโรงพยาบาล หมึก สียอม สารกําจัดศัตรูพืช เปนตน)  

15ของเสียที่ยังไมถือเปนของเสียอันตราย ยกเวนแตจะมีสวนประกอบของของเสียตามที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 1เปนปริมาณที่
มากพอจะแสดงคุณสมบัติที่เปนอันตรายได ตามภาคผนวกที่ 3 
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ประเด็นที่สอง เดิมทีอนุสัญญาบาเซลมีวัตถุประสงคมิใหมีการเคลื่อนยายขามแดน “ของเสีย
อันตราย” เพ่ือนําไปกําจัดทิ้งในประเทศอื่น อันอาจจะนําความเสียหายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
และสิ่งแวดลอมได ตอมาอนุสัญญาบาเซลไดขยายขอบเขตของวัตถุประสงคของการเคลื่อนยาย ให
รวมการเคลื่อนยายขามแดนเพื่อนําไปใชใหม หรือ แปรรูปใชประโยชน โดยเฉพาะการเคลื่อนยายไป
ยังประเทศกําลังพัฒนา กลาวคือ อนุสัญญาบาเซลมีขอตกลงเพิ่มเติมที่สําคัญคือ “ตกลงหามการ
สงออกของเสียอันตรายจากประเทศใน Annex 7 (ซึ่งไดแกประเทศกลุม OECD สหภาพยุโรป และ 
ประเทศลิกเตน สไตน) ไปยังประเทศ Non-Annex 7 เพ่ือการกําจัดขั้นสุดทาย (final disposal) เพ่ือ
การนํากลับมาใชใหม (reuse)หรือใชประโยชน (recycling)” (เพ่ิมเติมเมื่อการประชุมภาคีครั้งที่ 3 
ป 2538) หรือที่เรียกกันทั่วไปในขณะนี้วา Ban Amendment  ถึงแมวาในปจจุบันนี้ (2548) 
ขอตกลง Ban Amendment ยังไมมีผลบังคับใช แตก็คาดวาจะมีการบังคับในไมชานี้16 ขอตกลงนี้ก็
นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปองกันมิใหมีการนํากากของเสียอันตรายมาทิ้งหรือกําจัดใน
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีเทคนิคการกําจัดไมเหมาะสมและมีตนทุนการกําจัดของเสียที่ต่ํากวาการ
กําจัดในประเทศพัฒนาแลว อยางไรก็ดี ในอีกดานหน่ึง มาตรการการหามการสงออกของ Ban 
Amendment ดังกลาวจะสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เพราะ “ของเสีย” บาง
ประเภทสามารถเปนวัตถุดิบราคาถูกในประเทศกําลังพัฒนาได (หากมีการอนุญาตใหมีการ
เคลื่อนยายขามแดน) 

2.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

มาตรการควบคุมการสงออกของอนุสัญญาบาเซล และมาตรการการหามการสงออกของ 
Ban Amendment สามารถสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศไทยได อยางนอย 3 ประการ คอื 
การขาดแคลนวัตถุดิบ การเกิดตลาดสองระบบ (dual market) และ ผลพวงของความลมเหลวของ
ตลาด ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) อนุสัญญาบาเซล มุงคํานึงแตการควบคุมการเคลื่อนยาย “ของเสียอันตราย” จาก
ประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา แตมิไดพิจารณาใหถองแทวา “ของเสียอันตราย” บาง
ประเภทในอนุสัญญานั้น เปนที่ตองการของประเทศกําลังพัฒนา เชน เศษตะกั่ว เศษพลวง เศษ
แคดเมียม แบตเตอรี่ที่ใชแลว เปนตน เน่ืองจากประเทศกําลังพัฒนา ขาดแคลนทรัพยากรประเภท
แรที่ใชในกิจการอุตสาหกรรม เชน ตะกั่วจากแบตเตอรี่รถยนต เปนตน ดวยภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
และความสามารถในการหาซื้อวัตถุดิบต่ํา (รายไดนอย) ประเทศกําลังพัฒนา (ซึ่งอาจรวมประเทศ
ไทยดวย) จึงอาจมีความจําเปนตองนําเขาสินคาที่ใชแลว หรือของเหลือใชจากประเทศพัฒนาแลว 
ดังน้ัน การหามสงออก “ของเสียอันตราย” ของกลุมประเทศ Annex 7 อาจสงผลเสียตอประเทศ
ไทยในกรณีที่อาจตองพึ่งพิงการนําเขาสินคาเหลานี้ กลาวคือ 

                                                        
16 ขอตกลง Ban Amendment จะมีผลบังคับใชก็ตอเมื่อมีการลงนามใหสัตยาบันเปนจํานวน 3 ใน 4 ของประเทศที่มีการยอมรับ
การแกไขน้ี ซ่ึงประมาณ 62 ประเทศ และในขณะนี้มีรัฐภาคีที่ลงนามใหสัตยาบันไปแลว 58 ประเทศ 
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 (1.1) การเคลื่อนยาย “ของเสียอันตราย” ระหวางประเทศนั้น สวนใหญเปนผลมา
จากดานอุปสงคมากกวาอุปทาน น่ันคือ ประเทศไทยอาจมีความตองการใช “ของเหลือใชอันตราย” 
เหลานี้ เพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือเพื่อแปรรูปมาใชประโยชนใหม (ซึ่งหากมองในภาพรวมระดับโลก
แลวจะเปนการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาหรืออยางยั่งยืน)17 ตัวอยางเชน การนําเขา 
“เศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหมอสะสมไฟฟา เพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส” ของไทยมีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นจาก 454 ลานบาทในป 2541 เปน 
3,644 ลานบาทในป 2547 ในขณะที่มูลคาการนําเขาของแบตเตอรี่ที่ใชแลวก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน 
(ตารางที่ 4) สินคาชนิดนี้อาจตีความวาเปนของเสียอันตรายตาม List A (A1170 หรือ A1180) 
หรืออาจตีความวาเปนของเสียอันตรายตาม List B (B1090) ก็ได 

ตารางท่ี 4   การนําเขาเศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหมอ
สะสมไฟฟา และแบตเตอรี่ท่ีใชแลว ของประเทศไทย 

มูลคาการนําเขา (พันลานบาท) ผลิตภัณฑ 
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

เศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ 
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหมอสะสมไฟฟา 
เพื่อใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

0.45 0.76 1.09 0.95 2.19 8.32 3.64 

แบตเตอรี่ใชแลว (HS 85.48) n.a. n.a. n.a. 4.87 6.86 11.55 7.99 

   ที่มา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (www.thaieei.com) และ กรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

  
สวน “ของเสียที่ไมอันตราย” ตาม List B ซึ่งสามารถนําเขาและสงออกไดคอนขางเสรี (ถา

ไมมีการควบคุมโดยประเทศผูนําเขา) เชน เศษโลหะมีคา (List B1010) เศษกระดาษ (B3020) 
เปนตน มักมีมูลคาเพิ่มขึ้นหรือคงที่ตามภาวการณของตลาดในประเทศผูนําเขา ตัวอยางเชน การ
นําเขา “เศษทองแดง” “เศษอลูมิเนียม” และ “เศษตะกั่ว” ของไทยก็มีมูลคาเพิ่มขึ้นตลอดชวงป 
2545-2548 ในขณะที่การนําเขา “เศษกระดาษ” มีมูลคาคอนขางคงที่ในชวงเวลาเดียวกัน 
(ตารางที่ 5) 

 
 
 

                                                        
17เชน การเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดรถยนตในประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนที่คาดการณวา ยอมสงผลตอการเติบโตของตลาด
แบตเตอรี่ใหมและมือสอง เปนตน ดังน้ัน การหามสงออก “ของเหลือใชหรือของใชแลวอันตราย” จากประเทศพัฒนาแลวไปยัง
ประเทศอินเดียอาจทําใหตลาดแบตเตอรี่มือสองภายในประเทศอินเดียซบเซาหรือขาดแคลนวัตถุดิบได (Subramanian, 1997)  
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ตารางที่ 5  การนําเขาของเสียบางประเภทของประเทศไทย ตาม List B ของอนุสัญญาบาเซล  

มูลคาการนําเขา (ลานบาท) 
ผลิตภัณฑ 

2545 2546 2547 
2547 

(ม.ค. – ก.ย.) 
2548 

(ม.ค. – ก.ย.) 
เศษทองแดง 336.5 512.6 754.4 588.1 648.2 
เศษอะลูมิเนียม 952 1,236 1,717.9 1,078.2 1,691 
เศษกระดาษ 4,494.8 6,278 5,342.9 4,506.5 4,693.9 

เศษตะกั่ว 0.397 0.665 1.115 - 1.568 
(ม.ค.–พ.ย.) 

   ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย (www.moc.go.th) และ กรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

 
 (1.2)  ธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกา (secondary lead acid 

battery industry) หรือกิจการขายเศษตะกั่ว (scrap lead trade) อุตสาหกรรมขายเหล็กจากเรือเกา 
(ship-breaking industry) ของประเทศไทยซึ่งพ่ึงพิงการนําเขา “ของใชแลวหรือเหลือใช” จาก
ตางประเทศ อาจตองลมสลาย เพราะไมสามารถนําเขา “ของใชแลวหรือเหลือใช” ดังกลาวไดอีก
ตอไป (ถารัฐภาคีไมสามารถพิสูจนไดวาผูประกอบการของตนเหลานี้มีเทคโนโลยีและการจัดการ
หรือการกําจัดที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดอันตรายตอประชาชนและสิ่งแวดลอม) และในที่สุด จะ
กอใหเกิดการวางงานและปญหาการกระจายรายไดและปญหาสังคมตามมาภายหลัง 

 ธุรกิจที่เกี่ยวของอีกประเภทหนึ่งคือ ธุรกิจดานการกําจัดของเสียอันตราย อาทิ กลุม
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ลําดับที่ 
105 ซึ่งมีอยู 383 แหง ณ ส้ินป 2548) และ กลุมโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม 
โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ลําดับที่ 106 ซึ่งมีอยู 133 แหง ณ ส้ินป 2548) เชน 
กิจการรีไซเคิลน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว การรีไซเคิลขยะชุมชน การคัดแยกของเสีย
อันตรายจากซากชิ้นสวนเครื่องใชหรืออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ
การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกาดวย18 ธุรกิจเหลานี้อาจจะมีการขยายตัวทางธุรกิจหรือมีจํานวน
ผูประกอบการที่จดทะเบียนและดําเนินการดานเทคโนโลยีไดอยางถูกตองมากขึ้น เพราะภาครัฐเขา

                                                        
18 อน่ึง ธุรกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา มิไดจัดอยูในกลุมโรงงานลําดับที่ 105 และ 106 แตจัดอยูในกลุมโรงงานประเภท
กิจการถลุงและหลอมโลหะ โดยมีโรงงานที่จดทะเบียน 5 โรงงาน ในปจจุบันแบตเตอรี่รถยนตที่ใชแลวมีอัตราการรีไซเคิลเกือบ
รอยละ 100 และหากรวมกับแบตเตอรี่รถจักรยานยนตดวยแลว จะมีอัตราการรีไซเคิลประมาณรอยละ 70-80 สําหรับตะกั่วที่
ไดจากการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกามีประมาณรอยละ 25 ของการใชโลหะตะกั่วในประเทศไทย ตะก่ัวสวนใหญจะถูกใชเพื่อ
ผลิตแบตเตอรี่รถยนตประมาณรอยละ 90 สวนที่เหลือจะใชผลิตกระสุน ทําเปลือกหุมสายเคเบิล โลหะบัดกรี และงานหลอตางๆ 
[กอบกุล รายะนาคร และคณะ, 2547: 76-77] 
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มากํากับดูแลมากขึ้น แตอาจไมเกิดประสิทธิภาพในการจัดการไดเน่ืองจากกิจการเหลานี้อาจตองใช
เงินลงทุนและเครื่องจักรที่มีมูลคาคอนขางสูง ดังน้ัน หากประเทศไทยตองดําเนินการกําจัดของเสีย
อันตรายภายในประเทศเอง (กรณีหามสงออก) และหากปริมาณการกําจัดของเสียอันตรายมี
ปริมาณต่ํากวากําลังความสามารถในการกําจัดของเสีย (abatement or disposal capacity) ของ
โรงงานหรือของเครื่องจักร ก็อาจสงผลใหตนทุนการกําจัดตอหนวยหรือตอชิ้น (ของของเสีย
อันตราย) สูงเกินกวาที่ควรจะเปน19 และหากผูประกอบการไมสามารถผลักภาระตนทุนการกําจัดนี้
ไปยังลูกคาได ก็จะประสบปญหาการขาดทุนทางธุรกิจ(ในการกําจัดของเสีย)  

 (1.3) เม่ือการนําเขาสินคา “ของเสียอันตราย” กระทําไดยากมากขึ้น (เพราะมี
กระบวนการตรวจสอบแหลงกําเนิดและการยินยอมของรัฐภาคีผูนําเขา) การใชวัตถุดิบขั้นตน 
(primary resources) ประเภทตะกั่ว แคดเมียม พลวง แบตเตอรี่ ฯลฯ อาจจําเปนตองนําเขามากขึ้น 
ดังเชน การนําเขาโลหะประเภทตะกั่วและพลวง ที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นในชวงป 2541-2547  (ตารางที่ 
6) สวนการนําเขา “แบตเตอรี่” (เทียบเคียงกับของเสียอันตราย List A: A1170 และ List B: 
B1090) ของไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาเพิ่มขึ้นเชนกัน ในขณะที่การนําเขา
กระเปาะแกวสําหรับหลอดไฟฟาและหลอดแคโทดเรย (อางอิงจากของเสียอันตราย List A: 
A2010) มีมูลคาคอนขางคงที่ ในชวงปเดียวกัน  

ตารางที่ 6  การนําเขาสินคาบางประเภทของไทยที่อาจกลายเปนของเสียอันตรายเมื่อเลิกใช 

มูลคาการนําเขา (ลานบาท) ผลิตภัณฑ 
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

ตะกั่ว (HS 78—ไมรวมเศษ) n.a n.a n.a 1,533 1,700 2,083 3,525 

แคดเมียม (HS 81.07—ไมรวมเศษ) n.a n.a n.a 0.248 0.315 0.505 0.259

พลวง (HS 81.10—ไมรวมเศษ) n.a n.a n.a 20.24 19.73 49.13 86.13 
แบตเตอรี่ (แมงกานีสไดออกไซด, 
ปรอทออก ไ ซด , เ งิ น ออก ไ ซด , 
ลิเทียม, อากาศ-สังกะสี) เพื่อ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

256.53 294.31 289.23 279.19 266.21 243.25 298.11 

กระเปาะแกวสําหรับหลอดไฟฟาและ
หลอดแคโทดเรย 

n.a n.a n.a n.a 2,310.8 2,555.1 2,543.7

  ที่มา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กรมศุลกากร และ กระทรวงพาณิชย  

                                                        
19 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง อาจไมเกิดการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ในการกําจัดของเสียอันตราย น่ันคือ ถาปริมาณ
การกําจัดของเสียอยูในระดับต่ํา ตนทุนตอหนวยในการกําจัดของเสียจะคอนขางสูง แตถาปริมาณการกําจัดของเสียอยูในระดับสูง 
ตนทุนตอหนวยจะลดลง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับและประเภทของเทคโนโลยีที่ใชในการกําจัดของเสียดวย เชน การเผาหรือแยกโลหะ
มีคา การหลอมโลหะใหม เปนตน 
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 สินคาเหลานี้เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาตางๆที่เกี่ยวของซึ่งมักมีราคาแพงกวา
สินคาประเภทมือสอง (หรือ “ของใชแลว”) และการนําเขาวัตถุดิบขั้นตนเปนจํานวนมากอาจกลาย
ประสบปญหาดานการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign 
exchange) ซึ่งอาจสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจมหภาคตอรัฐภาคีผูนําเขาสินคาเหลานี้ (ซึ่งสวน
ใหญเปนประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย) กลาวคือ การนําเขาวัตถุดิบขั้นตนเปนมูลคามาก 
ของประเทศในกลุม Non-Annex 7 (หรือกลุมประเทศกําลังพัฒนา) อาจเปนสาเหตุหน่ึงของการ
ขาดดุลการคาได 20 อนึ่ง ถาสมมติใหมีการนําเขา “ของใชแลว” อยางเสรี อาจจะมีปญหานอยกวา 
ถาปริมาณการนําเขานั้นเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ แตภาครัฐควรตองแนะนําหรือ
ควบคุมการใช “ของใชแลว” ดวยเทคนิคที่ถูกตองและเหมาะสม ดังน้ัน ภาครัฐจึงจําเปนตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบถึงผลดีและผลเสีย ระหวางการนําเขาวัตถุดิบขั้นตน กับ การนําเขาและการ
ใช “ของใชแลว” เพ่ือจะไดนําไปสูการวางแผนและกลยุทธเกี่ยวกับ “ของเสียอันตราย” ไดอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 (1.4)การหามคาของเหลือใชอันตรายระหวางประเทศกลุม Annex 7 กับกลุม 
Non-Annex 7 น้ัน อาจเปนการกระตุนใหมีการหันมาใชวัตถุดิบขั้นตน เชน lead concentrates 
ภายในประเทศของกลุม Non-Annex 7 (ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย) มากขึ้น ซึ่งอาจ
นับวาเปนการใชทรัพยากร (โดยรวมในระดับโลก) อยางไมคุมคาและไมคํานึงถึงอนุชนรุนหลัง
เทาใดนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเทศ Non-Annex 7 ไมมีการควบคุมการนําเขาและไมมีการ
นํากลับมาใชใหมหรือแปรรูปใชใหมดวยเทคนิคที่เหมาะสม สําหรับประเทศไทยนั้นมีการรณรงคให
นําแบตเตอรี่เกามาใชใหมและสงเสริมการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกาเพื่อนําตะกั่วกลับมาใชใหม 
โดยผูประกอบการจักตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในกระบวนการหลอมตะกั่ว 

 (1.5) โดยปกติแลว การควบคุมกิจการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมือสองของประเทศ
ไทย มักเปนการออกใบอนุญาต (license) โดยที่รัฐไมอนุญาตใหดําเนินกิจการไดอยางเสรี หาก
พบวาผูใดดําเนินกิจการดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาต ยอมถือวากระทําผิดกฎหมาย การควบคุมใน
ลักษณะนี้ จะเปนผลดีอยางมากถามีการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคมโดยรวม ในปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีกิจการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมือสองอยู
มากมาย เชน กิจการคัดแยกวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อจัดจําหนายตอไป กิจการที่นําเครื่องใชไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานแลวมาปรับปรุงซอมแซมและประกอบเปนผลิตภัณฑใหม 
กิจการจัดเก็บน้ํามันใชแลวมาแปรรูปใหม ฯลฯ ซึ่งกิจการเหลานี้มีกระจายอยูทั่วประเทศไทย       
(ซึ่งจัดเปนกิจการโรงงานประเภทลําดับที่ 105 และหรือ 106) ท้ังนี้ ภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบ
สถานการณการใชผลิตภัณฑ มือสอง  ( เชน  นํ้ ามัน เครื่ อ งที่ ใ ช แล ว  แบตเตอรี่ มื อสอง                

                                                        
20และในขณะเดียวกัน ก็มีการควบคุมหรือหามสงออก “ของเสียอันตราย” ซ่ึงอาจทําใหมี “ของใชแลว” ในประเทศมากขึ้น (ซ่ึงเปน
ผลมาจากการนําเขาวัตถุดิบขั้นตนมาก) และก็ตองมีการกําจัดหรือการรีไซเคิล “ของใชแลวภายในประเทศ ซ่ึงก็อาจกอใหเกิด
ปญหาตนทุนสูงในการกําจัด/คัดแยก “ของใชแลว” หากมีการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 19

เครื่องคอมพิวเตอรมือสอง โทรทัศนมือสอง ยางรถยนตที่ใชแลว) เพ่ือจักไดทําการอนุญาตการจดัตัง้
กิจการนี้ใหเพียงพอแกความตองการและตามความจําเปน เพราะ หากจํานวนผูประกอบการธุรกิจ
ผลิตภัณฑมือสอง หรือธุรกิจ “ของเสียอันตราย” (ตาม List A) และ ธุรกิจ “ของเสียที่ไมอันตราย” 
(ตาม List B) มีนอยเกินไป อาจหมายถึง กําลังความสามารถ (capacity) (ทั้งในรูปของกําลังการ
ผลิตและเทคโนโลยี) ของผูประกอบการเหลานี้ในการจัดเก็บ “ของเสียหรือของเหลือใชอันตราย”  มี
ไมเพียงพอหรือมีจํากัด อันอาจสงผลใหไมสามารถจัดเก็บ “ของเหลือใชอันตราย” ไดครบถวน และ
ในที่สุดอาจกอใหเกิดการสะสม “ของเหลือใชอันตราย” ตามสถานที่เก็บขยะตางๆ ซึ่งอาจนําไปสู
ปญหาสารเคมีหรือสารพิษปนเปอนในดินและแหลงนํ้าได   

(2)  เน่ืองดวยการใหสิทธิในการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน (discriminatory rights) จึงมีการ
แบงรัฐภาคีออกเปน 2 กลุม คือ ประเทศในกลุม Annex 7 (ประเทศพัฒนาแลว) และประเทศ Non-
Annex 7 (ประเทศกําลังพัฒนา) และมีการปฏิบัติทางการคาแตกตางกัน กลาวคือ มติจากการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีของอนุสัญญาและการแกไขอนุสัญญา (Ban Amendment) มีการหาม
สงออกของเสียอันตรายจากรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลว ไปยังรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา 
และหามสงออกหรือนําเขาจากประเทศนอกภาคี (Non-party)   แตมิไดหามการสงออกของเสีย
อันตรายระหวางรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลวดวยกัน หรือมิไดหามการสงออกจากรัฐภาคีที่เปน
ประเทศกําลังพัฒนาไปยังรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลว21  หรือมิไดหามการสงออกจากรัฐภาคีที่
เปนประเทศกําลังพัฒนาไปยังรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาเหมือนกัน  

จากผลพวงดังกลาวขางตนและหากไมมีการถายโอนเทคโนโลยีและความชวยเหลือทาง
เทคนิคและทางการเงินในการบริหารจัดการ “ของเสียอันตราย” ใหถูกตองตามหลักวิชาการแลว 
การหามคาตาม Ban Amendment จะทําใหเกิดตลาดสองระบบ (dual market) คือระบบตลาด
ระหวางประเทศในกลุม Annex 7 (ที่มีเทคนิคการกําจัดของเสียอันตรายอยางเหมาะสม) กับระบบ
ตลาดระหวางประเทศในกลุม Non-Annex 7 (ที่มีเทคนิคการกําจัดของเสียอันตรายไมเหมาะสม) 
ดังน้ัน การพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดของเสียอันตรายในกลุม Non-Annex 7 (รวมทั้งประเทศไทย) 
จะเปนไปไดชากวาการพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดของเสียอันตรายในตลาด Annex 7 

                                                        
21 เม่ือกอนที่ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาอนุสัญญาบาเซลนั้น ผูประกอบการไทยบางรายไดดําเนินการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายอยูบาง เชน การสงออกของเสียอันตรายไปกําจัดในประเทศพัฒนาแลว เน่ืองจากขีดความสามารถในการกําจัด
ภายในประเทศมีจํากัด (เชน หมอแปลงไฟฟา/ตัวเก็บประจุไฟฟาที่มีสาร PCB ไปกําจัดในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ และกาก
ตะกอนอิเล็กทรอนิคสไปยังประเทศแคนาดาเพื่อการนํากลับมาใชประโยชนใหม) ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการไทยบางรายก็
นําเขาของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแลว เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม (ไดแกการนําเขาของเสียประเภทอลูมิเนียม ตะก่ัว 
เหล็ก ฯลฯ รวมทั้งการนําเขาเรือ เพื่อทําลายและนํากลับมาใชประโยชนใหมในอุตสาหกรรมเหล็ก) นอกจากนี้ ภาครัฐก็
สนับสนุนการประกอบกิจการนําเขาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหม (โดยกรมโรงงานประกาศเปนโรงงานลําดับที่ 105 
และ 106 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน) เพื่อสงเสริมการนํากลับมาใชใหมในกระบวนการผลิตดอุตสาหกรรมแทนการกําจัดทิ้ง 
และสามารถควบคุมกิจการใหเหมาะสมและปลอดภัยไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  
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จากขอมูลการนําเขาและสงออกเศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
และหมอสะสมไฟฟาของประเทศไทยจําแจกตามกลุมประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 7 พบวา การ
นําเขาและการสงออกไปยังประเทศกลุมอาเซียนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงระยะป 2541-2547 
ในขณะที่การนําเขาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีแนวโนมลดลง แตการสงออกไปยังกลุม
ประเทศนี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สวนการสงออก “เศษตะกั่ว” ไปยังประเทศในกลุมอาเซียนก็มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นเชนกัน ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 7   การนําเขาและสงออกเศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
และหมอสะสมไฟฟา เพื่อใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของประเทศไทย 
                                  หนวย : ลานบาท 

2541 2543 2545 2547 
ประเทศ 

การนําเขา การสงออก การนําเขา การสงออก การนําเขา การสงออก การนําเขา การสงออก

EU 306.03 137.18 237.11 652.47 653.70 364.28 332.58 2,908.66 

ASEAN 454.87 488.30 1,088.47 1,203.94 2,195.76 2,052.96 3,644.70 7,974.91 

USA 840.81 825.89 604.42 1,870.05 769.40 1,489.84 761.63 5,480.95 

CHINA 79.74 26.00 140.12 105.87 555.04 340.84 633.91 1,411.00 

ที่มา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (www.thaieei.com) 

ตารางที่ 8   การสงออก “เศษตะกั่ว” ของประเทศไทย จําแนกตามประเทศ 

                                     หนวย : ลานบาท และ รอยละ 

ประเทศ 2544 2545 2546 2547 

รวมมูลคาการสงออก 47.012 44.384 60.375 82.706 

เบลเยี่ยม 26.78 % - - 14.7 % 

ญี่ปุน - - 0.05 % 24 % 

ไตหวัน 3.93 % 1.39 % 22.03 5 - 

ฟลิปปนส 22.82 % 53.94 % 37.24 % 38 % 

สิงคโปร 33.95 % 40.22 % 32.79 % 13.8 % 

ที่มา: กรมศุลกากร (www.customs.go.th) 
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(3) หลักการ Prior Informed Consent ตามอนุสัญญาบาเซล ที่ใชปฏิบัติน้ัน จะมีความ
โปรงใสและตรวจสอบขอมูลไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาอยางเชนประเทศ
ไทย ที่ยังมีอุปสรรคทางดานการคอรัปชั่นและความไมมีประสิทธิภาพของระบบราชการ 
ปรากฏการณที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือ  

 (3.1)  การลักลอบคา (underground trade) หากความตองการใชภายในประเทศ
มีมากขึ้น และปริมาณ “ของเหลือใชอันตราย” ภายในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ อันจะ
สงผลใหราคา “ของเหลือใชอันตราย” ภายในประเทศสูงขึ้น จนอาจกระตุนใหมีการนําเขา “ของ
เหลือใชอันตราย” อยางผิดกฎหมาย (โดยอาจลักลอบคาผานดานศุลกากรตามชายแดน) 

 (3.2)  ความลมเหลวของตลาด (market failure)ในตลาดสินคาประเภท “ของเสีย
อันตราย” เน่ืองดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ คือ (ก) ขอมูลขาวสารไมครบถวนและความไม
สมดุลดานขาวสาร (imperfect and asymmetrical information) ระหวางประเทศผูสงออกและ
ประเทศผูนําเขาที่เปนรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซล และ (ข) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมีความไม
แนนอนและแกไขไมได (uncertain and irreversible environmental consequences) กลาวคือ 
ผูปฏิบัติงาน (เชนเจาหนาที่กรมศุลกากร) อาจมีขอมูลที่เกี่ยวกับของเสียอันตรายไมครบถวน หรือ
อาจมีประสบการณนอยในการแยกแยะสินคาของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ดวยเหตุน้ี จึงมี
ความเปนไปไดวา เจาหนาที่ของรัฐบาลไทย อาจพิจารณา “ปฏิเสธ” สินคาที่เขาใจวาเปนของเสีย
อันตรายตาม List A (ของเสียที่มีคุณลักษณะเปนอันตราย) ทั้งๆที่สินคาชนิดนั้น แทที่จริงถูกจัดเปน
สินคาใน List B (ของเสียที่ยังไมเปนอันตราย จนกวาจะแสดงคุณสมบัติอันตราย)  หรือ อาจมคีวาม
เปนไปไดวา เจาหนาที่ของรัฐบาลไทย อาจพิจารณา “รับ” สินคาที่เขาใจวาเปนของเสียตาม List B 
โดย แทที่จริงถูกจัดเปนสินคาใน List A 

2.2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

ภายหลังจากการลงนามเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซลเมื่อป 2540 ประเทศไทยก็ยัง
ประสบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล หลายประการ เชน (1) 
กฎหมายของไทยยังไมมีลักษณะประสานความรวมมือ เปนผลใหเกิดปญหาในการควบคุมและเกิด
ความสับสนในการปฏิบัติ (2) ยังไมมีกรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครองความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอม และกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบทางกฎหมายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งยังไมมีบริษัทประกันภัยในประเทศที่มีความสามารถรับประกันภัยดังกลาว (3) 
กลไกการประสานงานยังขาดความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัย (4) การควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนระหวางรัฐภาคี การนํากลับ การขนยาย
ที่ผิดกฎหมาย การใหขอมูล การแจงอุบัติเหตุ  กระทําไดยากเนื่องจาก (ก) อนุสัญญาที่กําหนดวา 
“เม่ือตรวจพบการขนยายที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดจากรัฐผูสงออก รัฐผูสงออกตองประกันวาของเสียที่
เปนปญหาตองถูกนํากลับโดยผูสงออกหรือรัฐที่เปนตนกําเนิด หรือตองถูกกําจัดภายใน 30 วันนับ
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แตรัฐผูสงออกไดรับการแจง” ซึ่งในกรณีน้ี อาจเปนไปไดยากที่รัฐภาคีผูสงออกจะดําเนินการใหทัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ข) การกําหนดรายการของเสียอันตรายของอนุสัญญาแตกตางจากพิกัด
อัตราศุลกากร ทําใหการตรวจสอบการนําเขากระทําไดยาก (ค) ในกรณีที่เอกสารของผูนําเขาไม
สามารถชี้ชัดวาเปนของเสียอันตรายหรือไมน้ัน หองปฏิบัติการของกรมศุลกากรมีขีดความสามารถ
จํากัดในการวิเคราะหเบ้ืองตน และ (ง) การใหขอมูลดานเทคนิคและคําแนะนําเกี่ยวกับรายการของ
เสียอันตราย ยังมีไมมากนัก [อัษฎาพร ไกรพานนท และคณะ, 2546: 95-99] 

เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศในกลุม Non-Annex 7 จึงมีขอจํากัดในการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายออกนอกประเทศ นอยกวาประเทศในกลุม Annex 7 กลาวคือ ประเทศไทยสามารถ
สงของเสียอันตรายออกนอกประเทศไปยังประเทศในกลุม Annex 7 ได (แตตองปฏิบัติตามกฎกติกา
ของอนุสัญญา) ขณะเดียวกันประเทศไทยก็สามารถนําเขาของเสียอันตรายจากกลุมประเทศใน 
Non-Annex 7 ไดดวย (ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎกติกาของอนุสัญญาเชนกัน) อยางไรก็ดี รัฐบาลไทย
จะตองระมัดระวังในการนําเขาของเสียอันตรายตามอนุสัญญานี้ เพ่ือเปนประโยชนตอระบบ
ส่ิงแวดลอมและสวัสดิการของประชาชนชาวไทย 

ดวยเหตุน้ี รัฐบาลไทยนาจะใหความสนใจเรื่องวิธีการขนสงของเสียอันตราย (methods of 
transport) หรือ วิธีการกําจัดและบําบัดของเสียอันตราย (means of treatment) หรือ แหลงกําเนิด
ความเสียหายจากของเสียอันตราย (source of externality) มากกวาที่ตัว “ของเสียอันตราย” เอง 
กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริหารจัดการเรื่องของเสียอันตรายมีความสําคัญมากกวาการผลิตหรือการ
นําเขาของเสียอันตราย22  ดังน้ัน รัฐบาลไทยจําเปนตองมีขอมูลเรื่อง “ของเสีย (wastes)” ทั้งที่เปน
อันตรายและไมเปนอันตรายที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เพ่ือจะไดดําเนินการควบคุมไดอยาง
รัดกุมมากขึ้น อีกทั้งตองมีการควบคุมและติดตามผูประกอบการ รวมทั้งศึกษาติดตามผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการครอบครองหรือการแปรรูปกากของเสีย
อันตรายในประเทศไทยอยูตลอดเวลาและเปนประจําหรืออยางตอเนื่อง 

อนึ่ง อนุสัญญาบาเซล อาจเปดชองวางเรื่อง “ประเทศคูคา” สําหรับประเทศไทยซึ่งจัดวาอยู
ในกลุม Non-Annex 7 ที่สามารถซื้อขาย “ของเสียอันตราย” ระหวางประเทศในกลุม Non-Annex 7 
ดวยกันได  ดังน้ัน รัฐบาลไทยควรตองมีมาตรการและกฎระเบียบรองรับการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายระหวางประเทศเพื่อนบานหรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มีระดับเทคโนโลยีในการกําจัด
และแปรรูป “ของเสีย” แตกตางจากของประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่มีตนทุนการกําจัดสูงกวา
ของไทย และมีกฎระเบียบการกําจัดและการจัดการของเสียอันตรายเขมงวดกวาของไทย ซึ่งอาจ
สงเสริมใหมีการไหลเขาของ “ของเสียอันตราย” มายังประเทศไทยมากขึ้น (ดังแสดงใหเห็นใน
ตารางขางตน) 

                                                        
22  Alter (2000) ไดเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ ที่จะสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลไวมากมาย 
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 แมวา ประเทศไทยจะสามารถเปนผูสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศในกลุม Annex 7 
ได เน่ืองจากในอนุสัญญามิไดระบุหามไว แตการสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศพัฒนาแลวซึ่ง
อยูหางไกลจากประเทศไทยนั้นอาจจะไมคุมทุน เพราะตนทุนการเดินทางสูงและตนทุนการกําจัด
ของเสียสูงกวากําจัดในประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศในกลุม Non-Annex 7 จะไดประโยชนจาก
การสงออกของเสียไปยังรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลว ก็ตอเมื่อของเสียนั้นเปนที่ตองการของ
ประเทศพัฒนาแลวและตนทุนการขนสงไมสูงมากนัก ดังน้ัน โอกาสที่จะมีการสงออก “ของเสีย
อันตราย” จากประเทศในกลุม Non-Annex 7 ไปยังกลุม Annex 7 น้ันอาจเกิดขึ้นนอยมาก ถึงแมวา
การขนยาย “ของเสียอันตราย” จะเกิดขึ้น ประเทศสมาชิกทั้งหลายก็คงจะไมเปนกังวลมากนัก 
เพราะเทคโนโลยีการกําจัดของเสียหรือการนํากลับมาใชใหมในประเทศกลุม Annex 7 ยอมดีกวา
และปลอดภัยกวาของกลุม Non-Annex 7 

3. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต
กรอบ UNFCCCและ KYOTO PROTOCOL  
เน่ืองดวยกาซเรือนกระจก (greenhouse gases: GHG) มีคุณสมบัติที่สามารถเคลื่อนยาย

ขามพรมแดนระหวางประเทศได และการสะสมของกาซเรือนกระจกเปนจํานวนมากจะสงผลให
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนกลายเปนปญหาส่ิงแวดลอมระดับโลก ดวยเหตุน้ี อนุสัญญา 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)  จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รักษาระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย 
เพ่ือใหธรรมชาติสามารถปรับตัวได และเพื่อเปนการประกันวาจะไมมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
อาหาร (ปองกันมิใหเกิดความแหงแลง) และไมสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

อนุสัญญานี้มีหลักการที่สําคัญ 4 ประการ คือ หลักการระวังไวกอน (precautionary 
principle) เชน ประเทศสมาชิกตกลงรวมกันในการกําหนดเปาหมายใหมีการลดปริมาณกาซเรือน
กระจกใหอยูใน ระดับการปลอยทั้งหมด ณ ป 2533 (ค.ศ. 1990) ใหไดภายในป 2543 เปนตน 
หลักการความหวงใยรวมกันแตความรับผิดชอบตางกัน (common concern of humankind but 
differentiated responsibilities) เพราะปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาที่สงผล
กระทบตอทุกประเทศ (เพียงแตระดับผลกระทบอาจมีมากนอยตางกัน) แตเน่ืองจากแตละประเทศมี
ระดับการพัฒนาไมเทากัน และมีความสามารถในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกไมเทากัน ดังน้ัน 
อนุสัญญาจึงแบงประเทศภาคีออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมประเทศใน Annex I (ไดแกประเทศ
พัฒนาแลว 24 ประเทศ และ ประเทศที่มีเศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน ซึ่งไดแกประเทศยุโรป
ตะวันออกและอดีตประเทศสังคมนิยม) กับกลุมประเทศอื่นๆ (Non-Annex I)  หลักการสื่อสารดาน
ขอมูลขาวสาร กลาวคือ ประเทศภาคีตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใน
ประเทศและการรายงานขอมูลตองมีความโปรงใส ดวยการจัดทําเอกสารแหงชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ หลักการใหความชวยเหลือกลุมประเทศที่ไดรับผลกระทบเปน
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พิเศษ โดยประเทศกลุมน้ี หมายถึง ประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสูง (กวาประเทศพัฒนาแลว) และอาจจะไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษ (เชน 
ประเทศที่มีชายฝงทะเลต่ํา หรือประเทศที่อยูในสภาวะจะกลายเปนทะเลทรายหรือเผชิญความแหง
แลงมากขึ้น) ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่ยากจน อีกทั้งยังเปนประเทศที่เปนแหลงผลิตอาหารหลัก
ของโลกดวย ดังน้ัน ประชาคมโลกจึงควรใหความชวยเหลือสนับสนุนทั้งทางดานการเงินและ
เทคโนโลยีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก โดยอนุสัญญานี้ไดกําหนดแหลงเงินทุนไวหลายแหลง 
อาทิ กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (Global Environment Facility Trust Fund) และ กองทุนชวยเหลือ
พิเศษเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Special Climate Change Fund) เปนตน 

ตอมาที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี (COP: Conference of the Parties) ครั้งที่ 3 เม่ือป
2540 ไดมีการรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยมีหลักการที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก  

 (1) กําหนดขอผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding Obligations) ในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของรัฐภาคีใน Annex I โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 5.2 จากระดับการ
ปลอยโดยรวมของกลุม Annex I ในป 2533 (ค.ศ. 1990) ภายในชวงป 2551-2555 (ค.ศ. 
2008-2012) 23   ทั้งน้ี ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละประเทศใน Annex I อาจ
แตกตางกันไปได ขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาประเทศ และการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต 

(2) เพ่ือชวยใหประเทศในกลุม Annex I สามารถดําเนินการตามพันธกรณีที่กําหนดไวได 
พิธีสารเกียวโตจึงกําหนดกลไกที่ยืดหยุนในการแกไขปญหาไว 3 อยางคือ การดําเนินการรวมกัน
ระหวางประเทศพัฒนาแลวในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Joint Implementation: JI) 
การซื้อขายเครดิตในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระหวางกลุมประเทศใน Annex I 
(Emission Trading: ET) และ การดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศ
กําลังพัฒนาในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยการจัดทํากลไกสําหรับการพัฒนาเพื่อ
ส่ิงแวดลอม (Clean Development Mechanism: CDM) หรือที่เรียกวา “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” 

 นับตั้งแตประเทศไทยเปนสมาชิกอนุสัญญา UNFCCC ในฐานะประเทศในกลุม Non-Annex I 
ประเทศไทยไดปฏิบัติตามพันธกรณีอยางคอนขางจริงจังซึ่งมีพันธกรณีที่สําคัญมีเพียง 2 ประการ 
คือ การจัดทําเอกสารแหงชาติรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก และ การใหความรวมมือระหวาง

                                                        
23 พิธีสารเกียวโตเพิ่งจะมีผลบังคับใช เม่ือ 16 กุมภาพันธ 2548 ทั้งๆที่ไดมีการลงนามในพิธีสารมาตั้งแต 11 ธันวาคม 2540 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก พิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใชก็ตอเมื่อบรรลุเง่ือนไข 2 ประการ คือ ประการแรก จะตองมีประเทศเขารวมและ 
ใหสัตยาบัน หรือใหการยอมรับ เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติไมนอยกวา 55 ประเทศ ประการที่สอง จะตองมีตัวแทนของประเทศ
พัฒนาแลวใน Annex  I ใหสัตยาบัน ซ่ึงเปนประเทศที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมกันแลวไดอยางนอยรอยละ 55 ของ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทั้งหมดที่ประเทศพัฒนาแลวที่ปลอยสูชั้นบรรยากาศเมื่อป 2533 (ค.ศ. 1990) 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25

ประเทศในการดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก24 อยางไรก็ดี ประเทศ
ไทยยังประสบปญหาในการดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา UNFCCC อยูบางโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง งบประมาณและบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการเขารวมประชุมและเจรจาตอรองในเวทีการ
ประชุมของสมัชชาประเทศภาคี (COP) [อัษฎาพร ไกรพานนท และคณะ, 2546:140-147] 

สําหรับกรณีพิธีสารเกียวโตนั้น ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อ 2 กุมภาพันธ  
2542 และไดใหสัตยาบันเมื่อ 28 สิงหาคม 2545 ทั้งน้ีประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนายัง
ไมมีพันธกรณีเพ่ิมเติมใดๆ นอกเหนือไปจากอนุสัญญา UNFCCC โดยปจจุบันนี้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานกลางประสานงาน (National Focal Point) ภายใตพิธีสารเกียวโต รวมทั้งเปนหนวยงาน
กลางประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับดาน “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และตอมาไดเตรียมจัดตั้ง 
DNACDM (Designated National Authority for CDM) เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด หากประเทศไทยประสงคที่จะเขารวมในโครงการ CDM ของประเทศในกลุม Annex I  

3.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

การกอตั้งอนุสัญญา UNFCCC นอกจากจะยึดหลักการ 4 ประการขางตนแลว พันธกรณีของ
อนุสัญญาฯและพิธีสารเกียวโต ก็ยืนอยูบน “หลักความผิดชอบรวมกันแตระดับความรับผิดชอบ
แตกตางกัน” (common but differentiated responsibility)โดยเฉพาะอยางยิ่งเง่ือนไขการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก กลาวคือ การกําหนดเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกนั้น 
กําหนดเปนสัดสวนจากฐานการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต (ค.ศ. 1990) เชน รอยละ 0-8 ของ
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในป 2533 25 ดังน้ัน ประเทศใดเคยปลอยกาซเรือน
กระจกเปนจํานวนมาก ก็ยอมตองลดกาซเรือนกระจกลงมาก สวนประเทศที่เคยปลอยกาซเรือน
กระจกนอย ก็ยอมตองลดกาซเรือนกระจกลงเชนกันแตในปริมาณที่นอยกวา (หรืออัตราลดนอย
กวา) หรือบางประเทศอาจไดรับสิทธิในการเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจก เพราะเปนประเทศที่
กําลังอยูในระยะเปลี่ยนผาน หรือเปนประเทศที่มีความสามารถในการดูดซับกาซเรือนกระจกมาก26 

โดยหลักการแลว ประเทศในกลุม Annex I ตองพยายามลดปริมาณกาซเรือนกระจก
ภายในประเทศของตน ซึ่งอาจสงผลใหมีการชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (เพราะระดับการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมักแปรผันโดยตรงกับระดับการผลิตและการบริโภค) ดังน้ัน เพ่ือมิใหมีการ

                                                        
24 รวมทั้งดําเนินการประสานงานกับประเทศตางๆในการแลกเปลี่ยนประสบการณในการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพยายามเพิ่มขีดความสามารถของนักวิชาการโดยขอรับความชวยเหลือทางการเงินและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

25 รอยละ 0 สําหรับรัสเซีย รอยละ 6 สําหรับแคนาดา รอยละ 7 สําหรับสหรัฐอเมริกาและ รอยละ 8 สําหรับสหภาพยุโรป เปนตน 
26 เชน นอรเวยสามารถเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 1 ของปริมาณคารบอนไดออกไซดในป 2533 และรอยละ 8 กับ
รอยละ 10 สําหรับออสเตรเลียและไอซแลนด เปนตน 
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ชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุม Annex I มีแนวโนมที่จะดําเนินการโดยใช
วิธีการของ ET และ CDM ซึ่งตองอาศัยความรวมมือทั้งจากประเทศในกลุม Annex I ดวยกันและ จาก
ประเทศในกลุม Non-Annex I ดังน้ัน ประเทศกําลังพัฒนา (ในกลุม Non-Annex I) จึงกลายเปนเปา
สายตาของประเทศพัฒนาแลวในการดําเนินกลไก CDM เพ่ือที่ประเทศในกลุม Annex I จะไดบรรลุ
เปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพันธกรณีพิธีสารเกียวโต นอกจากนี้ การ
ศึกษาวิจัยหลายชิ้น ยืนยันวา ประเทศพัฒนาแลวในกลุม Annex I มีแนวโนมที่จะใชกลไก ET และ 
CDM มากกวาที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศของตน เพราะ สวัสดิการสังคม
ภายในประเทศตนจะสูงขึ้น ถามีการดําเนินกลยุทธ ET และ CDM กับประเทศในกลุม Annex I 
ดวยกัน และกับประเทศกําลังพัฒนา (ถามีโอกาส)27  

เน่ืองดวย กลไก CDM น้ีเองที่ทําให ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ไดมีบทบาทมากขึ้นในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก ทั้งทางตรง (โดยผานการรณรงค
และความรวมมือระหวางรัฐภาคี) และ ทางออม (โดยผายกลไก CDM) แมวาในปจจุบันนี้ (2548) 
การดําเนินกลไกตามหลักของ ET จะใหใชเฉพาะในกลุมประเทศ Annex I ก็ตาม แตก็อาจมีแนวโนม
ที่จะขยายขอบเขตมายังประเทศไทย ในอนาคต เพราะถาประเทศไทยมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
สามารถจัดเปนประเทศพัฒนาแลว (อยางเชน เกาหลีใต เม็กซิโก และ สาธารณรัฐสโลวาเกีย ที่จัด
อยูในกลุมประเทศ OECD 28) 

อนึ่ง การที่ประเทศในกลุม Annex I เริ่มที่จะดําเนินกลไก CDM น้ัน ประเทศไทยตองพึง
ระวังวา อาจจะไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ เน่ืองจากกลไก CDM ยังตองพึ่งพิงการลงทุนของ
ตางชาติ (อาศัยการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลว) จนอาจละเลยการสงเสริมการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของภาคเอกชนไทยและของภาครัฐบาลไทย 

จากการศึกษาของ Jung (2005a) พบวา ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย มีเพียง
บางประเทศเทานั้นที่สามารถดึงดูดใหประเทศพัฒนาแลวสนใจที่จะเขาไปลงทุนในโครงการ CDM  
ที่ไมเกี่ยวกับโครงการดูดซับคารบอนไดออกไซดหรือที่ไมเกี่ยวกับโครงการปลูกปา (หรือเรียกวา 
CDM non-sink project) เชน โครงการลดการปลอยกาซเรื่อนกระจกจากแหลงกําเนิด (sources) 
อันเกิดจากการผลิตและการบริโภค โครงการจัดหาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ํามันปโตรเคมี 
โครงการประหยัดพลังงาน เปนตน ทั้งน้ีพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ ตนทุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของประเทศผูรับทุนไมสูงมากนัก (cheap emission reduction) (จึงไมมีความ
จําเปนตองการการลงทุนจากตางประเทศในโครงการ CDM ประเภทดูดซับกาซเรือนกระจก)  ความ
พรอมของสถาบันตางๆในประเทศผูรับทุนในการบริหารจัดการ (institutional CDM capacity) ตอง

                                                        
27  โปรดอานรายละเอียดใน Viguier et al.(2003) Zhang (2004) Pan and van Regemorter (2004) และ Hidalgo et al. 

(2005) เปนตน 
28  เม็กซิโก เกาหลี และ สาธารณรัฐสโลแวค เขาเปนสมาชิกของ OECD เม่ือป ค.ศ.  1994 1996 และ 2000 ตามลําดับ 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 27

มีคอนขางมาก (เชน การศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงการ CDM ประเภท non-sink 
project ความพรอมและความเอาใจใสของภาคเอกชน สมรรถนะของภาครัฐในการตรวจสอบและ
ประเมินผล ฯลฯ) และ บรรยากาศในการลงทุนโดยทั่วไป (general investment climate) ของ
ประเทศผูรับทุนดีพอ นอกจากนี้ ยังพบวา ประเทศที่จะไดรับประโยชนและดึงดูดการลงทุนใน
โครงการ CDM มากที่สุด ประกอบดวย จีน บราซิล เม็กซิโก แอฟริกาใต อินโดนีเซีย และ ไทย 
ดังน้ัน ประเทศเหลานี้ อาจกลายเปนคูแขงกันเองในการดึงเงินทุน (สําหรับโครงการ CDM) จาก
ประเทศพัฒนาแลวในกลุม Annex I มาลงทุนในประเทศตน  

ประเทศไทย อาจเปนผูไดรับประโยชนจากการลงทุนของตางชาติในโครงการ CDM ประเภท
non-sink project น้ีก็ได เน่ืองดวยโครงการเหลานี้สามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ไทยไดดวย หากประเทศไทยดําเนินการลดกาซเรือนกระจกเอง อาจจะตองเผชิญกับตนทุนมหาศาล 
โดยเฉพาะตนทุนดานการกําจัดหรือลดกาซเรือนกระจก (abatement cost) ที่ตองใชเทคโนโลยี
ระดับสูง 

 อยางไรก็ดี โครงการ CDM ประเภทดูดซับกาซเรือนกระจก หรือที่เรียกวา CDM sink 
project (เชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการปาไม (land use change and forestry) 
หรือที่เรียกวาโครงการ LULUCF (Land use, land use change and forestry) ตามมาตรา 3.3 และ 
3.4 ของอนุสัญญา) อาจใหผลประโยชนไมชัดเจนระหวางประเทศผูลงทุนกับประเทศผูรับทุน Jung 
(2005b) พบวา โครงการปลูกปาซึ่งในที่น้ีรวมถึงการปลูกปาในชุมชนหรือเชิงพาณิชยในพื้นที่ที่ไม
เคยเปนปามากอน (afforestation) การปลูกปาในเขตปาเส่ือมโทรม (reforestation) และ การ
หลีกเลี่ยงการถางปา (deforestation avoidance) จะเปนประโยชนแกประเทศทั้งในกลุม Annex I 
และกลุม Non-Annex I แตจะเกิดผลเสียในประเทศกลุม Non-Annex I (ไดแก จีน และ ไทย เปน
ตน) ดวย เน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการคือ ประการแรก การพึ่งพิงโครงการ CDM จาก
ตางประเทศ จะทําใหประเทศเหลานี้ขาดแรงจูงใจที่จะลงทุนในโครงการที่จะลดการปลอยกาซเรือน
กระจกขึ้นมาเองภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ใชพลังงานเชื้อเพลิง (อนึ่ง เพ่ือลด
ผลเสียในดานนี้ ประเทศไทยอาจจะดําเนินการแบบรวมทุน (joint venture) กับเอกชนตางชาติกไ็ด) 
ประการที่สอง การปลูกปาเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณี Afforestation เปรียบเสมือนการสูญเสียที่ดิน
เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ ดวยเหตุน้ี โครงการปลูกปาตามกลไก CDM (sink project) 
อาจทําใหรายไดประชาชาติของประเทศผูรับทุน (เชน ไทย และ จีน) ลดลงก็ได  ดังน้ัน โครงการ
ปลูกปาแบบ  Afforestation จึงเปรียบเหมือนการโอนรายไดหรือผลประโยชนของกลุมประเทศ 
Non-Annex I ไปสูกลุมประเทศ Annex I (กลุม Annex I มิไดสูญเสียที่ดินเพื่อการปลูกปาในประเทศ
ตนแตอยางใด อีกทั้งไมตองลงทุนกําจัดหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตนอีกดวย) 
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และการนําเงินมาลงทุนในโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา มักจะนอยกวาการลงทุนลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตน (ซึ่งเปนการประหยัดเงินทุนนั่นเอง)29  

เน่ืองจากประเทศไทยมีกิจกรรมหลายดานที่มีความสามารถในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกไดสูง และใชเงินลงทุนนอย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการลงทุนในโครงการ CDM จาก
ประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น  อยางไรก็ดี ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆอีกมากมาย เชน ความสามารถในการเจรจาตอรองของฝายไทยในฐานะประเทศเจา
บาน ความพรอมในการรองรับการดําเนินโครงการ CDM มาตรการเชิงสถาบันที่มีองคกรและระบบ
หรือกลไกกระบวนการในการพิจารณาโครงการ CDM ที่เสนอมา ตลอดจนความพรอมดานขอมูลใน
เรื่องเทคนิคเกี่ยวกับปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และขอมูลในเรื่องโครงสรางตนทุน
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย (เพ่ือนําไปใชในการเจรจาเรื่องการกําหนดราคา
คารบอนเครดิต) [โสภารัตน จารุสมบัติ และคณะ, 2547: 25-26] 

ในปจจุบันนี้ ภาคเอกชนไทยบางรายไดเริ่มดําเนินการลงทุนโครงการอนุรักษพลังงานโดย
การจัดหาแหลงพลังงานทดแทนและการใชพลังงานชีวมวล อาทิ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแกลบ
ของบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร ที่จังหวัดพิจิตร โครงการปฏิกูลโคราชสูพลังงานของบริษัท KWTE 
(Korat Waste to Energy Co. Ltd.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เกิดจากการกําจัดน้ําเสียจากโรงงานมันสําปะหลัง และเพื่อสงเสริมการใชแกสชีวภาพในการผลิต
ไฟฟา และ โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกากน้ําตาลของบริษัทมิตรผล เปนตน30 ซึ่งโครงการ
เหลานี้อาจจัดเปนโครงการ CDM แบบ non-sink project ที่สามารถสราง CERs (certificated 
emission reductions)31 หรือการขายคารบอนเครดิต (carbon credit)32  ใหกับผูประกอบการ
เหลานี้ไดเปนจํานวนรวมประมาณ 7-8 ลานตันคารบอนตอป เพ่ือขายใหแกผูประกอบการของ

                                                        
29 อน่ึง รัสเซียและประเทศยุโรปตะวันออกบางประเทศ ก็มิไดเห็นดวยกับโครงการปลูกปา เพราะทั้งสองประเทศสามารถขาย
เครดิตคารบอนได และอาจจะมีรายรับจากการขายเครดิตคารบอนสูงกวา รายรับจากการปลูกปาในประเทศตน นอกจากนี้ จีน
กับอินเดีย ในฐานะประเทศผูรับทุนและประเทศ Non-Annex I ก็ไมเห็นดวยกับโครงการปลูกปาเชนกัน [Jung, 2005b] 

30 ขอมูลเก่ียวกับโรงงานไฟฟาพลังแกลบมาจาก www.atbiopower.co.th   ขอมูลเรื่องโครงการปฏิกูลโคราชมาจาก  www.ata.or.th/ 
media/2002.htm  และขอมูลเรื่องโรงงานมิตรผลมาจาก www.serd.ait.ac.th/cogen/index.html 

31 การคิดคํานวณ CERs ที่ไดจากโครงการ และระยะเวลาในการคิดคํานวณเครดิต (Crediting Period) ของ CDM มีหลักการ ดังน้ี 
(ก) การออก CERs ที่เกิดขึ้นจะทําไดเม่ือโครงการนั้นไดรับการขึ้นทะเบียนโดย Executive Board แลวเทาน้ัน และ (ข) ผูดําเนิน
โครงการจะตองเลือกระยะเวลาในการคิดคํานวณเครดิต จาก 1 ใน 2 ทางเลือก คือ (1) ระยะเวลามากที่สุด 7 ป และสามารถ
ตออายุระยะเวลาในการคิดคํานวณเครดิตไดมากที่สุด 2 ครั้ง หรือ (2) ระยะเวลามากที่สุด 10 ป และไมสามารถตออายุได 
[ศูนยประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2548: 7 และสามารถดูรายละเอียดไดในเอกสารประกอบการ
ประชุมของประเทศภาคีครั้งท่ี 7 หรือ COP7 ของ UNFCCC (2001)] 

32 การสราง CERs เปรียบเสมือน การสราง carbon credit ใหกับโครงการ สวนการคํานวณ CERs เกิดจากการนําปริมาณกาซเรือน
กระจกที่คาดวาจะเกิดขึ้นถาไมมีการควบคุม (baseline scenario) หักดวยปริมาณกาซเรือนกระจกที่จะปลอยออกจริงภายใต
โครงการ CDM ดังน้ัน ผลตางคือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง หรือเปนจํานวนคารบอนเครดิตที่เกิดขึ้น น่ันเอง  
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ประเทศในกลุม Annex I 33 และอาจขายคารบอนเครดิตไดตันละ 5 ดอลลารสหรัฐฯ และเปนที่คาด
วาคารบอนเครดิตจะมีราคาสูงถึงตันละ 10-12 ดอลลารสหรัฐฯเมื่อถึงป ค.ศ. 2012 ตามกําหนด
ของพิธีสารเกียวโต [Kerr, 2004: 93-96] รายไดจากการขายคารบอนเครดิตหรือ CERs น้ีจะตก
เปนของเจาของโครงการ CDM น้ันเอง น่ันคือ บุคคลใดหรือบริษัทใดสามารถลดปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดได บุคคลนั้นหรือบริษัทน้ันก็สามารถขายคารบอนเครดิตของตนได เฉกเชน 
“คารบอนเครดิต หรือ CERs” เปนสินคาทั่วไปชนิดหนึ่งน่ันเอง [ศูนยประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2548] รายไดจากการขาย CERs น้ีก็จะสามารถไปชดเชยกับ
คาใชจายในการลงทุนในโครงการ CDM ซึ่งอาจทํากําไรใหกับเจาของโครงการ CDM หรืออยางนอย
ก็ควรจะไมทําใหขาดทุน  

ในประเด็นเรื่องความเปนเจาของ CERs น้ันเปนประเด็นหลักที่จะตองพิจารณาในการ
ดําเนินโครงการ CDM ทุกประเภท ทั้งน้ีเพ่ือเปนการจูงใจใหเกิดกลไกการพัฒนาที่สะอาด ลักษณะ
ความเปนเจาของของ CERs จะตองสะทอนการมีสิทธ์ิสวนบุคคลในทรัพยสินได (private property 
right) แมวาในความเปนจริงจะไมมีผูใดเปนเจาของอากาศและแสงแดด แตการนําพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนในโครงการ CDM น้ัน ยอมตองอาศัยกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึง
เครื่องมือและการใชที่ดิน สิทธิการถือครองจึงเปนของเจาของที่ดิน การออกแบบ และการลงทุน
ดําเนินการในพื้นที่หรือในโครงการนั้น  เม่ือผูใดทําใหเกิด CERs ขึ้น กรรมสิทธ์ิจึงควรตองเปนของผู
น้ัน ดวยเหตุน้ี CERs จึงเปรียบเสมือน “ทรัพยสิน” อยางหนึ่ง ซึ่งกระบวนการรับรองสิทธ์ิน้ีอาจจะ
รับรองโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนหนวยงานกลางประสานงาน (หรือ 
DNA) ตามอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยผูกพันอยูแลว ก็ได อนึ่ง ประเด็นเรื่องความสามารถในการ
รองรับกาซเรือนกระจกตามธรรมชาติ หรือ sink capacity ของประเทศไทยนั้น ไมมีสวนเกี่ยวของกับ
การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาภายใตโครงการ CDM และไมเกี่ยวของกับ
ปริมาณคารบอนเครดิต [ดูรายละเอียดไดในเอกสารประกอบการประชุมของสมัชชาประเทศภาคี
ครั้งที่ 7 หรือ COP7 ของ UNFCCC (2001)] แตยอมมีสวนเกี่ยวของกับการคํานวณปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่ยังคงคางหรือสะสมอยูในบรรยากาศในไทย (greenhouse gas inventory) 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 34  

                                                        
33 ปจจุบันน้ี สหภาพยุโรปแสดงเจตนารมณที่จะยินดีซ้ือคารบอนเครดิตเปนเงินจํานวนประมาณ 200 ลานยูโร และญี่ปุนมีความ
ตองการซื้อคารบอนเครดิตประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ [จากการสัมภาษณเจาหนาที่ศูนยประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม] 

34 อยางไรก็ดี ดวยลักษณะความเปนเจาของแบบกรรมสิทธ์ิสวนรวมของสังคม ของ sink capacity น้ัน อาจทําใหเกิดปญหาการ
แบงปนผลประโยชนระหวางภาคเอกชน (เจาของ CERs) กับภาครัฐซ่ึงเปนตัวแทนเจาของ sink capacity น้ีได ถาไมมีการนิยาม
ลักษณะความเปนเจาของของ CERs หรือคารบอนเครดิตใหชัดเจน 
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3.2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

เน่ืองดวยประเทศไทยเปนทั้งผูผลิตกาซเรือนกระจก แมวาจะผลิตกาซเรือนกระจกนอยกวา
รอยละ 1 ของปริมาณกาซเรือนกระจกของโลกก็ตาม แตประเทศไทยก็เปนประเทศกําลังพัฒนาที่
ตองมีการผลิตและการบริโภคเติบโตอยูตลอดเวลา และในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รอนขึ้น เน่ืองจากทําเลที่ตั้งของประเทศอยูใน
เขตรอนและประชากรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกรซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโนมที่จะ
เสียหายไดคอนขางงาย ถาภูมิอากาศของประเทศรอนขึ้นหรือภูมิอากาศมีความแปรปรวน  

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยตองตระหนักเสมอวา ภาครัฐเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเจรจา
ตอรองในการประชุมสมาชิกรัฐภาคีของอนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ดวยเหตุผลอยาง
นอย 5 ประการ 

(ก)  การยึดหลักความเทาเทียมกันและการกระจายความรับผิดชอบระหวางกลุมบุคคลรุน
เดียวกันและระหวางกลุมบุคคลรุนปจจุบันกับรุนอนาคต (inter-and-intra-generational equity 
and responsibility) จะลดลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การที่ยึดหลักการวาบุคคลแตละรุนควรมีสวน
รับภาระตนทุนที่เทากันในการแกไขปญหาภาวะเรือนกระจกนั้น จะมีนอยลง สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะ เปนที่    แนชัดวา การเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก น้ันมีวัตถุประสงค
เพ่ืออนุชนรุนหลังมากกวา กลุมบุคคลในรุนปจจุบัน35จึงอาจกลาวในอีกนัยหนึ่งไดวา การปฏิบัติตาม
อนุสัญญา UNFCCC น้ีประชาชนชาวไทยรุนปจจุบันตองรับผิดชอบแกไขปญหาภาวะเรือนกระจก
มากกวาประชาชนไทยในอนาคต และการไดรับผลกระทบจากโครงการ CDM ตามพิธีสารเกียวโต ที่
ประเทศไทยจะรับมาดําเนินการนั้น ตองแลกมาดวยการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และ
ตองแลกมาดวยการเพิ่มตนทุนในการกําจัดกาซเรือนกระจกในปจจุบัน และหากการลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกสามารถบรรลุเปาหมายหรือสามารถแกปญหาภาวะเรือนกระจกไดในอนาคตจรงิ อนชุน
รุนหลังก็ไมตองรับภาระคาใชจายอีกตอไปหรือรับภาระนอยกวาคนรุนปจจุบัน (ถาสมมุติใหปจจัย
อื่นๆคงที่) ดังน้ัน รัฐบาลไทยจะตองปลุกกระแสสํานึกและตระหนักวา ประชาชนชาวไทยรุนปจจุบัน 
(รวมทั้งประชาชนของประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเดียวกันดวย) ตองพรอมที่จะ
รับภาระตนทุนตางๆในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือประโยชนแกอนุชนรุนหลัง 

 
 

                                                        
35 จากการศึกษาของ Kavuncu and Khabb (2005) พบวา คนรุนปจจุบันจะตองแบกรับภาระคาใชจายสูงมากในการพยายาม
รักษาระดับกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับเดียวกับขอมูลเมื่อป 2533 (ค.ศ.1990) และคาใชจายเหลาน้ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆตอไปอีก
ประมาณ 200 ป นับตั้งแตป 2543 (ค.ศ.2000) ประชาชนในชวงเวลานี้จําเปนตองเสียสละโดยการลดการบริโภคของตนลง
น่ันเอง ประโยชนสุทธิจากการควบคุมกาซเรือนกระจกนี้คาดวาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2250-2315 หรือประชาชนรุนศตวรรษที่ 
24 จึงสรุปไดวา ประชาชนรุนปจจุบันรับผิดชอบมากกวาอนุชนรุนหลัง  
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(ข)  เน่ืองจากในการเจรจาระดับนานาชาติมักมุงใหความสนใจกับเรื่องการลดภาระของ
กลุมประเทศผูกอมลพิษ (minimizing the burden of implementation on polluter industry or 
countries) มากกวาที่จะใหความสําคัญกับผลประโยชนที่กลุมประเทศดอยโอกาสจะไดรับ หรือ
มากกวาผลประโยชนที่กลุม Non-Annex I จะไดรับ ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะประเทศ Non-
Annex I และเปนประเทศผูรับประโยชนจากโครงการ CDM รัฐบาลไทยตองใหความสนใจเรื่อง
ผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ CDM มากขึ้น ทั้งประเด็นในดานการถายทอดเทคโนโลยีและ
ประเด็นในเรื่องผลประโยชนดานเศรษฐกิจ 

(ค) เน่ืองจาการเจรจาระดับนานาชาติใหความสนใจกับการบริหารจัดการเรื่องการซื้อขาย
เครดิตคารบอน (management of global carbon trade) มากขึ้น โดยใหความสําคัญกับเปาหมาย
ในระยะสั้นมากกวาเปาหมายในระยะยาว ทั้งน้ีเพราะพิธีสารเกียวโตปจจุบันนี้มีเปาหมายที่ป ค.ศ. 
2012 ดังน้ัน โครงการ CDM ที่ประเทศไทยจะไดรับจากตางประเทศอาจมีเปาหมายเพียงระยะสั้น
เทานั้น ซึ่งอาจไมเปนประโยชนสําหรับประเทศไทยในระยะยาว เชน โครงการปลูกปาแบบ 
Afforestation อาจไมกอใหเกิดผลประโยชนทางสิ่งแวดลอมและทางเศรษฐกิจเทาใดนัก (เพราะเปน
โครงการปลูกปาที่มีการใชนํ้ามากและสงผลตอระดับน้ําใตดินและปริมาณน้ําในฤดูแลง) ถารัฐภาคี
ที่มาลงทุนในประเทศไทยอาจถอนทุนออกจากโครงการดังกลาว และ ถาประเทศไทยขาดแคลน
เงินทุนในการบริหารจัดการ การดําเนินโครงการปลูกปาแบบนี้ตอไป อาจสงผลใหธุรกิจและ
กิจกรรมตอเนื่อง รวมทั้งการจางงานอาจไดรับผลกระทบไปดวย ดวยเหตุน้ี จึงมีขอเสนอวา โครงการ
ปลูกปาแบบ Reforestation และ โครงการลดการตัดไมทําลายปา (reduction in deforestation) 
นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในระยะยาวมากกวา ดังน้ัน รัฐบาลไทยควรใหความสนใจกับการ
เจรจาตอรองในโครงการปลูกปาแบบ Reforestation และ โครงการลดการตัดไมทําลายปา มากขึ้น 

(ง) หากมีการนําโครงการ CDM มาเรียงลําดับความสําคัญ การเจรจาเรื่องโครงการ CDM 
ที่เกี่ยวกับแหลงรองรับคารบอน อาจเกิดความไมชัดเจนและอาจเกิดความขัดแยงได ดังน้ัน รัฐบาล
ไทยจําเปนตองแยกโครงการ CDM ออกเปน 2 ลักษณะใหได คือ (1) ลักษณะโครงการทีร่ฐับาลไทย
หรือเอกชนไทยสามารถดําเนินการไดเอง ใชเทคโนโลยีไมซับซอนและเงินทุนไมมาก และ (2) 
ลักษณะโครงการที่ใชเทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง หากประเทศพัฒนาแลวมีบทบาทในการเจรจา
มากกวาประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาแลวอาจจะเลือกลงทุนโครงการ CDM ในลักษณะที่ 
(1) กอนที่จะเลือกลงทุนในลักษณะ (2) และ เหลือโครงการลักษณะที่ (2) ใหประเทศกําลังพัฒนา
พิจารณาลงทุนตอไป ซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศกําลังพัฒนา เฉกเชน ประเทศไทย เพราะประเทศ
ไทยอาจไมมีเงินทุนมากพอ และภาครัฐอาจใหความสนใจโครงการลงทุนดานอื่นมากกวาดานนี้ 
[โสภารัตน จารุสมบัติ และคณะ, 2547:26] 

 
 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 32

(จ) โครงการ CDM ยังมีจุดออน คือ อาจเปนกลไกที่ลดแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายในประเทศกําลังพัฒนา (รวมประเทศไทยดวย)  ทั้งที่ตนทุนในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาอาจจะต่ํากวาในประเทศพัฒนาแลว การขาดแรงจูงใจน้ีเกิด
จาก 2 สาเหตุ ไดแก สาเหตุแรกคือ การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกดวยตนเองของกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา โดยผานโครงการ CDM เปรียบเสมือนวา เปนการเรงใหประเทศกําลังพัฒนา
เหลานั้น ตองมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปดวย ซึ่งอาจเปนผลเสียตอการ
เจรจาระดับนานาชาติในอนาคต และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ในอนาคตขางหนา ประเทศกําลัง
พัฒนาอาจตองมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จึงเปนเหตุใหไมตองการทํา
โครงการ CDM ในปจจุบันมากนัก เพ่ือสําหรับเก็บไวเปนทางเลือกในอนาคต เม่ือประเทศของตน
ตองมีพันธกรณี [โสภารัตน จารุสมบัติ และคณะ, 2547: 23-24] 

ยิ่งไปกวานั้น ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนา และในฐานะประเทศเจาบานที่
รองรับโครงการ CDM แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับในการสงเสริมโครงการลงทุนที่
เกี่ยวของกับการปลูกปา (CDM sink project) และมาตรการและสิ่งจูงใจมากมายในการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (CDM non-sink project or source project) แตรัฐบาลไทยก็ควรเตรียมการอยาง
ละเอียดรอบคอบและใชความระมัดระวังอยางสูงในการอนุมัติโครงการ CDM และ ควรใหความสนใจ
ในเรื่องตางๆ อยางนอย 9 ประการดังน้ี 

(1) พยายามสงเสริมนโยบายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทุกดานอยางเทาเทียมกัน
และสงเสริมทั้งเอกชนชาวไทยและชาวตางชาติอยางไมเลือกปฏิบัติ และเปนนโยบายที่สามารถ
คาดการณไดสําหรับภายในประเทศไทย เพ่ือจะไดนํามาแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน โครงการ CDM น้ันตองคํานึงประโยชนสวนเพิ่ม (marginal benefit) ที่จะเกิดขึ้นใน 
3 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และ ดานการเงิน อีกทั้งตองใหความสําคัญในการรกัษา
ผลประโยชนของประเทศไทยเปนสําคัญ (เชน การขจัดความยากจนในทองถ่ิน การเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร ฯลฯ) นอกจากนี้ การดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ CDM มักเกี่ยวของกับนโยบายหลาย
อยาง เชน นโยบายการสงเสริมการลงทุน การลดหยอนภาษี การประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอม 
(environmental impact assessment) การอุตสาหกรรม การพลังงาน เพ่ือพิจารณาโครงการที่
เกี่ยวของการลงทุนแบบ CDM non-sink project หรือนโยบายการใชที่ดิน การปาไม และการเกษตร 
เพ่ือพิจารณาโครงการที่เกี่ยวของกับการลงทุนแบบ CDM sink project เปนตน  

(2) สงเสริมและขยายขีดความสามารถของหนวยงานในภาครัฐในการรับมือและตอบโต กบั
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภายในประเทศ เชน การสงเสริมถายทอดเทคโนโลยี
จากตางประเทศและความพรอมของบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยี และการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคเอกชนในการรับทราบผลประโยชนของการเขารวมพิธีสารและของโครงการ 
CDM  
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(3) ควรประสานกลยุทธการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการพยายามแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เชน  เกณฑในการพิจารณาโครงการ CDM น้ัน ควรคํานึงถึง (ก) ผลประโยชนดาน
ความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกในระยะยาว ดานการไดรับถายทอดเทคโนโลยีที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม และ ดานการไดรับเงินอุดหนุนจากประเทศพัฒนาแลว (ข) เพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และ (ค) การจัดเรียงลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของโครงการ 
CDM กลาวคือ โครงการ CDM ที่ควรไดรับการจัดอันดับแรกๆ ไดแก โครงการเพิ่มหรือปรับ
ประสิทธิภาพพลังงาน โครงการดานพลังงานหมุนเวียน โครงการดานการกักเก็บกาซชีวมวลในภาค
การจัดการของเสีย และ โครงการดานการผลิตพลังงานจากการเผาขยะ เปนตน โครงการที่ควรจะ
ไดรับการจัดอันดับทายๆ คือ โครงการประเภทรองรับคารบอน (การใชที่ดินและการปาไม) เพราะ
โครงการเหลานี้ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งการดําเนินงานอาจกอใหเกิดปญหาดาน
อํานาจอธิปไตย (ดังปรากฏในการประชุม COP สมัยที่ 9 ธันวาคม 2546) อนึ่ง การลงทุนในการ
ปลูกปาที่มีการทําไม (logging) ดวยนั้นอาจจะไมถูกจัดวาเปนการลงทุนแบบ CDM sink project ก็
ได [Kerr, 2004: 88, 72] อยางไรก็ดี เกณฑการพิจารณาโครงการ CDM ประเภท sink project 
(การปลูกปา) ขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวางรัฐภาคีของ UNFCCC รวมทั้งเกณฑของรัฐภาคีเอง 
(โดยตองไมขัดแยงกับเกณฑกลางของ UNFCCC) ดังเชนที่ปรากฏในการประชุม COP 11 และ 
COP/MOP 1 เม่ือเดือนตนธันวาคม 2548 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 36 

(4) ประเทศไทย นาจะเปนผูนําของบรรดาประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในเจรจาเปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือนโยบายในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กับกลุมประเทศพัฒนาแลว โดยมีประเด็นการเจรจาหลายเรื่อง อาทิ  โครงสรางหรือ
กรอบของนโยบายระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ การลงทุนในการปรับตัวทางเศรษฐกิจ 
(investment in adaptation) ประวัติความรับผิดชอบในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ 
พยายามเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนกับนโยบายการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเขาไวดวยกัน 

(5)  แมวาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญา UNFCCC ที่ตองชําระคาบํารุงและยัง
ตองมีตนทุนคาใชจายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพันธกรณีของ UNFCCC และการรองรับ
โครงการ CDM จากกลุมประเทศ Annex I (เชน คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนนิการของ
หนวยงานกลางประสานงาน รายจายดานการอบรมและวิจัย และรายจายในการเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อการเจรจาระดับนานาชาติ เปนตน) การพิจารณาสงเสริมโครงการลดกาซเรือน
                                                        
36 “Small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM” are those that are expected to result in 

net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks of less than 8 kilotonnes of CO2 per year and are developed or 
implemented by low-income communities and individuals as determined by the host Party. If a small-scale 
afforestation or reforestation project activity under the CDM results in net anthropogenic greenhouse gas removals by 
sinks greater than 8 kilotonnes of CO2 per year, the excess removals will not be eligible for the issuance of tCERs or 
lCERs. [UNFCC, 2005a] 
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กระจกและการรับโครงการ CDM จากตางประเทศนั้น ควรจะคํานึงวา ใครคือผูไดรับประโยชน 
(ประชาชนในประเทศ หรือประชาชนในประเทศผูใหทุน) และจะไดรับประโยชนอยางไร (ทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาว) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนที่มิใชตัวเงิน (รายไดจากการขาย CERs) 

(6)  ในการเจรจาตอรองใดๆ มิควรคํานึงแตผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับเทานั้น 
หากตองคํานึงถึง ตนทุนทางเศรษฐกิจ (economic costs) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย ตนทุนที่
สําคัญคือ ตนทุนธุรกรรม (transaction cost) ในปจจุบัน ดูราวกับวาประเทศกําลังพัฒนาอยาง
ประเทศไทย นาจะไดประโยชนจากจากการไดรับเงินชวยเหลือในโครงการ CDM แตหากเมื่อใด
ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เม่ือนั้น ประเทศในกลุม 
Annex I อาจจะหันไปซื้อเครดิตกันภายในกลุมของ Annex I เพราะรัสเซียมีโควตาในการปลอยกาซ
เรือนกระจกเหลือเฟอ (หากรัสเซียปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณที่ต่ํากวาป ค.ศ. 1990) และ
ออสเตรเลียยังสามารถปลอยกาซเรือนกระจกไดอีก (รอยละ 8) ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ 
ในกลุม Annex I  มีความตองการปลอยกาซเรือนกระจกอยูตอไป (และยังไมตองการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก) เม่ือถึงเวลานั้น ประเทศไทยอาจจะไมไดรับประโยชนจากกลไก CDM ถาตนทุน
ธุรกรรมของประเทศไทยสูงมาก (อาทิ การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ CDM อาจเกิดความลาชา 
เน่ืองจากขั้นตอนการตกลง ขั้นตอนการดําเนินการ และ ขั้นตอนการซื้อขายเครดิต ตองอยูภายใต
ระบบราชการที่มีกฎระเบียบ และอํานาจการตัดสินใจอนุมัติโครงการอาจมีหลายขั้นตอน เปนตน)37  

(8)  การปฏิบัติตามอนุสัญญา UNFCCC และ พิธีสารเกียวโต จะประสบความสําเร็จไดตอง
อาศัยปจจัยทางการเมืองดวย เชน ความรวมมือของกลุมธุรกิจรถยนตในการออกแบบเครื่องยนตที่
ประหยัดน้ํามันและลดมลพิษ ความรวมมือของกลุมธุรกิจผูผลิตน้ํามัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่พ่ึงพิงการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟาใหนอยลง เปนตน 

 

                                                        
37 ตนทุนธุรกรรม ที่เก่ียวของกับ CDM เกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตกลง (pre-implementation) ขั้นตอนการดําเนินการ 

(implementation) และ ขั้นตอนการซื้อขายเครดิต (trading) ยกตัวอยางเชน ตนทุนการคนหาขอมูล (search cost) ตนทุนใน
การเจรจาตอรอง (negotiation cost) ตนทุนการตรวจสอบ (review cost) ตนทุนการควบคุม (monitoring cost) ตนทุนการ
พิสูจน (verification cost) ตนทุนการใหใบอนุญาต (certification cost) ตนทุนการกํากับดูแล (enforcement cost) ตนทุนใน
การโอนเงิน (transfer) และ ตนทุนในการจดทะเบียน (registration) เปนตน [โปรดอานรายละเอียดใน Michaelowa et al. 
(2003) และ Michaelowa and Jotzo (2005)] ตนทุนทั้งหลายเหลาน้ี มีลักษณะเหมือนตนทุนทั่วไป กลาวคือ ตนทุนธุรกรรม
บางประเภทก็เปนลักษณะตนทุนคงที่ (fixed cost) ไมแปรเปลี่ยนตามปริมาณกาซเรือนกระจากที่ลดลง และ ตนทุนธุรกรรมบาง
ประเภทก็มีลักษณะเปน ตนทุนแปรผัน (variable cost) ที่แปรเปลี่ยนตามปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง ดังน้ัน ขนาดของ
โครงการ CDM ยอมมีอิทธิพลตอตนทุนธุรกรรมตอหนวยกาซเรือนกระจก น่ันคือ อาจเกิด การประหยัดจากขนาด (economies 
of scale) ได ตนทุนธุรกรรมดังกลาวนี้ จะไมเทากันในแตละประเทศ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสถาบันการเมืองและกฎหมาย 
(institutional framework) ประเทศใดมีกฎหมายขอบังคับที่ไมมีประสิทธิภาพ มีแนวโนมที่จะมีตนทุนธุรกรรมสูงกวาประเทศที่มี
ประสิทธิภาพในดานกฎหมายและมีสถาบันทางการเมืองที่โปรงใส ประเทศที่มีตนทุนธุรกรรมสูง ยอมเสียเปรียบ และอาจจะ
ไมไดรับประโยชนจากกลไก ET และ CDM ของพิธีสารเกียวโต 
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(9)  ประเทศไทยตองเตรียมพรอมสําหรับประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเจรจาเพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต อยางนอย 4 ประเด็น ไดแก 

 (9.1)  เน่ืองดวย คํานิยามของ “Climate change” และ การกําหนดวาปจจัยใดบาง
ที่กอใหเกิด “การเปลี่ยนแปลง” น้ัน ยังมีขอบเขตไมแนชัด กลาวคือ องคกร UNFCCC ใหความสนใจ
กับการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการกระทําของมนุษยเทานั้น38 ในขณะที่องคกร 
IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) ใหความสนใจกับทุกกรณีที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ39 ดวยเหตุน้ี จึงอาจเกิดปญหาในการเจรจาวา อะไรควรเปนสัญญาณ
เตือนภัย (warning signals) สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น เชน การเกิดไฟ
ไหมปาเปนปรากฏการณธรรมชาติหรือฝมือมนุษย (สําหรับประเทศไทยพบวา ไฟไหมปาสวนใหญ
เปนฝมือมนุษย)  ในขณะที่การละลายของน้ําแข็งในมหาสมุทรขั้วโลกซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติลวนๆ 
ดังน้ัน จึงเกิดขอถกเถียงวา ปรากฏการณทั้งสองน้ีสามารถจัดเปนสัญญาณเตือนภัยของปญหาโลก
รอนขึ้นไดหรือไม สําหรับประเทศไทย หากไฟไหมปาที่เกิดจากธรรมชาติ มีจํานวนครั้งเพ่ิมขึ้น ก็
อาจจะมิใชสัญญาณเตือนภัยเรื่องสภาพภูมิอากาศรอนขึ้น ตามคํานิยามของ UNFCCC ขณะที่ IPCC 
ถือวาเปนสัญญาณเตือนภัยเรื่องสภาพภูมิอากาศรอนขึ้น และสงเสริมใหภาครัฐตองเขามาจัดการลด
จํานวนไฟไหมปาลง เปนตน ในกรณีเชนนี้ รัฐบาลไทยจะตองพิจารณาระบบสัญญาณเตือนภัยขึ้น
ภายในประเทศโดยมีความเห็นพองตองกันในบรรดานักวิชาการทุกฝาย รวมทั้งนักปฏิบัติในทองที่
ดวย (เชน เจาหนาที่กรมปาไม กรมอุทยานฯ) 

 (9.2)  ในดานวิทยาศาสตร กาซคารบอนไดออกไซด มีบทบาทนอยมากที่จะ
กอใหเกิดปญหาเรือนกระจก  ดวยตัวของกาซคารบอนไดออกไซดเองน้ันไมสามารถทําใหเกิดปญหา
โลกรอนขึ้น หากแตกระบวนการคายความรอนและดูดซับรังสีตางหากที่ทําใหเกิดความรอนขึ้น ดวย
เหตุน้ี นํ้าในบรรยากาศจึงมีบทบาทสําคัญในการเกิดปญหาโลกรอนขึ้น นอกจากนี้ การวัดหรือ
คาดการณผลเสียที่เกิดจากการมีกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนมาก (ความเขมขนของกาซ) ในชั้น
บรรยากาศนั้นกระทําไดคอนขางยาก เน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางเปนตัวกําหนดใหเกิดปญหาเรือน
กระจก [McKitrick, 2003: 10] อยางไรก็ดี การที่โลกมีอุณหภูมิอุนขึ้น หรือ “warming” อาจเปน
ผลดีตอโลกก็ได เชน ภาคเกษตรกรรมในภูมิภาคอากาศหนาวเย็นอาจไดรับประโยชนจากอุณหภูมิ
ของโลกที่รอนขึ้น (ในรอบ 10 ป หรือ 30 ป) เปนตน แตสําหรับประเทศไทย ปญหาโลกรอนขึ้น 
นาจะเปนโทษหรือเปนผลเสียตอเศรษฐกิจไทย ซึ่งภาครัฐควรสงเสริมงานวิจัยกรณีศึกษาใหมากขึ้น 

                                                        
38 อนุสัญญา UNFCCC ใหความหมายของ “Climate Change” วา “a change of climate which is attributed directly or indirectly 

to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate 
variability observed over comparable time periods.” 

39 องคกร IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) ใหความหมายของ “Climate Change”  วา “refers to any 
change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human activity” 
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โดยเฉพาะผลเสียที่มีตอผลผลิตทางการเกษตรและตอการแพรโรคระบาดในสัตวและมนุษย เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการเจรจาระดับนานาชาติตอไป 

 (9 .3 )  การลดการปล อยก า ซ เ รื อนกระจก  โ ดย เฉพาะอย า งยิ่ ง  ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซไมมีสีและไมมีกลิ่นนั้น) กระทําไดหนทางเดียวคือ การลดกิจกรรมที่
กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด เชน การลดการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง การเผาหญา ฯลฯ ดวย
เหตุน้ี จึงเกิดคําถามวา ประชาชนชาวไทยพรอมหรือยังที่จะลดการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมที่จะ
หาพลังงานทดแทน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม ดังน้ัน ภาครัฐควรมีเครื่องมือและมาตรการ
จูงใจที่จะกระตุนใหประชาชนดําเนินธุรกรรมไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อบรรลุเปาหมายของ
อนุสัญญา UNFCCC 

 (9.4)  ในอนุสัญญา UNFCCC และ พิธีสารเกียวโต เนนแตเพียงวา รัฐภาคีตองลด
การปลอยกาซเรือนกระจกใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวใหไดภายในป 2555 (ค.ศ. 2012) แต 
ขอตกลงในพิธีสารเกียวโตมิไดระบุวา จะลงโทษผูที่มิไดปฏิบัติตามขอตกลง อยางไร (เชน จะเสีย
คาปรับเปนเงินจํานวนเทาใด) กลาวคือ เม่ือป 2544 (ค.ศ. 2001) การประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 
7 ไดลงมติกําหนดใหประเทศที่ไมสามารถปฏิบัติตามเปาหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด (พ.ศ. 
2555) จะตองปฏิบัติตามเปาหมายดังกลาวตอไปใหไดภายในระยะที่สอง (ซึ่งจะเริ่มตั้งแต พ.ศ. 
2556 เปนตนไป) ควบคูไปกับการลดปริมาณกาซเรือนกระจกอื่นๆอีกรอยละ 30 ของปริมาณกาซ
เรือนกระจกของป ค.ศ. 1990 (เน่ืองจากคาดวา ในป ค.ศ. 2010 จะมีปริมาณกาซเรือนกระจก
สูงขึ้นเกินกวารอยละ 30 ของป ค.ศ.1990) เพ่ือโลกจะไดมีปริมาณกาซเรือนกระจกตามที่กําหนด
ไวแตแรก [McKitrick, 2003:17-19] และ เพ่ือเปนการลดโทษ ที่ประชุมดังกลาวมีมติใหยกเลิก
การลงโทษโดยการปรับเงินออกไป 

 แตหากรัฐภาคีไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย อีกทั้ง
บทลงโทษจะเปนรูปแบบใด ประเทศไทยจะไดประโยชนหรือเสียประโยชนอยางไร และจะสงผล
กระทบตอโครงการ CDM ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม ประเด็นตางๆเหลานี้ หนวยงานของ
รัฐบาลไทยจะตองเตรียมศึกษาพยากรณผลไดและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนานี้ เชน 
หากการประชุมรัฐภาคียังคงยืดหยุนเรื่องบทลงโทษสําหรับกลุมประเทศ Annex I อยูตอไป จะมี
ความเปนไปไดสูงที่กลุมประเทศใน Annex I จะชะลอการลงทุนในโครงการ CDM ในประเทศไทยก็
ได เปนตน 
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4. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  (Convention on Biological 
Diversity หรือ CBD) และ CARTAGENA PROTOCOL ภายใต CBD 
จากความจริงที่วาในปจจุบันนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity) ของ

ประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมลง พิจารณาไดจากหลายกรณี อาทิ อัตราการฟนฟูปาเพื่อทดแทน
พ้ืนที่ปาที่สูญเสียไปในอดีตนั้นยังอยูในระดับที่ต่ํามาก และพื้นที่ปาอนุรักษที่มีอยูกําลังถูกนํามาเปน
แหลงทองเที่ยวทั้งเชิงพาณิชยและเชิงอนุรักษ นอกจากนี้การจัดตั้งโครงการกอสรางขนาดใหญของ
รัฐยังมิไดคํานึงถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเทาที่ควร และ การบริหารจัดการเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศยังขาดความตอเนื่องและขาดการประชาสัมพันธที่เขาถึง
ประชาชนอยางทั่วถึง 

เน่ืองดวย ความหลากหลายทางชีวภาพ อํานวยประโยชนแกมนุษยชาติในหลายดาน ทั้งแก
คนในทองที่ (ในประเทศไทย) และแกคนนอกทองที่ (ชาวตางชาติ)40 ทั้งยังเอื้อประโยชนทัง้ทางตรง 
(เชน เปนแหลงอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและพันธุพืชและสัตว) และทางออม (เชน เปน
แหลงทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources) สําหรับนําไปผลิตสินคาประเภทอาหารและเภสัช
ภัณฑ)41 ดังน้ัน การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จึงกลายเปนปญหาระดับประเทศและ
ระดับโลก ดวยเหตุน้ี อนุสัญญา CBD จึงพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา ความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เรื่องสําคัญของมนุษยชาติ (common concern of humankind) ประเทศตางๆ จึงตองรวมกันอนุรักษ
ปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใหคงดํารงอยูตอไป และเพิ่มศักยภาพใหมีการ
ขยายหรือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใหมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาก เชน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และ 
ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและใต นอกจากนี้ การอนุรักษพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ยังสามารถที่จะชวยแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ินที่เปนเจาของแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพไดอีกดวย 

 

 

 
                                                        
40 ผลประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีทั้งในรูปของผลประโยชนสําหรับปจเจกชนและสําหรับสาธารณชน ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับโครงสรางสถาบันภายในประเทศ เชน ระบบกรรมสิทธ์ิ การสัมปทานปาไม การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินของปจเจกชน การ
นําสมุนไพรมาผลิตยารักษาโรค อาหาร เครื่องสําอาง ยาฆาแมลง ยาฆาหญา เพื่อใชในครัวเรือนและเชิงพาณิชย เปนตน 

41  “..The contribution of natural products to sales in the world’s top pharmaceutical companies ranges from 10 to more 
than 50%. Of the 25 best-selling drugs worldwide in 1997, 42% of sales came from natural products, with a total 
value of US$ 17.5 billion…The economic values of genetic resources as inputs for medicine, products from material 
sciences, genes for resistance to plant pathogens, and crop pests was estimated at US$ 79 per hectare per year….” 
[Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 448] 
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อนุสัญญา CBD จึงกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก เพ่ืออนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน และ เพ่ือใหมีการแบงปนผลประโยชนที่ได
จากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม ซึ่งตอมาไดมีการจัดทําระเบียบกําหนด
กติกาการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการตอรองเพื่อแบงปนผลประโยชนที่ เรียกวา Bonn 
Guidelines โดยการปฏิบัติตาม Bonn Guidelines จะขึ้นอยูกับความสมัครใจของรัฐภาคี 

มาตรการที่อนุสัญญา CBD และ Bonn Guidelines นํามาประยุกตใชเพ่ือปกปองคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางเหมาะสม
น้ัน มีอยูดวยกัน 3 มาตรการ ไดแก 

มาตรการที่หน่ึง   การใหสิทธิอธิปไตยแกรัฐภาคีในการปกปองคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศของตน และไมอนุญาตใหมีการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมไดอยางเสรีตอไป42 
ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางยั่งยืนของประเทศที่เปนแหลง 
(provider) ความหลากหลายทางชีวภาพ  

มาตรการที่สอง  อนุสัญญา CBD ยังคงเชื่อวา ความหลากหลายทางชีวภาพเปนสินคา
สาธารณะ (public goods) สําหรับมนุษยชาติ ทั้งน้ีพิจารณาจากมาตรการที่สนับสนุน การเขาถึง 
(access) แหลงทรัพยากร เพ่ือเปดโอกาสใหมีการนําทรัพยากรพันธุกรรมมาวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ประโยชนทางดานเกษตรกรรมและเภสัชกรรม แตจะตองมีการทําขอตกลงรวมกัน (mutually 
agreed terms) ระหวางรัฐภาคีเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพกับรัฐภาคีอื่นๆ 
(หรือคณะบุคคลชาวตางชาติ) ที่จะเขาไปนําทรัพยากรพันธุกรรมออกมาใชประโยชน และ จะตองมี
ระบบการแจงความจํานงลวงหนา (prior informed consent: PIC) ทั้งน้ีระบบ PIC จะกําหนดโดย
ประเทศแหลงกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม หรือประเทศเจาของสถานแหลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

มาตรการที่สาม   ผลประโยชนที่บริษัทตางชาติไดรับจากการเปนเจาของสิทธิบัตร
(ทรัพยสินทางปญญา)ในผลิตภัณฑเภสัชกรรม อันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดมา
จากแหลงความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศกําลังพัฒนา นําไปสูประเด็นเรื่องการแบงปน
ผลประโยชน (benefit sharing) ระหวางเจาของสิทธิบัตร(บริษัทตางชาติที่มาจากประเทศพัฒนา
แลว) กับเจาของแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ (ประชาชนและภาครัฐของประเทศกําลัง
พัฒนา) ขึ้น ดังน้ัน การแบงปนผลประโยชนจึงไดกลายเปนการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ(โดยเฉพาะการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศกําลัง
พัฒนา)  โดยผานระบบการจัดการดานสิทธ์ิ ในทรัพยากรพันธุกรรมและการจัดการสิทธ์ิในพื้นที่
สถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั้งผานระบบการกําหนดแหลงที่มา (disclosure of 

                                                        
42 ในอดีตน้ัน ทรัพยากรพันธุกรรมจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใครๆก็สามารถเขาถึงไดอยางเสรี (open access resources) 
เพราะคิดวาเปนทรัพยากรของมนุษยชาติทุกคน (common heritage of humankind) 
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origin requirement) ของทรัพยากรพันธุกรรมหรือวัตถุดิบและแหลงผลิตลงในผลิตภัณฑสินคาที่วาง
จําหนายในทองตลาด 

มาตรการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (access and benefit sharing: ABS) น้ีได
กอใหเกิดการถกเถียงกันในดานวิชาการและดานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให
เปน ไปตามเจตนารมณของอนุสัญญา CBD โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกําหนดระบบสิทธิใน
ทรัพยสิน (property rights) อาทิ ใครเปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม ใครถือสิทธ์ิ ในพืน้ทีท่ีมี่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (เชน พ้ืนที่ปา) และ การเขาถึงแหลงความหลากหลายทางชีวภาพอาจ
สามารถเขาถึงภูมิปญญาทองถ่ิน (เชน สมุนไพรรักษาโรค และ องคความรูในการพัฒนาสายพันธุ
พืชทางการเกษตร เปนตน)  ซึ่งประเทศกําลังพัฒนามีระบบการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินที่
แตกตางกัน อันอาจเปดโอกาสใหเอกชนตางชาตินําองคความรูน้ีไปใชประโยชนโดยมิไดมีระบบ
รองรับเพื่อการแบงปนผลประโยชนตามเจตนารมณของมาตรการ ABS ก็ได 

ดวยเหตุน้ีเอง การปฏิบัติตามมาตรการ ABS ของอนุสัญญา CBD จึงไดสงผลกระทบตอการ
จัดการเรื่องระบบสิทธิ์ในทรัพยสิน (property rights system) ในประเทศเจาของแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยางนอย 6 ประการ ไดแก  

ประการแรก เดิมน้ัน ทรัพยากรชีวภาพ (biological resources)  ถูกจัดเปนสินคาสาธารณะ 
(public goods) ของประชาชนในทองถ่ินและบุคคลนอกทองที่ หรือ ใครๆ (รวมทั้งชาวตางชาติ) ก็
สามารถเขาถึงได และเก็บเกี่ยวผลประโยชนได แตตอไปนี้ รัฐภาคี (State) จะตองเขามามีบทบาท
ในการกํากับดูการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ (มาตรา 3) ดวยการกําหนดใหมีระบบการแจงให
ทราบลวงหนา (PIC) กอนการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมนั่นเอง  

ประการที่สอง  การที่อนุสัญญาฯมีมาตรการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี ระหวางบริษัท
ที่มีระดับเทคโนโลยีสูงกับเอกชนทองถ่ินในประเทศเจาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือเจาของพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 16) และมีมาตรการสงเสริมการแบงปนผลประโยชน (ตาม
หลักการของ Bonn Guidelines) ควบคูกันไปนั้น เปนการผลักดันใหประเทศเจาของแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือประเทศเจาของทรัพยากรพันธุกรรมจําเปนตองพัฒนาระบบการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาหรือระบบสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงคอยางนอย 2 ประการ คือ 
เพ่ือที่จะใหหลักประกันวาบริษัทเอกชนตางชาติที่มาลงทุนพัฒนาวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพจะไมถูก
ลอกเลียนแบบโดยบริษัทเอกชนเจาถ่ิน และ เพ่ือสงเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อันเปนการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของเอกชนทองถ่ินดวย  

สําหรับประเทศไทยนั้น การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯนี้มิไดสงผลตอการจัดการเรื่องระบบการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญามากเทาใดนัก เน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของรองรับเรื่อง
น้ีอยูแลว ไดแก พรบ. สิทธิบัตร พรบ.คุมครองพันธุพืช พรบ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย  ถึงแมวาในปจจุบันนี้ไดมีการยื่นแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทยไวกับกรม
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ทรัพยสินทางปญญา ในการผลิตผลิตภัณฑยารักษาโรคและบํารุงรางกายและเครื่องสําอาง (ที่มีการ
ใชสมุนไพรไทย) อยูเปนจํานวนมากก็ตาม43 แตก็อาจนับวาเปนจํานวนที่นอยกวาที่ควรจะเปน เน่ือง
ดวยประชาชนไทยบางสวนอาจยังไมตระหนักเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและการไดรับ
ประโยชนจากสิทธิดังกลาว รวมทั้งความเชื่อประเพณีของทองถ่ินและของครอบครัวที่อาจไมสงเสริม
การแสดงความเปนเจาของและการไดรับประโยชนสวนบุคคล (องคความรูดานการแพทยแผนไทย
บางอยางเปนความลับของครอบครัว และ บางอยางเปนสมบัติของชุมชน เปนตน)  

ประการที่สาม รัฐภาคีผูเปนเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ จะตอง
ดําเนินการใหความคุมครองสิทธ์ิของชนพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา (ภูมิปญญาชาวบาน) เชนกัน44 โดยเชื่อวาชนพื้นเมืองหรือชุมชนทองถ่ินเปนผู
ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑและสายพันธุจากพันธุพืชพื้นเมืองหรือพันธุพืชทองถ่ิน ที่มาจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินนั้นเอง (มาตรา 8j)  

ประการที่ส่ี   รัฐภาคีเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพอาจประสบปญหา
ความขัดแยงระหวางสิทธิของรัฐหรือ “sovereign rights of nations” กับสิทธิของชุมชนพื้นเมืองหรือ 
“rights of indigenous community” ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนวาใคร
ควรเปนผูไดรับผลประโยชน นอกจากนี้ หลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนของชนพื้นเมือง อาจ
แตกตางจากหลักเกณฑของผูปกครองประเทศก็ได [Iwu, 1996:81] นักวิชาการหลายคนจึงมีการ
เสนอใหมีการจัดตั้งระบบสิทธิในทรัพยสินที่เรียกวา sui generis rights system45 เชน การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาของชุมชน ที่สามารถคุมครองทั้งทรัพยากรภายในทองที่และภูมิปญญาชาวบาน
พรอมกันไป [Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 450] 

ประการที่หา   ในระบบการแบงปนผลประโยชนน้ัน จะตองมีความชัดเจนวาใครคือผูถือ
ครองทรัพยสินทางปญญาและผูมีสิทธิในทรัพยากรพันธุกรรม (โดยเฉพาะเรื่องพันธุพืชที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อการเกษตรและการพาณิชย) ระหวาง ผูครอบครองและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพื้นเมืองตางๆใน
อดีต ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร กับ ผูคิดคนพัฒนาพันธุพืชสายพันธใหม (plant breeders) ใน
ปจจุบัน ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทเอกชนขนาดใหญ และสามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได 

                                                        
43 ซ่ึงมีไมนอยกวา 100 รายการ เชน ยาบํารุงกําลัง ยางรักษาโรคเบาหวาน บํารุงหัวใจ ปวดฟน ริดสีดวง ปวดเมื่อย แชมพูและ
ครีมนวดผมสมุนไพร แปงสมุนไพร เปนตน (www.ipthailand.org/ipthai/sql/locality/list.asp) 

44 โดยตองคํานึงและปกปองคุมครององคความรูความรูดั้งเดิม (traditional knowledge) ซ่ึงหมายรวมถึงองคความรูที่จับตองได 
(tangible knowledge) เชน ทรัพยากรพันธุกรรม และ องคความรูที่จับตองไมได (non-tangible components) ไดแก ความรูใน
การผสมปรุงยารักษาโรคดวยสมุนไพรพื้นบาน ความรูในการผสมพันธุพืชและเทคนิคการเพาะปลูก รวมถึง ความรูความเขาใจ
ในการประยุกตและการนําระบบนิเวศรอบตัวมาใชประโยชนในการรักษาพยาบาลและเกษตรกรรม เปนตน องคความรูดั้งเดิม
เหลาน้ี สามารถจะจัดระบบความเปนเจาของได 3 ประเภท คือ ภูมิปญญาของชุมชน (community knowledge) ภูมิปญญา
สาธารณะ (knowledge in public domain) และภูมิปญญาของปจเจกชน (individual knowledge) [van Overwalle, 2005: 587] 

45 sui generis เปนภาษาลาติน แปลวา a singular or  unique member of it class คําน้ีมีกลาวไวใน ขอตกลง วาดวยทรัพยสิน
ทางปญญาของ องคการการคาโลก (TRIPs ) ดวย ในมาตรา 27.3 
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หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบ ABS ยังตองเผชิญกับการจัดสรรผลประโยชนระหวางสิทธิของชาวนา 
(farmers’ rights) กับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช (plant breeders’ rights) ในขณะที่รัฐภาคีที่เปน
ประเทศกําลังพัฒนาและเปนเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ ยังไมมีระบบรองรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหกับชาวนาหรือเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ [Frisvold and 
Condon, 1998] 46 สําหรับประเทศไทยมีการยื่นขอและไดรับหนังสือรับรองพันธุพืชพื้นเมืองเปน
พันธุพืชขึ้นทะเบียนประมาณ 52 รายการ ซึ่งครอบคุลม ขาว กลวย ผัก ผลไม47 และมีการจด
ทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมมากกวา 50 รายการในชวงปเดือน พฤศจิกายน 2546 จนถึง ตุลาคม 
2548 (ตาม พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542) เชน การคุมครองกลวยไมสกุลหวายพันธุตางๆ พันธุ
ขาว พันธุแตงโม พันธุขาวโพด พันธุมะเขือเทศ เปนตน48โดยผูที่ขอความคุมครองมีทั้งที่เปน
ประชาชนและองคกรเอกชนและองคของรัฐ เชน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน  

ประการที่หก   ในบางกรณีความขัดแยงระหวางสิทธิประโยชนของเกษตรกรแบบปจเจกชน 
(private farmers’ rights) กับ สิทธิประโยชนของชุมชน (public or community rights) อาจเกิดขึ้น
ได เพราะ ชาวนารายเล็กตองการสิทธิในการครอบครองเมล็ดพันธุพืชเพื่อแกปญหาความมั่นคง
ดานอาหารของครอบครัว49 ดังน้ัน ในบางกรณี รัฐบาลอาจตองใหความสําคัญกับสิทธิประโยชนของ
ชาวนาหรือปจเจกชน มากกวาสิทธิประโยชนของชุมชน (หรืออาจรวมถึงมากกวาสิทธิประโยชนของ
รัฐดวย) ในการเก็บรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาชาวบาน  กลาวอีกนัยหนึ่ง รัฐ
ภาคีอาจตองไมอนุญาตใหมีการเขาถึงแหลงความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงพันธุกรรมใน
บางทองที่ เพ่ือคุมครองผลประโยชนของเกษตรกร กรณีเชนนี้มักเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาที่
ความแหงแลงเปนปญหาสําคัญของประชาชน 

อยางไรก็ดี กลไกการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) มักเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติได อยางนอย 6 ประการ ไดแก  

(1) มาตรการ ABS จะเปนปญหา หากระบบสิทธิในทรัพยสินยังไมชัดเจนหรือไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหยากแกการตกลงแบงปนผลประโยชนภายในรัฐภาคีเจาของสถานแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน การตกลงแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐกับประชาชน 

                                                        
46 Iwu (1996:81) เสนอวา การออกแบบระบบการแสดงความเปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม (ownership of genetic 

materials) ควรแตกตางจากระบบการแสดงความเปนเจาขององคความรูดานพืชพันธุ (ownership of knowledge about plants) 
47เชน ขาวพันธุเข็มทองพัทลุง ขาวพันธุเจาลีซอสันปาตอง ขาวพันธุขาวหลวงสันปาตอง ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง กลวยไขพันธุ
เกษตรศาสตร ผักหวานบานพันธุทองผาภูมิ ขาวพันธุชัยนาท สละพันธุสุมาลี ลําไยพันธุจัมโบ มะขามหวานพันธุศรีภักดี เปนตน 
ตาม พรบ. พันธุพืช 2518 (www.doa.go.th/pvp/ca12.html) 

48  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.doa.go.th/pvp/news.html 
49 โดยเฉพาะในประเทศกันดารอยางกลุมประเทศในแอฟริกา โปรดอานเพิ่มเติมใน Zerbe (2005:499) ที่กลาวถึง African 

Model Law ที่เก่ียวของกับสิทธ์ิ ในเมล็ดพันธุพืชและกระบวนการดานเกษตรกรรมเพื่อความอยูรอดของชุมชนชาวพื้นเมือง และ
ระบบการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงการจัดเก็บการใช การพัฒนาสายพันธุ และ การ
แลกเปลี่ยนเมลด็พันธุพืช 
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(2)  มาตรการ ABS อาจจะกอใหเกิดปญหาความลาชาในการไดรับผลประโยชนที่เปนตัว
เงิน เพราะชวงเวลาที่หางกันมาก (time lag) ระหวางการเก็บทรัพยากรพันธุกรรมจากแหลงพ้ืนที่ 
การวิจัยและพัฒนาตัวอยาง จนถึงชวงเวลาที่ผลิตภัณฑวางจําหนายในทองตลาด ซึ่งมักใชระยะ
เวลานานเฉลี่ยประมาณ 10 ป (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการทดลองดวย)50 
ดังน้ันในการเจรจาแบงปนผลประโยชนจึงควรใหความสําคัญแกประโยชนตอบแทนที่มิใชตัวเงินดวย 

(3)  มาตรการ ABS อาจไมประสบความสําเร็จ หากประเทศผูครอบครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกรงวา อาจจะเกิดปญหา Bio-piracy (ซึ่งหมายถึง illegal obtaining biological 
materials หรือ การโจรกรรมทรัพยากรชีวภาพ) เพราะมีความไมแนใจวาระบบ PIC ของตนจะ
โปรงใส และมีความไมแนใจวาการแบงปนผลประโยชนจะเกิดความยุติธรรม ในขณะเดียวกัน นัก
ลงทุนตางชาติก็อาจไมกลาลงทุนเขามาเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศ
เจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพก็ได ภายใตระบบกฎหมายและสถานการณทางการ
เมืองที่มีอยูในขณะนี้ของประเทศเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ 

(4)  ความยุงยากซับซอนของการบริหารจัดการ (administrative complexity) เชน ตนทุน
การบริหารจัดการอาจสูงมากเนื่องจากเกี่ยวของกับการจัดตั้งองคกรกลาง (focal point) และการ
จางเจาหนาที่ในการประสานงานระหวางผูตองการทรัพยากรพันธุกรรมกับผูดูแลทรัพยากร
พันธุกรรม และตนทุนธุรกรรม (transaction cost) ที่เกี่ยวของกับประชาชนทองถ่ินจะสูงมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปะเทศที่มีแหลงความหลากหลายทางชีวภาพกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศและ
เกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก 

(5)  ลักษณะโครงสรางตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (เชน ยา เครื่องสําอาง 
อาหารบํารุง เปนตน) ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนตลาดผูซื้อผูกขาดนอยราย (oligopsonistic 
competition) บริษัทที่ตองการทรัพยากรพันธุกรรมมักเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมทุนหรือ
บริษัททองถ่ินขนาดใหญ ที่มักมีอํานาจการตอรองสูงกวาชุมชนทองถ่ิน (หรือแมกระทั่งมีอํานาจ
ตอรองสูงกวาตัวแทนจากภาครัฐของประเทศเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ)  
เพราะบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมทุนมักมีระดับเทคโนโลยีสูงกวา มีแหลงเงินทุนมากกวา และ มี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถมากกวา อีกทั้งยังมีความสามารถในการเจรจาตอรองดกีวา 
[Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 448-451]  ดังน้ัน การแบงปนผลประโยชนระหวางรฐั
ภาคีกับบริษัทเอกชน หรือระหวางชุมชนทองถ่ินกับบริษัทเอกชนตางชาติ อาจเกิดความไมเปนธรรม
ได หรืออาจเกิดความลาชาในการเจรจาตอรองเรื่องการแบงปนผลประโยชน 

                                                        
50ในอุตสาหกรรมยา การพัฒนาตัวยาและผลิตภัณฑยาใชเวลาประมาณ 10-15 ปโดยเฉลี่ย ในขณะที่อุตสาหกรรมการคุมครอง
พันธุพืช (crop protection)  ใชเวลาประมาณ 2-14 ป โอกาสที่จะประสบความสําเร็จจากการพัฒนา (probability of success) 
อยูในชวงที่กวางมากจากอัตราสวน 1 ตอ 5000 ถึง 1 ตอ 10000 [Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 450] 
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(6)  การพัฒนาระบบ ABS จําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางรัฐภาคีดวยกัน ตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูทางสังคม (social learning) อาศัยโครงสรางสถาบันที่เขมแข็ง (strong 
institutions) และการสรางเครือขายทางสังคม (social network) ตลอดจนอาศัย กระบวนการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร (process of information) ที่มีประสิทธิภาพ [Siebenhuner, 2005: 508-
509] ตัวอยางที่นาสนใจคือ ระบบ ABS ของประเทศฟลิปปนส เม็กซิโก ฟจิ และ กรณีของ
คอสตาริกา ระหวาง National Biodiversity Institute (INBio)51 กับ บริษัทผูผลิตยาคือ Merk and 
Co. ที่จัดทําขอตกลง Access-for-fee-agreement เม่ือป ค.ศ. 1991 (ดูกรอบที่ 2) อนึ่ง การ
ศึกษาวิจัยของ INBio ของคอสตาริกายังไมสามารถนําไปจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent) ได  ทั้งน้ี
เพราะ INBio ไมจัดวาเปนผูประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (inventor of the final product) แต
ถาการศึกษาวิจัยของ INBio มีสวนในการคิดคนประดิษฐส่ิงใหมรวมกับบริษัทเอกชน (เชน บริษัท 
Merk and Co.) INBio ก็อาจจะขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (joint patent) ได [Richerzhagen and 
Holm-Mueller, 2005: 455] อยางไรก็ดี ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลคอสตาริกาและ INBio ไดรับ
การแบงปนผลประโยชนที่มิใชตัวเงินในสัดสวนที่มากกวาผลประโยชนที่เปนตัวเงิน ซึ่งนับวาเปนผลดี
ตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เชน การไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ การ
พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยตางๆ และ การพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมอยาง
งายๆขึ้นเองภายในประเทศ เปนตน 

  กรอบที่ 2   ระบบการแบงปนผลประโยชนของประเทศคอสตาริกา 
ในคอสตาริกาองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม (biotechnical and genetic 

properties of components of biodiversity) ในประเทศเปนของชาติ (public domain) แตรัฐมีอํานาจในการให
อนุญาตดําเนินการวิจัย ใชประโยชนและแสวงหาทรัพยากร ท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพได  

ในปจจุบันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและเหมืองแร (MIBAE) ไดรวมทําขอตกลงกับ 
INBio ในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของ INBio ท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บตัวอยางและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยดานชีวภาพ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ INBio ทําวิจัยรวมกับบริษัทเอกชนในแตละครั้ง INBio สามารถ
จัดเก็บตัวอยางไดเปนของตนเองหรือเพื่อเปนของภาคสวนที่เกี่ยวของและสนใจ (เชน มหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ 
ในการทําสัญญาวิจัยแตละครั้ง INBio จะตองจัดสรรเงินสวนหนึ่งคือ รอยละ 10 ของวงเงินวิจัย และ อีกรอยละ 
50 ของเงินไดท่ีเกิดจากคาสัมปทาน (royalties or milestone payments) ใหกับ MINAE เพื่อนําไปใชในการ
อุดหนุนการบริหารจัดการและการอนุรักษคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษตอไป สวนผลประโยชนท่ีเหลือจากการ
จัดสรรดังกลาวแลว INBio จะจัดสรรเงินสวนหนึ่งใหหนวยงานที่ดูแลการอนุรักษพื้นที่ (National System of 
Conservation Areas) ชนพื้นเมือง และ เจาของที่ดินที่มีการคนพบทรัพยากรพันธุกรรม ตอไป  

 
                                                        
51  INBio ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1989 อันเปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร นับวาเปนหนวยงานที่ใหความสนใจกับการวิจัย
และพัฒนาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเดนในภูมิภาคอเมริกากลาง มหาวิทยาลัยตางๆในประเทศไดเขามามีสวน
ไดรับผลประโยชนจากสถาบันน้ี ตลอดจนภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในทองถ่ินที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาพันธุพืชเขตรอนและสินคาที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติในเชิงพาณิชย [Richerzhagen and Holm-
Mueller, 2005: 452] 
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  กรอบที่ 2 (ตอ) 
อยางไรก็ดี ตลอดเวลาที่ผานมา ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีการคนพบทั้งหมดนั้น อยูในเขตปาอนุรักษท่ี

อยูในความดูแลของรัฐ ดังนั้น ชนพื้นเมืองหรือเจาของที่ดินปจเจกชน จึงยังมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
ผลประโยชนจากการศึกษาวิจัยทรัพยากรพันธุกรรมของ INBio เลย แมวาระบบกฎหมายจะเอื้ออํานวยใหมีการ
รับรองสิทธิในทรัพยสินแกกลุมบุคคลทุกระดับ แตการเขามีสวนรวมของประชาชนทั่วไปและชนพื้นเมืองยังมีอยู
นอยมาก 

ถึงกระนั้นก็ตาม ในชวงระยะเวลา10 ป (ค.ศ. 1991-2000) ท่ีมีการทําสัญญาแบงปนผลประโยชน
จากการวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพ INBio ยังไมเคยไดรับสวนแบงจากผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัยที่เปนตัวเงิน
เลย [อางแลว, หนา 455] ท้ังนี้อาจเปนเพราะการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อวางขายในตลาดนั้นตองใช
ระยะเวลายาวนานกวา 10 ป อยางไรก็ดี ในระบบ ABS นั้น ผลประโยชนท่ีไมอยูในรูปของตัวเงินนั้น (non-
monetary benefits) นาจะมีสัดสวนมากกวาผลประโยชนท่ีเปนตัวเงิน และไดมีบทบาทสําคัญอยางมากในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศคอสตาริกา เชน การถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรชีวภาพใหแกมหาวิทยาลัย
และการจัดเก็บตัวอยางทรัพยากรพันธุกรรม และการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ท่ีมา: Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 454-456 

 

อนึ่ง การแบงปนผลประโยชนที่เปนตัวเงินและประเด็นดานทรัพยสินทางปญญา เริ่มมี
บทบาทนอยลง เน่ืองจาก  ผลประโยชนหรือเงินชดเชยที่บริษัทผลิตยาจะจายใหกับประเทศหรือชน
พ้ืนเมืองเจาของทรัพยากรพันธุกรรมอาจมีสัดสวนเพียงนอยนิด (แตตองเพียงพอกับตนทุนในการ
อนุรักษปกปองคุมครองแหลงความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนทองถ่ินหรือของรัฐภาคี-
Richerzhagen and Holm-Mueller, 2005: 450) เม่ือเทียบกับเงินลงทุนในการพัฒนาตัวยาของ
บริษัท อยางไรก็ดี ผลประโยชนที่เปนตัวเงินจํานวนนี้อาจนับวามีความสําคัญคอนขางนอยตอ
ประเทศหรือชนพื้นเมืองเจาของทรัพยากรพันธุกรรม เม่ือเทียบกับการไดมีสวนรวมในการวิจัยและ
พัฒนาตัวยารวมกับบริษัทยา (“participation in the process” is the key—not “share of the 
product”) [Iwu, 1996:82] 

ถึงแมวา มาตรการ ABS ของอนุสัญญา CBD จะเปนมาตรการที่สรางแรงจูงใจใหมีการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพที่ดี และสงผลกระทบมากมายตอการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบสิทธิในทรัพยสินตางๆภายในรัฐภาคีที่เปนเจาของสถานแหลงความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง
นาจะเปนผล  ประโยชนภายในรัฐภาคีน้ันเองดวย52 แตประเด็นถกเถียงเรื่องเหลานี้ก็ยังคงไมยุติลง
เสียทีเดียว และยังคงตองมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดไป อีกทั้งยังอาจมีประเด็นใหมเขามาอีก เชน  
ระบบการแบงปนผลประโยชนยังสามารถดําเนินการผานทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่เปนมาตรการ
แบบสมัครใจ เชน จริยธรรมของบริษัทเอกชนตางชาติและของชุมชนทองถ่ิน (voluntary code of  

                                                        
52 อน่ึง ประเด็นเรื่องสิทธ์ิ ในทรัพยสินทางปญญาของอนุสัญญาฯยังเก่ียวพันกับ TRIPs ขององคการการคาโลกอีกดวย  [Iwua 

1996; Frisvold and Condon, 1998; Bhat, 1999; Ganguli, 2000; Biosvert and Vivien, 2005] 
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conduct) ระบบการออกใบประกาศบงบอกแหลงที่มาของวัตถุดิบและแหลงผลิต (voluntary 
certification)  การออกระเบียบระบบการนําเขาและขนสงทรัพยากรพันธุกรรม (import and 
transport regulations) เพ่ือจะไดทราบแหลงที่มาและแหลงที่รับสินคา อันเปนการควบคุมการ
เคลื่อนยายทรัพยากรพันธุกรรม [van Overwalle, 2005: 600-602] นอกจากนี้ยังมีประเด็นใหม
เรื่อง การรวมกลุมกันระหวางประเทศที่เปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม (cartel of bio-diverse 
countries) [Boisvert and Vivien, 2005: 468] เปนตน 

สําหรับพิธีสารคารตาเฮนา ซึ่งเปนผลพวงมาจากมาตรา 19.3 ของอนุสัญญาฯ ที่กําหนดให
พิจารณากําหนดกระบวนการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย จัดการ และใชประโยชน
จากส่ิงมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified Organisms: LMOs) ซึ่งเกิดจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีมาตรการที่สําคัญ คือ การตกลงในการแจงลวงหนา (AIA: Advanced 
Informed Agreement) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เพ่ือเปนเปนไปตามหลักการ 
ระวังไวกอนหรือหลักการระมัดระวังลวงหนา (precautionary principle) และ การจัดตั้งสํานักงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH: Bio-safety Clearing 
House) เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหกับประเทศผูนําเขาและสงออกสินคาประเภท LMOs   

อยางไรก็ดี พิธีสารคารตาเฮนาก็ยังมีประเด็นปญหาที่ยังตกลงไมไดหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม [Frisvold and Condon, 1998: 559] ไดแก (1) การเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑ LMOs อาจกอใหเกิดความเสียหายแกความหลากหลายทางชีวภาพได โดยเฉพาะเมื่อมี
การนําผลิตภัณฑ LMOs มาใชในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางของความหลากหลายทางพันธุกรรม (2) 
กลไกการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ LMOs และผลการประเมินก็ยังเปนที่
ตองสงสัยของประเทศผูนําเขา (3) ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ (4) 
ความสามารถในการรองรับ (capacity building) เรื่องผลิตภัณฑ LMOs ของประเทศกําลังพัฒนา
ผูรับผลิตภัณฑ LMOs เพ่ือนําไปผลิตและขายภายในประเทศ และ (5) การคํานึงถึงผลกระทบของ
พิธีสารตอผลกระทบดานเศรษฐกิจ เชน การจางงานและการสงออกสินคาที่มาจากผลิตภัณฑ LMOs 
เปนตน  

4.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนตามอนุสัญญา CBD น้ี
ประกอบดวย 6 กลุม ไดแก 

(1)  รัฐบาลไทย มีกรอบความคิดวา ทรัพยากรธรรมชาติบนดินและใตดิน รวมทั้งในน้ํา 
เปนกรรมสิทธ์ิของรัฐ รัฐบาลจึงมีหนาที่ใหการอนุรักษคุมครองและใชประโยชนจากทรัพยากร
เหลานี้ สวนนโยบายการคุมครองและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติก็ขึ้นอยูกับปจจัยทางการ
เมืองการปกครองทองถ่ิน ดังจะเห็นไดจากการกรณีที่รัฐเปนเจาของปาไมและที่ดินในเขตปาไมเปน
ของรัฐ แตรัฐบาลไทยก็อนุญาตใหเอกชนเขาไปปลูกสวนปาในพื้นที่ปาไมได โดยเอกชนตองเชาพื้นที่
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จากรัฐ อยางไรก็ดี ในประเทศไทยปจจุบันนี้ ไดมีการพัฒนาระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของชาวบานหรือของภูมิปญญาทองถ่ิน/ชุมชน ยกตัวอยางเชน สิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับการใช
สารอาหารจากธัญพืชมาผลิตเปนยารักษาโรคเบาหวาน ตับอักเสบ และ ยาบํารุง  มีจํานวนอยาง
นอย 6 ฉบับ (โดยมีเจาของสิทธิบัตรเปนคนเดียวกัน) และมีอนุสิทธิบัตรดานยาสมุนไพรจํานวน
อยางนอย 5 ฉบับ เปนตน [กรมคุมครองทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org/ipmarket]  

(2)   ชุมชนทองถ่ิน (local communities) ที่ปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ตั้งแตบรรพบุรุษของชุมชน และไดใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถ่ินนั้นมาตลอดเวลาไดอยางกลมเกลียวและสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนและสังคมที่
คอยๆเปลี่ยนไป ในปจจุบันนี้ ทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน คือ “เทคโนโลยีนิเวศ 
(eco-technology)” โดยอาศัยฐานความรูภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมหรือเทคโนโลยีพ้ืนบานผสมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ควบคูไปกับการศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร และ วิทยาศาสตร ประกอบกับการ “ฟนฟูธรรมชาติ” ตามแนวเศรษฐศาสตรเชิง
พุทธ (อาศัยอริยสัจส่ี) ในการแกไขปญหา [วิสุทธ์ิ ใบไม, 2548: 6-7] ดังจะเปนไดวา ทางเลือกใน
การพัฒนาแหลงความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคตจะตองอาศัยการดําเนินงานของชุมชน
ทองถ่ินเปนสําคัญ 

ชาวชุมชนทองถ่ินของประเทศไทยในอดีตมีการปรับปรุงสายพันธุพืชเปนจํานวนหลาย
ประเภท เพ่ือใหสามารถไดผลผลิตตามความตองการบริโภคของประชาชนในทองถ่ิน (เปนอาหาร
และยารักษาโรค) และยังเปนสายพันธุที่สามารถเติบโตไดอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของทองถ่ินอีกดวย ตัวอยางเชน “สายพันธุขาวดั้งเดิมของไทย” ที่มีความตานทางตอ
แมลงศัตรูพืช (เชน ขาวพันธุพ้ืนเมือง ในอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย) และไดมีการพัฒนาสาย
พันธุใหมจนเปน “พันธุขาวดอกมะลิ หรือ ขาวขาวดอกมะลิ” ที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา53 
หรือ การสกัดตัวยาจาก “เปลานอย” พืชสมุนไพรที่ใชรักษาอาการปวดทองที่เกิดจากแผลใน
กระเพาะอาหาร (ซึ่งบริษัทตางชาติไดนําไปพัฒนาเปนตัวยา “เปลาโนเทล”) หรือ การสกัดตัวยา
จาก “กวาวเครือ” พืชสมุนไพรเพื่อใชเปนเครื่องสําอาง เปนตน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี “หมอ
ชาวบาน” อีกเปนจํานวนมากที่ไดรับการถายทอดวิชาจากบรรพบุรุษ แตในปจจุบันผูสนใจเรื่อง 
“แพทยแผนไทย” มีจํานวนนอยลง และจํานวนหมอชาวบานก็มีนอยดวยเชนกัน ดังน้ัน การ
ถายทอดความรูเรื่องแพทยแผนไทยจึงมีจํากัด 

 

                                                        
53  โดยนายสุนทร สีหะเนิน ขาราชการในกระทรวงเกษตร (ขณะนั้น) ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ ซ่ึงตอมาไดปรับปรุงเปน 
พันธุขาว “ขาวดอกมะลิ 105” เม่ือกลางป พ.ศ. 2502 และปจจุบันเปนที่รูจักกันในชื่อ “ขาวหอมมะลิ”[วิสุทธ์ิ ใบไม, 2548: 5] 
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(3)  ชาวพื้นเมือง (indigenous people)54 ที่คนคิดเทคนิคการรักษาและการปรุงยา รวมถึง
การสืบเสาะศึกษาวาพืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคและยาพิษได ประเด็นเรื่องชนพื้นเมืองที่เกี่ยวของ
กับอนุสัญญานี้ เปนเรื่องสําคัญมากในกลุมประเทศอเมริกาใต แอฟริกาใต ฟลิปปนส และ 
ออสเตรเลีย แตสําหรับประเทศไทยนั้น ในอดีต รัฐบาลไทยไมมีแนวความคิดเรื่องสิทธิของชุมชน
ทองถ่ินและชนพื้นเมือง (กรอบที่ 3) แตในปจจุบันนี้ รัฐบาลไทยไดมีการสงเสริมสิทธิของชุมชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิมมากขึ้นและไดตระหนักถึงคุมครองภูมิปญญาของชนพื้นเมืองมากขึ้น ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ55 และ ตามแผนกลยุทธของภาครัฐตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

ทั้งน้ีกลุมบุคคลทั้ง 3 ขางตนนี้ ตองการการแบงปนผลประโยชนจากการเปนเจาของ
ทรัพยากรพันธุกรรมและการอนุรักษคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาทองถ่ินอีกดวย เน่ืองจากเกรงวา บริษัทตางชาติจะมาเรียนรูองค
ความรูจากทองถ่ินไปใชแสวงหาประโยชน แตมิไดโอนผลประโยชนที่ไดกลับมายังประเทศเจาของ
ทรัพยากร เพราะระบบสิทธิในทรัพยสินในประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพและเขมแข็งเพียงพอที่จะ
คุมครองภูมิปญญาชาวบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)   ภาคธุรกิจเอกชนดานเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology industry) หรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต (Life industry) ที่ตองการวัตถุดิบประเภท raw germ-plasm ที่มี
แหลงกําเนิดมาจากประเทศกําลังพัฒนา และตองการใหมีการอนุรักษสภาพพื้นที่แหลงกําเนิด
พันธุกรรมใหอยูในสภาพที่เหมาะสมไมถูกทําลาย เพราะ ทรัพยากรพันธุกรรมเหลานี้อาจไม
สามารถนําไปเพาะปลูกที่อื่นไดหรือมีคุณภาพดีเทียบเทาแหลงกําเนิดที่แทจริง แมวาจะมีการจัดเก็บ
ไวในธนาคารพันธุ (gene bank) บางแลวก็ตาม  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมนี้จําเปนตองอาศัยการ
ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนจากสิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนอยางมาก ดวย 

(5)   ภาคธุรกิจดานเภสัชกรรม (Pharmaceutical company) ที่ตองการพืชแปลกๆ และ
องคความรูดั้งเดิม (traditional knowledge) หรือองคความรูทองถ่ิน (indigenous knowledge) เพ่ือ
นําไปพัฒนาตัวยาและเทคนิคการรักษาโรคตางๆ ซึ่งก็ตองการความคุมครองสิทธิประโยชนจาก
สิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเชนกัน  

(6)   สวนรุกชาติ (botanical garden) ที่ประสงคจะอนุรักษพันธุพืชทุกชนิดไวศึกษาและ
วิจัย โดยที่ทั้งกลุมที่(4) (5) และ (6)อาจถูกมองวาเปน bio-pirate (โจรสลัดปลนทรัพยากร
ชีวภาพ) ไดถาไมมีการแจงความจํานงลวงหนาในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม 

                                                        
54 กรุณาอานรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของชนพื้นเมืองและกรรมสิทธ์ิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชนพื้นเมืองและเรื่องภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมไดใน Aguilar (2001)  

55 สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540  ปรากฏใน มาตรา 46 เร่ืองการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิม และ มาตรา 56 เร่ืองการมีสวนรวมกับภาครัฐและชุมชนในการรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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กรอบที่ 3 ตัวอยางเรื่องการลิดรอนสิทธิชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมืองของภาครัฐในอดีต 

 การไมมีแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมืองของภาครัฐในอดีต สังเกตจากหลายกรณี เชน 
 (ก) การแนวคิดวา ชาวเขาเผาตางๆในภาคเหนือมิไดเปนพลเมืองของประเทศไทย สิทธิชุมชนชาวเขาถูก
ลวงละเมิดเมื่อรัฐเริ่มเขาไปจัดการพัฒนาชุมชนชาวเขาใหมีความเจริญดุจเดียวกับชุมชนเมือง เพราะเห็นวาวิถีการ
ดํารงชีพของชาวเขาลาหลังและทําใหเกิดผลเสียแกระบบนิเวศ ชาวเขาถูกกลาวหาวาเปนพวกบอนทําลายชาติ 
ชาวเขาหรือชาวพื้นที่สูงเหลานี้เคยถูกปฏิเสธในการเปนพลเมืองไทยหรือการไดรับสัญชาติไทย (แมวากําเนิดใน
ประเทศไทย) โดยทางภาครัฐไมไดออกบัตรประจําตัวประชาชนให [รัตนาพร เศรษฐกุล และคณะ, 2546]  

(ข)การไมเคารพสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดภาคเหนือ เชน ชุมชนลัวะ ชาวไท-ยวน ชาวไท
ล้ือ ชาวกะเหรี่ยง ฯลฯ ถูกลิดรอนสิทธิในการดํารงชีพในปาสงวนแหงชาติ แมวาไดตั้งถิ่นฐานมากอนการประกาศ
เขตปาสงวน ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมเหลานี้โดยสวนใหญตั้งรกรากมาเปนเวลานานกวา 150 ป และก็ไดอาศัยการ
แสวงหาประโยชนจากการใชทรัพยากรปาและธรรมชาติแบบพอเพียงกับความตองการที่มีอยูจํากัด (ขณะที่
ทรัพยากรมีอยูอยางมากมายในขณะนั้น)  โดยใชเทคโนโลยีชาวบาน เชน ระบบการจัดการน้ํา “เหมืองฝาย” ของ
ชาวกะเหรี่ยง เปนตน [อรุณรัตน วิเชียรเขียว และคณะ, 2546]  

(ค) การไมเคารพสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดภาคใต  (เชน ชุมชนชาวเล) ชุมชนพื้นเมือง
ชายฝงทะเลของไทยมีวิถีชีวิตที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําประมงแบบยั่งยืน และแบบพอเพียง จนกระทั่งภาครัฐ
และการประมงเชิงพาณิชยเขามาใชพื้นที่ในบริเวณชายฝงและบริเวณน้ําลึก (เชน การประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติ การเลี้ยงปลา-กุงในบอเชิงพาณิชย และการประมงน้ําลึกดวยเรือขนาดใหญ) จึงทําใหวิถีชีวิตของชุมชน
พื้นเมืองดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป [เลิศชาย ศิริชัย และคณะ, 2546]  

การถูกลิดรอนสิทธิเหลานี้สงผลใหเกิดการอพยพยายถิ่นฐานและการปรับตัวใหเขากับความทันสมัยและ
ระบบตลาด ทําใหกระบวนการถายทอดองคความรูในดานตางๆรวมทั้งดานการรักษาแบบพื้นบานตองลมสลายไป 
องคความรูของชุมชนทองถิ่น ขึ้นอยูกับบริบทที่กอใหเกิดองคความรูนั้น ซ่ึงสวนใหญมีฐานความรูมาจากการได
ดํารงชีพอยูใยบริเวณแหลงทรัพยากรธรรมชาติ (ปาและทะเล) สวนกระบวนการถายทององคความรูตองมีปจจัย
ประกอบอยางนอย 2 ประการ คือ “คนในชุมชน” และ การสรางหรือการตอยอดหรือการถายทอดความรูใหกับ
คนในชุมชน โดยอาศัยกลไกทางศาสนา ประเพณี และศิลปะการถายทอดและเรียนรูตอยอดของ “ครูและศิษย”  
[สีลาภรณ บัวสาย, 2547] 

 

 (7) ธนาคารพันธุ (gene bank) ซึ่งสวนใหญเปนองคกรของรัฐหรือสถาบันวิจัยที่ไม
แสวงหากําไร ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช 56 สําหรับการ
ศึกษาวิจัยและขยายพันธุสําหรับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตวในอนาคต อันเปนประโยชนตอ
ประเทศโดยสวนรวม ตัวอยางเชน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดตั้งเปน “ธนาคารพืชพรรณ” เม่ือป 
2536 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ(ณ สวนจิตรลดา) สถาบัน National 

                                                        
56นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่มีการจัดเก็บพันธุกรรมของสัตวและเชื้อโรค จากสัตวและผูปวย เพื่อศึกษาวิจัย เชน สถาบัน Japanese 

Cancer Research Bank (หรือ JCRB GENE Bank)  และ สภาบัน Iranian Human Gene Bank เปนตน 
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Center for Biotechnology Information (NCBI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1988 (อัน
เปนความรวมมือระหวางสถาบันสุขภาพแหงชาติ หรือ National Institute of Health กับ
สํานักหอสมุดทางการแพทยแหงชาติ หรือ National Library of Medicine) ธนาคารพันธุแหงกลุม
ประเทศนอรดิก หรือ Nordic Gene Bank (ซึ่งเปนการรวมมือระหวางรัฐบาลประเทศเดนมารก 
ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเวย และ สวีเดน เพ่ือรวบรวมพันธุพืชที่ปลูกในกลุมประเทศนอรดิก 
นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาธนาคารพันธุในกลุมประเทศบริเวณทะเลบอลติกและกลุมประเทศ
อาฟริกาตอนใต) และ สถาบันวิจัยพันธุเกษตรแหงชาติญี่ปุน (National Institutes of Agrobiological 
Research: NIAS) ที่ไดมีการจัดตั้ง NIAS Genebank System ขึ้นเพื่อพัฒนาพันธุพืชและสัตวเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑทางการเกษตรใหดีขึ้น เปนตน 

เม่ืออนุสัญญา CBD เนนเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) ควบคูไปกับ
การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหกับเอกชนทองถ่ินและเอกชนตางชาติ ซึ่งโดยทั่วไปแลว
บริษัทเอกชนตางชาติมักจะเปนผูที่ถือครองทรัพยสินทางปญญาในจํานวนที่มากกวาเอกชนไทย (ทั้ง
ในรูปผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต) นอกจากนี้ บริษัทเอกชนตางชาติเหลานี้หรือบริษัทรวมทุน
มักจะผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตลาดทั้งภายในประเทศไทยและในตางประเทศ ในขณะที่  ประเทศ
เจาของแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ (อยางเชนประเทศไทย) ยังไมมีการปกปองคุมครองใน
เรื่องการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมทองถ่ินและการเขาถึงองคความรูทองถ่ินอยางเปนระบบและ
กวางขวาง ยอมอาจสรางความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงกันได [Bhat, 1999: 392]  สําหรับ
ประเทศไทย อาจเกิดความเหลื่อมล้ําไดในกรณีที่มีการแขงขันทางการคาระหวางบริษัทเอกชนไทย
หรือกลุมชาวบาน (ที่ยังไมมีสิทธิบัตร) กับ บริษัทเอกชนตางชาติ (ที่มีสิทธิบัตร) ในการผลิตและ
ขายสินคาประเภทแชมพูสระผมและครีมนวดหรือเครื่องสําอางบํารุงผิวพรรณ เปนตน57 และอาจ
เกิดความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐกับประชาชนในเรื่องสิทธิการใชประโยชน “ปาชุมชน” เปน
ตน58 

                                                        
57 บริษัทเอกชนไทยหรือกลุมชาวบานอาจมีความเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจแขงขันกับบริษัทเอกชนตางชาติ เพราะ (ก) สินคา
ของไทยยังไมมีการจดทะเบียน (ข) กระบวนการผลิตและภูมิปญญาทองถ่ิน ยังไมมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ค) 
เงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตของเอกชนไทยนอยกวาของเอกชนตางชาติ (ง) บริษัทตางชาติอาจสามารถ
ตั้งราคาสินคาไดในระดับที่ต่ํากวา ของสินคาที่ผลิตโดยเอกชนไทย เพราะ บริษัทตางชาติมีเครือขายตลาดในตางประเทศ ซ่ึง
สามารถผลิตสินคาไดในจํานวนที่มากกวาและอาจทําใหตนทุนตอหนวยสินคาต่ํากวาของบริษัทเอกชนไทย และ (จ) 
บริษัทเอกชนไทยอาจจะตองออกจากตลาด เพราะอาจถูกฟองรองวาลอกเลียนแบบสินคาของบริษัทตางชาติที่มีสิทธิบัตร เปนตน 

58 รัฐบาลไทยมีการจัดการและการใชทรัพยากรธรรมชาติในหลายทองที่มีลักษณะแบบทรัพยสินสวนรวม (common property) 
หรือในบางทองที่ ชาวบานดําเนินการกันเอง เชน หนองน้ําในชุมชน ปาชุมชน เปนตน ปญหาความขัดแยงจึงอาจเกิดขึ้น ระหวาง
ประชาชนในชุมชน รัฐบาล และ บริษัทเอกชนตางชาติได เน่ืองจาก ประชาชนในทองถ่ินมีความเขาใจเสมอมาวา หนองน้ําและ
ปาน้ันเปนสมบัติสวนรวมของชุมชน หากรัฐบาลไทยอนุญาตใหชาวตางชาติสามารถเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในหนองน้ําและ
ปาชุมชนนั้นได โดยมิไดอธิบายและมิไดชี้แจงระบบแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนทราบกอน ประชาชนอาจขัดขวางการกระทํา
ใดๆที่เปนการตักตวงผลประโยชนและทําลายทรัพยากรที่ชุมชนดูแลและหวงแหน นอกจากนี้ในบางทองที่ ปาชุมชนเปนแหลงท่ี
พักอาศัยของผีปูผียาหรือวิญญาณบรรพบุรุษของชุมชนอีกดวย ซ่ึงอาจกลายเปนปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมมากกวา
ปญหาดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
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4.2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

ถึงแมวาประเทศไทยจะจัดเปนประเทศผูให (provider) หรือประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพประเทศหนึ่ง แตประเทศไทยก็ยังไมมีอํานาจการตอรองในเวทีระดับนานาชาติ ดวย
เหตุผล 3 ประการ ไดแก ประการแรก ประเทศไทยเปนประเทศขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยางเม็กซิโก คอสตาริกา จีน ออสเตรเลีย ซึ่งจัดเปน 
Mega-biodiversity countries ประการที่สอง แมวาในปจจุบัน กรมปาไมและกรมอุทยานฯได
รวมกับมหาวิทยาลัยตางๆทําการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพไวหลายแหลงและหลายชนิด
แลวก็ตาม59 แตประเทศไทยก็ยังไมมีการจัดทําดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity 
index) อยางเปนทางการ และมิไดเผยแพรขอมูลดังกลาวใหประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนใน
ทองถ่ินใกลเคียงใหรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเทาที่ควร 
และ ประการที่สาม ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในดานความพรอมในการจัดทําระบบเพื่อควบคุมการ
เขาถึงและแบงปนผลประโยชน ตามหลักการของอนุสัญญา CBD 

 อยางไรก็ดี ประเทศไทยนาจะเปนผูนําในการประสานงานภายในภูมิภาคเพื่อนบาน
ใกลเคียงที่มีพ้ืนที่ความหลากหลายทางชีวภาพรวมกันระหวางนักวิชาการและนักปฏิบัติ รวมถึงนัก
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชนและ
การลงทุนเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
อยางยั่งยืน รวมทั้งการจัดการระบบสิทธิในทรัพยสิน (เชน plant breeders’ rights หรือ sui generic 
systems หรือ farmers’ rights) รวมถึงระบบการจัดทําสัญญาตลอดจนการปกปองคุมครององค
ความรูดั้งเดิม (traditional knowledge) ดวย 

สําหรับการปกปองคุมครององคความรูดั้งเดิมน้ัน รัฐบาลไทยอาจกระทําได  2 แนวทาง คือ 
แนวการปกปองคุมครองเชิงรุก กับ แนวการปกปองคุมครองเชิงอนุรักษ ซึ่งจะกลาวพอสังเขปดังน้ี 

แนวการปกปองคุมครองเชิงรุก (positive protection approach) ภายใตขอสมมติที่วา องค
ความรูดั้งเดิมจําเปนอยางยิ่งที่ตองปกปองคุมครองเพื่อแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง องคความรูดานการรักษาพยาบาลและเภสัชศาสตรแบบดั้งเดิม ที่สามารถพัฒนาตอไปเพื่อ
การพาณิชย เครื่องมือที่อาจนํามาใช ไดแก ระบบสิทธิบัตร (patent law) การคุมครองมิใหมีการ
คัดลอกหรือการลอกเลียนแบบ (copyright protection) การรวบรวมขอมูลและคุมครองขอมูลที่มีอยู
เพ่ือจะไดสามารถกําหนดกระบวนการการเขาถึงแหลงทรัพยากร (database protection) (เชน การ
อนุญาตใหเขาถึงไดเต็มที่อยางเสรี (free access) หรือ การเขาถึงทรัพยากรไดดวยการแลกเปลี่ยน
ส่ิงอื่น อาทิ การศึกษาวิจัยรวมกัน หรือ การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน) การกําหนดแหลงกําเนิด

                                                        
59 นก  975 สายพันธุ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  311 สายพันธุ กลวยไม 1413 สายพันธุ Pteridophyte  716 สายพันธุ พืชพวกมอส 
ลิเวอรวูตส  81 สายพันธุ  สัตวทะเลที่มีเปลือกแข็งหุมตัว   928 สายพันธุ ปลา  2506 สายพันธุ  สัตวคร่ึงบกครึ่งนํ้า 137   
สายพันธุ สัตวเลื้อยคลาน 417  สายพันธุ  และ สาหรายทะเล 1435 สายพันธุ (chm-thai.onep.go.th) 
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ทางภูมิศาสตรของทรัพยากรพันธุกรรมเฉพาะถิ่น (geographical indications)  เพ่ือเปนประโยชน
แกประเทศหรือชนพื้นเมืองที่เปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม (คลายกับการจัดระบบ “ส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร” กับสินคาพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เพ่ือใหการคุมครองชุมชนที่มีสินคาลักษณะพิเศษเฉพาะ) 
เปนตน สวนองคความรูดานการเกษตรดั้งเดิม ที่สามารถพัฒนาตอไปเพื่อการพาณิชย ก็มีเครื่องมือ
ที่สามารถนํามาใชเพ่ือการปกปองคุมครององคความรู ไดแก ระบบสิทธิในทรัพยสินของนักปรับปรุง
พันธุพืช เปนตน ดวยเหตุที่ระบบสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของชุมชนทองถ่ินยังไมเขมแข็ง แนวคิด
เรื่องการรวมมือกันระหวางชุมชนกับภาคเอกชนภายนอกในการประดิษฐคิดคนส่ิงใหม (joint 
inventorship) นาจะมีความเหมาะสม เชน ความรวมมือระหวางรัฐบาลคอสตาริกากับบริษัท MerK 
& Co. โดยมีกิจกรรมในการจัดเก็บตัวอยางทรัพยากรพันธุกรรมและพืช และการศึกษาวิจัยเบื้องตน
ในหองปฏิบัติการ และ การรวมมือกันของชาวพื้นเมืองกับองคกรของสหรัฐอเมริกาในประเทศเปรู
เพ่ือศึกษาสมุนไพรรักษาโรคในปาอะเมซอน (กรอบที่ 4)60 เปนตน [van Overwalle, 2005:593-
596] 61 

  กรอบที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องการปกปองคุมครององคความรูดั้งเดิมของประเทศเปรู 

ในประเทศเปรู มีโครงการความรวมมือที่เรียกวา ICBG project โดย ICBG ยอมาจาก International 
Cooperative Biodiversity Group ซ่ึงประกอบดวย องคกรของสหรัฐอเมริกา เชน กระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย และ องคกรเอกชน ท่ีเกี่ยวของกับเภสัชกรรม  

โครงการ ICBG นี้เปนความรวมมือระหวางองคกรของสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยของเปรู โดยมี
การจัดทําระบบใบอนุญาต (knowledge (or know-how) licenses) ท่ีชนพื้นเมืองเปนผูมีสิทธิ์ในการใชองค
ความรูดั้งเดิมของตน และใหใบอนุญาตแกบริษัทเอกชนในการนําองคความรูของชุมชนไปแสวงหาประโยชนเชิง
พาณิชย ในขณะเดียวกัน ชนพื้นเมืองก็ยังมีสิทธิ์ท่ีจะใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมนั้นดวยเชนกัน กลาว
อีกนัยหนึ่ง ชนพื้นเมืองผูเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรพันธุกรรมก็มิไดสูญเสียสิทธิ (rights) ใน
การใชประโยชนจากทรัพยสินของตน (แมวาจะใหอนุญาตบริษัทตางชาติไปแลวก็ตาม) โดยรายไดจากการออก
ใบอนุญาตนี้จะตกอยูกับชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน 

ท่ีมา: Aguilar, 2001: 255 และ www.fic.nih.gov/programs/icbg.html 
 
 

                                                        
60 หรือเรียกวา  Peruvian ICBG project โดย ICBG ยอมาจาก International Cooperative Biodiversity Group ซ่ึงประกอบดวย  
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และ องคกรเอกชน ที่เก่ียวของกับเภสัชกรรม [โดยสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดจาก] 

61 อยางไรก็ดี ภาครัฐจะยังตองศึกษาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติของทองถ่ินและการสรางความเขาใจใหชุมชนทองถ่ินทราบถึง
ผลประโยชนเชิงพาณิชยและระบบการแบงปนผลประโยชนที่ชุมชนทองถิ่นจะไดรับ ยกตัวอยางเชน กรณีองคความรูดานการปลูก
และการใชสมุนไพร ชุมชนทองถ่ินอาจจะยังไมมีแนวความคิดเรื่องระบบสิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล เพราะมีความเชื่อวา องค
ความรูดังกลาวเปนของชุมชนมากกวาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เน่ืองจากเปนองคความรูที่มีการถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
แมวาจะมีการดัดแปลงบางก็ตาม แตก็เปนการเรียนรูรวมกันระหวางชาวบานในชุมชน 
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แนวการปกปองคุมครองเชิงอนุรักษ (defensive protection approach) ภายใตขอสมมติ
ที่วา องคความรูดั้งเดิมจําเปนตองปกปองคุมครองมิใหบุคคลภายนอกมาตักตวงผลประโยชนเชิง
พาณิชย เครื่องมือที่ใช ไดแก การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับองคความรูดั้งเดิม (documenting) โดยใช
ระบบสิทธิบัตรที่มีวัตถุประสงคเดียว (patents rights with the single purpose) (เชน การผลิต
นํ้ายาสระผมสมุนไพรชนิดเดียวเทานั้น หากสามารถนําสูตรนี้ไปผลิตเปนสบูเหลวอาบน้ําได ก็ตอง
จดทะเบียนสิทธิบัตรใหม เปนตน) การดําเนินการเผยแพรขอมูลเองกอนที่จะมีการแพรกระจายไป
ยังบุคคลภายนอก การเก็บเปนความลับ (secrecy) ภายในชุมชนหรือตระกูล และหรือ การหาม
ถายทอดองคความรูแกบุคคลภายนอก (เชน สูตรการปรุงยา วิธีรักษาผูปวย วิธีการเพาะพันธุพืช 
เปนตน) สวนการใชพิธีกรรมตางๆ (ritual or magical components) ก็สามารถเปนเครื่องมือใน
การเก็บรักษาองคความรูดั้งเดิมไวไดเชนกัน [van Overwalle, 2005:596-597] ตัวอยางของ
มาตรการในการคุมครององคความรูดั้งเดิมที่อาจจัดวาเปนแบบเชิงอนุรักษ ที่มีการดําเนินการใน
ประเทศตางๆ มีอยูดวยกันหลายวิธี ดังสรุปไวในกรอบที่ 5   

  กรอบที่ 5 มาตรการในการการคุมครองภูมิปญญาชาวบาน/ทองถิ่นของประเทศอื่นๆ 

 ในประเทศเอกวาดอร  มีความพยายามเปลี่ยนภูมิปญญาชาวบานใหอยูในรูปของ “ความลับทางการคา 
หรือ commercial secret ” โดยเสนอวา ภาครัฐจะจัดเก็บขอมูลองคความรูของชาวบานไวอยางเปนความลับ 
(confidential data bank) และหากเมื่อใดมีผูท่ีประสงคจะไดขอมูลนี้ จะตองมีการเจรจาตอรองกันในรูปแบบของ
เชิงธุรกิจ (negotiated as a commercial secret) ท้ังนี้ ใหแตละชุมชนมีสิทธิในการจดทะเบียนองคความรู
ดั้งเดิมของตน แตไมสามารถเขาถึงขอมูลองคความรูของชุมชนอื่นได โดย มหาวิทยาลัย Illinois ของ
สหรัฐอเมริกา จะเปนผูจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว และกลั่นกรองขอมูลวาสวนใดที่สามารถเปดเผยได ซ่ึงจะ
เปดเผยเฉพาะขอมลูที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเปนที่ทราบกันโดยทั่วกันแลว 
 ในประเทศอินเดีย อนุญาตใหมีการจดทะเบียนภูมิปญญาชุมชน (registry of community rights)ใน
ระดับทองถิ่น โดยรูจักกันในชื่อ People’s Biodiversity Registry โดยเมื่อป ค.ศ. 1998 มีการจดทะเบียนไปแลว 
60 เรื่อง ซ่ึงพบวามีอยูดวยกัน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก องคความรูดานชนิดพันธุ การใชประโยชนและวิธีใช
ประโยชน (knowledge of species, their uses and related techniques) องคความรูดานปรากฏการณจริงท่ี
เกี่ยวของกับธรรมชาติ (knowledge concerning facts concerning nature) และ องคความรูดั้งเดิมดานระบบ
นิเวศ (traditional ecological knowledge) ท้ังนี้ ไมมีความจําเปนตองมีลักษณะเปน “ความลับทางการคา” 
แบบประเทศเอกวาดอร เพราะการจดทะเบียนตามระบบของอินเดียนี้ก็เสามารถที่จะบงบอกถึงความเปน
เจาของแหลงองคความรู และเพียงพอที่จะฟองรองคาเสียหายหากมีผูใดนําองคความรูนั้นไปใชโดยมิไดแจงให
เจาของทราบหรือมิไดแบงปนผลประโยชนแกผูท่ีเปนเจาของ 

ท่ีมา: Aguilar, 2001: 255 
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นอกจากมาตรการตางๆดังที่กลาวไวในกรอบที่ 4 และกรอบที่ 5 แลว บางประเทศยังมี
วิธีการอื่นๆ แตกตางออกไปอีก ซึ่งอาจจะจัดเปนมาตรการประกอบการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน
แบบเชิงรุกหรือเชิงอนุรักษก็ได  ตัวอยางเชน (ก) การสรางเครือขายขอมูลขาวสารดานภูมิปญญา
ทองถิ่น (databases or networks of traditional knowledge) อาทิ ในประเทศแคนาดามีการสราง
เครือขายขอมูลขาวสารดานภูมิปญญาทองถ่ินของชนพื้นเมืองในแคนาดาเอง ตัวอยางเชน เครือขาย
ที่เรียกกันวา Canadian Inuit of Nunavik ซึ่งมีการใชฐานขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ินไวสําหรับการ
เจรจาอยางเสมอภาคในดานความรวมมือกับนักวิทยาศาสตรที่ตองการศึกษาเรื่องภูมิปญญา
ชาวบาน นอกจากนี้แคนาดายังมีองคกรที่เรียกวา Biodiversity Network of Indigenous Peoples ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและการปกปองคุมครององค
ความรูดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ sui generis ขึ้นมา  และ (ข) การจัดทําระบบ
สัญญาที่เปนการตกลงรวมกันสองฝายหรือสามฝายก็ได และอาจมีระยะเวลาที่แนนอน ซึ่งใน
เน้ือหาของสัญญาอาจประกอบดวยการจดทะเบียนองคความรูภูมิปญญาชุมชน หรือ การจดัทาํระบบ
ใบอนุญาต หรือ การรักษาเปนความลับทางธุรกิจ เชน สถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเพื่อ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศซิมบาบเว มาดากาสกา แทนซาเนีย และ ฟลิปปนส สวน
บริษัท Biotics ของ สหราชอาณาจักรไดทําสัญญากับผูประกอบการในประเทศกานา มาเลเซีย และ 
นิวซีแลนด และบริษัท Merck & Co. ไดทําสัญญากับสถาบันวิจัย INBio ของคอสตาริกา เปนตน  
[Aguilar, 2001: 254-255] 

การคุมครององคความรูแบบเชิงรุกและแบบเชิงอนุรักษ อาจจะใหผลลัพธท่ีแตกตางกัน
อยางนอย 3 ประการ ไดแก ประการแรก แนวทางในการปฏิบัติของแบบเชิงรุกจะเกี่ยวของกับ
ประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนเอกชนตางชาติ ขณะที่แบบเชิงอนุรักษอาจเกี่ยวของเฉพาะระหวาง
ชุมชนหรือระหวางปจเจกชนในระดับทองถ่ินเปนสําคัญ (ซึ่งอาจมีเอกชนตางชาติเขามาเกี่ยวของ
ดวย) ซึ่งน่ันหมายความวา ตนทุนในการดําเนินการแบบเชิงรุกอาจจะสูงกวาแบบเชิงอนุรักษที่ปลอย
ใหองคกรทองถ่ินดําเนินการ ประการที่สอง ถาหากการตุมครองแบบเชิงรุกมีการจัดระบบแบงปน
ผลประโยชน (ตามหลักของอนุสัญญาฯ) ที่ชัดเจนกวาแบบเชิงอนุรักษ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของแบบเชิงรุกอาจจะมากกวาแบบเชิงอนุรักษได เพราะ แบบเชิงอนุรักษอาจจะจํากัดขอบเขตอยูที่
ปจเจกชนมากกวาชุมชน ดังน้ันผลประโยชนทางการเงินที่ตกอยูชุมชน (ซึ่งอาจจะนําไปใชเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่แหลงความหลากหลายทางชีวภาพและการศึกษาวิจัยในระดับประเทศและระดับทองที่) 
นาจะใหประโยชนตอสังคมมากกวากรณีที่ผลประโยชนทางการเงินที่ตกอยูกับปจเจกชน (ซึ่งอาจนํา
เงินไปลงทุนพัฒนาพันธุ หรือ อาจนําเงินไปจับจายใชสอยทั่วไป) และ ประการที่สาม การคุมครอง
แบบเชิงอนุรักษนาจะเปนจุดเริ่มตนของการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
เจรจาและรักษาสิทธิในทรัพยสินทางปญญา สวนการคุมครองแบบเชิงรุกน้ันคอยดําเนินการใน
ภายหลัง เพราะ ตนทุนทางธุรกรรม (transaction cost) ในการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนในแบบเชิงรุกอาจจะสูงกวาของแบบเชิงอนุรักษ  
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อยางไรก็ดี การคุมครองทั้งสองแบบนี้อาจจะใหผลลัพธท่ีเหมือนกันอยางนอยประการหนึ่ง 
คือ ภาครัฐจะตองดําเนินการเกี่ยวกับระบบสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของชุมชนหรือของทองถ่ิน 
รวมถึง ระบบแบบ sui generis ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมดวย ไมวาจะเปนระดับ
ทองถ่ินหรือระดับประเทศก็ตาม  

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายคุมครองพันธุพืชใหมและทรัพยสินทางปญญาของเอกชน
ไทย (เชน พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542 ที่ใหสิทธิชุมชนในการคุมครอง “พันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น” และ พรบ. คุมครองทรัพยสินทางปญญา) แตการสงเสริมการจดทะเบียนการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาชาวบานนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในการระดม
ความคิดและปฏิบัติ รวมทั้งการกํากับการคุมครองอยางจริงจัง ทั้งน้ีอาจรวมถึงระบบการจัดการ
คุมครองภูมิปญญาชาวบานแบบ sui generis ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมดวย  

สาเหตุที่ชาวบานอาจไมสามารถเขาถึงการคุมครองทรัพยสินทางปญญา เพราะ (1) ตนทุน
ธุรกรรม และตนทุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา อาจสูงเกินไปที่ชาวบานจะจัดสรรรายไดอนั
จํากัดมาใช (2) ขั้นตอนและขอมูลประกอบการจดทะเบียน อาจยุงยากซับซอนเกินกวาที่ชาวบานจะ
เขาใจไดงาย [Aguilar, 2001: 251] และ (3) ชาวบานอาจไมมีความสนใจเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญาเทาใดนัก ทั้งน้ีอาจคิดวา ภูมิปญญาชาวบานบางเรื่องเปนสมบัติสวนรวมของชุมชนและ
ธรรมชาติ (คุณลักษณะของดินและภูมิอากาศ) ที่ชวยกันพัฒนาขึ้นมา (เชน สายพันธุขาว สายพันธุ
กลวย ฯลฯ) นอกจากนี้ องคความรูเกี่ยวกับการรักษาดวยสมุนไพรทองถ่ิน อาจเปนสมบัติประจํา
ตระกูลไมสามารถเผยแพรใหบุคคลอื่นทราบได จึงเปรียบเสมือนการปกปองค ุ มครองทรัพยสินทาง
ปญญาของตนแลว 62  

อยางไรก็ดี หากมีการเจรจาเรื่องสิทธิในทรัพยสินและการแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐกับ
ชุมชนหรือชาวพื้นเมือง ประเด็นการเจรจานาจะเปนการกําหนดกรอบหลักการกวางๆไว สวนใน
รายละเอียดนั้น นาจะแยกเปนกรณีๆไป เน่ืองจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแตกตางกัน 
นอกจากนี้รูปแบบการแบงปนผลประโยชนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาเพื่อความเหมาะสม 
ดังนั้นสัญญาหรือขอตกลงรวมกัน (mutual agreement) สัญญาการแบงปนผลประโยชนนาจะมี
กรอบระยะเวลา (เชน 10 ป) เพ่ือจะไดเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงรูปแบบและสัดสวนการแบงปน
ผลประโยชน  

 
 
 

                                                        
62ทั้งน้ีอาจจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณกลุมชาวบานในชนบท เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของตนและของทองถิ่น 
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หากรัฐบาลไทยตองการสงเสริมการอนุรักษพรอมกันไปกับและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศโดยเฉพาะในเชิงพาณิชยน้ัน รัฐบาลไทยควรจะตองออก
มาตรการอยางนอย 4 ดาน คือ (1) การจัดทําขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายพันธุกรรม (material 
transfer agreements) ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยอาจจะมีพันธุพืชที่เปนประโยชนในการพัฒนาสาย
พันธุไดจํานวนหนึ่ง แมวาจะไมมากนักเม่ือเทียบกับประเทศอื่น เชน ขาว มะนาว กลวยไม เปนตน 
(2) การจัดทําขอตกลงเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีดานชีวภาพ (transfer of biotechnologies) ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนสําหรับประเทศไทย (3) การจัดทําระบบสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหเขมแขง 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดคนดานพันธุกรรม (stronger intellectual property rights over 
genetic inventions) ซึ่งมาตรการนี้อาจจะประสบปญหาในทางปฏิบัติ เพราะปจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนแตกตางกัน และแตกตางไปจากระบบของประเทศพัฒนาแลว การมีสิทธิใน
ทรัพยสิน อาจไมกอใหเกิดการพัฒนาสายพันธุใหมก็ได และชาวนาอาจไมมีอํานาจตอรองดานราคา
กับเจาของสิทธิบัตร อีกทั้ง ตนทุนธุรกรรมของชาวนาและของภาคเอกชนในการติดตามเรื่อง
สิทธิบัตรในประเทศกําลังพัฒนาก็สูงอีกดวย และ (4) มาตรการการลงทุนในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย และนอกถิ่นที่อาศัย (public investment in in situ and ex 
situ conservation) [Frisvold and Condon, 1998:559-563] ถึงแมวามาตรการนี้จะตองใชเงิน
ลงทุนคอนขางสูง และเพื่อเปนการลดคาใชจายดานการจัดการ รัฐบาลไทยควรกระตุนใหเกิดการมี
สวนรวมจากภาคประชาชนในทองที่ โดยใหประชาชนทําหนาที่ชวยอนุรักษแหลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวย 

สําหรับการจัดทําฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ  (Clearing-house 
mechanism: CHM) ของประเทศไทยนั้น รัฐบาลควรใหการสนับสนุนตอไป เพ่ือเปนประโยชนแก
ชาวไทยเอง ที่จะไดทราบวาแหลงความหลากหลายทางชีวภาพอยูที่ใด และมีอะไรบาง เพ่ือจะไดมี
จิตสํานึกในการปกปองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหมีอยูอยางยั่งยืน นอกจากนี้ระบบ CHM 
จะเปนประโยชนตอประเทศไทยมากขึ้น ถาขอมูลในระบบ CHM น้ีไดมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับรัฐภาคีและบริษัทเอกชน [Laihonen et al., 2004] ในปจจุบันนี้ นักวิจัยไทยได
คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมในประเทศไทย หลายชนิดและหลายประเภท เชน การคนพบพืชวงศอบเชย 
(พืชหอมที่มักใชในกิจการสปา)วงศเปลานอย (ใชรักษาโรคกระเพาะอาหาร) วงศบุกบอน (ไม
ประดับ) การคนพบสัตวไมมีกระดูกสันหลังสกุลใหมมากกวา 50 สกุล (เชน หอยทากบก ไร ฯลฯ) 
แพลงกตอนสัตว 13 ชนิด ไลเคน 7 ชนิด และเชื้อราชนิดใหมมากกวา 100 ชนิด เปนตน 
[โครงการ BRT, 2548: 16-18] ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับวงการวิชาการในประเทศ
ไทยและประชาชนในทองถ่ินนาจะมีสวนในการรับทราบขอมูลเหลานี้ดวย เพ่ือจะไดชวยกันปกปองมิ
ใหสูญหายไปอยางรวดเร็ว และไดรับการอนุรักษอยางยั่งยืน 
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อนึ่ง อนุสัญญา CBD มีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงมิได กับกลไก CDM ของอนุสัญญา 
UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ถาโครงการภายใตกลไก CDM เปนโครงการดานการปลูกปาทีส่ามารถ
รองรับกาซเรือนกระจก63 อยางไรก็ดี การปลูกปาที่สามารถตอบสนองมาตรการของอนุสัญญา CBD 
และตอบสนองอนุสัญญา UNFCCC ไดน้ันจะตองเปนปาที่สามารถกระตุนใหเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จากการศึกษาของ Caparros and Jacquemont (2003) พบวา มาตรการสงเสริมการ
ปลูกปาตามอนุสัญญา UNFCCC อาจสงผลเสียตอความหลากหลายทางชีวภาพ หากมีการปลูกปา
แบบ afforestation และแบบ reforestation อยางไมคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ือง
เพราะ ภาครัฐอาจมีเปาหมายที่เนนเรื่อง ผลประโยชนจากการปลูกปาเชิงพาณิชยในระยะสั้น (ธุรกจิ
ไมและธุรกิจตอเนื่อง) และผลประโยชนทางการเงินและเทคนิคจากโครงการ CDM มากกวา
ผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม ตองมา
จากปาธรรมชาติมากกวาปาปลูก และตองปลูกไมที่เปนไมพ้ืนเมือง (indigenous forest) มิใชไม
พาณิชยหรือไมจากแหลงกําเนิดที่อื่น (alien species) ซึ่งอนุสัญญา CBD ไมสงเสริมใหมีการนําพืช
พันธุจากแหลงอื่น(ที่อาจทําลายระบบนิเวศเดิมที่มีอยู) มาปลูก ดังน้ัน การปลูกปาเพิ่มขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคของการรณรงคความหลากหลายทางชีวภาพนั้น จําเปนตองอาศัยองคความรูของ
ทองถ่ินและความรวมมือของทองถ่ินมากกวาเดิม โดยภาครัฐเพียงเปนผูใหการสนับสนุนทางดาน
การเงินและเทคนิคที่จําเปนเทานั้น [Sayer et al., 2004]  

สําหรับกรณีพิธีสารคารตาเฮนานั้น (ดังที่กลาวไวแลวขางตนในหนา 44) ประเทศไทยมิได
ลงนามในพิธีสารนี้ แตไดทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีของพิธีสารนี้แลว และเนื่องจากประเทศไทยมี
แนวโนมที่จะเปนผูนําเขาสินคาประเภท LMOs มากกวาจะเปนประเทศผูสงออก ประเทศไทยจะตอง
คํานึงวา กระบวนการนําเขาสินคาประเภท LMOs ตามพิธีสารคารตาเฮนา อาจสรางความขัดแยง
หรือยุงยากในการคาระหวางประเทศในเวทีของ WTO ถาประเทศผูสงออกสินคา LMOs มิใชสมาชิก
ของพิธีสารคารตาเฮนา และ ประเทศไทยจะตองระมัดระวังมิใหประเทศสมาชิก WTO นําประเด็น
เรื่อง LMOs มาเปนอุปสรรคในการคาระหวางประเทศดวย 

ประโยชนของการเขาเปนภาคีพิธิสารคารตาเฮนาสําหรับประเทศไทย อาจมีอยูดวยกันอยาง
นอย 5 ประการ ไดแก (1) เพ่ือเปนการควบคุมปริมาณการนําเขาและการใชประโยชนจาก LMOs 
ในประเทศไทย (2) เพ่ือเปนการควบคุมการเคลื่อนยายสินคา LMOs ที่นําเขามาในประเทศนั้นใหมี
ความปลอดภัย และไมสงผลเสียหายตอระบบนิเวศและสุขอนามัยของประชาชน (3) เพ่ือจะไดมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางชีวภาพ ผานสินคาประเภท LMOs (4) เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพในการ

                                                        
63 โครงการ CDM อาจเปนไดทั้ง การปลูกปาในพื้นที่ที่ไมเคยเปนปามากอน (afforestation) และ การปลูกปาในพื้นที่ที่เปนปา
เส่ือมโทรม (reforestation) กับการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่ดินเพื่อที่จะสามารถรองรับคารบอนในดิน (agricultural soil 
sinks) เชน การเกษตรที่ไมตองพรวนดินมากเกินไป หรือไมมีการเผาหญา (conservation systems/high residue farming/ 
low-and no-till practices) เพื่อกักเก็บสารคารบอนไวในดิน และอาจสรางความหลากหลายทางชีวภาพไดอีกดวย [Walsh, 
1999:153] 
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ผลิตสินคาเกษตรของเศรษฐกิจไทย และ (5) เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาจเปนแรงจูงใจใหมีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและจัดตั้งหนวยหรือหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมเพื่อผลิตสินคา
ประเภท LMOs ทั้งเพ่ือวัตถุประสงคเชิงพาณิชยสําหรับตลาดในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในแงที่มีการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากเอกชนตางชาติใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และอาจมีการถายทอดเทคโนโลยีทางดานนี้แกบุคลากรชาวไทย 

อยางไรก็ดี หากในอนาคตมีการจัดตังหนวยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมเพื่อผลิตสินคา
ประเภท LMOs ขึ้นจริง ประเทศไทยอาจจะถูกจัดเปนประเทศผูสงออก ดังน้ัน เม่ือถึงเวลานั้น 
ประเทศไทยก็จะตองเขามามีบทบาทในกระบวนการในการสงออกสินคาประเภท LMOs และเขาไป
เกี่ยวของกับกระบวนการรับผิดและการเยียวยา (liability and redress) ตามพิธีสารคารตาเฮนา อีก
ดวย โดยประเทศไทยอาจจะเสียเงินจํานวนมากเปนคาเสียหายอันเกิดจากการขนสงสินคาประเภท 
LMOs ในระหวางการสงออกไปยังประเทศผูนําเขาหรือประเทศทางผาน (แมวา บริษัทเอกชน
ตางชาติที่เปนผูผลิตและสงออก LMOs จะมีสวนรวมในความรับผิดและการเยียวยาดวยก็ตาม)  

ทั้งน้ีประเทศไทยจะตองมีความพรอมอยางนอย 4 ประการ ไดแก (1) กฎระเบียบและ
หนวยงานที่มีความรูความสามารถในการตรวจสอบการนําเขาและสงออกสินคาประเภท LMOs 
โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่อง AIA (Advanced Informed Agreement)  (2) หนวยงานที่ทําหนาที่
ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล (information sharing)  (3) หนวยงานที่สามารถประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสียหายหรือเหตุการณอันตรายไดอยางทันทีและมีประสิทธิภาพ (เชน กรณีการ
ขนสงสินคาประเภท LMOs อาจประสบอุบัติเหตุและมีการแพรกระจายของจุลินทรียที่อาจทํารายพืช
และสัตวในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เปนตน) หนวยงานนี้ตองประกอบดวยนักวิชาการและนักปฏิบัติ
ในพื้นที่เทื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณอันตราย และ (4) ภาครัฐจะตองมีตนทุนและคาใชจายใน
การควบคุมการใช LMOs ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการใช และตองระวังมิใหเกิดการใชผิดประเภท 
(misuse)  

5. อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่
ใกลสูญพันธุ ภายใตกรอบ UN (CITES) 
มาตรการสําคัญของอนุสัญญาไซเตส (CITES: Convention on International Trade in 

Endangered Species) คือ การควบคุมการคาพืชและสัตวที่ใกลสูญพันธุ ซึ่งไดจัดอยูในบัญชีของ
อนุสัญญา โดยแบงออกเปน 3 บัญชีหลัก คือ บัญชี 1 ที่ประกอบดวยพืชและสัตวปาที่กําลังตกอยูใน
อันตรายที่จะสูญพันธุ บัญชี 2 ซึ่งประกอบดวยพืชและสัตวปาที่แมจะมิไดตกอยูในอันตรายใกลสูญ
พันธุ แตอาจตกอยูในอันตรายไดหากไมมีการควบคุมอยางเขมงวด และ บัญชี 3 อันประกอบดวย
พืชและสัตวปาที่ประเทศสมาชิกตองการควบคุมและการคุมครองภายในเขตอํานาจของตนเพื่อมิใหมี
การนํามาใชประโยชนมากเกินไป  
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ดวยเหตุน้ีเอง การควบคุมการคาพืชและสัตวที่อยูในแตละบัญชีก็ยอมแตกตางกัน กลาวคือ 
พืชและสัตวในบัญชีท่ี 1 อนุสัญญา CITES หามคาขายโดยเด็ดขาด ยกเวนเพื่อการศึกษาและการ
บริจาคหรือแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาวิจัย (อาทิ จระเขนํ้าจืด ชางเอเชีย เสือโครง หมีควาย กลวยไม
หายากบางชนิด) สวนพืชและสัตวในบัญชีท่ี 2 อนุสัญญา CITES อนุญาตใหมีการคาขายไดแตตองมี
การควบคุมอยางใกลชิดเชนกัน (อาทิ นกแกว น่ิม ชะมด พืชประเภท หมอขาวหมอแกงลิง) ทั้งน้ี 
ปริมาณการคาขายนั้นจะตองไมสงผลกระทบตอการลดปริมาณอยางรวดเร็วของพืชและสัตวชนิดนั้น
ในธรรมชาติในประเทศตนทาง การสงออกจะตองมีใบอนุญาตการสงออก สวนการนําเขานั้น มิไดมี
การควบคุมอยางเขมงวดเมื่อเทียบกับ บัญชี 1 ดวยเหตุน้ี หากรัฐภาคีผูนําเขา ไมมีการควบคุมการ
นําเขาหรือไมมีมาตรการลดแรงจูงใจดานอุปสงคในประเทศของตน อาจนําไปสูการกระตุนใหมีการ
สงออกในรัฐภาคีตนทางมากขึ้น ซึ่งอาจนําไปสูการลักลอบสงออกและการลักลอบนําเขา และในทีสุ่ด
จะกระทบตอการอยูรอดของพืชและสัตวน้ัน สําหรับพืชและสัตวในบัญชีท่ี 3 อนุสัญญา CITES มิได
เขามากาวกายในการควบคุมการคาขายของพืชและสัตวในบัญชีนี้มากนัก นอกจากมาตรการออก
ใบอนุญาตสงออก เพ่ือแสดงเปนหลักฐานการเคลื่อนยายและการคา และการขอความรวมมือ
ระหวางรัฐภาคีใหชวยกันสอดสองดูแลการนําเขาเปนสําคัญ โดยการนําเขานั้นจะตองมีเอกสาร
หนังสือรับรองการสงออกของรัฐภาคีตนทางหรือถ่ินกําเนิดของพืชและสัตวน้ัน (อาทิ ควายบานจาก
เนปาล จิ้งจอกจากอินเดีย นกกระทาดงขอกสีนํ้าตาลจากมาเลเซีย) 

การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการหามคา (total ban on trade) หรือ
กําหนดปริมาณการคาพืชและสัตวปาตามอนุสัญญา CITES ที่อยูภายใตการควบคุม (controlled and 
restricted trade) สามารถพยากรณไดวา หากกําหนดใหในระบบเศรษฐกิจยังคงมีความตองการซื้อ
พืชและสัตวปาและผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในบัญชีที่ 1 และ 2  ดังน้ัน การหามคาจะกอใหเกิดตลาด
มืด (black market) สวนการกําหนดปริมาณการคา จะทําใหสินคาประเภทพืชและสัตวปารวมทั้ง
ผลิตภัณฑ (เชน งาชาง นอแรด) มีราคาสูงขึ้นทั้งในตลาดการคาที่ถูกกฎหมายและในตลาดมืด 
(เม่ือเทียบกับกรณีที่ไมมีการควบคุมการคา) การที่ราคาสินคาสูงขึ้นนี่เองที่อาจจะกระตุนใหมีการ
ลักลอบตัด/ขุดตนไมหวงหามและจับ/ฆาสัตวสงวนมากขึ้น (ถาการควบคุมและบทลงโทษยังไม
เขมงวดเพียงพอ) นอกจากนี้ การหามคาจะกระตุนใหมีการลักลอบตัดไมและจับสัตวมากกกวาการ
อนุญาตใหคาภายใตการควบคุม  เพราะราคาในตลาดมืด (กรณีหามคา) จะสูงมากๆ และมากกวา
ราคาในตลาดการคาที่ถูกกฎหมาย (กรณีควบคุมการคา) 64 และการลักลอบที่เพ่ิมขึ้น ทําใหภาครัฐ
ตองเพ่ิมความเขมงวดมากขึ้น อันเปนการเพิ่มงบประมาณรายจาย อยางไรก็ดี ในบางประเทศใน

                                                        
64 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร ภายใตอุปสงคและอุปทานของงาชาง (หรือ นอแรด) การหามคาจะทําใหสวัสดิการของสังคมนอย
กวาการอนุญาตใหคาขายได สวัสดิการสังคมในที่น้ีหมายถึง สวัสดิการของผูบริโภค (consumer surplus) และสวัสดิการของ
ผูขาย (producer surplus)(รวมทั้งนายพรานและพอคา) โปรดอานรายละเอียดใน Bulte and van Kooten (1999) 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 59

ภูมิภาคแอฟริกา (เชน เคนยา แคเมอรูน กานา ตูนิเซีย เปนตน)  การหามคา สามารถทําให
ปริมาณการลักลอบ ลดลง จํานวนประชากรชางเพิ่มขึ้น [Bulte & Kooten, 1999:178] 65 

5.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยมีกฎหมายมากมายที่ปกปองคุมครองและ
อนุรักษทรัพยากรพืชและสัตว อีกทั้งยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากมายเชนกันในการกํากับดูแลการ
เคลื่อนยายและการนําเขาสงออกพืชและสัตว ดังน้ัน การเขารวมเปนสมาชิกของอนุสัญญานี้ ก็มิไดมี
ผลกระทบตอการบริหารจัดการภายในประเทศเทาใดนัก ยกเวนตองเพ่ิมความเขมงวดในการ
ตรวจสอบและจัดทําระบบใบอนุญาต (permit) ในการนําเขา  สงออก นําผาน (transit) และสงกลับ
ออกไป (re-export) ชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาใหเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาที่มีการ
ควบคุมและระบุไวในบัญชี ตามหลักเกณฑของสํานักเลขาธิการไซเตส66 รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เกี่ยวกับการนําเขาสงออกและนําผาน และจายเงินอุดหนุนใหแกสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ประมาณปละ 13,780 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

มาตรการการดําเนินงานภายในประเทศไทยที่ผานมา อาจกลาวไดวาประสบความสําเร็จ
พอสมควรในการควบคุมการลักลอบคาชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุไดอยางเปนระบบ
มากขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย แมวารัฐบาลไทยจะประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรประจําของหนวยงานตางๆ
และการขาดแคลนงบประมาณก็ตาม [อัษฎาพร ไกรพานนท และคณะ, 2546] 

แมวามาตรการการหามคาและการควบคุมการคาของอนุสัญญา CITES จะชวยใหการ
ลักลอบคาชนิดพันธุพืชและสัตวที่หวงหามตามบัญชีของอนุสัญญาลดลง แตเปนที่คาดการณไดวา 
ตลาดมืดในประเทศไทยก็ยังคงมีอยู ถาตราบใดความตองการชนิดพันธุพืชและสัตวเหลานี้ (ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ) ยังคงดํารงอยู รัฐบาลไทยสามารถควบคุมปริมาณการสงออกได (ดาน
อุปทาน หรือ supply) แตไมสามารถควบคุมความตองการ (ดานอุปสงค หรือ demand) ได  

                                                        
65 ในปจจุบันน้ี การคางาชางในตลาดถูกกฎหมายในภูมิภาคแอฟริกา ยังประสบปญหา ในการลดแรงจูงใจในการลักลอบฆาชาง
และตัดงาชาง เพราะ อุปทานงาชางที่ควบคุมโดยรัฐน้ัน ประกอบดวย งาชางเกาที่รัฐเก็บมาไดจากการจับผูกระทําผิด (กอนการ
อนุญาตคางาชางอยางถูกกฎหมาย) และ งาชางใหมที่มีการตัดมาขายอยางถูกกฎหมาย (ภายหลังอนุญาตใหคา) โดยมีความ
เชื่อวา การนําสินคาที่จับมาไดออกขาย จะเปนการทําใหราคาสินคาในตลาดลดลง และทําใหแรงจูงใจในการลักลอบลดลงดวย 
ในขณะที่อุปสงคประกอบดวย ผูซ้ือที่สนใจเรื่องการอนุรักษชางหรือแหลงที่มาของสินคา กับผูซ้ือที่ไมสนในเรื่องการฆาชางหรือ
แหลงท่ีมาของงานชาง [Fischer, 2004] จึงเกิดตลาดทวิลักษณ (dual market) ซ่ึงจะยากในการกํากับควบคุมการลักลอบ เพราะ
จากการศึกษาของ Fischer พบวา ถาผูซ้ือประเภทไมสนใจแหลงที่มาของงาชางมีจํานวนมากกวาผูซ้ือที่สนใจแหลงที่มาของงาชาง 
การลักลอบก็จะยังคงมีเพิ่มขึ้นตอไป 

66 มีชื่อเรียกวา TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) หรือที่เรียกวา WTMU (Wildlife Trade 
Monitoring Unit) 
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นอกจากนี้ การหามคาและควบคุมการคา ยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมของประชาชนหรือ
กลุมธุรกิจที่เคยดําเนินการคาขายชนิดพันธุพืชและสัตวเหลานี้มากอน กลาวคือ อาจตองเลิกกิจการ
และหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน (เชน การควบคุมการคากลวยไมสกุลรองเทานารีเม่ือป 2532 
ครั้งเม่ือที่ยังเปนกลวยไมหายากและยังไมมีการเพาะขยายพันธุ67 กรณีธุรกิจแกะสลักงาชาง 68 
การคางาชางที่ตายตามธรรมชาติและที่ตัดงาชางสวนปลายของชางเลี้ยงมาจําหนาย เม่ือป 2545 ) 
หรือ อาจตองเผชิญกับตนทุนที่สูงขึ้น หากยังคงดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมนี้อยู ตนทุนที่สูงขึ้นนี้มัก
เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการหลบหลีกเจาหนาที่ของรัฐและอาจรวมถึงสินบนตางๆดวย  อนึ่ง สําหรับ
ประเทศไทย การควบคุมการคางาชาง นอกจากจะสงผลกระทบตอกิจการแกะงาชางแลว ยังสงผล
ตอการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชางฝมือแกะสลักงาชาง ซึ่งนับวาเปนเปนงานศิลปะที่เปนที่
ยอมรับทั้งในราชสํานักและประชาชนทั่วไป 

อยางไรก็ดี ประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิกของอนุสัญญา CITES มากขึ้น 
ถาประเทศไทยสามารถเจรจาใหที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมประเภทของพืชและสัตว
ในบัญชีทั้งสาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การโยกยายรายชื่อชนิดพืชและสัตวจากบัญชี 1 ไปสูบัญชี 2 และ
จากบัญชี 2 ไปสูบัญชี 3 เพ่ือที่เปนประโยชนสําหรับประเทศไทยที่มีแหลงรายไดจากการสงออก
ชนิดพันธุพืชและสัตวเพ่ิมมากขึ้น ยกตัวอยางเชน เม่ือครั้งการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
ฯ ครั้งที่ 13 (ตุลาคม 2547) ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพนั้น ประเทศไทยไดสงขอเสนอเพื่อขอ
ปรับเปลี่ยนชนิดพันธุในบัญชี โดยเสนอให (ก) ยก “กลวยไมลูกผสม” “ไมตระกูลหยก (Euphorbia 
lacteal หรือ dragon bone tree)” และ “ไมตระกูลโปยเซียน (Euphobia milii หรือ crown of 
thorns)” ออกจากบัญชีที่ 2 ใหไปอยูในบัญชีที่ 3 (ข)ใหเลื่อนสถานภาพ “กลวยไมแวนดาฟามุย 
(Vanda coerulea)” จากบัญชีที่ 1 ไปอยูในบัญชีที่ 2 และ (ค) เลื่อนสถานภาพ “โลมาหัวบาตร
ครีบ” หรือที่เรียกกันวา “โลมาอิรวดี” จากบัญชีที่ 2 มาอยูในบัญชีที่ 1 และในที่สุด ประเทศภาคีมี
มติใหกลวยไมแวนดาฟามุย ออกจากบัญชีที่ 1 ไปอยูในบัญชีที่ 2และใหกลวยไมลูกผสม 4 ชนิด 
(ไดแก กลวยไมลูกผสมสกุลหวาย กลวยไมลูกผสมสกุลฟาแรนนอฟซิส (Phalaennopsis) กลวยไม
ลูกผสมสกุลแวนดา และกลวยไมลูกผสมสกุลซิมบิเดียม (Cymbidium)) อีกทั้ง ไมตระกูลหยกและ
โปยเซียน ยกออกจากบัญชี 2 69 ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการขยายพันธุกลวยไมพันธุไม
หยกและโปยเซียนเพื่อการสงออก นอกจากนี้ ในปจจุบัน เริ่มมีผูนิยมหรือใหความสนใจเรื่องการ
ปลูก “ไมกฤษณา” เพ่ือสกัดน้ํายางทําน้ําหอม ซึ่งพืชกฤษณานี้จัดอยูในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาฯ 
และเปนที่คาดวา อาจจะมีการขอเสนอเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปอยูในบัญชีที่ 3 ไดในอนาคต (ซึ่ง

                                                        
67 อางจากบทความของ ศ. ดร. ระพี สาคริก  ใน อําไพ หรคุณารักษ (2547) 
68ซ่ึงเคยมีคดีการจับกุมผูประกอบการคางาชางและธุรกิจแกะสลักงาชางที่ อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค เม่ือประมาณ
ธันวาคม 2545 [สมโภชน ศรีโกสามาตร, 2547] 

69 ทําใหการสงออกไมตองขออนุญาตแตตองมีจํานวนไมนอยกวา 20 ตน โดยมีลักษณะบงบอกชัดเจนวาเปนกลวยไมลูกผสม เชน 
ขนาดตนสม่ําเสมอ ไมมีดอก ตนสะอาด ไมมีรอย แมลงกัดแทะ และบรรจุในกลองหรือภาชนะอยางเรียบรอย 
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เปนพืชคุมครองประเภทหนึ่งของ พ.ร.บ. พันธุพืช)  ถาหากผูประกอบการของไทยสามารถ
ขยายพันธุและสามารถสกัดน้ําหอมไดจนคุมคาแกการลงทุนในเชิงพาณิชย  

เพ่ือใหการอนุรักษชนิดพันธุพืชและสัตวที่ใกลจะสูญพันธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภาครัฐจะตองสงเสริมระบบการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขมแข็ง (ทั้งประชาชน
ในทองที่และประชาชนทั่วไป รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรพืชและ
สัตว) ภาครัฐจะตองทําความเขาใจกับประชาชนที่อยูในพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยของชนิดพันธุพืชและ
สัตวเหลานี้ เพราะประชาชนในทองที่จะเปนแหลงขาวที่ดีและมีประสิทธิภาพ (ถูกตองแมนยําในการ
บงบอกสถานที่แหลงที่อยูอาศัยของชนิดพันธุพืชและสัตว) กวาเจาหนาที่ของรัฐ หากประชาชน
เหลานี้เขาใจถึงปรัชญาและเปาหมายของการอนุรักษพืชและสัตวแลว รวมทั้งชี้ใหเห็นประโยชนจาก
การอนุรักษชนิดพันธุพืชและสัตวเหลานี้ (เชนการอนุรักษกระทิง ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
เปนตน) การลักลอบตัด/ขุดตนไมหวงหามและการจับ/ฆาสัตวสงวนก็จะลดลงไปปริยาย อีกทั้งยัง
เปนการลดคาใชจายหรืองบประมาณของรัฐอีกดวย 

5.2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

แมวาประเทศไทยจะมีองคกรที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาแลวก็ตาม 
(คณะกรรมการไซเตสประจําประเทศไทย โดยมีกรมปาไมและกรมอุทยานฯ รับผิดชอบสัตวปา กรม
วิชาการเกษตรรับผิดชอบพืชปา และ กรมประมงรับผิดชอบสัตวนํ้า) แตการปฏิบัติงานระดับ
ระหวางประเทศจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายและหลายดาน เชน การสรางเครือขาย 
(network) ภายในกลุมประเทศอาเซียน หรือที่เรียกวา ASEAN Experts Group on CITES เปนตน 
ดวยเหตุน้ี การบริหารจัดการตามพันธกรณีของ CITES ประเทศไทยก็ยังตองอาศัยปจจัยสําคัญ 3 
ดานคือ  

(1)  การใหความชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน (Co-operation) ติดตามตรวจสอบ
การเคลื่อนยายพืชและสัตวปาระหวางหนวยงานภายในประเทศ และระหวางรัฐภาคีและประเทศ
เพ่ือนบานที่เปนเสนทางเคลื่อนยายพืชและสัตวปา เชน กลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง ตลอดจน ความ
รวมมือในการพิจารณาและสอบสวนคดีที่เกี่ยวของดวย 

(2)   การรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานภายในประเทศและระหวางรัฐภาคีอยาง
พรอมเพรียงและเทาเทียม (Co-ordination) ในการติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงวิชาการเพื่อ
ปรับปรุงระบบบัญชีรายชื่อพืชและสัตวปาของอนุสัญญาใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการกําหนดแนว
ปฏิบัติที่สอดคลองกัน (เชนบทลงโทษที่เหมือนกัน หรือ การกํากับดูแลที่มีระดับความเขมงวด
เทากัน เปนตน)  
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(3)   การสื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน (Communication) ในการจัดทําบัญชี
รายชื่อและในการตรวจสอบการเคลื่อนยายพืชและสัตวปาระหวางประเทศ รวมทั้งการแบงปนขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของใหรับทราบทั่วกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศ (เชน กรม
ศุลกากร กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน) รวมถึง
ประชาชนที่มีโอกาสใกลชิดกับแหลงพืชและสัตวปาคุมครองตามบัญชีรายชื่อชนิดพันธุพืชและสัตวปา
ใกลสูญพันธุของอนุสัญญา 

ประเทศไทยอาจตองดําเนินการศึกษาจัดเก็บขอมูลพันธุพืชและพันธุสัตวที่มีอยูในปจจุบันที่
มีโอกาสใกลจะสูญพันธุภายในประเทศ (แตอาจมีมากมายในประเทศอื่นๆ) เชน โลมา ฉลาม70 
พะยูน เตา-ภูเขาและเตาทะเล ปลาน้ําจืดและปลาทะเลที่หายาก (ปลาบึก จระเข หอยมือเสือ) 
ปะการัง นกบางชนิด  กลวยไม เพ่ือจักไดเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในบัญชีตางๆ 
ทั้งน้ีอาจจําเปนตองอาศัยความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดวย  
อยางไรก็ดี การจัดเก็บขอมูลนี้ จําเปนตองอาศัยงบประมาณและความรวมมือจากทั้งองคกร
ภายในประเทศและภายนอกประเทศดวย และตองอาศัยหลักวิชาการในการศึกษาความสําคัญของ
พืชและสัตวเหลน้ีที่มีตอเศรษฐกิจ (เชน การทองเที่ยว) และระบบนิเวศของประชาชนชาวไทย 
รวมถึงระบบนิเวศของประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

6. อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา หรือ อนุสัญญา RAMSAR  
อนุสัญญา Ramsar เปนขอตกลงระหวางรัฐบาลที่กําหนดกรอบการทํางานเพื่อความรวมมือ

ระหวางรัฐภาคีในการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าและใชประโยชนพ้ืนที่ชุม
นํ้าอยางชาญฉลาด (wise use) และอยางยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศและพื้นที่ชุมนํ้าที่หลายประเทศเปนเจาของและใชประโยชนรวมกัน ทั้งน้ีจะตองไมละเมิด
อํานาจอธิปไตยของรัฐภาคีซึ่งเปนเจาของพื้นที่ชุมนํ้า ปจจุบันมีสมาชิก 151 ประเทศ 

การบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ จําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆอยางนอย 5 ประการ
ไดแก (1) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้า ภาค
ประชาชนมักประกอบดวย เจาของที่ดินในบริเวณใกลเคียง นักพัฒนาที่ดินในชุมชน กลุมสตรี และ 
กลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน กลุมอนุรักษนกน้ํา เปนตน (2) การแบงปนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณในการพัฒนาแหลงพ้ืนที่ชุมนํ้าของทองที่ตางๆและของประเทศอื่นๆ (3) การกําหนด
มาตรการที่เขมงวดในการควบคุมกํากับดูแลพื้นที่ชุมนํ้ามิใหมีการบุกรุกทําลาย (4) การไดรับความ
ชวยเหลือดานเงินทุนและเทคนิค ในการควบคุมกํากับดูแลและพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้า และ (5) ความ
ชัดเจนของระบบสิทธิในแหลงนํ้าและสิทธิการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า 
                                                        
70 สหรัฐอเมริกาเคยพยายามที่จะนํา “ฉลาม” เขาไปในการประชุมประเทศภาคีครั้งที่ 9 (ค.ศ. 1994)  เก่ียวกับการคาฉลาม
ระหวางประเทศ จนกระทั่งการประชุมครั้งที่ 11 จึงมีการบรรจุ “ฉลาม” เขาไปในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาไซเตส [Daves and 
Nammack, 1998: 226] 
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กลาวคือ การกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและอยางยั่งยืนของ
พ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซาร (Ramsar site) น้ัน จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงและที่ใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้านั้น เชน การทําประมง
อยางไรจึงจะไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอพื้นที่ชุมนํ้า ทั้งในรูปของการทําลายระบบนิเวศและ
การจับปลามากเกินไปจนทําใหอัตราการเพิ่มของทรัพยากรประมงไมเพียงพอแกความตองการ
บริโภคในอนาคต (over-exploitation) เปนตน71 และตองสรางความเขาใจกับประชาชนเรือ่งสิทธิใน
แหลงนํ้าและพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร เน่ืองจากประชาชนบางสวนเกรงการถูกลิดรอนสิทธิ ในการใช
ทรัพยากรและที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซาร นอกจากนี้ ในกระบวนการการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า
ยังตองมีการวางแผนการใชที่ดินและการจัดการที่ดินในบริเวณใกลเคียงหรือในบริเวณที่อาจสงผล
กระทบตอการใชประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร รวมทั้งการติดตามประเมินผลตรวจสอบการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้าที่ขึ้นทะเบียนไวภายใตอนุสัญญาฯอยางสม่ําเสมอ กระบวนการอนุรักษน้ีจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอประเทศเจาของพื้นที่และประเทศที่ไดประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า ทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว  

ในปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีจํานวนพื้นที่ชุมนํ้าที่เปน Ramsar site รวมทั้งส้ิน 10 แหง (จาก
จํานวนพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารทั่วโลกทั้งส้ิน 1593 แหง) โดยพรุควนขี้เสียนในเขตหามลาสัตวปาทะเล
นอย จังหวัดพัทลุงเปนพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารแหงแรกของประเทศไทย เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 
2541(ค.ศ. 1998) ตอมาในป 2544-2545 ประเทศไทยเสนอพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารอีก 9 แหง 
(ตารางที่ 9) นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทยไดจําแนกพื้นที่ชุม
นํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติจํานวน 60 แหง และระดับชาติอีก 48 แหงดวย (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 9 รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําแรมซารในประเทศไทย 
ลําดับ ช่ือพื้นที่ จังหวัด วันที่จด 
948 พรุควนขี้เสียน เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย พัทลุง 13 พ.ค. 41 

1098 เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง  หนองคาย 5 ก.ค. 44 
1099 ดอนหอยหลอด  สมุทรสงคราม 5 ก.ค. 44 
1100 ปากแมน้ํากระบี่ กระบี่ 5 ก.ค. 44 
1101 เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย เชียงราย 5 ก.ค. 44 
1102 เขตรักษาพันธุสตัวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโตะแดง) นราธิวาส 5 ก.ค. 44 
1182 อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาลิบง-ปากน้ําตรัง ตรัง 14 ส.ค. 48 
1183 อุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมน้ํากระบุรี-ปากคลองกะเปอร  ระนอง 14 ส.ค. 48 
1184 อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง สุราษฎรธานี 14 ส.ค. 48 
1185 อุทยานแหงชาติอาวพังงา พังงา 14 ส.ค. 48 
ท่ีมา: www.ramsar.org 
                                                        
71  ตัวอยางเชน การศึกษาของประเทศศรีลังกา ของ Kontogianni et al. (2001) และ Wattage and Mardle (2005)  
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ตารางที่ 10 รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติและระดับชาติในประเทศไทย 

พื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติ พื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ 

ภาคเหนือ ไดแก แองเชียงแสน เชียงราย , หนองเล็ง
ทราย พะเยา, กวานพะเยา , ท่ีราบลุมน้ํายม , บึงสีไฟ 
พิจิตร , บึงบอระเพ็ด นครสวรรค , อุทยานฯดอยอิน
ทนนท, น.สาละวิน แมฮองสอน ถึง ตาก (8 แหง) 

ภาคเหนือ ไดแก พรุหญาทาตอน เชียงใหม, หนอง
หลวง เชียงราย, หนองฮาง เชียงราย, น.ปง, น.วัง, น.
ยม, น.นาน, น.กก, อุทยานฯแมยม, เขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง (10 แหง) 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ไดแก เขตหามลาฯ 
อางเก็บน้ําบางพระ  ชลบุรี, อุทยานฯแกงกระจาน 
เพชรบุร ี- ประจวบคีรีขันธ, แมน้ําแควนอย 
กาญจนบุรี, แมน้ําแควใหญ กาญจนบุรี, แมน้ําแม
กลอง กาญจนบุรี-ราชบุร-ีสมุทรสงคราม, ดอนหอย
หลอด สมุทรสงคราม, เขตหามลาฯวัดไผลอม และวัด
อัมพุวรา-ราม ปทุมธานี, ปากแมน้ําเวฬ ุตราด, 
อุทยานฯหมูเกาะชาง ตราด, อุทยานฯเขาแหลมหญา – 
หมูเกาะเสม็ด ระยอง, อุทยานฯเขาสามรอยยอด 
ประจวบคีรีขันธ, อุทยานฯเขาใหญ สระบุรี-
นครราชสีมา-ปราจีนบุรี-นครนายก (12 แหง) 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก ท่ีราบลุมภาค
กลาง (อาวไทยขึ้นไปตามแมน้ําเจาพระยาถึงชัยนาท), 
อาวไทย (ใตสุดของประจวบฯถึงใตสุดของตราด), น.
เจาพระยา, น.ปาสัก, น.ทาจีน, น.บางปะกง, น.
นครนายก, น.เพชรบุรี,  ทุงโพธิ์ทองหรือทุงคําหยาด 
อางทอง, เขตรักษาพันธุฯเขาสอยดาว  จันทบุรี, เขต
หามลาฯบึงฉวาก ชัยนาท-สุพรรณบุรี, อุทยานฯหาด
วนกร ประจวบฯ, เขตหามลาฯวัดตาลเอน อยุธยา, 
อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร,อุทยานฯเขาแหลม 
กาญจนบุรี, อุทยานฯทับลาน ปราจีนบุรี-นครราชสีมา, 
อุทยานฯปางสีดา สระแกว-ปราจีนบุรี, เขตรักษาพันธุฯ
สลักพระ กาญจนบุรี, เขตหามลาฯทุงใหญนเรศวร 
กาญจนบุรี-ตาก, เขตหามลาฯเขาเขียวเขา – ชมพู 
ชลบุรี, อาวคุงกระเบน จันทบุรี, เขตรักษาพันธุฯเขาอาง
ฤาไน (22 แหง) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก หนองหาน สกลนคร, 
หนองหานกุมภวาป อุดรธานี, บึงละหาน ชัยภูมิ, เขต
หามลาฯบึงโขงหลง หนองคาย, เขตหามลาฯอางเก็บน้ํา
หวยจรเขมาก บุรีรัมย, เขตหามลาฯอางเก็บน้ําหวย
ตลาด บุรีรัมย, เขตหามลาฯอางเก็บน้ําสนามบิน 
บุรีรัมย, แมน้ําโขง สวนที่ผานประเทศไทย, น.สงคราม 
(อุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม), ลําปราย
มาศ บุรีรัมย, ลําโดมใหญและเขตรักษาพันธุฯยอดโดม 
อุบลราชธานี, เขตรักษาพันธุฯภูเขียว ชัยภูมิ (12 
แหง) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดอนลําพัน 
มหาสารคาม, หนองกอมเกาะ หนองคาย,  หนองปลา
คูณ รอยเอ็ด, บึงเกลือ บอเกลือ รอยเอ็ด,  หนองสาม
หมื่น ชัยภูมิ, แกงละวา ขอนแกน, หวยเสือเตน 
ขอนแกน, ลุมน้ําโมงตอนลาง หนองคาย, เขตหามลาฯ
หัวคู อุดรธานี, แมน้ํามูลและบุงทามสุรินทร-ศรีสะเกษ
,  สบแมน้ํามูล – ช ีศรีสะเกษ-อุบลราชธานี, เขตหาม
ลาฯหนองแวง ชัยภูมิ (12 แหง) 
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ตารางที่ 10 รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติและระดับชาติในประเทศไทย (ตอ) 

พื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติ พื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ 

ภาคใต ไดแก อุทยานฯเขาสก สุราษฎรฯ, เขตหามลาฯ
ทะเลนอย (พัทลุง-สงขลา-นครศรีฯ), เขตหามลาฯ
ทะเลสาบสงขลา-พัทลุง, เขตหามลาฯหนองทุงทอง สุ
ราษฎรฯ, น.สายบุรี ปตตานี, เขตรักษาพันธุฯเฉลิม
พระเกียรติฯ (พรุโตะแดง) นราธิวาส, อุทยานฯแหลม
สน พังงา, อุทยานฯหมูเกาะสิมลัิน พังงา, อาวพังงา, 
อุทยานฯสริินาถ ภูเก็ต, อุทยานฯหาดนพรัตนธารา-
หมูเกาะพีพี กระบี่, อุทยานฯหาดเจาไหม ตรัง, เขต
หามลาฯหมูเกาะลิบง ตรัง, อุทยานฯทะเลบัน สตูล, 
อุทยานฯหมูเกาะตะรุ-เตา สตูล, อุทยานฯหมูเกาะ
อางทอง สุราษฎรธานี, อุทยานฯหมูเกาะลันตา กระบี่, 
อุทยานฯหมูเกาะสุรินทร พังงา, อาวทุงคา – อาวสว ี
ชุมพร, ปากแมน้ํากระบี่, ปากแมน้ําตรัง, ปากคลอง
กะเปอร ระนอง, ปาชายเลนปะเหลียน–ละงู ตรัง-สตูล, 
ปากแมน้ํากระบุรี ระนอง, อาวบานดอน สุราษฎรฯ,  
อาวปตตานี, อาวปากพนัง นครศรีธรรมราช, ชายฝง
ทะเลดานตะวันออก ของเกาะภูเก็ต  (29 แหง) 

ภาคใต ไดแก พรุคันธุลี สุราษฎรธานี-ชุมพร,  พรุไม
ขาว ภูเก็ต, เขตหามลาฯหนองปลักพระยาและเขาระยา
บังสา สตูล,  เกาะแตน สุราษฎรธานี (4 แหง) 

ท่ีมา: คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุมน้ําแหงประเทศไทย (www.onep.go.th/wetlandsthai) 

 

6.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

การเขาเปนสมาชิกภาคีของอนุสัญญาฯ มีตนทุนหรือผลเสียอยูบางอยางนอย 4 ประการ 
ไดแก  

(ก) การสนับสนุนเงินชวยเหลือแกอนุสัญญาฯ เปนจํานวนเงิน 7,659-8,615 ฟรังสวิสตอ
ปในชวงเวลาป 2549-2552 ตามสัดสวนของพื้นที่ชุมน้ําแรมซารของไทย ระดับการพัฒนาตาม
เกณฑของสหประชาชาติ และคาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
ดังที่ปรากฏในการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 9 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 ณ เมืองแคมพาลา 
ประเทศอูกานดา [www.ramsar.org]  

(ข) รัฐภาคีตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้าตามแนวทางของอนุสัญญาฯ ซึ่งน่ัน
หมายถึง ภาระคาใชจายในการจัดทําแผนรวมทั้งการกํากับดูแลและประเมินผลการใชประโยชนใน
พ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซาร และพื้นที่ชุมนํ้าอื่นๆที่มิไดเปน Ramsar site ดวย  
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(ค) เปนการเปดเผยสถานที่แหลงความหลากหลายทางชีวภาพใหแกสาธารณชนไดรับ
ทราบ ซึ่งหากยังไมมีมาตรการปกปองคุมครองอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้าอยางถูกตองและเหมาะสมแลว 
อาจทําใหเกิดการเขาถึงและแสวงหาผลประโยชนของประชาชนทั่วไป เชน การจับสัตวนํ้าและนก  
การทําลายสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน(แมวาพื้นที่ชุมนํ้าบางแหง
จะอยูในเขตหามลาสัตวปาก็ตาม ซึ่งกรมปาไมอาจไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงดวยขอจํากัดดาน
งบประมาณและบุคลากร) อนึ่ง ถาหากมีการพบวาพื้นที่ชุมนํ้า (ทั้งที่เปน และที่มิไดเปนพื้นที่ชุมนํ้า
แรมซาร) มีลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อประโยชนทางดานเภสัชศาสตร อาจจะ
เปนส่ิงจูงใจใหมีการแสวงหาประโยชนทางพาณิชยของภาคเอกชนได ซึ่งภาครัฐจะตองเขามากํากับ
ดูแลพื้นที่ชุมนํ้านั้นเปนกรณีพิเศษ เชน บึงโขงหลง กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด เปนตน และถาหาก
เปนเชนนั้นจริง การปฏิบัติของภาครัฐอาจจะเกิดความซับซอนกันระหวางแนวปฏิบัติของอนุสัญญา
แรมซารกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพได ซึ่งก็อาจจะเปนการเพิ่มตนทุนธุรกรรมที่ไม
จําเปนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

(ง) ชาวบานที่อยูอาศัยและทํามาหากินในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร จะตองมีการปรับตัว
และวิถีชีวิตใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร ซึ่งอาจสงผลดานลบตอชาวบาน เชน 
รายไดจากการประมงลดลง เปนตน อยางไรก็ดี ชาวบานก็อาจไดรับประโยชนในรูปแบบอื่นๆจาก
การใชประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารดังจะกลาวตอไป 

การเขารวมเปนสมาชิกของอนุสัญญาแรมซาร และการกําหนดเขตพื้นที่ชุมนํ้าเพื่อการ
อนุรักษตามอนุสัญญาแรมซารน้ี นับวาเปนผลดีหรือเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางนอย        
5 ประการ ไดแก 

(1) เปนผลดีตอระบบนิเวศและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนและของประเทศไทย 
เพราะพื้นที่ชุมนํ้าสวนใหญเปนแหลงสัตวนํ้าและเปนแหลงนํ้าที่สามารถนําไปใชเพ่ือการเพาะปลูก
หรือเลี้ยงสัตวนํ้าหรือใชเปนน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาในบริเวณใกลเคียงได  

(2) เขตพ้ืนที่ชุมนํ้ายังเปนแหลงศึกษาพันธุพืชและสัตวและเปนแหลงวิจัยในสภาพทาง
ธรรมชาติจริง (มิใชในหองปฏิบัติการหรือหองทดลองหรือในสวนสัตว)อันเปนประโยชนในทาง
วิชาการสาขาตางๆ  

(3) แหลงพ้ืนที่ชุมนํ้ายังสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนไดอีกดวย ซึ่งอาจเปนการสงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหแกชาวบานใน
ทองที่บริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร และในทองถ่ินอื่นที่ใกลเคียงกัน เชน การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอย(พรุควนขี้เสียน)ของจังหวัดตรัง เปนตน 

(4) ประเทศไทยยังสามารถขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนอนุรักษพ้ืนที่ชุม
นํ้า (Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use: SGF) ภายใตอนุสัญญาแรม
ซารได เชน ในป 2545 ไทยไดรับการสนับสนุนทางการเงินเปนจํานวน 40,000 ฟรังสวิสสําหรับ
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โครงการพัฒนาแผนการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
(Development of a management plan by local participation and production and active 
dissemination of awareness materials of the Ramsar Convention) โดยเนนการผลิตส่ือเพื่อการ
ใหความรูแกชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และในป 2548 ไทยก็ไดรับเงินทุนสนับสนุนใน
โครงการพัฒนาการใชนํ้าในบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน (Sustainable water use plan for Bung 
Boraphet) เปนเงินจํานวน 39,195 ฟรังสวิส  [สืบคนจาก www.ramsar.org.] 

(5) หากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานสามารถดําเนินการประสานงานและกําหนด
เขตพ้ืนที่ชุมนํ้าที่ใชประโยชนรวมกันไดสําเร็จ ประเทศเพื่อนบานที่มีพ้ืนที่ชุมนํ้าติดตอกันไดแก พมา 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งในปจจุบันนี้มีเพียงประเทศลาวเทานั้นที่ยังมิไดเปนสมาชิก
อนุสัญญาแรมซาร (ตารางที่11) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้าที่มีรอยตอระหวางประเทศนั้นจะมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ในปจจุบันนี้ พ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของ
ไทยจํานวน 2 แหง มีโอกาสในอนาคตที่จะเปนพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารที่มีรอยตอกับประเทศเพื่อนบาน 
คือ พ้ืนที่ชุมนํ้าแมนํ้าสาละวิน (ระยะทางตั้งแตจังหวัดแมฮองสอนถึงจังหวัดตาก) และ พ้ืนที่ชุมนํ้า
แมนํ้าโขงสวนที่ผานประเทศไทย (ระยะทางตั้งแตจังหวัดเชียงราย หนองคาย เลย มุกดาหาร 
นครพนม อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี) ดังน้ัน อาจจะทําใหปญหาความขัดแยงในการอนุรักษ
และการใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าระหวางประเทศลดลง72 ซึ่งในปจจุบันนี้แมวาพื้นที่ชุมนํ้าทั้งสอง
ดังกลาวจะยังมิไดเปนพื้นที่ชุมนํ้าแรมซาร แตก็เปนพันธกรณีของไทยที่จะตองดําเนินการวาง
แผนการพัฒนาและใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าอื่นๆ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ชุมนํ้าระหวางประเทศทั้งสองสายน้ํา
ดวย ดังเชน พ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซารสวนแมนํ้าโขงตอนเหนือของกัมพูชา (The Middle Stretches of the 
Mekong River North of Stoeng Treng) ซึ่งเปนบริเวณตอนใกลชายแดนลาว เม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก นํ้า
ในแหลงพ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซารของไทยคือ เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง (หนองคาย) จะไหลลงแมนํ้า
สงครามและแมนํ้าโขง ดังน้ัน การบริหารจัดการการใชนํ้าในลุมนํ้าโขงของจีน ไทยและลาวยอมสงผล
กระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารของกัมพูชา ดวยเหตุน้ี ความรวมมือระหวางประเทศในการบริหาร
จัดการพื้นที่ลุมนํ้าภายในประเทศไทยและกับประเทศเพื่อนบานจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือการ
พัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าอยางยั่งยืนในอนาคต 73  

 

                                                        
72 นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารที่เปนเขตรอยตอระหวางประเทศ หรือที่เรียกวา Transboundary Ramsar Sites ในหลาย
ประเทศ เชน Lake Prespa (Greece, Macedonia, Albania),  Morava/Dyje Floodplains (Austria, Slovakia, Czech Republic) 
และ Danube Delta/Lower Prut region (Romania, Ukraine, Moldova)  เปนตน 

73 ดังเชน โครงการ Mekong Wetland Biodiversity Conservation and Sustainable Use ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวาง 
UNDP  สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN-The World Conservation Union) คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (Mekong River 
Commission) กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) และภาครัฐจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีพื้นที่ชุมนํ้า 4 แหง 
คือ ลุมแมนํ้าสงคราม (ไทย) พื้นที่ชุมนํ้าแรมซารสตงึเตร็ง (กัมพูชา) Plain of Reeds (เวียดนาม) และ เขต Attapeu (ลาว) 
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ตารางที่ 11 สถานะภาพของประเทศเพื่อนบานในอนุสัญญาแรมซาร (ณ 10 เม.ย. 2549) 

ประเทศ เปนภาคีเมื่อ จํานวน 
(แหง) 

สถานที่พื้นที่แรมซาร ขนาดพื้นที่
(เฮกเตอร) 

เวียดนาม 20 ม.ค. 32 2  (1) Xuan Thuy Natural Wetland Reserve (ตอน
เหนือของประเทศ) และ (2) Bau Sau (Crocodile 
Lake) Wetlands and Seasonal Floodplains (ตอน
ใต) 

25,759 

จีน 31 ก.ค. 35 30 เชน Niao Dao (Bird Island), Mai Po Marshes and 
Inner Deep Bay, Dalai Lake National Nature 
Reserve, Inner Mongolia, Shankou Mangrove 
Nature Reserve, Zhaling Lake เปนตน 

2,937,454

ไทย 13 ก.ย. 41 10 ดูตารางที่ 9 ประกอบ 370,600 

กัมพูชา 23 พ.ย. 42 3  (1) Boeng Chhmar and Associated River System 
and Floodplain (ตอนกลางของประเทศ) (2) Koh 
Kapik and Associated Islets (ตะวันตก) และ (3) 
Middle Stretches of the Mekong River North of 
Stoeng Treng (ตอนเหนือ) 

54,600 

พมา 17 มี.ค. 48 1 Moyingyi Wetland Wildlife Sanctury (ตอนกลางของ
ประเทศ) 

256 

ท่ีมา: www.ramsar.org 

6.2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

เน่ืองดวยอนุสัญญาแรมซาร เกี่ยวของกับอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ (ไดแก อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยมรดกโลก อนุสัญญาวาดวยการตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย และ อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก) และ ตราบ
ใดที่พันธกรณีของอนุสัญญาแรมซารมิไดขัดกับอนุสัญญาอื่นๆ การปฏิบัติตามอนุสัญญาแรมซาร 
หรือการปฏิบัติตามอนุสัญญาอื่นดังกลาว ก็มิไดสรางความลําบากใจแกประเทศไทยที่เปนสมาชิก
ของอนุสัญญาเหลานี้ และคาดวารัฐบาลไทยมิไดมีตนทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นมากนัก (เชน ประเทศ
ไทยไมจําเปนตองจัดตั้งองคกรขึ้นใหม ไมตองออกกฎระเบียบใหม การโยกยายชุมชนออกจาก
บริเวณใกลพ้ืนที่ชุมนํ้าอาจมีนอยกรณี เปนตน) นอกจากตนทุนการบริหารจัดการเพื่อใหเปนไปตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาแรมซาร 
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มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารในประเทศไทย จําเปนตองอาศัย
เครื่องมือหลายอยางประกอบกัน อันไดแก กฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ ระบบสิทธิใน
เรื่องน้ําในพื้นที่ชุมนํ้าอาจตองมีความชัดเจนมากขึ้นและแตกตางจากระบบสิทธิในแหลงนํ้าทั่วไป 
(เพ่ือใหการควบคุมการใชพ้ืนที่ชุมนํ้าที่เปน Ramsar sites มีความเขมงวดกวาพื้นที่ชุมนํ้าทั่วไป) 
วัฒนธรรมของชุมชนที่ตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้า บรรทัดฐานของสังคมที่ใหคุณคาของพื้นที่ชุมนํ้า
และเขาใจเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดและอยางยั่งยืน การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมนํ้า ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุม
นํ้าตองมีมากขึ้น และ การรวมมือรวมใจและการประสานหรือแบงปนประโยชนรวมกันระหวางภาค
ประชาชนและภาครัฐ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน74  

 เพ่ือแสดงความตั้งใจจริงของการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้าที่ขึ้นทะเบียนภายใตอนุสัญญาแรมซาร
และพื้นที่ชุมนํ้าอื่นๆ รัฐบาลไทยจะตองสงเสริมการรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยพื้นที่ชุมนํ้าในทุกมิติทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งหา
ทางออกที่เปนแนวทางสายกลางในการพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้าใหเปนทั้งแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ
แหลงทํามาหากินหรือแหลงรายไดของประชาชนในทองที่ดวย และการศึกษาวิจัยนี้อาจจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานและระหวางประเทศอื่นๆที่มี
ประสบการณ (เชน ออสเตรเลีย) ทั้งน้ีอาจขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนอนุสัญญา หรอืขอรบัทนุ
จากหนวยงานของภาครัฐหรือเงินชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

แมวาคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าแหงประเทศไทย ภายใตคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ และสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สังกัดสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลางในการวางนโยบายและแผนการพัฒนา
พ้ืนที่ชุมนํ้าของประเทศ 75 ตลอดจนเผยแพรความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนของพื้นที่ชุมนํ้า ทั้งที่เปนมาตรการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาตแิละ
ระดับชาติ เพ่ือใหการอนุรักษและจัดการพื้นที่ชุมนํ้าอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกันในแต
ละหนวยงานที่เกี่ยวของ แตในทางปฏิบัติของชวงเวลาที่ผานมาพบวา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการจัดการพื้นที่ชุมนํ้านั้นมีอยูจํานวนมาก (เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหชาติฯ กรม
ชลประทาน กรมประมง ฯลฯ) 76 ซึ่งทําใหภาครัฐประสบปญหาการจัดตั้ง “องคกรเจาภาพ”        

                                                        
74 โปรดอานเพิ่มเติมจาก Hodge and McNally (2000) และ ในกรณีระบบสิทธิในทรัพยากรน้ําในพื้นที่ชุมนํ้าของเวียดนามและ
อินโดนีเซียใหอานเพิ่มเติมใน Adger and Luttrell (2000) 

75 และไดดําเนินโครงการสํารวจทําบัญชีรายชื่อ สถานภาพ และฐานขอมูลพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย (National Inventory of 
Natural Wetland in Thailand) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก สํานักงานความรวมมือเพื่อส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาแหงเดนมารก (DANCED) โดยมี วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อและสถานภาพของพื้นที่ชุมนํ้าของ
ประเทศไทย ทั้งพื้นที่ชุมนํ้าตามธรรมชาติ และที่ดัดแปลงขึ้น พรอมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นที่ชุมนํ้า 

76 หนวยงานของภาครัฐที่เก่ียวของไดแก กรมชลประทาน ซ่ึงเปนหนวยงานที่กํากับดูแลการจัดการน้ําในลุมนํ้าตางๆ กรมอุทยาน
แหชาติ สัตวปาและพันธุพืช ซ่ึงทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการใชประโยชนในพื้นที่อุทยาน กรมปาไม ซ่ึงกํากับดูแลเขตรักษา
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ในระดับการปฏิบัติการเพื่อการจัดการการใชประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารและพื้นที่ชุมนํ้าอื่นๆ 
ยกตัวอยางเชน พ้ืนที่ชุมนํ้าแรมซารพรุควนขี้เสียน เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ในปจจุบันนี้ ทาง
จังหวัดพัทลุงไดดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทะเลนอยนี้ 
ซึ่งเปนที่นาวิตกวา หนวยงานที่จะเปนหนวยงานหลัก (หรือเจาภาพ) ในการกํากับดูแลบํารุงรักษา
พ้ืนที่น้ีควรจะเปนหนวยงานใด ระหวาง จังหวัดพัทลุง หรือ กรมปาไม สวนพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารดอน
หอยหลอด และพื้นที่ชุมนํ้าแรมซารปากแมนํ้ากระบี่ หนวยงานใดหรือกลุมบุคคลใดควรจะเปน 
“เจาภาพ” ในการดําเนินการจัดการการใชประโยชนพ้ืนที่ของชุมชนในบริเวณใกลเคียง เปนตน 
ทั้งน้ี “เจาภาพ” จะตองมีภาระหนาที่ในการประสานงานและไกลเกลี่ยขอพิพาทในเรื่องการใช
ประโยชนและการบํารุงรักษาพ้ืนที่ชุมนํ้าใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

7. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก 
ภายใตกรอบ UN (World Heritage) 
เน่ืองจากความตระหนักถึงความสําคัญของ “แหลงมรดกธรรมชาติ” และ “แหลงมรดกทาง

วัฒนธรรม” อนุสัญญามรดกโลกจึงมีเปาหมายที่จะสงเสริมการอนุรักษแหลงมรดกทั้งสองประเภท 
โดยถือหลักวา แหลงมรดกโลกนี้เปนสมบัติของมนุษยชาติรวมกัน (common property or common 
heritage of mankind) และทุกคนสามารถเขาถึงแหลงมรดกนี้ได ดังน้ัน จึงควรสงเสริมการอนุรักษ
ดวยการขึ้นทะเบียนเปน “มรดกโลก” ใหเปนที่ยอมรับและรับทราบโดยทั่วกันและใหเงินทุน
สนับสนุนผานกองทุนมรดกโลกและแนวทางการบริหารจัดการ (operational guideline) รวมทั้ง
ความชวยเหลือดานเทคนิคอื่นๆ  

อนึ่ง การอนุรักษคุมครอง “แหลงมรดกธรรมชาติ” อาจมีเปาหมายเดียวกับการอนุรักษ
คุมครองแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามรดก
โลก กับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพยอมไมขัดแยงกัน กลับ
สงเสริมซึ่งกันและกัน สําหรับประเทศไทย “แหลงมรดกธรรมชาติ” คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ใหญนเรศวร-หวยขาแขง และ เขตผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ เปนแหลงที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพคอนขางมากแหงหน่ึงของประเทศไทย (ตารางที่ 12) สวนการอนุรักษคุมครอง “แหลง
มรดกทางวัฒนธรรม” ของประเทศไทยนั้น (ไดแก อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และ อุทยาน
ประวัติศาสตรอยุธยา และแหลงโบราณคดีบานเชียง) มักเปนการเนนความสําคัญทางประวตัศิาสตร
ของประเทศและของโลก การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไดสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรของคน
ไทยและเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยดวย (ตารางที่ 12) 

                                                                                                                                                                      
พันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา กรมประมง ที่กํากับการจักปลาในพื้นที่ประมงน้ําจืดและน้ําเค็ม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ที่กํากับและดูแลการใชทรัพยากรทางทะเล และหนวยงานระดับจังหวัดในทองที่ ที่เก่ียวของกับการใชประโยชนในพื้นที่ 
(เชน การจัดการจราจรในแมนํ้า การจัดเก็บขยะในคลอง-บึง) ตลอดจนกลุมบุคคลระดับการนโยบายที่เก่ียวของ (เชน 
คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า คณะกรรมการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา คณะกรรมการพัฒนาลุมนํ้าโขง ฯลฯ) 
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ตารางที่ 12 แหลงมรดกโลกของประเทศไทย  
ป แหลงมรดกโลก ลักษณะพิเศษ 

อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย –ศรีสัชนาลัย-
กําแพงเพชร 

มีซากของโบราณวัตถุท่ีแสดงถึงความเปนเอกลักษณ ซ่ึงมีความเปนเลิศ
ในดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการ
สรางสรรคของคนไทยในอดีต และเปนประจักษพยานถึงความรุงเรืองของ
อายธรรมในอดีต  

อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา 

เปนประจักษพยานถึงความรุงเรืองของอารยธรรมในอดีต 

2534 

เขตรักษาพันธุสตัวปา
ทุงใหญนเรศวร-หวย
ขาแขง จ. อุทัยธาน ี
 

มีความดีเดนเปนเลิศในดานวิวัฒนาการทางชีวภาพ-ชีวาลัยเปนพิเศษ
ของโลกฯ เปนแหลงธรรมชาติพิเศษที่เปน ตนน้ําที่สําคัญหลายสายของ
ไทย มีปาไมนานาชนิด ประกอบดวยเทือกเขา เนินเขา ตลอดจนทุงหญา 
ซ่ึงมีคุณคาในดานวิทยาศาสตร มีความงดงามทางธรรมชาติท่ีหาไดยาก
ท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก และเปนแหลงพันธุกรรมของพืชและสัตวหลากชนิด 
โดยมีสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุถึง 28 ชนิด เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 15 
ชนิด นก 9 ชนิด และสตัวเล้ือยคลานอีก 4 ชนิด  

2535 แหลงโบราณคดีบาน
เชียง จ.อุดรธานี 

เปนประจักษพยานถึงความรุงเรืองของอารยธรรมในอดีต  

2548 เขตผืนปาดงพญาเย็น-
เขาใหญ (นครนายก 
นครราชสีมา สระบุรี
ปราจีนบุรี สระแกว 
และบุรีรัมย) 

ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ เปนผืนปาอนุรักษเชิงระบบนิเวศ ท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสัตวปา มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มี
เนื้อที่ประมาณ 3,845,000 ไร หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวยอุทยานแหงชาติ 4 แหง (เขาใหญ ทับลาน ปางสีดา และ 
ตาพระยา) และเขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง (ดงใหญ) 

ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติ พืช และสัตวปา และ กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 

7.1. Cost & Benefit ในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

การขึ้นทะเบียนแหลงมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร)ของประเทศ
ไทยไดนําผลประโยชนมาสูประเทศไทยคอนขางมาก ทั้งที่เปนตัวเงิน (รายไดจากการทองเที่ยว
เพ่ิมขึ้น ทั้งจากชาวไทยและชาวตางชาติ) และที่ไมเปนตัวเงิน (การตื่นตัวและปลุกจิตสํานึกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม) แตทั้งน้ี หากประชาชนเห็นประโยชนดานเศรษฐกิจมากจนเกินไป 
(ตองการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว) อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการอนุรักษกับการ
ทองเที่ยวได ถาหากการบริหารจัดการมีขีดจํากัดในการควบคุมกิจกรรมการทองเที่ยว ยกตัวอยาง
เชน จํานวนนักทองเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวของในเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามี
เพ่ิมมากขึ้น จนอาจทําใหสภาพแวดลอมของความเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม (บรรยากาศความ
เงียบสงบ และความสะอาด) อาจเสื่อมลง หรือกรณีจํานวนนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญที่มี
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มากขึ้น จนกอใหเกิดเสียงดังเปนที่รบกวนสัตวปาทั้งในยามกลางวันและกลางคืน สวนแหลงมรดก
โลกอื่นในประเทศนั้น ยังไมประสบปญหาดังกลาวเนื่องจากตนทุนในการเดินทางของนักทองเที่ยวสงู 
(วัดจากระยะทางและความยากลําบาก) เม่ือเทียบกับแหลงมรดกโลกทั้งสองแหงที่กลาวมา  

นอกจากนี้ การบริหารจัดการแหลงมรดกโลก อาจสรางความขัดแยงระหวางชุมชนในทองที่
ที่อาศัยอยูดั้งเดิม กับ หนวยงานของรัฐที่ดําเนินการอนุรักษแหลงมรดกโลก หากไมมีการ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหตรงกันอยางถองแทและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
ยกตัวอยางใหเห็น 3 กรณีคือ 

(1)  กอนที่จะมีการจัดทําอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยานั้น ประชาชนสวนหนึ่ง
ไดเขาไปสรางที่อยูอาศัยบริเวณแหลงโบราณสถานเหลานั้น จนยากเกินกวาจะเห็นโบราณสถานได
จากการมองอยางผิวเผินภายนอก ตอมาเมื่อมีการจัดทําเขตอุทยานประวัติศาสตรฯ หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของจะตองยายประชาชนที่พํานักอาศัยในบริเวณน้ันออกจากพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงนี้
ยอมสงผลตอสวัสดิการของประชาชนกลุมดังกลาวไมมากก็นอย (แมวาจะมีการจายเงินคาชดเชยก็
ตาม)  

(2)  กรณีการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขงเปนแหลงมรดกโลก
น้ัน ไดสรางความขัดแยงระหวางชาวเขาหรือชาวบานที่พํานักอาศัยในเขตปาผืนนั้น เพราะมไิดมีสวน
รวมในการกําหนดคุณคาของมรดกโลกและอาจมีความเขาใจไมตรงกันกับทางหนวยงานราชการ 
เน่ืองดวยวิถีการทํามาหากินที่แตกตางจากเกษตรกรโดยทั่วไป และวิถีชีวิตของชุมชนก็มีความ
แตกตางดวย อยางไรก็ดี ความขัดแยงระหวางชาวบาน (ทั้งที่พํานักอาศัยในพื้นที่ปาและชาวบานที่
บริเวณใกลปาและทํามาหากินโดยการเก็บของในปาขาย) กับหนวยราชการที่กํากับดูแลพื้นที่ปาและ
เขตรักษาพันธุสัตวเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว นอกจากนี้ ความขัดแยงดังกลาวอาจเกิดจากการที่สัตว
ปาเขามาทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบาน จนชาวบานตองทํารายสัตวเปนการตอบโตและ
ตักเตือน  

(3)  กรณีการกําหนดเขตผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญเปนแหลงมรดกโลกนั้น ไดเกิดกระแส
ความขัดแยงระหวางหนวยงานของภาครัฐ กลาวคือ ในปจจุบันนี้ พ้ืนที่ปาบริเวณน้ีไดถูกคุกคามจาก
ประชาชนที่สัญจรไปมาตามเสนทางหลวงตางๆที่อยูรายลอมและผากลางผืนปา (เชน ทางหลวง
หมายเลข 304 กบินทรบุรี-ปกธงชัย ที่เกิดจากนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสตเม่ือประมาณ 
40 ปมาแลว และไดกลายเปนเสนทางหลักในการติดตอกันระหวางภูมิภาคตะวันออกกบัภาคอสีาน) 
นอกจากนี้ รัฐบาลไดมีดําริใหมีการสรางเขื่อนเก็บน้ํา 2 แหงในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพ่ือ
เปนแหลงนํ้าสําหรับเขตอุตสาหกรรมและเมืองในจังหวัดใกลเคียงและเปนการปองกันน้ําทวมดวย 
โครงการสรางเขื่อนนี้มีแนวโนมวาจะเปนการทําลาย “เสนทางผาน” ของสัตวปาหลายชนิด ดังน้ัน 
การรณรงครักษาผืนปาขนาดใหญอยางดงพญาเย็น-เขาใหญ เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้น อาจจะไมประสบความสําเร็จตามเจตนารมณเดิมก็ได 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 73

7.2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทย 

นอกจากการสรางจิตสํานึกเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและอนุรักษสถานที่
ประวัติศาสตรแลว ภาครัฐควรตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงและ
ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง รวมทั้งประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกําหนดพื้นที่ให
เปนแหลงมรดกโลก เชน การถายทอดความเขาใจและหลักการอนุรักษสัตวปาของประชาชนที่พํานัก
อาศัยและทํามาหากินในพื้นที่บริเวณเขตปา ใหชวยกันดูแลและอยูรวมกันกับสัตวปาไดอยางสันติสุข 
เชน การลอมรั้วไฟฟาเปนแนวเขตปา เพ่ือมิใหสัตวปาเดินเขาเขตพื้นที่เกษตรของชาวบาน ดังกรณี
ของเขาแผงมา อุทยานแหงชาติเขาใหญเพ่ืออนุรักษกระทิง เปนตน 

ในปจจุบัน (2548) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก และกอง
อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไดจัดทําบัญชีรายชื่อเบื้องตนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม (22 แหง)และทางธรรมชาติ 
(7 แหง) เพ่ือเตรียมเสนอเปน “แหลงมรดกโลก” เพ่ิมเติมตอไป เชน ปราสาทหินพนมรุง-ปราสาท
เมืองต่ํา (บุรีรัมย) อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท (อุดรธานี) อุทยานแหงชาติภูกระดึง (เลย) 
อุทยานแหงชาติฝงทะเลอันดามัน (บริเวณตั้งแตหมูเกาะสุรินทร-สิมิรัน จนถึงเกาะตะรุเตา) ฯลฯ 
น้ัน นาจะเปนผลดีตอประเทศไทย อยางนอย 4 ประการ ไดแก (1) สรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทย
ที่เปนแหลงอารยธรรมอันเกาแก และเปนแหลงธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การ
ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการอนุรักษและบูรณะแหลงมรดกโลก อันเปนการชวยประหยัดงบประมาณ
แผนดิน (3) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเปนการสรางรายไดใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินจากการทองเที่ยวของชาวไทยและชาวตางชาติ และ (4) เปนการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษแหลงประวัติศาสตรและแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

อยางไรก็ดี การสงเสริมการทองเที่ยว (การหลั่งไหลของนักทองเที่ยว)ในบริเวณสถานที่
แหลงมรดกโลก อาจกอใหเกิดปญหาอยางนอย 3 ประการ ไดแก (ก) ปญหาการจัดการเรื่องการ
คมนาคมขนสงที่ไมทําลายสภาพพื้นที่ดั้งเดิม รวมทั้ง การดํารงชีพของชุมชนทองถ่ิน (เชน ไม
กอสรางถนนขนาดใหญเกินไป ไมควรสรางกระเชาลอยฟา ไมควรโยกยายชุมชนมากเกินความ
จําเปน เปนตน) (ข) ปญหาระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ําประปา ไฟฟา การขนสง ระบบน้ําทิ้ง 
การกําจัดขยะ) ที่ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวและชุมชนที่ขยายตัว [ม่ิงสรรพ ขาว
สอาด, 2548] และ (ค) ปญหาการกระจุกตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน โรงแรม ภัตตาคาร จนเกิด
ความแออัด และการกระจุกของชุมชนที่อาจทําลายสถานที่แหลงมรดกโลกทั้งทางตรงและทางออม   
ดังน้ัน ภาครัฐตองเตรียมการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในระยะยาวและอยางรอบคอบครบทุกมิติ 
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ความสงทาย 
เน่ืองดวยปญหาการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใดๆ ได

กลายเปนปญหาระดับโลกแลว เชน ปญหาโลกรอนขึ้น ปญหาการทําลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปญหาการเคลื่อนยายกากของเสียอันตรายขามแดน เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้จะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว  ดังน้ัน การแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางนานาประเทศและเครื่องมือหรือกลไกหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชมาตรการที่
เกี่ยวของกับการคา (เชน การจํากัดปริมาณการคา การหามคา และ การกําหนดระเบียบทาง
การคา) และมาตรการทางการเงินและเทคนิค (เชน การใหเงินสนับสนุน และการแบงปน
ผลประโยชน) ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาว เพราะประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายมีความ
เชื่อวา การใชมาตรการทางการคาและกลไกทางการเงิน นาจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผล 
(effectiveness) มากกวาเครื่องมือชนิดอื่น 

ยกตัวอยางเชน อนุสัญญาบาเซลใชมาตรการกําหนดกฎระเบียบในการเคลื่อนยายของเสีย
อันตราย (เชน การแจงลวงหนา การยินยอมของประเทศผูรับเขา ฯลฯ) และการหามสงออกของเสีย
อันตรายจากกลุมประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือคุมครองและปองกันอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนา สวนอนุสัญญา UNFCCC และ พิธีสารเกียวโตใชมาตรการดาน
การเงินและการคาคารบอนเครดิต เพ่ือจูงใจใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศกําลัง
พัฒนา สําหรับอนุสัญญา CBD ใชมาตรการทางการเงินในการแบงปนผลประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศกําลังพัฒนา และมาตรการดานกฎระเบียบเพื่อคุมครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม ในกรณีอนุสัญญา CITES ใชมาตรการหามสงออกสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญ
พันธุหรือหายาก และมาตรการดานกฎระเบียบเพื่อควบคุมการคาสัตวปาและพืชปาบางชนิด และ 
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก กับ อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุม
นํ้าแรมซารใชมาตรการทางการเงินและเทคนิคในการสงเสริมการปกปองคุมครองและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

สําหรับประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีของอนุสัญญาเหลานี้ ยอมไดรับทั้งผลดีและผลเสีย 
แตก็อาจกลาวไดวา โดยสรุปแลว ประเทศไทยนาจะไดรับผลดีมากกวาผลเสีย ทั้งน้ี ผลด ี
ประกอบดวย การคุมครองและปกปองคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยจากการเคลื่อนยายและ
กําจัดของเสียอันตราย การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ทั้งในเรื่องของการอนุรักษพ้ืนที่ปาที่
เปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงนํ้าสําคัญระดับประเทศและนานาชาติ) การลด
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่สงผลกระทบตอภาคเกษตรของไทย และการแบงปน
ผลประโยชนระหวางภาคธุรกิจที่แสวงหากําไรจากทรัพยากรพันธุกรรมกับประชาชนหรือภาครัฐที่
เปนเจาของแหลงคนพบทรัพยากรพันธุกรรมหรือเจาของทรัพยสินทางปญญา สวนผลเสียตอ
ประเทศไทย ไดแก การจัดสรรหรือจัดหาทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรของภาครัฐเพ่ือปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญา การปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับสินคาหรือผลิตภัณฑของ
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อนุสัญญา (เชน เศษเหลือใชหรือของเสียอันตราย การผลิตสินคาที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก ธุรกิจ
ดานเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ธุรกิจการคาสัตวปา
และพืชปา) การปรับตัวของประชาชนในการใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือพื้นที่ชุมนํ้าหรือแหลงมรดกโลก   

อยางไรก็ดี ประเทศไทย จําเปนตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับผลเสียที่กําลังจะเกิดขึ้น และ
เตรียมระบบเพื่อจัดการแบงสรรผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นดวย (ไมวาจะเปนดานการบริหาร
จัดการในภาครัฐและภาคประชาชน หรือดานกฎระเบียบรองรับตางๆ) รวมทั้ง กําหนดทาทีในการ
เจรจาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะทาทีในการตอรองกับประเทศพัฒนาแลวและการรวมมือกับ
ประเทศกําลังพัฒนาที่อาจเปนแนวรวมเดียวกันในการเจรจากับกลุมประเทศพัฒนาแลวใน
เวทีระดับโลก เชน โครงการ CDM ภายใตพิธีสารเกียวโต การปรับเปลี่ยนรายชื่อชนิดพันธุพืชปา
ภายใตอนุสัญญา CITES (จากหามสงออกเปนใหสงออกได) การเรียนรูระบบการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรมจากประเทศอื่นๆ เปนตน หากมิเชนนั้นแลว ประเทศ
ไทยอาจจะเผชิญกับ ผลเสียมากกวาผลดี ก็ได  
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บัญชีอักษรยอ 

 
ABS  Access and Benefit Sharing 

AIA  Advanced Informed Agreement 

BCH  Bio-safety Clearing House 
CBD  Convention on Biological Diversity 

CDM  Clean Development Mechanism 

CERs  Certificated Emission Reductions 

CHM  Clearing-House Mechanism 

COP  Conference of the Parties 

CITES  Convention on International Trade in Endangered Species 

DNA  Designated National Authority 

ET  Emission Trading 

GHG  Greenhouse Gases 
GMOs   Genetically Modified Organisms  
IPCC   Inter-governmental Panel on Climate Change 

JI  Joint Implementation 

LMOs  Living Modified Organisms 

LULUCF  Land Use, Land Use Change and Forestry 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

PIC  Prior Informed Consent 

PPMs  Production and Process Methods 

SMEs  Small and Medium Entrepreneurs 

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 

WTO  World Trade Organization 
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