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บทที่ 10
บทสรุปและขอเสนอแนะ

เนื่องจากการเจรจาการคารอบปจจุบันขององคการการคาโลก อันไดแกรอบโดฮา (Doha
Development Agenda) ไมสามารถบรรลุการเจรจาได เพราะมีขอขัดแยงมากมายระหวางประเทศสมาชิก
ปญหาเหลานี้ทําใหประเทศแกนหลักๆ ขององคการการคาโลก เห็นวาควรจะไปเจรจานอกกรอบพหุภาคี
ดังนั้นจึงเกิดการเจรจาหลากหลายรูปแบบท้ังความตกลงทวิภาคี ความตกลงเอฟทีเอ และความตกลงภูมิภาค
นิยม ซึ่งการดําเนินยุทธวิธีดังกลาวเปนแผนการแบงแยกและปกครอง (divide and conquer) ของประเทศ
ท่ีพัฒนาแลว เพ่ือสลายข้ัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังหลายๆ กลุมในองคการการคาโลก เชน กลุม 21 ของ
ประเทศกําลังพัฒนา การหันไปจับคูเจรจาเปนรายประเทศ จะทําใหการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศคู
คากระทําไดงายข้ึน มากกวาการวิธีเจรจาในกรอบพหุภาคี

เชื่อไดวาในท่ีสุด พันธกรณีการคาการลงทุนระหวางประเทศท่ีกําหนดข้ึนภายใตความตกลงนอก
องคการการคาโลกเหลานั้น จะถูกผนวกเขาสูระบบพหุภาคีในท่ีสุด ประเด็นท่ีตองคิดคือการเจรจาแบบนี้จะ
มีผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทยอยางไร ซึ่งการเจรจานอกกรอบความตกลงพหุ
ภาคีดังเชนความตกลงทีพีพีนี้ อาจจะไมเปนประโยชนตอประเทศไทยเลย เพราะประเทศคูเจรจาท่ีเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เปนประเทศคูคาท่ีมีอํานาจตอรองสูงกวาไทยมาก ประเทศเหลานั้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย ทาท่ี รวมท้ังกําหนดขอเสนอใดท่ีไทยไมอาจปฏิเสธได

ความตกลงทีพีพีมีการเจรจามาแลวท้ังสิ้น 19 รอบ และยังไมมีแนวโนมวาจะสามารถสรุปการเจรจา
เปนท่ียุติได โดยประเด็นท่ีทําใหการเจรจาไมอาจไดขอสรุป ไดแก การคาสินคาเกษตร ทรัพยสินทางปญญา
และการลงทุน การเขารวมในความตกลงทีพีพียังไมความมาชัดเจนในทางกฎหมายในหลายประเด็น เชน
ปญหาความเชื่อมโยงของความตกลงเขตการคาเสรีกับแกตต/องคการการคาโลก และความสัมพันธระหวาง
เขตการคาตางกลุมกัน ซึ่งหากไทยเขารวมในความตกลงทีพีพี ก็จะกอใหเกิดปญหาในนิติสัมพันธระหวาง
ความตกลงดังกลาวกับความตกลงเอฟทีเอท่ีประเทศไทยทํากับประเทศอ่ืนๆ และในทางกลับกันก็จะ
กอใหเกิดปญหาความเก่ียวพันระหวางความตกลงทีพีพี กับความตกลงเอฟทีเอท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนทํากับ
ประเทศอ่ืนดวย ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2

อนึ่ง ผลกระทบจากความตกลงทีพีพีท่ีจะมีผลกระทบตอประเทศไทย (ตารางท่ี 10.1) ในดานท่ีเปน
ประโยชน ความตกลงทีพีพีจะชวยทําใหเกิดการคาเสรีท่ีปราศจากอุปสรรค เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด
สงออกไปในประเทศท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา สําหรับสินคาท่ีไทยไมมี
ศักยภาพในการผลิต การคาเสรีภายใตความตกลงทีพีพีจะชวยผูผลิตในประเทศใหสามารถนําเขาสินคาหรือ
วัตถุดิบในราคาท่ีต่ําลง ชวยประหยัดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ การเขารวมในความตกลง ทีพีพีจะชวยทําให
เกิดการแขงขันทางการคา ในปจจุบัน ผูประกอบกิจการของไทยมีการฮ้ัวมีการรวมกลุมกัน ไมไดแขงขันกัน
อยางจริงจัง เกิดปญหาการครอบงําตลาด ไมเกิดประโยชนกับผูบริโภค หากเปดใหมีการแขงขันจากตางชาติ
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จะเปนผลดีตอผูบริโภค ทําใหสินคามีคุณภาพมากข้ึน แตราคาลดลง1 นอกจากนี้ เม่ือสินคานําเขามีคุณภาพ
มาตรฐานสูงข้ึน ก็จะบีบใหผูประกอบการในประเทศตองปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนดวย2

ซึ่งจะเปนผลดีตอการแขงขันของประเทศโดยรวม

ในดานสิ่งแวดลอม การเปดเสรีการคาและบริการ (trade and services) จะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการเปดเสรีใหกับบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม เชน
มีเทคโนโลยีเรื่องการจัดการน้ําเสีย และกําจัดของเสีย เปนตน3 และเนื่องจากความตกลงทีพีพีมีความมุง
หมายใหประเทศสมาชิกยกระดับการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมาตรฐานท่ีเทาเทียม
กัน ประเทศไทยจะสามารถดึงเงินทุนจากตางชาติเพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดมากข้ึน ทําใหประชาชนไดรับสินคาและบริการท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพสูงข้ึน แตในทาง
กลับกัน การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอม จะบีบใหผูผลิตไทยตองปรับปรุงคุณภาพสินคา ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีสูงข้ึน เพ่ิมตนทุนการผลิตและกระทบตอศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก4

นอกจากนี้ การท่ีประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันเรียกรองใหประเทศคูเจรจายกระดับมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมใหสูงข้ึน ก็อาจเปนเหตุผลเพ่ือการกีดกันทางการคาได5

การเปดเสรีทางการคานําไปสูการผูกขาดตัดตอน การรวมหัวกันระหวางผูผลิตในลักษณะฮ้ัวกัน
หรือทําใหเกิดพฤติกรรมใดๆ ท่ีเปนการบิดเบือนระบบตลาดเสรี เชน การกระทําของผูประกอบการขามชาติ
ขนาดใหญ ท่ีมีผลตอการแขงขันในตลาด เปนตน การเปดเสรีการคาและการลงทุน โดยไมมีกฎกติกาใดๆ มา
กํากับ อาจจะเปนชองทางใหผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ  โดยเฉพาะบรรษัทขามชาติ ท่ีเพียบพรอมดวยทุน
และเทคโนโลยีใชกลวิธีการคาท่ีเปนการจํากัดการแขงขัน ผูกขาดธุรกิจ  อันจะทําใหผลประโยชนของ
นโยบายของรัฐวาดวยการเปดเสรีทางการคาท่ีประชาชนควรไดรับ ตกไดกับผูประกอบการท่ีมีพฤติกรรมใน
การแขงขันท่ีไมเปนธรรมเหลานั้น

การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหัวขอท่ีมีความสําคัญท่ีสุดหัวขอหนึ่งของการเจรจา
ความตกลงทีพีพี เนื่องจากทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศผูนําการเจรจาอยาง
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน สหรัฐเรียกรองใหประเทศคูคาคุมครองทรัพยสินทางปญญาตามหลักการท่ีเรียกวา
“ทริปสพลัส” (TRIPS-plus) ซึ่งความตกลงเอฟทีเอท่ีสหรัฐทํากับประเทศตางๆ ตางก็กําหนดหลักการท่ี
คลายกัน ประเทศคูคาจะตองคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐในระดับท่ีสูงกวามาตรฐานของความตก

1 สัมภาษณ นายบัณฑูร วงศสีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย วันท่ี 15
สิงหาคม 2557
2 สัมภาษณ คุณสุกัญญา ใจช่ืน คณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย วันท่ี 24 สิงหาคม
2557
3 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักบริการการคาและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย วันท่ี 8
ตุลาคม 2557
4 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันท่ี 16 กันยายน 2557
5 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักบริการการคาและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย วันท่ี 8
ตุลาคม 2557
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ลงทริปส (TRIPS) ซึ่งวิธีการเชนนี้จะชวยสหรัฐใหสามารถปรับปรุงมาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา ใหมีระดับการคุมครองสูงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน

ระบบทรัพยสินทางปญญาท่ีเสนอโดยความตกลงทีพีพี ดูจะเปนประโยชนนอยมากสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย6 ดังท่ีวิเคราะหไวในบทท่ี 3, 4 และบทท่ี 5 ความตกลงทีพีพีกําหนดใหมีการ
คุมครองพันธุพืชโดยระบบสิทธิบัตร และโดยระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืชตามอนุสัญญายูปอพ ฉบับป
ค.ศ. 1991 ซึ่งผูท่ีจะไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากระบบการคุมครองดังกลาว คือ บรรษัทเกษตรกรรรมราย
ใหญ และบรรษัทเมล็ดพันธุ สวนเกษตรกรรายยอยจะไดรับประโยชนจากระบบดังกลาวก็ในฐานะผูบริโภค
สินคา ซึ่งก็เปนการบริโภคในบริบทและภายใตเงื่อนไขของการผูกขาดเมล็ดพันธุโดยบรรษัทขนาดใหญ จาก
การสัมภาษณพบวา เกษตรกรไทยในปจจุบันมักจะถูกชักจูงดวยวิธีการตลาดตางๆ ใหเปลี่ยนมาใชเมล็ดพันธุ
ท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุข้ึนใหม เชน ขาวพันธุ กข 49 ท่ีเกษตรกรใชกันอยู ก็เปนพันธุปรับปรุงข้ึน ท่ีมีราคา
สูงกวาพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดมิ อีกท้ังยังมีคาใชจายเคมีภัณฑในราคาท่ีสูงดวย7 ในทางตรงกันขาม เกษตรกรท่ีทํา
นาโดยเกษตรอินทรีย ท่ีไมใชสารเคมี หากแตใชสมุนไพรธรรมชาติ เชน สะเดา บอระเพ็ด ฯลฯ และท่ีใชปุย
คอก ปุยอินทรีย ฯลฯ จะมีตนทุนการผลิตท่ีไมสูง เกษตรกรในกลุมหลังนี้จะไมไดรับผลกระทบหากมีการ
ผูกขาดเมล็ดพันธุ ปุย และเคมีภัณฑทางการเกษตร8

ระบบทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลงทีพีพี จะมีผลกระทบตอเกษตรกรในการเก็บรักษา
และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุเพ่ือการเพาะปลูก ซึ่งถือเปนจารีตและวัฒนธรรมการเกษตรท่ีดํารงมาเปนเวลาชา
นาน นอกจากนี้ การเขาถึงและใชเมล็ดพันธุพืชโดยเกษตรกรก็ยังอาจถูกจํากัดโดยกลไกอ่ืน เชน การใช
เทคโนโลยีบางประเภท และรวมท้ังการใชสัญญาเปนขอผูกพัน

ความตกลงทีพีพีจะสงเสริมการคาการลงทุนเสรีดานการเกษตร ซึ่งจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
และธุรกิจการเกษตรของไทย จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต เกษตรกรรายยอยจะสูญ
หายไป เพราะไมสามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญได เกษตรกรรายใหญจะมีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึน เกิดระบบอุตสาหกรรมเกษตรรายใหญท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือสงออก นอกจากนี้ จะ
กอใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรตางๆ เกิดปญหาการเขาถึงและการกระจายผลประโยชนของทรัพยากร
เชน เกิดปญหาการใชและจัดการน้ํา เกิดการผูกขาดการถือครองท่ีดินทํากิน และปญหาการจัดสรรสิทธิการ
เขาถึงทรัพยากร เปนตน9

ความตกลงทีพีพียังจะทําใหเกิดระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวท่ีมีผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพได 3 ลักษณะดวยกัน ลักษณะแรก สงเสริมและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตร กอใหเกิด
การเกษตรเชิงเดี่ยว ลักษณะท่ีสอง ลดความหลากหลายของพืชท่ีทําการเพาะปลูก ทําใหความหลากหลาย

6 สัมภาษณ นายบัณฑูร วงศสีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย วันท่ี 15
สิงหาคม 2557
7 สมภาษณนายมานะ เครือโสม เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันท่ี 27 เมษายน 2557
8 สมภาษณคุณสมพร โพธ์ิแกว เกษตรกรทํานาขาว อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 26 มิถุนายน 2557 และคุณสุรัตน
เกิดฉออน เกษตรกรทํานาขาว อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 26 มิถุนายน 2557
9 สัมภาษณ รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 8 มิถุนายน 2557
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ทางพันธุกรรมลดลง และลักษณะท่ีสาม สงเสริมการใชปจจัยการผลิต และเคมีภัณฑการเกษตรท่ีเปน
อันตรายตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ปจจุบันเกษตรกรไทยใชเคมีภัณฑในปริมาณมากอยูแลว กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม10

การยอมรับพันธกรณีความตกลงทีพีพี จะสงเสริมการใชเมล็ดพันธุเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ ท่ีจําเปนตองใช
เคมีภัณฑทางการเกษตร เพ่ือใหไดผลผลิตสูงควบคูไปดวย อันไดแก ปุย ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ
การใชเคมีภัณฑเหลานี้จะสงผลกระทบตอพืช และสิ่งมีชีวิตตางๆ โดยเปนผลกระทบตอระบบนิเวศท่ี
ปราศจากขอบเขต และไมอยูในวิสัยท่ีจะควบคุมได

ความตกลงทีพีพีไมมีหลักการเก่ียวกับการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ในทางตรงกันขามกลับสราง
หลักการท่ีเปนอุปสรรคตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากนี้ การเขารวมในความตกลงทีพีพี ท่ีมี
พันธกรณีใหใชระบบการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามแนวทางของสหรัฐ ยังจะมีผลกระทบอยางสําคัญ
ตอนโยบายการคาและการสงเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของไทย ไทยจะถูกปดก้ันโอกาสท่ี
จะใชกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือรับรองสิทธิของชุมชน เพ่ือสงเสริมใหกลุมผูผลิตสินคาในชุมชน

การคุมครองขอมูลผลการทดสอบทางยาและเคมีภัณฑการเกษตร ตามความตกลงทีพีพี จะทําให
เกิดการผูกขาดตลาดยา ตลาดเคมีภัณฑทางการเกษตร เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจรับข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑดังกลาว โดยอาศัยขอมูลผลการทดสอบของบริษัทตนตํารับ นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยจะตองเปดตลาดใหกับสินคาและเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ โดยรัฐไมอาจใชมาตรการใดเพ่ือปกปองสุขอนามัย
และเพ่ือคุมครองประชาชนผูบริโภค

บทการลงทุนในความตกลงทีพีพี จะเปดโอกาสใหบรรษัทตางชาติเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทยไดอยางเสรี บรรษัทเกษตรกรรมขามชาติอาจเขามาทํานา ประกอบธุรกิจการเกษตร ไดอยางเทา
เทียมกันกับคนสัญชาติไทย รวมท้ังเขามาประกอบธุรกิจในสาขาท่ีไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน หรือใน
กิจการท่ีเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะหรือความม่ันคงของประเทศ เชน ธุรกิจดานเมล็ดพันธุ ดานการ
เพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืช เปนตน นอกจากนี้ การยอมรับใหมีการใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางนัก
ลงทุนกับรัฐ (investor-to-state dispute settlement) จะเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติฟองรัฐโดยผาน
กลไกอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะสงผลกระทบตออํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (sovereignty) ในอันจะกํากับควบคุม
ธุรกิจ และปกปองผลประโยชนสาธารณะและสุขอนามัยของประชาชน

10 สัมภาษณนายฑูรย พรหมสูงวงศ เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวันท่ี 8 มิถุนายน 2557 และนาย
ธัญญสิทธ์ิ ยอดศรีโสภณ เกษตรกรทํานาขาวอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวันท่ี 8 มิถุนายน 2557
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ตารางท่ี 10.1 สรุปผลกระทบของความตกลงทีพพีีท่ีมีตอประเทศไทย

ประเด็น ประโยชนตอประเทศไทย ผลกระทบตอประเทศไทย
ประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของความตกลงทีพีพี

- ชวยทําใหเกิดการคาเสรีที่ปราศจาก
อุปสรรค
- เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสงออก
ไปในประเทศที่เปนคูคาสาํคัญของไทย
- ชวยผูผลิตในประเทศใหสามารถ
นําเขาสนิคาหรือวัตถุดิบในราคาที่ต่ําลง
- ชวยประหยัดตนทนุการผลิต
- ทําใหเกิดการแขงขันทางการคา
- บีบใหผูประกอบการในประเทศตอง
ปรับปรุงยกระดบัมาตรฐานการผลิต
ของตน

- นําไปสูการผูกขาดตัดตอน การรวมหัว
กันระหวางผูผลิตในลักษณะฮั้วกัน หรือทํา
ใหเกิดพฤติกรรมใดๆ ที่เปนการบิดเบือน
ระบบตลาดเสรี
- เปดชองใหผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ
กระทําการจํากัดการแขงขันและผูกขาด
ธุรกิจ
- กอใหเกิดการกระทําที่เปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภค
- ประเทศไทยตองรับพันธกรณีในลักษณะ
ตางๆ ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไป

ดานสิง่แวดลอม - เปดเสรีใหกับบริษัทตางชาตทิีม่ี
ศักยภาพในการจัดการเร่ืองสิ่งแวดลอม
เขามาดําเนนิการ
- ดึงเงินทุนจากตางชาติเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ไดมากข้ึน

- เพิ่มตนทุนการผลิตและกระทบตอ
ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก
- กอใหเกิดการกีดกันทางการคา โดยผาน
มาตรการดานสิ่งแวดลอม

การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา

- สงเสริมการวิจัยและพฒันา
- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี
- ทําใหเกิดการลงทุนในสาขาทีป่ระเทศ
ไทยขาดแคลน

- ทําใหตองรับหลัก “ทริปสพลสั” (TRIPS-
plus) ยกระดับมาตรฐานการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ใหสูงข้ึน
- กอใหเกิดการผูกขาดยา เมล็ดพันธุ และ
สารเคมีทางการเกษตร
- มีผลกระทบตอเกษตรกรในการเก็บรักษา
และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
- ลดความหลากหลายของพืชทีท่ําการ
เพาะปลูก
- ขาดการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ทําให
เกิดปญหาฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม
- ระบบการคุมครองสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตร
จะไมสงเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน
- การคุมครองขอมูลผลการทดสอบทางยา
และเคมีภัณฑการเกษตร จะทําใหเกิดการ
ผูกขาดตลาดยา ตลาดเคมีภัณฑทาง
การเกษตร
- สงเสริมการใชเคมีภัณฑที่มีผลกระทบตอ
พืช สิ่งมชีีวิต และระบบนิเวศน
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ประเด็น ประโยชนตอประเทศไทย ผลกระทบตอประเทศไทย
ดานการลงทุนและการคา
บริการ

- สงเสริมการคาการลงทุน ในสาขาที่
ไทยขาดแคลน
- สรางความรวมมือกับตางประเทศทํา
การรักษาสภาพแวดลอม
- กอใหเกิดการแขงขันในตลาด

- เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต
ไปสูการเกษตรเชิงเดี่ยว
- เกษตรกรรายยอยจะสูญหายไป
- เกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร
- เกิดปญหาการเขาถึงและการกระจาย
ผลประโยชนของทรัพยากร
- เปดตลาดใหกับสนิคาและเมลด็พันธุ
จีเอ็มโอ โดยรัฐไมอาจใชมาตรการใดเพื่อ
ปกปองสุขอนามัยและเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค
- เปดเสรีใหบรรษัทเกษตรกรรมขามชาติ
เขามาประกอบธุรกิจการเกษตร
- ยอมรับกลไกระงับขอพิพาทระหวางนัก
ลงทุนกับรัฐ (investor-to-state dispute
settlement) ที่เปดโอกาสใหนกัลงทุน
ตางชาติฟองรัฐโดยผานกลไก
อนุญาโตตลุาการ สงผลกระทบตออํานาจ
อธิปไตยแหงรัฐ

ดังท่ีไดกลาวแลววา หากประเทศไทยเขารวมในความตกลงทีพีพี อาจจะกอใหเกิดประโยชนดานการ
อนุรักษคุมครองสิ่งแวดลอม ดวยการสรางความรวมมือกับตางประเทศทําการรักษาสภาพแวดลอม ความ
ตกลงทีพีพีจะกอใหเกิดการแขงขันในตลาด โดยเฉพาะในตลาดท่ีไดรับการปกปองโดยมาตรการกีดกันทาง
การคา ซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการดานสิ่งแวดลอมบางประการ ท่ีถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา แต
ในทางตรงกันขาม ความตกลงทีพีพีจะเปดโอกาสใหนักลงทุนของประเทศสมาชิกอ่ืน ทาทายอํานาจของ
รัฐบาลไทยในการออกนโยบายและกฎระเบียบ ท่ีมีผลกระทบตอการประกอบกิจการการลงทุน รวมท้ัง
ฟองรองรัฐบาลไทยภายใตกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ือใหยกเลิกหรือนํามาใชซึ่ง
กฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการเขารวมในความตกลงทีพีพีดังนี้

1) หากไดเขารวมในการเจรจา ประเทศไทยควรเรียกรองใหมีการใหการปฏิบัติท่ีเปนพิเศษและ
แตกตาง (Special and Differential Treatment) ในฐานะท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนา รวมท้ัง
ขอใหมีสิทธิผอนผันในเรื่องกรอบเวลาของการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงทีพีพี

2) ประเทศไทยควรจะรวมกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนแกไขขอ 24 ของแกตต เพ่ือไมใหสิทธิพิเศษ
ในดานอ่ืนๆ ท่ีเจรจากันภายใตกรอบความตกลงเอฟทีเอ ไมวาจะเปนเรื่องการคาบริการ การ
ลงทุนขามชาติ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ฯลฯ มีผลขยายไปสู
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกท่ีมิไดเปนคูสัญญาแหงความตกลงการคาเสรีดวย
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3) ประเทศไทยควรพิจารณาอยางรอบคอบวา ควรจะยอมรับพันธกรณีในบทการลงทุนตามท่ีมีการ
เจรจากันอยูในความตกลงทีพีพีหรือไม สิ่งท่ีไทยควรตระหนักคือ พันธกรณีการลงทุนดังกลาวได
ถูกปฏิเสธในการเจรจาพหุภาคีตางๆ ไมวาจะเปนความตกลงการคาระหวางประเทศ ความตก
ลงเอ็มเอไอ และรวมท้ังในการเจรจาพหุภาคีขององคการการคาโลก ซึ่งประเทศท่ีปฏิเสธและ
คัดคานการเปดเสรีการลงทุนดังกลาวจํานวนมากก็เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ท่ีมีผลประโยชน
เก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศ และเหตุท่ีประเทศเหลานั้นปฏิเสธพันธกรณีดานการลงทุน
ดังกลาวก็เนื่องจากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศในท่ีฐานะท่ีเปนประเทศผูรับการลงทุน
นั่นเอง

4) หากประเทศไทยจะยอมรับพันธกรณีดานการลงทุน การเปดเสรีการลงทุนควรจะกระทําใน
ลักษณะคอยเปนคอยไป ไมควรจะเปนการเปดเสรีการลงทุนแบบสมบูรณแบบดังเชนท่ีมีการ
เสนอกันในความตกลงทีพีพี โดยเฉพาะอยางยิ่งไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะยอมรับกฎเกณฑ
เรื่องการเขาถึงตลาด (market access) เรื่องการคุมครองการลงทุน คํานิยาม “การลงทุน”
ควรจะจํากัดอยูเฉพาะการลงทุนโดยตรงเทานั้น ไมควรรวมถึงการลงทุนระยะสั้น การลงทุนใน
หลักทรัพย (portfolio investment) และทรัพยสินทางปญญาดวย นอกจากนี้ ประเทศไทย
สมควรปฏิเสธท่ีจะใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนเอกชนกับรัฐ

5) ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเสนอในรางความตกลงทีพีพีจะไมเปนประโยชนตอ
ประเทศไทย หากแตจะกอใหเกิดผลกระทบหลายดานดังท่ีกลาวมาแลว ประเทศไทยจึงควรจะ
ยอมรับพันธกรณีเรื่องทรัพยสินทางปญญาเฉพาะเพียงท่ีมีอยูในปจจุบันภายใตความตกลงทริปส
เทานั้น ดังเชนท่ีปรากฏในความตกลงเอฟทีเอระหวางออสเตรเลียกับประเทศไทยท่ีกําหนดให
ประเทศคูสัญญาเคารพบทบัญญัติในความตกลงทริปสและความตกลงพหุภาคีดานทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีประเทศคูสัญญาท้ังสองฝายเปนภาคี รวมท้ังใหมีความรวมมือดานทรัพยสินทาง
ปญญาระหวางกัน

6) แมการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับประเทศไทย แต
ความสัมพันธดังกลาวควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศคูเจรจา ประเทศไทยควรจะมีการประเมินผลกระทบผลกระทบของความตกลงระหวาง
ประเทศตางๆ ท่ีประสงคจะเจารวม อยางรอบคอบในทุกๆ ดาน โดยอาจจะตองพิจารณาถึง
ทางเลือกท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกันดวย เชน เชน เจรจาการคาพหุภาคีภายใตองคการ
การคาโลก เจรจาการคาในลักษณะภูมิภาคนิยม หรือทวิภาคีกับประเทศท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจใกลเคียงกัน เปนตน

7) ความตกลงเอฟทีเอและความตางการคาเสรีตางๆ เชน ความตกลงทีพีพี มักจะเนื้อหาท่ี
กวางขวางผูกพันประเทศไทยในระยะยาว อีกท้ังยังมีผลกระทบตออํานาจอธิปไตยแหงรัฐใน
หลายประการ ดังนั้น ข้ันตอนและรายละเอียดการเจรจาตางๆ ควรจะตองกระทําอยางโปรงใส
เปดเผยตอสาธารณชน เปดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยจัดรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะตอกรอบการเจรจา และปฏิบัติตามขอกําหนดในรัฐธรรมนูญอยาง
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะตองพิจารณาการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา11

11 สัมภาษณ รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 8 มิถุนายน 2557
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8) รัฐบาลไทยควรปรับปรุงโครงสรางองคกรและกลไกการเจรจา ใหสามารถเชื่อมโยงประสานการ
เจรจาในทุกเวทีท่ีเก่ียวของกัน ไมวาจะเปนการเจรจาในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และภูมิภาคนิยม
รวมท้ัง WTO, WIPO, FAO, ASEAN และ FTA ใหมีการประสานสอดคลองกันในภาพรวมอยาง
เปนระบบ เพ่ือใหขอเสนอจุดยืนการเจรจาของไทยในประเด็นตางๆ มีความเก่ียวของเชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน

9) หากประเทศไทยไมมีมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวด ก็จะกอใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไป ลักษณะท่ีสอง เกิดมลภาวะอันเนื่องมาจากกระบวนการ
ผลิต การใชสารเคมี หรือสารพันธุกรรมดัดแปลง12 ดังนั้น ประเทศไทยควรมุงม่ันดําเนินการ
ตามพันธกรณีท่ีไทยมีอยูตามการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค  .ศ . 2012
และความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการดําเนินการคาเสรีตองไมทําใหการคุมครอง
สิ่งแวดลอมออนแอลง

10) ควรยกระดับคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผาน
พันธกรณีความตกลงการคาเสรี ควรจะอยูบนพ้ืนฐานของปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตก
ลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยเปนภาคี โดยยึดม่ันในหลักการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ไมผอนปรนการบังคับใช เพ่ือผลประโยชนดานการคาและการลงทุน13

นอกจากนี้ ยังควรเสนอใหกําหนดหลักการท่ีชัดเจนไวในความตกลงการคาเสรีวา การปฏิบัติ
ตามพันธกรณีความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ไมถือเปนอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี
(non-tariff barrier) และไมเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิของนักลงทุนท่ีไดรับการคุมครอง
ภายใตความตกลง

11) ประเทศไทยควรปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนหลายฉบับ จึงจําเปนตองดําเนินการเตรียมการดานกฎหมายและมาตรการรองรับให
สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เหลานั้น14 โดยไมจําเปนตองอาศัยพันธกรณีของความตกลงการคาเสรี เชน ความตกลงทีพีพี
โดยนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีควรดําเนินการ
ไดแก15

12 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันท่ี 16 กันยายน 2557
13 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักบริการการคาและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย วันท่ี 8
ตุลาคม 2557
14 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันท่ี 16 กันยายน 2557 และสมัภาษณผูอํานวยการสํานักบริการการคาและการลงทุน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย วันท่ี 8 ตุลาคม 2557
15 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2554) รายงานการศึกษา โครงการจัดทําทาทีและแนว
ทางการดําเนินงานของไทยท่ีเก่ียวของกับการคาและสิ่งแวดลอม



10-9

 การจัดทําและประกาศใชกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ืออุดชองโหวทาง
กฎหมาย และใหรัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือกํากับดูแลสินคาดัดแปลงพันธุกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 สงเสริมการใช “สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ในหนวยงานของภาครัฐ
 สงเสริมภาคเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาเกษตรอินทรีย การผลิต

พลังงานหมุนเวียน และการผลิตท่ีประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
 ศึกษาวิเคราะหผลกระทบของการขยายตัวทางการคาการลงทุนและเศรษฐกิจใน

ประเทศท่ีมีตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังความตองการใชพลังงานในกระบวนการผลิต และ
การเพ่ิมข้ึนของตนทุนดานสิ่งแวดลอม

 สนับสนุนภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชน ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การควบคุมการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับตัวตอ
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การใหเงิน
สนับสนุนการพัฒนาและวิจัย

 ออกแบบมาตรการควบคุมมลพิษและกาซเรือนกระจกรูปแบบใหม เชน มาตรการ
ภาษีมลพิษ มาตรการลดกาซเรือนกระจกโดยใชกลไก Cap-and-Trade มาตรการ
คาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ และมาตรการคาธรรมเนียมการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส

 สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานสิ่งแวดลอมจากโรงงานขนาดใหญไป
ยังโรงงานขนาดเล็ก

 ยกระดับความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องคกรทางวิทยาศาสตร
ชุมชนในทองถ่ิน ในการแกปญหาท่ีผิดกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและผลผลิตจากพืชปา
และสงเสริมนวัตกรรมท่ีชวยปรับปรุงการจัดการหวงโซอุปทาน

12) ประเทศไทยควรมีนโยบายกระจายผลประโยชนจากการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ ไปยัง
กลุมผลประโยชนตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดมาตรการปองกันเยียวยา
ผลกระทบใหกับผูผลิตภายในประเทศ โดยอิงกับมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีภาคเอกชนตองเสีย
โอกาสในการแขงขัน โดยมีการชดเชยความเสียหายใหอยางเปนธรรม รวมท้ังใหการสนับสนุน
ทางการเงินในการยกระดับความสามารถในการผลิต สรางศักยภาพการแขงขัน ตลอดจนชวย
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจ16

13) ระบบการแขงขันเสรีจะมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีพลังการตอรองจากระดับลางของสังคม ซึ่ง
ขณะนี้กลุมผลประโยชนระดับรากหญายังขาดอํานาจการตอรอง ในเรื่องท่ีเปนผลประโยชน
เก่ียวของกับตนเอง รัฐจึงควรมีนโยบายสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน สงเสริมให
เกษตรกรรายยอยผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความถนัด รวมท้ังการปรับปรุงพันธุพืช รณรงคลดการใช
เคมีภัณฑทางการเกษตร เชน ดวยการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย ขาวพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิม
เปนตน นอกจากนี้ ควรสรางตลาดเพ่ือรองรับการซื้อขายในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความม่ังคงทาง

16 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันท่ี 16 กันยายน 2557
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อาชีพ และความม่ันคงทางอาหาร ควรใหการสนับสนุนใหเกิดกลุมเกษตรกรขนาดยอมท่ีปลูก
ขาวท่ีมีคุณภาพ มีความเปนเอกลักษณของชุมชน17

14) รัฐบาลควรดําเนินมาตรการตอไปนี้ เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน18

 กํากับควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อเก่ียวกับปุยและเคมีภัณฑ โดยอาจจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
รณรงคเรื่องนี้อยางจริงจัง ในลักษณะเดียวกันกับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)

 จัดทําสื่อโฆษณาเพ่ือใหความรูและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของเกษตรกรชาวนา
เก่ียวกับผลกระทบของการทํานาท่ีตองพ่ึงพิงสารเคมี ใหหันมาสนใจเกษตรอินทรีย
มากข้ึน

 วางแผนเกษตรกรรมภายในประเทศอยางเปนระบบ เชน ระบบชลประทานตองทํา
ควบคูกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการเกษตร

 การปฏิรูปท่ีดิน ควรเอ้ือประโยชนใหกับเกษตรกรยากจน โดยกําหนดวิธีการคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความตั้งใจทําการเกษตรอินทรีย

17 สัมภาษณ รศ. ดร. ประภาส ปนตบแตง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 8 มิถุนายน 2557
18 สัมภาษณ นายเดชา ศิริภัทร มูลนิธิขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 26 มิถุนายน 2557


