ฤๅ AJCEP จะทําใหประเทศไทยเปนแหลงระบายขยะ (พิษ)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดจัดงานสัมมนาเวทีสาธารณะ ความ
ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ที่โรงแรมอมารีวอเตอรเกท (ประตูน้ํา) ผูเขารวมสัมมนาสวน
ใหญพอใจกับการจัดงานสัมมนา อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องขยะพิษซึ่งเคยถูกหยิบยกขึ้นมา
วิพากษวจิ ารณโดยภาคประชาสังคมและสิ่งแวดลอมใน JTEPA ก็ยังคงเปนประเด็นทีห่ ยิบยกมา
ถกเถียงกันตอใน AJCEP
ประเด็นขยะพิษที่กลุมผูคัดคานไดนํามาเผยแพรใน www.ftawatch.org ไดอางถึงรายงานของ
ประเทศญี่ปุนเรื่อง Networking International Recycling Zones in Asia จัดทําโดย Institute for
Global Environmental Strategies (IGES) ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน ในรายงานระบุวา
จะมีการจัดตั้งเขตพิเศษเพื่อการสงออกและนําเขาขยะรีไซเคิลอยางเสรีในเอเชีย โดยทุกประเทศจะมี
เขตขยะรีไซเคิล ที่ประเทศตางๆ อาจทําการซื้อขายหรือนําไปรีไซเคิลในอีกประเทศหนึ่งได โดย
กิจกรรมตางๆจะกระทําไดเฉพาะในเขตขยะรีไซเคิลของแตละประเทศเทานั้น
(ดูภาพตัวอยาง
ประกอบ) ซึ่งถาพิจารณาอยางผิวเผิน จะพบวาเปนความคิดที่ดี เพราะไมเพียงแตจะไมกอใหเกิด
มลพิษแลว ยังมีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
ตัวอยางหวงโซการรีไซเคิลขยะตามแผนการของ IGES
ขยะรีไซเคิล เชน แบตเตอรี่
ถุงพลาสติก เศษเหล็ก จาก
จีน เวียดนาม อินเดีย

แยกขยะ โดย
ไทย พมา ลาว
กัมพูชา

รีไซเคิล โดย
ญี่ปุน ไตหวัน
เกาหลี

ประเทศตางๆ
รับซื้อไปผลิต
เปนสินคาใหม

อยางไรก็ตาม กลุมที่ไมเห็นดวย/คัดคาน ยังมีมุมมองที่แตกตางออกไปอีก โดยอางวา
แนวทางดังกลาวมีนัยแอบแฝง หรือวาระซอนเรน (Hidden Agenda) กลาวคือ เขตขยะดังกลาวจะ
เปนที่รองรับขยะและของเสียจากญี่ปุนซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนการกําจัดขยะใน
ญี่ปุนสูงมาก ขยะทั้งรีไซเคิลไดและไมได (รวมถึงขยะพิษ) จะลนออกนอกเขตขยะรีไซเคิล ในที่สุด
ก็จะทําใหประเทศไทยเปนแหลงรองรับขยะจากญี่ปุน กลุมคัดคานการทํา FTA ไทย-ญี่ปุนจึง
เชื่อมโยงประเด็นการทํา FTA ระหวางไทยกับญี่ปุนวา เปนบันไดขั้นที่หนึ่งของญี่ปุนในการปูทาง
ไปสูแผนการรีไซเคิลขยะดังกลาว โดยมีจุดเริ่มตนที่การลดอัตราภาษีขยะกอน
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ตอประเด็นดังกลาว ผูแทนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศชี้แจงวา การลดอัตราภาษี
ดังกลาวไมมีนัยสําคัญ/ความหมายเลย เพราะการนําเขาขยะมีพิษขัดกับอนุสัญญาบาเซล หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ แมวามีการลดอัตราภาษีขยะแลวก็ยังนําเขาไมได ถากรมศุลกากรไมอนุญาตให
นําเขา (เพราะขัดตอ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2546) การลดอัตราภาษีขยะเปนเพียงเทคนิคในการ
เจรจาเทานั้น1 แตทางกลุมผูคัดคานก็ยังไมเชื่อเชนนั้น โดยอางถึง ความตกลง ใน JTEPA ขอที่ 10
วรรค 3 ซึ่งระบุวา ในกรณีที่เกิดปญหาความขัดแยงระหวางอนุสัญญาบาเซลกับความตกลง WTO
ใหความตกลง WTO มีผลใชบังคับเหนือกวา โดยที่ความตกลงของ WTO มุงเนนประเด็นไมใหมี
การกีดกันทางการคา
โดยสรุป กลุมผูคัดคานยังคงเห็นวา การทํา JTEPA หรือ AJCEP เปนแผนเริ่มตนที่จะ
นําไปสูแผนการใหญของญี่ปุนในการสรางที่ทิ้งขยะแหงใหม ซึ่งในทายที่สุด ไทยจะตองยอมให
ญี่ปุนเอาขยะเขามา เมื่อพิจารณาความเห็นของกลุมผูคัดคานแลว จะใหเห็นวา ปญหาหลักที่ยังเปน
ขอกังวลของกลุมผูคัดคานมี 3 ประเด็นที่ทางการไทยจักตองใหความกระจาง คือ
(1) ญี่ปุนตองการไทยเปนที่ทิ้งขยะจริงหรือไม?
(2) ความตกลงภายใตกรอบ WTO จะมีผลเหนือกวาอนุสัญญาบาเซลจริงหรือไม? และ
(3) ในทางปฏิบัตหิ นวยงานที่รบั ผิดชอบของไทยมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ลักลอบนําเขาขยะพิษจากญีป่ ุนหรือไม?
สําหรับคําถามขอแรก หากพิจารณาจากขอมูลของ IGES ที่ทําวิจัยที่มุงเนนในเรื่องที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ก็นาจะหาแนวทางในการรีไซเคิลขยะใหไดผลดีมากที่สุดเทาที่จะทําได ไม
นาจะเกี่ยวกับการใชไทยเปนที่ทิ้งขยะ อยางไรก็ดี จากขอมูลดังกลาว ยังไมมีเครื่องบงชี้ที่ชัดเจนวา
ตองการไทยเปนที่ทิ้งขยะหรือไม? เพียงแตยังเปนขอสังเกตที่เปนกังวลของกลุมที่เห็นวาไทยอาจ
ตองระมัดระวังประเด็นนี้เปนพิเศษ
สําหรับคําถามขอที่ 2 จากการสัมภาษณ รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต2 ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ สรุปไดวา 1) ความตกลงภายใตกรอบ WTO ไมไดระบุประเด็นสิ่งแวดลอมให
ชัดเจน ฉะนั้น จึงไมอาจตีความหมายไดวา ประเทศคูภาคี FTA จะอางความตกลง WTO เพื่อเอา
ขยะพิษเขาไปในอีกประเทศหนึ่งได 2) ในการเจรจา FTAs ระหวางประเทศที่เปนสมาชิก WTO อยู
แลว หากมีขอตกลงเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากความตกลง WTO ก็สามารถกระทําไดภายในกรอบที่
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ในการเจรจาแตละครั้งจะมีการกําหนดวาแตละฝายตองลดภาษีลงกี่เปอรเซ็นตในกี่รายการสินคาการรวมสินคาที่หามนําเขาเขาไป
ในกลุมที่ลดจึงเปนเทคนิคในการเจรจาแบบหนึ่ง
2
รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต อาจารยประจําภาคกฎหมายระหวางประเทศ คณะนิติศาสตรจุฬาฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายการคา
ระหวางประเทศของประเทศไทย
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กํ า หนดไว ใ น WTO การอ า งอนุ สั ญ ญาบาเซลในการห า มนํ า เข า ขยะพิ ษ จึ ง สามารถกระทํ า ได
โดยเฉพาะการหามสินคาตองหามประเภทนี้ไมใชเรื่องผิดปกติ ยกตัวอยางเชน กรณีเกิดโรควัวบา
หรือ ไขหวัดนก ทุกประเทศมีสิทธิที่จะหามนําเขาสินคาดังกลาว เพราะเปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่ง
ไมมีประเทศไหนจะมีสิทธิ หรือ ดันทุรังพอจะไปรองทุกข/กลาวโทษ/ฟองศาลวา ถูกกีดกันทาง
การคา กรณีขยะพิษก็เชนเดียวกัน กลาวคือ หากมีการพิสูจนยืนยันทางวิทยาศาสตรวาเปนอันตรายก็
สามารถหามไมใหเขามาได สรุปก็คือ เรื่องของความปลอดภัยเปนกฏและเปนสิทธิสากลของทุก
ประเทศในการจะปกปองตนเองอยูแลว แตตองมีหลักฐานยืนยันวาเปนอันตรายจริง และปฏิบัติกับ
ทุกประทศอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น ในทางกฏหมายจึงไมเปนปญหา แตทางปฏิบัติอาจมีปญหา
จากความพยายามลักลอบนําเขา
ปญหาขอที่ 3 ตองยอมรับวาระบบการตรวจสอบปองกันของไทยอาจยังดอยกวาประเทศ
สหรัฐฯ ญี่ปุน หรือ ยุโรป แนวทางแกไขในเบื้องตนจึงมี 2 แนวทาง ไดแก 1) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ และ 2) เมื่อความสามารถในการปองกันของไทยดอยกวาประเทศเหลานี้ บทลงโทษ
ผูละเมิดจึงตองกําหนดใหหนักกวาเพื่อปองปรามผูลักลอบที่อาจจะหลุดรอดสายตาของเจาหนาที่
ทางการไปได ดังแสดงในกลองขางลาง
ตัวอยางสูตรในการคํานวณคาปรับที่เหมาะสม
กําหนดให C1 = ตนทุนในการกําจัดขยะอยางถูกตอง, C2= ตนทุนในการลักลอบสงออกขยะ, Ea = ความ
นาจะเปนในการถูกจับไดวาลักลอบนําเขาขยะ, En = 1 – Ea = ความนาจะเปนในการไมถูกจับ และ F =
คาปรับจากการลักลอบนําเขาขยะ
ดังนั้น
ผลประโยชนจากการลักลอบนําเขาขยะ = En (C1-C2) – Ea(F)
นั่นคือ จะลักลอบสงออกขยะตอเมื่อ
En (C1-C2 ) > Ea (F)
ดังนั้น จึงควรเรียกคาปรับที่สูงขึ้นเพื่อให
En (C1-C2) < Ea(F) มากพอ
หมายเหตุ: Ea และ En ประมาณคราวๆไดจากขอมูลการจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษตอขอมูลจํานวนขยะที่
พบ ซึ่งการคํานวณคาปรับตามวิธีนี้จะลดความจูงใจในการฝาฝนของผูประกอบการไดมากกวาการคํานวณ
ตามตนทุนทางสังคม (Social Cost) ปกติ

อยางไรก็ตาม การเพิ่มคาปรับตามสูตรขางตนเปนเพียงความเห็นหนึ่ง ซึ่งก็ยังไมทราบวา
จะขัดดวยหลักกฎหมายหรือไม แตไมวาจะใชไดจริงหรือไม สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับก็ คือ กฏทาง
สังคมซึ่งมีอิทธิพลมากกวากฎหมายหลายเทา หากคนไทยตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม แลว
ชวยกันสอดสองดูแล ชวยกันสนับสนุนคนที่ทําถูกขจัด/กีดกันคนที่ทําผิด นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่
มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
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