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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership Agreement) หรือทีพีพี (TPP)
เปนความตกลงซึ่งอยูระหวางการเจรจาจัดทําโดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีประเทศท่ีเขารวมเจรจา
ท้ังท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา จากสองฟากฝงของมหาสมุทรแปซิฟก รวมท้ังสิ้น 12 ประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ชิลี เปรู สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม เม็กซิโก แคนาดา
และญี่ปุน ประเทศไทยไดประกาศแสดงความสนใจท่ีจะเขารวมเจรจาเปนสมาชิกในความตกลงดังกลาว
โครงการวิจัยเพ่ือศึกษา “ผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยจากการทํา
ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก” จึงถูกเสนอข้ึนโดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือวิเคราะหสถานภาพ ประเด็น
เจรจา และผลกระทบของความตกลงทีพีพีในประเด็นทรัพยสินทางปญญา การลงทุน และการคาและ
สิ่งแวดลอม ท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย เพ่ือประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรการ
เจรจา และเพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรการและกลไกเยียวยาท่ีเหมาะสม หากไทยตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีของความตกลงทีพีพี

การเจรจาความตกลงทีพีพี มีขอบเขตเนื้อหากวางขวางครอบคลุมประเด็นการคาเกือบทุกประเด็น
งานวิจัยนี้ไดเลือกศึกษาประเด็นการเจรจา 3 ประเด็นใหญๆ ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของไทย หากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีความตกลงดังกลาว อันไดแก ประเด็นการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเด็นการลงทุน และประเด็นการคาและสิ่งแวดลอม การศึกษาผลกระทบ
มุงเนนในการตอบปญหาวา พันธกรณีระหวางประเทศจะทําใหประเทศไทยตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
ระเบียบขอบั ง คับในดานใด และการแก ไขกฎหมายหรือระเบียบดั งกลาวจะสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร

งานวิจัยพบวา การทําความตกลงระหวางประเทศแบบทวิภาคี และแบบภูมิภาคนิยม ท่ีมีการจัดทํา
กันอยางกวางขวางในปจจุบัน รวมท้ังความตกลงทีพีพีท่ีกําลังเจรจากันอยูนี้ มีความชอบธรรมสอดคลองกับ
กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับระบบการคาพหุภาคีขององคการการคาโลก โดยขอ 24
ของความตกลงแกตตกําหนดขอยกเวนสําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรี โดยไมถือเปนการละเมิดตอพันธกรณี
ขององคการการคาโลกหากการทําความตกลงนั้นไมไปเพ่ิมอุปสรรคทางการคาสําหรับประเทศอ่ืน อยางไรก็ดี
มีปญหาขอกฎหมายประการหนึ่งวา ขอยกเวนในขอ 24 ของแกตตใชบังคับกับการคาสินคาเทานั้น โดยไมใช
กับการคาบริการและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดวย เม่ือมีการทําความตกลงการคาเสรีเก่ียวของกับ
ประเด็นอ่ืนท่ีไมใชการคาสินคา เชน การคาบริการ หรือทรัพยสินทางปญญา การใหสิทธิพิเศษดานการคา
บริการหรือการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดังกลาว จะไดรับการยกเวนจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่งขององคการการคาโลกหรือไม ซึ่งท่ีผานมายังไมมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นนี้จาก
คณะกรรมการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก

การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหัวขอท่ีมีความสําคัญท่ีสุดหัวขอหนึ่งของการเจรจา
ความตกลงทีพีพี เนื่องจากทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศผูนําการเจรจาอยาง
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ขอเสนอเรื่องทรัพยสินทางปญญาในความตกลงทีพีพีสวนใหญ เปนการเสนอให
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คุมครองทรัพยสินทางปญญาตามหลักการท่ีเรียกวา “ทริปสพลัส” (TRIPS-plus) ท่ีคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาเกินเลยไปจากความตกลงทริปสขององคการการคาโลก โดยหลักการสําคัญท่ีเสนอกันในความตกลง
ทีพีพีท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแก

 ปรับปรุงระบบสิทธิบัตร ไดแก ใหคุมครองกรรมวิธีการใช สูตร และตํารับยา กรรมวิธีทาง
การแพทย ขอมูลผลการทดสอบเก่ียวกับยาและผลิตภัณฑเคมี ปรับปรุงระบบการออก
สิทธิบัตร

 การคุมครองพืช สัตว และยีน
 ปฏิเสธไมใหความคุมครองแกทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน
 ใหคุมครองสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตรโดยเครื่องหมายการคา

ความตกลงทีพีพีไดกําหนดประเด็นการลงทุน (investment) ไวเปนหัวขอหนึ่งของการเจรจา โดย
กําหนดคํานิยามของการลงทุนอยางกวาง ครอบคลุมสิทธิในทรัพยสินประเภทตางๆ ท้ังท่ีมีรูปรางและไมมี
รูปราง เชน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา สิทธิการเชา และสิทธิจํานอง เปนตน เพ่ือคุมครองการลงทุนเกือบ
ทุกประเภท ท้ังท่ีเปนการลงทุนระยะยาว การลงทุนโดยตรง และการลงทุนระยะสั้น หรือแมแตเรื่องท่ีมิได
เปนการลงทุน เชน การคุมครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา และความลับทางการคา การทํา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และการจํานองทรัพยสิน นอกจากนี้ ความตกลงทีพีพีกําหนดใหเปดเสรีการลงทุน
ในทุกสาขา รวมท้ังสาขาท่ีกฎหมายสงวนไวสําหรับคนชาติของประเทศนั้นดวย เชน การสื่อสาร ธุรกิจท่ีเปน
ท่ีไววางใจ การรับฝากเงินและธนาคาร การใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการคาดาน
การเกษตร และการประกอบวิชาชีพตางๆ

ความตกลงทีพีพีคุมครองการลงทุนอยางกวางขวาง ใหสิทธินักลงทุนท่ีจะฟองรองรัฐ ภายใตกลไก
ระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ซึ่งเปนมาตรการท่ีใหความคุมครองผูลงทุนจากตางประเทศ โดยการ
สรางกลไกระงับขอพิพาท ท่ีใหอํานาจผูลงทุนเอกชนฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐผูรับการลงทุน โดยผาน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมของความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน ท่ีแตเดิม
ใหใชกลไกระงับขอพิพาทท่ีมีการฟองรองกันระหวางรัฐตอรัฐเทานั้น

ในประเด็นการคาและสิ่งแวดลอม รางความตกลงทีพีพีไดรับรองสิทธิและพันธกรณีท่ีประเทศ
สมาชิกมีอยูภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมุงเนนเรื่องการสรางความรวมมือ มีการ
ระบุถึงความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะเจาะจงรวม 5 ฉบับ ถึงแมวาสหรัฐอเมริกาใน
ฐานะท่ีเปนประเทศผูนําการเจรจาจัดทําความตกลงทีพีพี จะประกาศวา จะทําความตกลงทีพีพีใหเปน
มาตรฐานของการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมสําหรับคริสตศตวรรษท่ี 21 แตบทสิ่งแวดลอมของความตกลง
ทีพีพีท่ีหลุดปรากฏเผยแพรตอสาธารณะ กลับมีเนื้อหาสาระท่ีขาดหลักการสําคัญสําหรับการคุมครอง
สิ่งแวดลอม เนื้อหาสวนใหญในบทวาดวยสิ่งแวดลอมมีลักษณะเปนเพียงหลักการ และแนวปฏิบัติกวางๆ ท่ี
ขาดกลไกท่ีจะทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง ขาดมาตรการลงโทษในกรณีท่ีประเทศคูเจรจาไมปฏิบัติตาม
ความตกลง และขาดกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐ เปนตน

ในดานท่ีเปนประโยชนตอประเทศไทย ความตกลงทีพีพีจะชวยทําใหเกิดการคาเสรีท่ีปราศจาก
อุปสรรค เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดสงออกไปในประเทศท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย การเขารวมในความ
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ตกลงทีพีพีจะชวยทําใหเกิดการแขงขันทางการคา ทําใหสินคานําเขามีราคาต่ําลง เปนประโยชนตอผูผลิต
ผูประกอบการของไทยในการนําเขาวัตถุดิบและตอผูบริโภคสินคาสําเร็จรูป ในดานสิ่งแวดลอม การเปดเสรี
การคาและบริการ จะเปนประโยชนตอประเทศไทย โดยเฉพาะการเปดใหบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดลอม เชน มีเทคโนโลยีสําหรับการจัดการน้ําเสีย และกําจัดของเสีย ใหเขามาประกอบกิจการใน
ประเทศ และเนื่องจากความตกลงทีพีพีมีความมุงหมายใหประเทศสมาชิกยกระดับการคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน ประเทศไทยจะสามารถดึงเงินทุนจาก
ตางชาติเพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมากข้ึน

แตในอีกดานหนึ่ง การยกระดับมาตรฐานระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม จะบีบใหผูผลิตไทยตอง
ปรับปรุงคุณภาพสินคา ใหสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีสูงข้ึน เพ่ิมตนทุนการผลิตและกระทบตอ
ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก นอกจากนี้ การท่ีประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันเรียกรองให
ประเทศคูเจรจายกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูงข้ึนก็อาจเปนเหตุผลเพ่ือการกีดกันทางการคาได
นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคาจะนําไปสูการผูกขาดตัดตอน การรวมหัวกันระหวางผูผลิต หรือทําใหเกิด
พฤติกรรมใดๆ ท่ีเปนการบิดเบือนระบบตลาดเสรี และท่ีสําคัญความตกลงทีพีพีจะทําใหเกิดการผูกขาด
ตลาดยา ตลาดเคมีภัณฑทางการเกษตร และเมล็ดพันธุพืช

ระบบคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายสิทธิบัตรและอนุสัญญายูปอฟ จะเปดโอกาสใหบรรษัท
เกษตรกรรมรายใหญ และบรรษัทเมล็ดพันธุขามชาติ ทําการผูกขาดเมล็ดพันธุ ปดก้ันโอกาสของเกษตรกรท่ี
จะเก็บรักษา และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุเพ่ือการเพาะปลูก บริษัทเมล็ดพันธุอาจใชเทคโนโลยีบางประเภท
และสัญญาเปนขอผูกมัด เพ่ือจํากัดมิใหเกษตรกรเขาถึงและใชเมล็ดพันธุพืช ความตกลงทีพีพีจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตทางเกษตร เกษตรกรรายยอยจะสูญหายไป เพราะไมสามารถแขงขันกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญได เกษตรกรรายใหญจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เกิดระบบอุตสาหกรรม
เกษตรรายใหญท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือสงออก ทําใหลดลงซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

การยอมรับพันธกรณีความตกลงทีพีพี จะสงเสริมใหเกิดการใชเคมีภัณฑทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน
สงผลกระทบตอพืช สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ ความตกลงทีพีพีจะจํากัดโอกาสของไทยในการสรางระบบ
กฎหมายเพ่ือคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน และกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพ่ือรับรองสิทธิของชุมชน และ
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสินคาของชุมชน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะตองเปดตลาดใหกับสินคาดัดแปลง
พันธุกรรมและเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ โดยรัฐไมอาจใชมาตรการใดเพ่ือปกปองสุขอนามัยและเพ่ือคุมครอง
ประชาชนผูบริโภค

บทการลงทุนในความตกลงทีพีพี จะเปดโอกาสใหบรรษัทตางชาติเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทยไดอยางเสรี บรรษัทเกษตรกรรมขามชาติอาจเขามาทํานา ประกอบธุรกิจการเกษตรไดอยางเทาเทียมกัน
กับคนสัญชาติไทย รวมท้ังเขามาประกอบธรุกิจในสาขาท่ีไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน หรือในกิจการท่ี
เก่ียวของกับประโยชนสาธารณะหรือความม่ันคงของประเทศ เชน ธุรกิจดานเมล็ดพันธุ ดานการเพาะขยาย
และปรับปรุงพันธุพืช เปนตน
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นอกจากนี้ การยอมรับใหมีการใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (investor-to-state
dispute settlement) จะเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติฟองรัฐโดยผานกลไกอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะสงผล
กระทบตออํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (sovereignty) ในอันจะกํากับควบคุมธุรกิจ และปกปองผลประโยชน
สาธารณะและสุขอนามัยของประชาชน ความตกลงทีพีพีจะเปดโอกาสใหนักลงทุนของประเทศสมาชิกอ่ืน
ทาทายอํานาจของรัฐบาลไทยในการออกนโยบายและกฎระเบียบ ท่ีมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของ
นักลงทุน รวมท้ังฟองรองรัฐบาลไทยภายใตกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ เพ่ือใหยกเลิกการใช
บังคับซึ่งกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม


