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ภาคผนวก 1
สรุปการสัมภาษณนักวิชาการและกลุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากความตกลงทีพีพี

วันท่ี 8 มิถุนายน 2557 เวลา 7.00 – 12.00 น.
ณ ต.ลานตากฟา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

1. ผูใหสัมภาษณ รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเด็นสัมภาษณ

(1) ภายใตนโยบายการคาเสรีและการทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ ทานคิดวาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือนอยลงอยางไร

นโยบายการคาเสรี ไมมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมองวาการนําเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนเพียงขออาง เนื่องจากการแกปญหาสิ่งแวดลอมนั้น
รัฐบาลสามารถดําเนินการภายในประเทศไดโดยไมมีความจําเปนตองรอใหเงื่อนไขของความตกลงการคาเสรี
มาบังคับใหตองดําเนินการ

(2) ทานรูจักความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) หรือไม
ไมแนใจเพราะไมทราบวาเปนการตกลงการคาเสรีเรื่องใดบาง

(3) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุตสาหกรรม
และธุรกิจในประเทศไทยหรือไม

การเปดเสรีการคาการเกษตรจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมและธุรกิจภาคเกษตร เนื่องจากระบบ
การผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน เกษตรกรรายยอยจะหายไปเพราะไมสามารถแขงขันกับระบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีจะเขามา ท้ังนี้เกษตรกรรายใหญจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เกิดระบบอุตสาหกรรม
รายใหญท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือสงออก นอกจากนี้ สงผลเรื่องการแยงชิงทรัพยากรตางๆ เกิดปญหา
กลไกการกระจายและการเขาถึงทรัพยากร เชน การใชน้ํา การกวานซื้อท่ีดิน การจัดสรรสิทธิการเขาถึง
ทรัพยากร กลายเปนอุตสาหกรรมเกษตรชัดเจน

นอกจากนี้การเปดเสรีการคาถือเปนการใหโอกาสตางชาติเขามาลงทุนทําใหตนทุนต่ําลง อาจได
ประโยชนในเชิงภาพรวมระดับประเทศ ในขณะท่ีระดับทองถ่ินชุมชนไมไดรับประโยชนท่ีเปนธรรม แต
อยางไรก็ดีผลประโยชนสวนใหญไปตกอยูท่ีตางชาติ คนไทยไดเฉพาะคาแรงราคาถูก สําหรับกรณีการเปดให
ตางชาติเขามาลงทุน อาจทําใหเปลี่ยนการผูกขาดอุตสาหกรรมเกษตรจากกลุมบริษัทซีพีมาเปนบริษัท
ตางชาติแทน หรือเกิดการแบงปนผลประโยชนระหวางบริษัทใหญดวยกัน แตในระดับรายยอยไมไดรับ
ผลประโยชน

แนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใหเกษตรกรรายยอยสามารถแขงขันและลดตนทุนการผลิตและขยับ
เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ คิดวารัฐบาลควรใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพมากกวาเรื่อง
ปริมาณ โดยสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับตัวหันไปผลิตสินคาเกษตรท่ีเนนเรื่องความพิเศษ ความเฉพาะ
ของพันธุพืช และสงเสริมเพ่ือลดการใชสารเคมีทําการเกษตรใหมากข้ึน เชน การปลูกขาวอินทรีย ขาวพันธุ
ดั้งเดิม นอกจากนี้ ควรสรางตลาดรองรับภายในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความม่ังคงทางอาชีพ และใหความสําคัญ
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และชี้ใหเห็นความจําเปนของเกษตรกรรายยอย โดยควรใหการสนับสนุนใหเกิดกลุมเกษตรกรขนาดยอมท่ี
ปลูกขาวท่ีมีคุณภาพ มีความเปนเอกลักษณ สรางตลาดเพ่ือรองรับการซื้อขายในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหมีความ
ม่ันคง พ่ึงตนเองได นอกจากนี้ คิดวาระบบการแขงขันแบบเสรีจะมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีพลังการ
ตอรองจากระดับลางใหได ซึ่งขณะนี้ยังไมมีพลังการตอรอง

กรณีท่ีกระทรวงเกษตรมีการจัดตั้งกองทุน FTA เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจาก
การคาเสรี หากจะสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีไมสามารถแขงขันได มีการปรับเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน  คิดวา

ทําไดยาก เพราะกองทุนตองมีเงินจํานวนมาก และรัฐบาลจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะทําใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีเคยทํามาดั้งเดิมตั้งแตบรรพบุรุษ

(4) ทานคิดการกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในการเจรจาการคาท้ังในเวทีพหุภาคี เชน องคการการคา
โลก (World Trade Organization) และทวิภาคีและภูมิภาคนิยม เชน ความตกลง TPP จะมีผลในดานบวก
หรือลบตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย

หากมองในแงบวก คือ ทําใหลดปญหาการใชสารเคมี เพ่ือเปนไปตามเงื่อนไขการปกปองคุมครอง
สิ่งแวดลอม แตในแงลบจะสงผลกระทบตอกลุมเกษตรกรรายยอย ท่ีปรับตัวไมทัน เกิดการขยายเกษตร
เชิงเดี่ยวมากข้ึน พ้ืนท่ีความหลากหลายจะหายไป

รัฐบาลไมควรนําปจจัยภายนอกมาเปนเงื่อนไขเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมภายในประเทศ ควร
ดําเนินการเองโดยใชมาตรการภายในประเทศ เชน การสนับสนุนเรื่องเกษตรอินทรีย ซึ่งกลุมท่ีทําเกษตร
อินทรียในปจจุบันก็มีการดําเนินการลดการใชสารเคมี ไมเผาหญาและวัชพืชยูแลว

(5) ทานคิดวาอะไรคือความจําเปนเรงดวนสําหรับนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
หากประเทศไทยเปดใหมีการคาเสรี โดยเฉพาะเม่ือความตกลง AEC และ TPP มีผลบังคับ

ควรจะเจรจาปกปองสินคาบางอยางท่ีไทยผลิตไดมากอยูแลว เพ่ือไมใหนําเขามาแขงขัน นอกจากนี้
กรณีเรื่องขาว ปจจุบัน ไทยแขงขันขาวคุณภาพต่ํา ซึ่งมองวาไมสามารถแขงขันสูเวียดนามได ดังนั้น ไทยควร
ปรับเปลี่ยนใหรัฐสนับสนุน การแขงขันในเรื่องคุณภาพ การสนับสนุนการปลูกขาวท่ีมีลักษณะเฉพาะมากข้ึน
เชน ปลูกขาวอินทรีย ขาวพ้ืนเมือง เปนตน นอกจากนี้ไมควรอุดหนุนในเรื่องราคา แตควรใชมาตรการหนุน
เสริมหรือสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวแบบอินทรียกันมากข้ึน การใหสนับสนุนเรื่องการวิจัย
และพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีผลิตเองในประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการบริโภคสินคาพ้ืนเมืองใหมากข้ึน

สําหรับกลไกแทรกแซงราคา คิดวายังมีความจําเปน แตควรเปนมาตรการท่ียั่งยืน เชน การกําหนด
มาตรฐานราคาเครื่องจักรกลการเกษตร ราคาสารเคมี เพ่ือใหมีตนทุนท่ีต่ําลง

(6) ทานเห็นดวยหรือไม หากประเทศไทยจะลดหยอนมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถูก
มองวาเปนอุปสรรคทางการคา และเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงและทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ
ไทย

ปจจุบันไทยยังไมมีมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีมองวาเปนอุปสรรคทางการคา ดังนั้น คิดวาไมควร
ลดหยอน เพราะมาตรฐานท่ีมีอยูเปนในระดับต่ําอยูแลว
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(7) ทานคิดวาประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะถูกกระจายไปยังกลุมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน
หรือไม รัฐควรจะมีมาตรการกระจายผลประโยชนไปยังทุกสวนในสังคมอยางไร และจะเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบอยางไร

ข้ันตอนการเจรจาควรเปดกวาง มีความโปรงใส เปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตอรองในข้ันตอนกระบวนการเจรจา

(8) ทานคิดวานโยบายการคาเสรีของประเทศไทยควรมีความโปรงใสมากข้ึน และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดังกลาวหรือไม อยางไร

ควรทําใหมีความโปรงใสและใหทุกภาคสวนมีสวนรวมมากข้ึน ในปจจุบันกระบวนการดังกลาวยังไม
โปรงใส กลุมเกษตรกรยังไมมีพลังในการตอรอง

(9) ทานคิดวาพันธกรณีการคาเสรีใดท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ท่ีไทยควรทําเปนขอเสนอขอ
เรียกรองในการเจรจาความตกลง TPP

เรื่องเกษตรอินทรีย การสงเสริมเทคโนโลยีทางชีวภาพ และการสงเสริมมาตรการการลดการใช
สารเคมี การลดการเผาซังขาว

2. ผูใหสัมภาษณ : นายฑูรย พรหมสูงวงศ อาชีพ เกษตรกร (ทํานาขาว)

ประเด็นสัมภาษณ

(1) ทานคิดวาปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรคืออะไร
เรื่องตนทุนของการกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชในนาขาว ซึ่งพบวามีการระบาดเพ่ิมข้ึนและมีความ

ตานทานตอยา ทําใหตองใชยากําจัดศัตรูพืชและวัชพืชท่ีมีราคาสูงข้ึน สงผลใหตนทุนสูงข้ึน

(2) ทานมีปญหาเก่ียวกับราคาวัตถุดิบการผลิตหรือไม เชน ปุย เมล็ดพันธุ ฯลฯ
มีปญหาโดยราคาวัตถุดิบ เชน ปุย เมล็ดพันธุ และยา สัมพันธกับราคาขาว เชน ถาขาวมีราคาสูงข้ึน

ราคาวัตถุดิบ ก็จะปรับตัวสูงข้ึนตาม มีขอสังเกตวาราคาของวัตถุดิบท่ีปรับสูงข้ึน ตั้งแตมีโครงการรับจํานํา
ขาวของรัฐบาล โดยเฉพาะคาเชาพ้ืนท่ีทํานาปรับสูงข้ึนมาเปนเทาตัว (เชน จากหนาละ 1,000 บาท เปน
2,000 บาท)

(3) หากมีการผูกขาดการผลิตและจําหนาย ปุยและเมล็ดพันธุ จะสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของทานหรือไม

ตองพิจารณาจากราคา ถาราคาไมสูงก็คิดวาไมไดรับผลกระทบ ปจจุบันซื้อปุย และยากําจัดศัตรูพืช
ตามรานคาใกลบาน ไมไดเขาโครงการของ ธกส. เนื่องจากซื้อสะดวกกวา มีใหเลือกหลายยี่หอ ไมไดผูกขาด
บริษัท สวนการตัดสินใจเลือกซื้อนั้น กรณียากําจัดศัตรูพืช ชวงท่ีมีการระบาดของแมลงศัตรูอยางรุนแรง ก็จะ
เลือกซื้อยี่หอท่ีมีความเขมขนและมีราคาสูง เพราะคิดวานาจะมีประสิทธิภาพสูงกวา
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(4) ทานคิดอยางไรหากมีการปรับปรุงเทคโนโลยี เชน เมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพดีข้ึน แตวัตถุดิบการผลิต
เหลานั้นจะมีราคาสูงข้ึน

เมล็ดพันธุท่ีปลูกเปนพันธุ กข.49 เปนขาวอายุสั้นใชทําแปง โดยจะซื้อเมล็ดพันธุจากรานคา ราคา
ทอนละ(25 กิโลกรัม) 500 กวาบาท ปลูกได 1 ไร ถาปรับปรุงพันธุผลผลิตดีข้ึน ยินดีซื้อ เพราะคิดวาคุณภาพ
ของพันธุสําคัญมาก ไดผลผลิตมากกวา ดูแลงาย

(5) ทานคิดวาจะมีผลดีผลเสียอยางไรหากการทําการเกษตรของทานจะอยูในรูป “เกษตรพันธสัญญา”
(Contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยง สัตว หรือการเพาะปลูกพืช ท่ีมีการทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตลวงหนาระหวางฝายเกษตรกรกับบริษัทนายทุน

ไมเคยเขารวมโครงการ แตในพ้ืนท่ีเคยมีบริษัทซีพี นําพันธุขาวอายุ 70 วันมาใหปลูก แตใหผลผลิต
ไมคอยดี เลยยกเลิกไป

(6) ทานคิดอยางไรหากทานไมสามารถเก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุเพ่ือใชสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาล
ถัดไปได

ปกติตองซื้อเมล็ดพันธุทุกป เก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุไวใชปหนาไมได เนื่องจากขาวท่ีปลูกจะมี
ขาวดีดปนอยู ซึ่งทําใหขาวท่ีขายมีเมล็ดท่ีไมสมบูรณปน ขายไมไดราคา (ขาวดีด คือ ขาวหอมปทุมธานี 1 ซึ่ง
เปนพันธุปา+พันธุหอมมะลิ105 ท่ีเรียกวาขาวดีด เพราะเมล็ดจะรวงกอนท่ีจะถึงชวงเก็บเก่ียว)

หากกฎหมายบังคับใหไมสามารถเก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุ ตองซื้อทุกป คิดวาถาราคาไมสูงก็ไม
กระทบ แตหากมีการผูกขาดสินคา และสงผลตอราคา คิดวานาจะกระทบ

การเลือกซื้อไมไดสนใจยี่หอ หรือบริษัทท่ีขาย แตจะข้ึนอยูกับรานคาเปนผูแนะนํา

(7) ทานคิดรัฐบาลควรทําอยางไรจึงจะทําใหผลผลิตการเกษตรมีราคาสูงข้ึน
ขาวท่ีปลูกไวขาย เปนขาวสําหรับนําไปทําแปง มีราคา 5,000-7,000 ตอเกวียน ราคาจะต่ํากวาขาว

สําหรับรับประทาน สาเหตุท่ีไมปลูกขาวสําหรับรับประทาน เพราะวามีความยุงยาก ปญหาคือไมมีโรงสี และ
ไมมีพ้ืนท่ีตากขาว

การกําหนดราคาขาวเพ่ือใหชาวนาอยูไดตองราคา 10,000 บาทตอเกวียน นอกจากนี้ควรจะ
ชวยเหลือดานการปรับปรุงพันธุ ลดราคาของเมล็ดพันธุ ปุยและสารเคมี เพ่ือใหตนทุนมีราคาต่ํา

ตนทุนการปลูกขาวประมาณ 20,000 บาท ขายไดราคาประมาณ 7 เกวียนเกวียนละ 6,000 บาท
เปนเงิน 42,000 บาท กําไรเทากับ 22,000 บาท (ยังไมรวมคาแรง)

(8) ทานคิดวาการทําเกษตรกรรมของทาน ทําใหเกิดผลเสียผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
มีผลเสียตอสิ่งแวดลอม สังเกตวา ปลานอยลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ แตเกษตรกรจําเปนตองใช

สารเคมี เพราะไมมีทางเลือก

(9) ทานคิดอยางไรหากรัฐบาลจะควบคุมวิธีทําการเกษตร เพ่ือปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม เชน การ
เก็บภาษีสารเคมีการเกษตร หามมิใหมีการเผาหญาและวัชพืช การจัดโซนพ้ืนท่ีเกษตรแตละชนิดพืช เปนตน

กรณีควบคุมการเผา คิดวาเปนนโยบายท่ีดี ซึ่งเกษตรกรควรหันมาใชวิธีการอ่ืนแทน เชน หมัก ไถ
กลบ หากมีการเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร เชน บวกเพ่ิมไวในราคาของสารเคมีเปนผลใหมีการปรับราคา
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สูงข้ึน เกษตรกรก็ไมมีทางเลือก ถาจะเก็บก็จําเปนตองจาย แตจริงแลวก็เปนภาระใหกับเกษตรกร สวนการ
จัดโซนพ้ืนท่ีเกษตร ปจจุบันรัฐบาลดําเนินการอยูแลวโดย แถวนี้จะแบงเปนพ้ืนท่ีทํานา ปลูกบัว หามไมให
จัดตั้งโรงงาน

(10) ทานคิดอยางไรหากจะมีการใชมาตรการ /กฎระเบียบดานการคาเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เชน การใหติดฉลากคารบอนสินคาเกษตร การไมรับซื้อสินคาเกษตรท่ีผลิตในแปลง
เกษตรท่ีทําลายปา ฯลฯ

ถาออกมาตรการ/กฎหมายคงสงผลกระทบบาง แตก็จําเปนตองมีการปรับตัว เนื่องจากไมมี
ทางเลือก

(11) ทานคิดอยางไรหากรัฐจะการยกเลิก/ผอนปรน ขอหามมิใหตางชาติเขามาทําเกษตรกรรม การอนุญาต
ใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนทางการเกษตรจะเปนคุณและโทษตอประเทศไทยและเกษตรกรไทยอยางไร

ท่ีนี่ไมมีตางชาติเขามาลงทุน ปจจุบันก็มีการกวานซื้อท่ีดินอยูแลวโดยคนไทย หากตางชาติเขามา
ลงทุนทําเกษตรมากข้ึน สวนตัวไมแนใจวาจะเกิดผลกระทบอยางไร อาจจะดีข้ึนหรือแยลงก็ได

(12) ทานคิดวาเกษตรกรในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
รัฐบาลควรชวยเหลือเรื่องราคาปุย เมล็ดพันธุ และสารเคมีใหมีราคาถูก และควรใชนโยบาย

โครงการประกันราคาซึ่งจะดีกวาโครงการรับจํานําขาว หรือไมเขามาแทรกแซงราคาปลอยใหราคาขาว
เปนไปตามกลไกตลาด

แตหากรัฐบาลยังคงใชนโยบายรับจํานําขาว คงจะเขารวม เพราะขายไดราคาเพ่ิมอีกเทาตัว
ประมาณ 12,000 บาทตอเกวียน

(13) ทานมีความเห็นอยางไรหากรัฐบาลจะไมแทรกแซงราคาสินคาเกษตร และปลอยใหมีการแขงขันอยาง
เสรี

บางครอบครัวก็พรอม บางครอบครัวก็อาจจะยังไมพรอม แตคิดวาถารัฐบาลปลอยใหราคาเปนไป
ตามกลไกตลาดปญหานาจะนอยกวา และคิดวาราคาสินคาเกษตรจะมีราคาสูงข้ึน พบวานโยบายรับจํานํา
ขาวแลวมีปญหามาก ถูกโรงสีกดราคา โดยท่ีรับซื้อในราคา 7,000 บาทตอเกวียน ข้ึนอยูกับความชื้นของขาว

คนท่ีไดรับผลประโยชนจากโครงการรับจํานําขาว สวนใหญจะเปนโรงสี และผูมีมีนาเปนของตัวเอง
จํานวนมาก แตชาวนาสวนใหญมักเชาท่ีทํานาก็จะไมไดรับผลประโยชน นอกจากนี้ ยังสงผลใหตนทุนของ
การผลิตสูงข้ึน เนื่องจากเจาของท่ีนาข้ึนคาเชา รานคาปรับข้ึนราคาเมล็ดพันธุ ยา ปุย

3. ผูใหสัมภาษณ: คุณธัญญสิทธิ์ ยอดศรีโสภณ อาชีพ เกษตรกร (ทํานาขาว)

ประเด็นสัมภาษณ

(1) ทานคิดวาปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรคืออะไร
ปญหาเรื่องตนทุนของสารเคมีเปนหลัก ปจจุบันใชในปริมาณความเขมขนท่ีมากข้ึน เนื่องจากแมลง

และวัชพืชมีความตานทาน และระบาดมากข้ึน สวนปุยและเมล็ดพันธุมีบางแตไมมากนัก



ผ-6

(2) ทานมีปญหาเก่ียวกับราคาวัตถุดิบการผลิตหรือไม เชน ปุย เมล็ดพันธุ ฯลฯ
ข้ึนอยูกับราคาขาว ถาราคาดีก็จะมีผลกับตนทุน เนื่องจากสังเกตวาเกษตรกรก็จะมีการจางงาน และ

ใชปุยท่ีมีราคาสูง สวนการใชสารเคมีข้ึนอยูกับชวงของการระบาดของศัตรูขาว

(3) หากมีการผูกขาดการผลิตและจําหนาย ปุยและเมล็ดพันธุ จะสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของทานหรือไม

รานคาท่ีขายมีหลายยี่หอ และเพ่ิมข้ึนมาก แตไมแนใจวาเปนบริษัทเดียวกันหรือไม ถาเปนยาของ
บริษัทใหญและยี่หอใหมๆ จะมีความเขมขนสูง แตพอใชไปนานๆ เริ่มไมไดผล ซึ่งไมแนใจวาเปนเพราะ
ศัตรูพืชมีการปรับตัว / ดื้อยา หรือวาความเขมขนยาต่ําลง

(4) ทานคิดอยางไรหากมีการปรับปรุงเทคโนโลยี เชน เมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพดีข้ึน แตวัตถุดิบการผลิต
เหลานั้นจะมีราคาสูงข้ึน

คิดวาหากมีการปรับปรุงจะสงผลดี และยินดีจาย เนื่องจากเกษตรกรคิดวาผลผลิตตอไรจะได
มากกวา ขาวพันธุ กข.49 ท่ีใชกันอยูก็เปนพันธุท่ีมีการปรับปรุงมาแลว ราคาสูงข้ึนกวาพันธุดั้งเดิมพอสมควร

(5) ทานคิดวาจะมีผลดีผลเสียอยางไรหากการทําการเกษตรของทานจะอยูในรูป “เกษตรพันธสัญญา”
(Contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยง สัตว หรือการเพาะปลูกพืช ท่ีมีการทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตลวงหนาระหวางฝายเกษตรกรกับบริษัทนายทุน

ไมเคยเขารวม แตเคยมีบริษัทท่ีเขามาชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการปลูกขาว โดยทําสัญญารับ
ซื้อ แตเม่ือปลูกแลว ขาวไมไดคุณภาพตามท่ีตกลงกัน บริษัทไมรับซื้อ โครงการจึงยกเลิกไป ดังนั้น คิดวาถามี
รูปแบบเกษตรพันธสัญญา ข้ันตอนการเจรจาสัญญานั้นชาวนาจะตองกําหนดเงื่อนไขใหชัดเจน เพ่ือใหสัญญา
มีความเปนธรรมกับทุกฝาย

ขณะนี้กลุมเกษตรกรปลูกขาวอินทรีย เขารวมกลุมกับ อ.ประภาส มีการรวมกลุมท่ีชื่อวา กลุมผูก
ปนโต ไดเริ่มทําขอตกลงกับโรงสีวาหากไดคุณภาพตามท่ีโรงสีตองการก็จะรับซื้อ แตหากไมไดคุณภาพก็จะสี
และขายกันเอง อาจเรียกไดวาเปนเกษตรพันธสัญญาเชนกัน

(6) ทานคิดอยางไรหากทานไมสามารถเก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุเพ่ือใชสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาล
ถัดไปได

หากตองซื้อเมล็ดพันธุ จะกระทบกับตนทุน ปจจุบันการเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกข้ึนอยูกับชนิดพันธุขาว
ถาเปนพันธุท่ีไมมีขาย หรือหายาก เชน พันธุนครชัยศรี ตองเก็บเมล็ดพันธุ แตถาเปนพันธุท่ีมีขายท่ัวไป สวน
ใหญก็ซื้อเมล็ดพันธุเนื่องจากสะดวกกวา

(7) ทานคิดรัฐบาลควรทําอยางไรจึงจะทําใหผลผลิตการเกษตรมีราคาสูงข้ึน
สนับสนุนสงเสริมเรื่องเกษตรอินทรียใหมากข้ึน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ เพ่ือ

ลดการใชสารเคมี เจาหนาท่ีเกษตรควรจะใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรถึงผลประโยชนของการทํา
เกษตรแบบอินทรีย ปจจุบันราคาขาวอินทรีย (ปทุมธานี 1) ราคา 12,000 บาทตอเกวียน ซึ่งมีราคาดีกวา
ขาวท่ัวไปซึ่งขายอยูท่ีประมาณ 7,000-8,000 บาทตอเกวียน
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(8) ทานคิดวาการทําเกษตรกรรมของทาน ทําใหเกิดผลเสียผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
ท่ีทําอยูเปนนาเกษตรอินทรีย ใชสารเคมีบางแตไมมากนัก ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา

นาท่ัวไปท่ีใชสารเคมีในปริมาณมาก

(9) ทานคิดอยางไรหากรัฐบาลจะควบคุมวิธีทําการเกษตร เพ่ือปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม เชน การ
เก็บภาษีสารเคมีการเกษตร หามมิใหมีการเผาหญาและวัชพืช การจัดโซนพ้ืนท่ีเกษตรแตละชนิดพืช เปนตน

คิดวาดี แตตองคอยเปนคอยไป และใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกร

(10) ทานคิดอยางไรหากจะมีการใชมาตรการ /กฎระเบียบดานการคาเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เชน การใหติดฉลากคารบอนสินคาเกษตร การไมรับซื้อสินคาเกษตรท่ีผลิตในแปลง
เกษตรท่ีทําลายปา ฯลฯ

คิดวาเปนมาตรการท่ีดี เพราะจะทําใหเกษตรกรหันมาทํานาแบบเกษตรอินทรียกันมากข้ึน

(11) ทานคิดอยางไรหากรัฐจะการยกเลิก/ผอนปรน ขอหามมิใหตางชาติเขามาทําเกษตรกรรม การอนุญาต
ใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนทางการเกษตรจะเปนคุณและโทษตอประเทศไทยและเกษตรกรไทยอยางไร

มองได 2 ดาน ดานบวก ทําใหเกิดการแขงขัน เกิดการพัฒนาตนเอง แตจําเปนตองมีมาตรการ
ควบคุมการปลูก หรือรัฐบาลตองใหการสนับสนุนเกษตรกรไทยในดานตนทุน ในดานลบ เกษตรกรท่ีไม
สามารถแขงขันไดก็จะกระทบ อาจตองเลิกอาชีพ

(12) ทานคิดวาเกษตรกรในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
ควรใหความชวยเหลือในเรื่องราคาตนทุน วัตถุดิบ ใหมีความเปนธรรม สนับสนุนการพัฒนาพันธุ

ขาว การควบคุมโรงสีในเรื่องการรับซื้อขาว นอกจากนี้ควรสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การสรางแรงจูงใจ
หรือมาตรการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียใหมากข้ึน การเลิกการนําเขาสารเคมี
หรือปรับราคาสารเคมีใหสูงข้ึน

ปญหาของการทําเกษตรอินทรีย ลงทุนนอย แตยุงยากมากกวาปลูกขาวแบบใชสารเคมีหากจะให
เกิดข้ึนไดจริงตองออกกฎหมายเพ่ือยกเลิกการใชสารเคมี การหามโฆษณาขายสารเคมี
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ภาคผนวก 2
สรุปการสัมภาษณนักวิชาการและกลุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากความตกลงทีพีพี

วันท่ี 26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 – 15.00 น. จ.สุพรรณบุรี

1. ผูใหสัมภาษณ  คุณเดชา ศิริภัทร มูลนิธิขาวขวัญ

นําเสนอประเด็นในเชิงภาพรวมการประกอบอาชีพชาวนา ดังนี้

ปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกร ท่ีพบคือ โครงสรางระบบเกษตร การไมรูเทาทัน และ
ขาดความรู ในกรณีของอาชีพชาวนา มีขอพิจารณาในเชิงพุทธ พบวาปญหาจะประกอบดวย 2 ปจจัย คือ
ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน โดยแนวพุทธมองวาปจจัยภายใน เปนปญหาหลักท่ีตองแกไข แตท่ีผานมา
ชาวนามักมองปญหาจากปจจัยภายนอก แตไมไดมองท่ีปจจัยภายในท่ีควรหันมาพ่ึงพิงตนเองใหได หากมอง
ยอนกลับถึงชาวนาในสมัยโบราณท่ีพ่ึงธรรมชาติแมไมมีความรู แตใชกระบวนการพ่ึงพาตนเอง โดยวิถี
พอเพียง ในขณะท่ีชาวนารุนใหม ท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตตั้งแตยุคการปฏิวัติเขียวในป 2504  เริ่มมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม การคิดคนหาพันธุขาว ปุย เครื่องจักรมาใชในกระบวนการผลิต เพราะคิดวาจะชวยเพ่ิม
ผลผลิตขาว ทําใหตองการพ่ึงพิงปจจัยภายนอก และพ่ึงตนเองไดนอยลง เกิดภาระหนี้สิน

นอกจากนี้ระบบการซื้อขายขาว ชาวนาเสียเปรียบเนื่องจากทุกปจจัยการผลิตกําหนดจากภายนอก
อาทิ ราคาปุย ยาฆาแมลงพอคากําหนดราคา แตราคาขายขาวชาวนาไมไดกําหนดราคาเอง

ประเด็นการปรับปรุงและวิธีเพ่ิมผลผลิต พบวากรมการขาวไดทําการวิจัยการเพ่ิมผลผลิตขาว โดยใช
วิธีตัดตนขาว และเหลือโคนใหขาวงอกใหมสามารถเก็บเก่ียวไดถึง 4 ครั้ง แตหากชาวนาจะทําสามารถได
ผลผลิต 2 ครั้ง(ในกรณีไมทดลอง)แตวิธีนี้ไมแพรหลายเพราะไมไดเผยแพรอยางกวางขวางแตหากสนใจ
สามารถสืบคนจากอินเตอรเน็ต

ระบบเกษตรพันธสัญญา ในกรณีของอาชีพชาวนา ธุรกิจนี้คาดวาทําไดยาก เนื่องจากไมคุมทุน
เพราะใชขาวไฮบริด มีราคาแพง ในกรณีของเกษตรพันธสัญญาคิดวาเปนระบบท่ีดี แตทําอยางไรใหมีความ
เปนธรรม ท่ีเปนระบบของการปองกันความผูกขาด เนื่องจากธุรกิจนี้ทําท่ัวโลกอยางท่ีสหรัฐฯ ก็มีการทํา
ลักษณะนี้ แตตองหลักกติกาท่ีเปนธรรม

การมีการเปดเสรีการคา เชน อาเซียนท่ีจะเปดในปหนา คาดวาในอีก 20 ปขางหนา ชาวนาไทยจะ
แขงขันกับประเทศอ่ืนไดยาก อาทิ พมาจะไดเปรียบคือมีพ้ืนท่ีมาก การลงทุนนอย การจัดระบบไมยากหาก
รัฐบาลพมารวมมือกับตางชาติ ซึ่งข้ันตอนจะนอยกวาไทย และคาดวาชาวนาไทยจะเหลือเพียงรอยละ 20
เหลือ 4 ลานคน ภายใน 10 ป เพราะปรับตัวไมทัน ท่ีเหลือจะเปนเกษตรกรรายใหญแตรายเล็กจะหายไป
พ้ืนท่ีการเกษตร 70 กวาลานไรจะถูกกลุมนายทุนกวานซื้อ

สิ่งท่ีอยากใหรัฐบาลดําเนินการคือ
-ลดการโฆษณาชวนเชื่อเก่ียวกับปุยและยา
-จัดตั้งกองทุนคลายท่ี สสส.ดําเนินงานรณรงคเรื่องบุหรี่ แตเปลี่ยนเปนรณรงคเรื่องปุยและยา
-จัดทําสื่อโฆษณาเพ่ือใหความรูและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของชาวนาเกษตรกร เก่ียวกับแนวคิด
การทํานาท่ีตองพ่ึงพิงสารเคมี ใหหันมาสนใจดานเกษตรอินทรีย
-วางแผนเกษตรกรรมภายในประเทศอยางเปนระบบ เชน ระบบชลประทานตองทําควบคูกับการ
จัดสรรท่ีดินเพ่ือการเกษตร
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-การปฏิรูปท่ีดิน ควรเอ้ือประโยชนกับเกษตรกรยากจน มีวิธีการคัดเลือกเกษตรกรท่ีตั้งใจทําจริง
-หามาตรการสิ่งแวดลอมท่ีชวยเอ้ือผลประโยชนตอเกษตรกร

2. ผูใหสัมภาษณ : คุณสมพร โพธิ์แกว อาชีพ เกษตรกร (ทํานาขาว)

ประเด็นสัมภาษณ

(1) ทานคิดวาปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรคืออะไร
ปญหาคือท่ีดิน ท่ีมีระดับไมเทากัน ทําใหมีปญหาเรื่องการกระจายน้ําไมท่ัวทุกพ้ืนท่ี  เรื่องตนทุน

การผลิตท่ีมีราคาสูง

(2) ทานมีปญหาเก่ียวกับราคาวัตถุดิบการผลิตหรือไม เชน ปุย เมล็ดพันธุ ฯลฯ
จากเดิมท่ีเคยทํานาเคมี พบปญหาราคาปุย ยา มีราคาแพง ตนทุนการทํานาสูง ตอมาทํานาอินทรีย

พบวาชวยลดตนทุน ท่ีชัดเจนคือไมตองซื้อปุยและยา

(3) หากมีการผูกขาดการผลิตและจําหนาย ปุยและเมล็ดพันธุ จะสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของทานหรือไม

มีผลกระทบกับชาวนาท่ัวไปท่ีทํานาเคมี แตตนเองไมไดรับผลกระทบเพราะไมตองซื้อเนื่องจากใช
สมุนไพรธรรมชาติ เชน สะเดากับบอระเพ็ด

(4) ทานคิดอยางไรหากมีการปรับปรุงเทคโนโลยี เชน เมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพดีข้ึน แตวัตถุดิบการผลิต
เหลานั้นจะมีราคาสูงข้ึน

หากมีการปรับปรุงเทคโนโลยีฯ คิดวาดี แตสวนตัวไมไดซื้อเมล็ดพันธุขาวเพราะจะเก็บเมล็ดพันธุไว
สําหรับเพาะปลูกเอง

(5) ทานคิดวาจะมีผลดีผลเสียอยางไรหากการทําการเกษตรของทานจะอยูในรูป “เกษตรพันธสัญญา”
(Contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยง สัตว หรือการเพาะปลูกพืช ท่ีมีการทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตลวงหนาระหวางฝายเกษตรกรกับบริษัทนายทุน

คิดวาจะมีผลเสีย เนื่องจากควบคุมยาก ชาวนาตอรองไมได และหากไมรับซื้อผลผลิตชาวนาจะ
ลําบาก

(6) ทานคิดอยางไรหากทานไมสามารถเก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุเพ่ือใชสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาล
ถัดไปได

หากไมยอมใหเก็บเมล็ดพันธุสําหรับเพาะปลูกจะเกิดผลกระทบอยางมาก

(7) ทานคิดรัฐบาลควรทําอยางไรจึงจะทําใหผลผลิตการเกษตรมีราคาสูงข้ึน
กําหนดราคากลางใหชาวนาอยูได เชน ขาวตันละ 10,000 บาท และสนับสนุนสงเสริมเรื่องเกษตร

อินทรียใหมากข้ึนเพราะชวยลดตนทุนการผลิต
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(8) ทานคิดวาการทําเกษตรกรรมของทาน ทําใหเกิดผลเสียผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
ท่ีทําอยูเปนนาเกษตรอินทรีย ไมมีผลกระทบ โดยดูจากปลาในนาขาวท่ีมีจํานวนมากในขณะท่ีนาท่ี

ใชสารเคมีไมมีปลาอาศัยอยู

(9) ทานคิดอยางไรหากรัฐบาลจะควบคุมวิธีทําการเกษตร เพ่ือปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม เชน การ
เก็บภาษีสารเคมีการเกษตร หามมิใหมีการเผาหญาและวัชพืช การจัดโซนพ้ืนท่ีเกษตรแตละชนิดพืช เปนตน

เห็นดวย เพราะจะไดอยูรวมกันได และพ่ึงพิงตนเองได และคิดวาชาวนาจะยอมทําตาม

(10) ทานคิดอยางไรหากจะมีการใชมาตรการ /กฎระเบียบดานการคาเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เชน การใหติดฉลากคารบอนสินคาเกษตร การไมรับซื้อสินคาเกษตรท่ีผลิตในแปลง
เกษตรท่ีทําลายปา ฯลฯ

เปนมาตรการท่ีดี

(11) ทานคิดอยางไรหากรัฐจะการยกเลิก/ผอนปรน ขอหามมิใหตางชาติเขามาทําเกษตรกรรม การอนุญาต
ใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนทางการเกษตรจะเปนคุณและโทษตอประเทศไทยและเกษตรกรไทยอยางไร

ตอนนี้ยังไมมีคนตางชาติเขามาทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี แตคาดวาไมนานอาจจะมี เพราะมีคนกวาน
ซื้อท่ีดิน หรือมีแลวแตไมแนใจอาจเปนพวกนอมินี

(12) ทานคิดวาเกษตรกรในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
อยากใหสงเสริมการทําเกษตรอินทรียอยางจริงจัง เชน การออก พ.ร.บ. เพราะขณะนี้ชาวนา

ขางเคียงเริ่มเห็นประโยชนของการทํานาอินทรียวาใหผลผลิตและราคาสูง รวมท้ังใหท้ังประเทศยกเลิกการ
ขายปุยและยาเคมี

3. ผูใหสัมภาษณ : คุณสุรัตน เกิดฉออน อาชีพ เกษตรกร (ทํานาขาว)

ประเด็นสัมภาษณ

(1) ทานคิดวาปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรคืออะไร
ราคาผลผลิตตกต่ํา และตนทุนการผลิตสูง

(2) ทานมีปญหาเก่ียวกับราคาวัตถุดิบการผลิตหรือไม เชน ปุย เมล็ดพันธุ ฯลฯ
ไมมีเพราะทํานาอินทรีย ใชปุยข้ีเปดราคาถูก และเมล็ดพันธุขาวเก็บไวเองไมตองซื้อ

(3) หากมีการผูกขาดการผลิตและจําหนาย ปุยและเมล็ดพันธุ จะสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของทานหรือไม

มีผลกระทบบาง แตการทํานาอินทรียไมตองพ่ึงพิงเรื่องปุยและเมล็ดพันธุ
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(4) ทานคิดอยางไรหากมีการปรับปรุงเทคโนโลยี เชน เมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพดีข้ึน แตวัตถุดิบการผลิต
เหลานั้นจะมีราคาสูงข้ึน

ไมเก่ียวของเพราะเก็บเมล็ดพันธุไวเอง จึงไมมีความจําเปนตองซื้อ

(5) ทานคิดวาจะมีผลดีผลเสียอยางไรหากการทําการเกษตรของทานจะอยูในรูป “เกษตรพันธสัญญา”
(Contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยง สัตว หรือการเพาะปลูกพืช ท่ีมีการทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตลวงหนาระหวางฝายเกษตรกรกับบริษัทนายทุน

มีผลเสีย เพราะชาวนาเสียเปรียบ ไมสามารถกําหนดราคาเองได เหมือนถูกผูกขาด ซึ่งในพ้ืนท่ีเคย
ไดยินวามีระบบเกษตรพันธสัญญาเขามา โดยกําหนดใหปลูกขาวไรซเบอรรี่ กําหนดราคารับซื้อตันละ
20,000 บาท มีคนสมัคร แตสวนตัวจะไมสมัครเพราะกลัวมีปญหา

(6) ทานคิดอยางไรหากทานไมสามารถเก็บผลผลิตไวเปนเมล็ดพันธุเพ่ือใชสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาล
ถัดไปได

มีผลกระทบเปนการเพ่ิมตนทุน

(7) ทานคิดรัฐบาลควรทําอยางไรจึงจะทําใหผลผลิตการเกษตรมีราคาสูงข้ึน
ควรชวยเรื่องลดตนทุน เชน ลดราคาปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการกําหนดราคาผลผลิตท่ีเปน

ธรรม

(8) ทานคิดวาการทําเกษตรกรรมของทาน ทําใหเกิดผลเสียผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
ไมมีผลกระทบ เพราะเปนเกษตรอินทรีย

(9) ทานคิดอยางไรหากรัฐบาลจะควบคุมวิธีทําการเกษตร เพ่ือปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม เชน การ
เก็บภาษีสารเคมีการเกษตร หามมิใหมีการเผาหญาและวัชพืช การจัดโซนพ้ืนท่ีเกษตรแตละชนิดพืช เปนตน

เห็นดวย นาจะสนับสนุน

(10) ทานคิดอยางไรหากจะมีการใชมาตรการ /กฎระเบียบดานการคาเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เชน การใหติดฉลากคารบอนสินคาเกษตร การไมรับซื้อสินคาเกษตรท่ีผลิตในแปลง
เกษตรท่ีทําลายปา ฯลฯ

เปนมาตรการท่ีดี แตคาดวานาจะยาก เพราะชาวนาเปลี่ยนทัศนคติยาก ตองใชมาตรการบังคับ

(11) ทานคิดอยางไรหากรัฐจะการยกเลิก/ผอนปรน ขอหามมิใหตางชาติเขามาทําเกษตรกรรม การอนุญาต
ใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนทางการเกษตรจะเปนคุณและโทษตอประเทศไทยและเกษตรกรไทยอยางไร

ไมดีตอเกษตรไทย เพราะเปนการแยงอาชีพ

(12) ทานคิดวาเกษตรกรในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
อยากใหรัฐบาลชวยเรื่องตนทุน  ปุย เมล็ดพันธุใหมีราคาถูกกวานี้  แตหากระยะยาวอยากให

สนับสนุนใหชาวนาหันมาปลูกขาวอินทรียเพราะมีราคาดีและไมมีปญหาสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก 3
สรุปการสัมภาษณกลุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากความตกลงทีพีพี

อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

1. ผูใหสัมภาษณ นายวิรัตน เครือโสม เกษตรกรทํานาขาว
วันท่ี 29 เมษายน 2557

ประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ
ทํานามากวา ๒๐ ป นาประมาณ ๑๘ ไร ท่ีดินของตัวเองไมไดเชา
ใชพันธุขาวพ้ืนเมือง ขาวหอมปราจีน ปลูกขาวหอมมะลิไมได เพราะดินไมอํานวย
เมล็ดพันธุแลกกัน เก็บไว/คัดเอง ไมตองซื้อ ถาซื้อถังละ ๑๒๐ บาท ซื้อจากเกษตรกรดวยกัน ใชเมล็ด

พันธุปละ ๔๐ ถัง
พันธุพืชพ้ืนเมืองผลผลิตต่ํา และตลาดไมตองการ ชาวบานสวนใหญเลยตองมาซื้อพันธุของบริษัทแทน
เกษตรกรตองสามารถเก็บเมล็ดพันธุเพ่ือการทํานาในฤดูถัดไปได ไมเชนเกิดปญหามาก
ปกติทํานาหวาน ประหยัด ไมตองดํานา เสียคาจาแรงงาน
สารเคมีใชยาฆาหญา ใชปเวนป จําเปนตองใช แมราคาแพง
ปจจุบันใชปุยเคมี ปละ ๑๐ ลูกๆ ละ ๖๐๐ บาท เทากับ ๖๐๐๐ บาทตอป
คารถไถไรละ ๓๐๐-๖๐๐ บาท
คาจารถเก่ียว ไรละ ๖๐๐ บาท
ผลผลิตท่ีได ๗๐๐ ถังตอไร ประมาณเกือบ ๑๐ เกวียน
ราคาขายประมาณ ๖๐๐๐ บาท ตอเกวียน
ขายขาวใหโรงสีในจังหวัด
คาขนสงประมาณ ๕๐๐ บาทตอเท่ียว
ไมเห็นดวยท่ีจะทําสัญญาทํานากับบริษัท ชาวนาจะถูกเอาเปรียบ
สูญเสียประเพณีวัฒนธรรมการทํานา
หากมีการผูกขาดเมล็ดพันธุ จะมีผลกระทบตอเกษตรกร
อยากรักษาความหลากหลายเมล็ดพันธุ แตก็อยากไดมีพันธุใหมๆ ท่ีทําใหมีผลผลิตมากข้ึน
อยากใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุในราคาท่ีเปนธรรม รวมท้ังปุยและสารเคมีในราคาท่ีเปนธรรม
ระบบท่ีเปนอยูเปรียบเหมือนปลาใหญกินปลาเล็ก หากเปดเสรีทางการคาท่ีชาวนาไมไดกําหนดกฎเกณฑ

จะเสียเปรียบมากข้ึน
ควรมีการทําประชาพิจารณความตกลงการเคาเสรี
อยากใหเกษตรกรมีอํานาจตอรองดานราคา สงเสริมการใชพันธุพ้ืนบาน แตรัฐตองชวยหาตลาดให

2. ผูใหสัมภาษณ นายมานะ เครือโสม เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันท่ี 27 เมษายน 2557

ประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ
ทํานามากวา ๑๕ ป ท่ีดินของพอตา ไมไดเชา ไมมีท่ีดินของตัวเอง
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ใชพันธุขาวพ้ืนเมือง ขาวหอมปราจีน บางทีก็ใชขาว กข
เมล็ดพันธุแลกกัน เก็บไว/คัดเอง ไมตองซื้อ
เกษตรกรตองสามารถเก็บเมล็ดพันธุเพ่ือการทํานาในฤดูถัดไปได
สารเคมีใชยาฆาหญา ปุย ยาฆาแมลง
ปจจุบันใชปุยเคมี ปละ ๑๐ ลูกๆ ละ ๖๐๐ บาท เทากับ ๖๐๐๐ บาทตอป
ปุยชีวภาพไมเพียงพอ และมีราคาแพง ทํานาชีวภาพไมได
คารถไถไรละ ๓๐๐-๖๐๐ บาท
คาจารถเก่ียว ไรละ ๖๐๐ บาท
ผลผลิตท่ีได ๕๐๐ ถังตอไร ท่ีนาเปนดินปนทราย ผลผลิตไมดี
ราคาขายประมาณ ๖๐๐๐ บาท ตอเกวียน
ขายขาวใหโรงสีในจังหวัด
คาขนสงประมาณ ๕๐๐ บาทตอเท่ียว
ไมเคยทําสัญญาทํานากับบริษัท กลัวถูกเอาเปรียบ มีชาวบานทําสัญญาปศุสัตว ถูกเอาเปรียบมาก
ชาวบานถูกชักจูงดวยวิธีการตลาดตางๆ ใหใชเมล็ดพันธุปรับปรุงพันธุข้ึนใหม เชน ขาวพันธุ กข 49 มี

ราคาสูงกวาพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิม ตองใชเคมีภัณฑในราคาท่ีสูงรวมดวย
รัฐตองสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถขายไดราคา และรูถึงวิธีการขายอยางมีประสิทธิภาพ แตไมเอาการ

จํานําขาว
สหกรณตองใหความรูชวยเหลือใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเอง ไมใชทําหนาท่ีแคเปนผูขายปุยและสารเคมี
ยิ่งผลิตมากก็ยิ่งใชสารเคมีมาก มีเสียตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพเกษตรกร เกษตรกรเปนมะเร็งเยอะมาก
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ภาคผนวก 4
สรุปการสัมภาษณผูแทนภาคเอกชนเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากความตกลงทีพีพี

1. ผูใหสัมภาษณ คุณบัณฑูร วงศสีลโชติ
ประธานคณะกรรมการความย่ังยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
วันท่ี 15 สิงหาคม 2557

(1) บริษัททานมีหนวยงานดาน “R&D” และหนวยงานดาน “สิทธิบัตรหรือไม”?
ไมมี เพราะเปนบริษัทผลิตผาสงออก ลายผาท่ีผลิตเปนการออกแบบรวมกันระหวางทางบริษัทกับ

ลูกคา การออกแบบไมไดใชเทคโนโลยีซับซอน เม่ือผลิตออกมา ผูเปนเจาของ คือ ลูกคา

(2) ถาไมมี บริษัททานมีแผนท่ีจะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวหรือไม?
ไมมีแผนในการจัดตั้ง

(3) บริษัททานไดขอรับสิทธิบัตรหรือถือครองสิทธิบัตรหรือไม? ถามีเปนจํานวนเทาไร?
ไมไดขอสิทธิบัตร เนื่องจากลูกคาเปนผูถือครองสิทธิบัตร

(4) บริษัททานมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม?
ไมมีความรวมมือ

(5) ถาไมมี ทานคิดวาหนวยงานของทานควรมีความรวมมือดังกลาวหรือไม? เพราะเหตุใด
ไมจําเปน บริษัททําไดเอง โดยทางบริษัทมีความรวมมือกับทางลูกคาโดยตรงในการออกแบบและ

ผลิตลายผา

(6) ทานคิดวาการคุมครองสิทธิบัตรในระดับสูง เชน สิทธิบัตรจุลชีพ สิทธิบัตรพืชหรือสัตว สิทธิบัตรยีนและ
ลําดับยีน การคุมครองสิทธิบัตรเปนเวลาท่ียาวนาน จะมีประโยชนตออุสาหกรรมของประเทศไทยหรือไม?

ไมเปนประโยชน เนื่องจากบริษัทไทยสวนใหญยังมีศักยภาพ และเทคโนโลยีในระดับไมสูง การ
คุมครองในระดับสูงข้ึนจึงไมเปนประโยชนตออุตสาหกรรมของไทย และการคุมครองสิทธิบัตรมีระยะเวลาท่ี
นานเพียงพอแลว หากมีความลาชาในข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร ควรไปแกไขท่ีจุดนั้น ไมใชการขยายเวลา
คุมครองสิทธิบัตร

(7) ทานคิดวาอุตสาหกรรมไทยในสาขาท่ีบริษัทของไทยประกอบการ มีศักยภาพดานเทคโนโลยีอยางไร
ปานกลาง เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยยังตองซื้อเทคโนโลยี เครื่องจักรผลิตท้ังหมด เพ่ือการเพ่ิมผลิต

ภาพ (Productivity)

(8) ทานรูจักความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) หรือไม
รูจัก
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(9) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุตสาหกรรม
และธุรกิจในประเทศไทยหรือไม

มีผลอยางมาก เนื่องจากตลาดในสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกสําคัญของไทย ประเทศไทยได
ดุลการคาเกินดุลมาตลอด ประเทศไทยจึงจําเปนตองเขารวมอยูในความตกลง TPP หากไทยไมเขารวม
ประเมินวานักลงทุนจะยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆ ท่ีเปนภาคีสมาชิกของความตกลง TPP
นอกจากนี้ ความตกลง TPP จะทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยมีแหลงวัตถุดิบท่ีขยายมากข้ึน มีตลาด
รองรับสินคาท่ีกวางข้ึน

(10) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีประโยชนตอประชาชนและผูบริโภคใน
ประเทศไทยหรือไม

มีประโยชน โดยในทางทฤษฎี หากมีการแขงขันอยางเสรีจริง การคาเสรีจะเปนประโยชนตอ
ประชาชนและผูบริโภค ทําใหสามารถซื้อสินคาและบริการในราคาท่ีถูกลง มีทางเลือกมากข้ึน สวัสดิการดีข้ึน
แตในทางปฏิบัติ ผูประกอบการไทยมีการรวมกลุม รวมมือทางการคา ไมไดแขงขันกันจริง มีปญหาดานการ
ครอบงําตลาด ทําใหราคาสินคาไมไดลดลง หากมีผูประกอบการจากตางชาติเขามาแขงขันในตลาดมากข้ึน
และเกิดข้ึนจริง จะเปนประโยชนตอผูบริโภคในแงการทําใหเกิดสวัสดิการตอผูบริโภค

(11) อะไรคือโอกาส ความทาทาย และอุปสรรค จากความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) ตอ
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย

โอกาส คือ มีตลาดสงออกท่ีเปดกวางมากข้ึนสําหรับ SMEs ท่ีมีสินคาสงออก
ความทาทายและอุปสรรค คือ การท่ีตองยกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มาตรฐานดานแรงงาน

ใหสูงข้ึน เปนไปตามขอกําหนดในความตกลง TPP ซึ่งจะมีคาใชจาย เปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ

(12) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือไม

มีผลดี เนื่องจากขอกําหนดในเรื่องสิ่งแวดลอมภายใตความตกลง TPP จะมีผลตอการกํากับดูแลดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการสงเสริมกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุน ไมมุงเปาหมายดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แมวาในรางความตกลง TPP ปจจุบัน
ในบทสิ่งแวดลอมจะไมไดมีขอกําหนดอยางเขมงวด ไมมีบทลงโทษ แตก็นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีตอการดูแล
ปกปองสิ่งแวดลอม ในอนาคตสามารถเจรจาปรับเนื้อหาความตกลง ยกระดับการคุมครองสิงแวดลอมให
เขมงวดมากข้ึนได

(13) ทานคิดวาการเปดการคาเสรีตามความตกลง TPP ท่ีมีการยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิง มีการ
เปดเสรีดานการคาบริการ การขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะเปนคุณและโทษตอประเทศไทย
อยางไร

ตอบคําถามนี้ไดยาก ข้ึนอยูกับประเภทของกลุมธุรกิจ/อุตสาหกรรม จําเปนตองมีการศึกษาเจาะลึก
บางกลุมอาจเปนบวก บางกลุมอาจเปนลบ หากมีการแขงขันอยางเสรีจริง ผูบริโภคจะเปนกลุมท่ีไดประโยชน
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(14) ทานเห็นดวยหรือไมวา ความทาทายของประเทศกําลังพัฒนาในการเปดการคาเสรีตามความตกลง
ระหวางประเทศ มิไดอยูท่ีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี หากแตอยูท่ี
การปรับตัวของภาคเอกชน ใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดภายใตกฎเกณฑกติกาท่ีเปลี่ยนแปลง

ข้ึนอยูกับท้ังสองสวน  ไดแก
- การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี ตัวอยางเชน การตรา

กฎหมายเพ่ือรองรับพันธกรณีเรื่องความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- การปรับตัวของภาคเอกชน เพ่ีอใหสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรฐานท่ีมีระดับสูงข้ึน

(15) ทานคิดวาพันธกรณีการคาเสรีใดท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ท่ีไทยควรทําเปนขอเสนอขอ
เรียกรองในการเจรจาความตกลง TPP

ขอเรียกรองท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาไดเสนอเรียกรองอยูแลวในการเจรจา TPP ตัวอยางเชน
- การเรียกรองใหสหรัฐฯ เปนภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
- ขอกําหนด/เงื่อนไข ท่ีปองกันมิใหมีการใชมาตรการ Anti-dumping งายและสะดวกดังท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน กลายเปนมาตรการท่ีสรางผลกระทบตอเนื่องตอภาคธุรกิจสงออก

(16) ทานคาดการณวา บริษัทของทานจะมีสถานะเชนใดในอนาคต หากประเทศไทยเขารวมในความตกลง
TPP

คาดวาจะสามารถสงออกสินคาไดมากข้ึน หากมี TPP เกิดข้ึน และมีความเห็นวาประเทศไทยควร
เขารวมความตกลง

(17) ทานคิดวาบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคา และความตกลง
TPP มากนอยเพียงใด

ปานกลาง-ถึงระดับคอนขางนอย ขาดความรูในเชิงรายละเอียด และความรูเชิงลึก

(18) ทานคิดวาบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
- สรางใหเกิดตลาดการแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรม ไมใหเกิดปญหาการครอบงําตลาดโดยบริษัท

ขนาดใหญ
- การเจรจากับประเทศคูคา เพ่ือการลดและขจัดมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี เชน การกําหนด

ปริมาณโควตา การใชมาตรการดานแรงงาน/ดานสิ่งแวดลอม เปนตน แมแตประเทศคูคาท่ีมีความตกลง FTA
รวมกับไทยแลว ยังมีมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษทีอยูเปนจํานวนมาก

- การขจัดปญหาการคอรัปชั่น การเรียกรับสินบนในการทําธุรกิจ การขออนุมัติ/อนุญาตตางๆ

2. ผูใหสัมภาษณ คุณสุกัญญา ใจช่ืน
คณะกรรมการความย่ังยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
วันท่ี 24 สิงหาคม 2557

(1) บริษัททานมีหนวยงานดาน “R&D” และหนวยงานดาน “สิทธิบัตรหรือไม”?
มีหนวยงานดาน R&D แต ไมมีหนวยงานดาน สิทธิบัตร โดยเฉพาะ
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(2) ถาไมมี บริษัททานมีแผนท่ีจะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวหรือไม?
ยังไมชัดเจน เนื่องจากภารกิจงานจําเปนตองเชื่อมโยงกับหนวยงานดานกฎหมายดวย

(3) บริษัททานไดขอรับสิทธิบัตรหรือถือครองสิทธิบัตรหรือไม? ถามีเปนจํานวนเทาไร?
ไดรับขอรับสิทธิบัตรแลวจํานวนมาก สวนใหญ เปนอุปกรณท่ีใชในระบบการผลิตสินคาของบริษัท

(4) บริษัททานมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม?
ยังไมมีความรวมมือ

(5) ถาไมมี ทานคิดวาหนวยงานของทานควรมีความรวมมือดังกลาวหรือไม? เพราะเหตุใด
ควรมีความรวมมือ เนื่องจากการมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีนาจะเปน

เรื่องท่ีดีอยูแลว

(6) ทานคิดวาอุตสาหกรรมไทยในสาขาท่ีบริษัทของไทยประกอบการ มีศักยภาพดานเทคโนโลยีอยางไร
มีศักยภาพดี

(7) ทานรูจักความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) หรือไม
รูจัก

(8) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุตสาหกรรม
และธุรกิจในประเทศไทยหรือไม

มีผลกระทบ โดยเฉพาะในภาพรวมจะตองมีผลกระทบแนนอน ท้ังธุรกิจสินคาและบริการ เชน
กรณีสินคา :
1. เรื่องตนทุน การมีความตกลงลดภาษีสินคาสงผลใหการนําเขาวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินคาลดลง

เปนประโยชนตอผูประกอบการอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี อัตราภาษีท่ีลดลงสําหรับสินคาสําเร็จรูปท่ีนําเขา
จากประเทศคูเจรจา TPP ยอมสงผลใหเกิดการแขงขันมากข้ึน ซึ่งผูประกอบการจะตองปรับใหแขงได ซึ่ง
ปจจุบันจะตองมองเชื่อมโยงกับเรื่องเกณฑถ่ินกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ท่ีจะเปนเงื่อนไขของการไดรับ
สิทธิลดภาษี ท้ังนี้ การลดภาษีสินคาจะทําใหสินคาราคาถูกลง ก็จะทําใหเกิดการแขงขัน ซึ่ง (อาจ) จะนําไปสู
การพัฒนาดานตนทุนใหดีข้ึน

2. เรื่องมาตรฐานสินคา
หากมาตรฐานนําเขาสินคาของประเทศคูสัญญามีมาตรฐานสูงกวาก็จะทําใหเรามีการยกระดับ

มาตรฐานไปดวย
กรณีธุรกิจบริการ :
จะมีผลดานการแขงขันจากการลงทุนจากบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพสูงกวา ท้ังนี้ก็ข้ึนกับวาธุรกิจ

นั้นๆ มีสถานะอยางไรอยูดวย
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(9) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีประโยชนตอประชาชนและผูบริโภคในประเทศ
ไทยหรือไม

มีประโยชน เพราะมองวา FTA เปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนา (โดยขออางอิงจากคําตอบในขอ
8) จะพบวา การมีโอกาสไดบริโภคสินคาถูกและมีมาตรฐานมากข้ึน จะชวยพัฒนามาตรฐานการบริโภคของ
คนในประเทศไปดวย ซึ่งจะทําใหการเปนอยูดีข้ึนดวย (welfare ดีข้ึน) ในขณะเดียวกัน การท่ีผูบริโภคใน
ประเทศมีมาตรฐานการบริโภคสินคาเทียบเทาการผลิตเพ่ือสงออกก็จะมีผลดีตอภาคธุรกิจในเรื่องตนทุนดวย
(economy of scale)
หมายเหตุ : จากมุมมองวาประชาชนและผูบริโภคเปนคนเดียวกัน

(10) อะไรคือโอกาส ความทาทาย และอุปสรรค จากความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) ตอ
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย

1) โอกาส
การมีทางเลือกใหกับ SMEs ในเรื่องชองทางการเขาถึงบริการ/สินคา เชน การเงิน ท่ีมีการแขงขัน

สูงข้ึน หรือ กรณีการทองเท่ียว ก็จะมีการสงเสริมใหมีความสะดวกในเรื่องปจจัยพ้ืนฐาน เชน วีซา เปนตน
ซึ่งจะมีผลตอธุรกิจตอเนื่องท่ีมักจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก

2) ความทาทาย
เปนตัวเรงใหตองพัฒนาตัวเองใหสอดคลองกับขอตกลงแตละเรื่อง
3) อุปสรรค
ความเขาใจและการใชประโยชนจาก TPP ซึ่ง SMEs มักจะขาดอยูมาก ดังนั้น หนวยงานรัฐจะตอง

ตระหนักและดําเนินการให ซึ่งปจจุบันหนวยงานรัฐยังไมไดดําเนินการ และจริงๆแลวรัฐจะตองทําลวงหนา
เพราะประเด็นการเจรจาก็พอจะเห็นอยูแลว

(11) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือไม

มีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดลอมจะมีบทบาทมากท้ังในเนื้อหาของ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และการพวงอยูโดยออมในเรื่องอ่ืน เชน มาตรฐานสินคา ดังนั้น ไมวาจะ
รูปแบบใดก็ยอมจะตองมีการปรับและจัดการใหตรงกับขอตกลง ซึ่งจะเปนผลดีตอไทยท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึน
ถึงแมวาจะไมสามารถตกลงกันได เชน สูงเกินความสามารถไทยในปจจุบัน แตไทยก็จะตองนําไปเตรียมการ
เพ่ือพัฒนาใหไดตอไป

(12) ทานคิดวาการเปดการคาเสรีตามความตกลง TPP ท่ีมีการยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิง มีการ
เปดเสรีดานการคาบริการ การขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะเปนคุณและโทษตอประเทศไทย
อยางไร

จะเปนคุณหรือโทษนั้นข้ึนกับแนวคิดของไทย และความสามารถในการเจรจา ซึ่งมองวาไทยอาจจะ
ไม พรอมเปดหรือรับเงื่อนไขจากการเจรจาไดท้ังหมด ดังนั้น ไทยจะตองคํานวณเรื่องเวลาท่ีไทยจะพรอม
(สําหรับประเด็นท่ียังไมพรอมแขง) และเรงพัฒนาในชวงเวลาท่ีเจรจามาได
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กรณีทรัพยสินทางปญญานั้น เขาใจวาการใหการคุมครองคือการพรอมท่ีจะใหผูกขาด ดังนั้น การ
เจรจาจะตองคิดถึงวาหากจะใหผูกขาด เปนเวลาเทาใด เราก็จะตองถึงเรื่องราคาดวย ไมใชยอมใหผูกขาด
แลวมีอิสระเรื่องราคา

(13) ทานเห็นดวยหรือไมวา ความทาทายของประเทศกําลังพัฒนาในการเปดการคาเสรีตามความตกลง
ระหวางประเทศ มิไดอยูท่ีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี หากแตอยูท่ี
การปรับตัวของภาคเอกชน ใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดภายใตกฎเกณฑกติกาท่ีเปลี่ยนแปลง

เห็นดวยวา ความทาทาย ไมไดข้ึนกับกฎหมาย แตมองวาปกติภาคเอกชนมีความสามารถและความ
ยืดหยุนในการปรับอยูแลว แตการปรับตัวไดนั้น จะตองมีเรื่องกฎหมายมาสนับสนุน ตามปกติวิถีของการทํา
ธุรกิจ ดังนั้น การท่ีจะแขงขันและเติบโตภายใตกติกาท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะตองข้ึนกับ กฎหมาย ท่ีจะตอง
สอดคลองกับขอตกลงหรือกติกาใหมดวย เชน เรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade
Facilitation) ซึ่งถาจะใหสะดวกก็ตองแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กรมศุลกากร (เชน ระยะเวลาใน
กระบวนการนําเขาสินคา/สงออก ท่ีจะตองเร็วข้ึน) ซึ่งจะทําใหตนทุนถูกลง แขงขันได

(14) ทานคิดวาพันธกรณีการคาเสรีใดท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ท่ีไทยควรทําเปนขอเสนอขอ
เรียกรองในการเจรจาความตกลง TPP

คงไมมีกรอบเจรจาท่ีจะเปนโมเดลไดชัดเจน เพราะบางกรอบท่ีผานมาก็ไดประโยชนดีมากในบาง
เรื่อง แตไมดีในบางเรื่อง

(15) ทานคาดการณวา บริษัทของทานจะมีสถานะเชนใดในอนาคต หากประเทศไทยเขารวมในความตกลง
TPP

ในภาพรวมสินคาอาหารแปรรูปมองวามีโอกาสสงออกไดมากข้ึน แตคงจะตองแขงขันสูงมากใน
สินคาปศุสัตว เพราะคูเจรจาใน TPP หลายประเทศเปนประเทศผูสงออกสินคาปศุสัตวสําคัญ เชน สหรัฐฯ
แคนาดา

(16) ทานคิดวาบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคา และความตกลง
TPP มากนอยเพียงใด

มีความรูคอนขางนอย (สวนใหญแคไดยิน แตไมรูจริง)

(17) ทานคิดวาบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานใดบาง
ภาครัฐตองจัดหามาตรการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันธุรกิจและผูบริโภคไปพรอมๆ กับการ

เจรจา

(18) ทานมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม
- กรณี FTA ท่ีตกลงแลวมาวิเคราะหหาชองทางใชประโยชนใหมากข้ึน และพิจารณาโมเดลซัพ

พลายเชนของสินคาตางๆ วาจะตองพัฒนาอะไรเพ่ิมข้ึนบางก็ดําเนินการ ซึ่งจะเปนฐานท่ีสรางความแข็งแรง
สําหรับรับมือกับ TPP ไดเชนกัน
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- การใชการยกระดับความแข็งแรงใหกับซัพพลายเชนของธุรกิจตางๆ จะเสมือนเปนภูมิคุมกันใหกับ
ธุรกิจไทยซึ่งจะรับมือกับทุก FTA โดยตองมีความสนับสนุนจากภาครัฐในบางเรื่อง

- เนื่องจาก TPP เปน FTA ท่ีประกาศตัวเองวาเปน FTA ข้ันสูงซึ่งมากกวาการเปดเสรีการคาสินคา/
การคาบริการ แตจะครอบคลุมถึงการเปดเสรีการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ซึ่ง ไทยไม
เคยเจรจาในเรื่องเหลานี้มากอน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของจึงควรเตรียมความพรอมกอนเริ่มเจรจา
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ภาคผนวก 5
สรุปการสัมภาษณสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อวิเคราะหผลกระทบจากความตกลงทีพีพี

ผูใหสัมภาษณ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วันท่ี 16 กันยายน 2557

(1) ภายใตนโยบายการคาเสรีและการทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ ทานคิดวาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือนอยลงอยางไร
คําตอบ ในทางเทคนิคการกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ
อาจจะชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
วัตถุประสงคการเจรจาในภาพรวมตองม่ันใจวานโยบายการคาและสิ่งแวดลอมเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ปกปอง
และอนุรักษสิ่งแวดลอม ขณะท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด และการดําเนินนโยบาย
การคาเสรีตองไมทําใหการคุมครองสิ่งแวดลอมลดลง รวมท้ังตองไมละเลยท่ีจะบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ประเทศไทยจะดําเนินการตามขอผูกพันจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ค  .ศ . 2012 รวมท้ังความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับท่ีแตกตางกัน (common but differentiated responsibilities) การไมนํากฎระเบียบกฎหมาย และ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา ตลอดจนจะไมผอนปรนกฎระเบียบหรือลด
มาตรฐานเพ่ือใหเกิดการลดตนทุนในการผลิตเพ่ือความไดเปรียบทางการคา อยางไรก็ตาม ในมิติดานการคา
จะสงผลใหเกิดภาระตอตนทุนในการผลิตของผูประกอบการรายยอย

(2) ทานรูจักความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) หรือไม
คําตอบ รูจัก ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิก (TPP) เปนการเจรจาการคาเสรีแบบพหุภาคี ซึ่งอยูระหวาง
การเจรจา โดยมีประเทศสมาชิกเขารวมเจรจาท้ังสิ้น 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา
เม็กซิโก ญี่ปุน บรูไน ชิลี นิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซีย เปรู และเวียดนาม พัฒนามาจากความตกลงหุนสวน
ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement: TPSEP) หรือ P4 ซึ่งกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก ชิลี นิวซีแลนด
สิงคโปร และบรูไน ซึ่งประเทศผูเจรจา TTP มีเจตนารมณให TPP เปนความตกลงการคาตนแบบแหง
ศตวรรษท่ี 21 หรือ 21st Century Trade และยกระดับไปสูการเปนเขตการคาเสรีแหงเอเชียแปซิฟก โดย
การเจรจา TPP รอบแรกจัดข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม 2553 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน
2554 ผูนําประเทศสมาชิกไดประกาศโครงรางขอตกลง ระบุลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ

1. การเปดตลาดอยางครอบคลุมทุกสาขา (Comprehensive Market Access)
2. ความตกลงระดับภูมิภาคโดยสมบูรณ (Fully Regional Agreement)
3. ประเด็นท่ีมีความคาบเก่ียวกัน (Cross-Cutting Trade Issues) ไดแก ความสอดคลองทาง

กฎระเบียบ ความสามารถในการแขงขัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการพัฒนา
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4. ความทาทายใหมทางการคา (New Trade Challenges)เชน ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล เทคโนโลยีท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

5. ขอตกลงท่ีมีชีวิต (Living Agreement) เปดชองใหมีการปรับปรุง
ท้ังนี้ ประเด็นการเจรจามีท้ังหมด 25 กลุม แบงเปนประเด็นท่ัวไป 21 กลุม และประเด็นในภาพกวาง 4 กลุม
แนวทางการเจรจาในปจจุบันเปนแบบประนีประนอมในลักษณะของ Hybrid Approach คือ ประเทศ
สมาชิกสามารถเจรจาบนหลักภูมิภาคหรือทวิภาคีก็ไดผู มีบทบาทสําคัญในการเจรจาความตกลง ไดแก
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และเม่ือในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 นายกรัฐมนตรี (น.ส.
ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ในขณะนั้น ไดแสดงความสนใจท่ีจะเขารวมการเจรจาเขารวมเปนสมาชิกในความตกลง
ในวาระท่ี นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

(3) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุตสาหกรรม
และธุรกิจในประเทศไทยหรือไม
คําตอบ มี ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟกจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุตสาหกรรมและธุรกิจใน
ประเทศไทย1 ดังนี้

1. ภาคการผลิตบางภาคจะอยูในภาวะหดตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตยางและผลิตภัณฑจากยาง ภาค
การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาคการผลิตนมและผลิตภัณฑจากนม

2. ภาคบริการจะมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการรับเหมากอสราง
ดังนั้น นโยบายท่ีเหมาะสมของรัฐ คือ การมีกลไกท่ีทําใหภาคการผลิตท่ีขยายตัวนําผลไดมาชดเชย
ใหกับผูประกอบการในภาคการผลิตท่ีหดตัว โดยมาตรการทางภาษี และการมีสวนรวมในการเจรจา

3. ในแงการคาระหวางประเทศ มูลคาการสงออกจะปรับตัวลงเล็กนอย โดยภาคการผลิตท่ีจะสงออก
ลดลงไดแก  สินค า ท่ี เ ก่ียว กับทรัพยากรธรรมชาติ  นมและผลิตภัณฑนม และสินค า ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ท้ังนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมจะมีมูลคา
สูงข้ึนอยางมาก สําหรับการนําเขา จะนําเขาเพ่ิมมากข้ึนท้ังสินคาและบริการ โดยเฉพาะเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และบริการการศึกษา

(4) ทานคิดการกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในการเจรจาการคาท้ังในเวทีพหุภาคี เชน องคการการคา
โลก (World Trade Organization) และทวิภาคีและภูมิภาคนิยม เชน ความตกลง TPP จะมีผลในดานบวก
หรือลบตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
คําตอบ การกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมในการเจรจาการคามีท้ังผลบวกและผลลบตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม2 ดังนี้
ผลบวก เชน กรณี TPP

1. เกิดกลไกปองกันการทําลายสภาพแวดลอมท่ีเขมงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
2. เปนโอกาสในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานสัตวปา การประมงทางทะเล และการลักลอบตัดไม
3. สงเสริมการผลิตและการนําเขาสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด. (2555). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ การศึกษาแนวทางการเจรจาและ
ผลกระทบจากการจัดทําความตกลง Trans-Pacific Partnership.
2 บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด. (2555). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ การศึกษาแนวทางการเจรจาและ
ผลกระทบจากการจัดทําความตกลง Trans-Pacific Partnership.
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ผลลบ เชนกรณี TPP
1. อาจเกิดขอจํากัดในการทําประมงทางทะเลเพราะมีบทบัญญัติเฉพาะสําหรับการอนุรักษ
2. อาจเกิดกรณีพิพาทจากการปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีไทยเปนสมาชิกอยู แตประเทศอ่ืน ๆ ไมไดเปน

สมาชิก
3. ตองเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญาท่ีไทยยังมิไดเปนสมาชิก เชน อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษ

สิ่งมีชีวิตทางทะเลแอนตารคติค (Convention on the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources) อนุสัญญาสากลวาดวยระเบียบการลาปลาวาฬ(International Convention
for Regulation of Whaling) และอนุสัญญาจัดตั้งคณะกรรมาธิการ Inter-American Tropical
Tuna

4. อาจนําไปสูการเพ่ิมปริมาณของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ในประเทศไทย เกิด
“Pollution Haven” หรือแหลงรองรับมลพิษจากการลงทุนของประเทศพัฒนาแลว3

5. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําสินคา GMOs จากสหรัฐฯ ท่ีเขามาในประเทศ
ไทยมากข้ึน

6. เปนการสรางมาตรฐานการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) รูปแบบใหม

(5) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือไม
คําตอบ ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก มีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย ดังนี้

1. เกิดกลไกปองกันการทําลายสภาพแวดลอมท่ีเขมงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากการเขารวม
ความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 7 ฉบับ ซึ่งระบุในนโยบายการคาใหมของสหรัฐฯ (2007
New Trade Policy) และการมีบทบัญญัติเฉพาะสําหรับการอนุรักษใน 3 สวน คือ สัตวปา
การประมงทางทะเล และไมแปรรูป หรือการลักลอบตัดไม

2. สงเสริมการผลิตและการนําเขาสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากการลดภาษีสินคา
เพ่ือสิ่งแวดลอมใหเหลือศูนย และขยายขอบเขตของมาตรการหามการคาสินคาของปาท่ีเก็บเก่ียว
โดยผิดกฎหมาย (Illegally Harvested Forest Products)

แตก็มีผลลบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ดังนี้
1. อาจมีผลตอการบังคับใหมีการคุมครองดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

การดําเนินการ เพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมอาจนําไปสูปญหาความขัดแยง หรือขอพิพาทกับการ
สงเสริมการคาเสรี และการคุมครองการลงทุน

2. หากประเทศสมาชิก TPP มีนโยบายท่ีจะคุมครองสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดหรือยึดถือปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต MEAs อยางเครงครัด จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความขัดแยง หรือขอ
พิพาทกับการสงเสริมคาเสรี การคุมครองการลงทุน

3. เกิดการสูญเสียความม่ันคงทางอาหาร เกิดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม กีดขวางการถายทอด
เทคโนโลยี และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ

3 สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. (2554). การเตรียมความพรอมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ดาน
สิ่งแวดลอม: ขอเสนอแนะและบทเรียนจากตางประเทศ.
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(6) ทานคิดวาอะไรคือความจําเปนเรงดวนสําหรับนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
หากประเทศไทยเปดใหมีการคาเสรี โดยเฉพาะเม่ือความตกลง AEC และTPP มีผลบังคับ
คําตอบ ตองมีนโยบายการปรับปรุงใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศท่ี เ ก่ียวของ กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เ ม่ือความ
ตกลง AEC และ TPP มีผลบังคับ เนื่องจากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวนหลายฉบับ จึงจําเปนตองดําเนินการเตรียมการดานกฎหมายและ
มาตรการรองรับใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมายภายในประเทศของไทยมีจํานวนหลายฉบับ และในแตละฉบับสามารถนํามาปรับใช
กับอนุสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีไดมากกวา ๑ ฉบับ ในทางกลับกัน อนุสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคี
ฉบับใดฉบับหนึ่งมีกฎหมายไทยเก่ียวของหลายฉบับ เพราะประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีรองรับ
อนุสัญญาฉบับท่ีประเทศไทยเปนภาคีฉบับนั้น4

ท้ังนี้ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีความจําเปนเรงดวน เม่ือความตกลง AEC และ
TPP มีผลบังคับ5 ไดแก

1. การจัดทําและประกาศใชกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ืออุดชองโหวทางกฎหมาย และให
รัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือกํากับดูแล GMOs ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. สงเสริมการใช “สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ในหนวยงานของภาครัฐ
3. สงเสริมภาคเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาเกษตรอินทรีย การผลิตพลังงาน

หมุนเวียน และการผลิตท่ีประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
4. ศึกษาวิเคราะหผลกระทบของการขยายตัวทางการคาการลงทุนและเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังความตองการใชพลังงานในกระบวนการผลิต และการเพ่ิมข้ึนของตนทุนดาน
สิ่งแวดลอม

5. สนับสนุนภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชน ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การควบคุมการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับตัวตอความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การใหเงินสนับสนุนการพัฒนาและวิจัย

6. ออกแบบมาตรการควบคุมมลพิษและกาซเรือนกระจกรูปแบบใหม เชน มาตรการภาษีมลพิษ
มาตรการลดกาซเรือนกระจกโดยใชกลไก Cap-and-Trade มาตรการคาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ
และมาตรการคาธรรมเนียมการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส

7. สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานสิ่งแวดลอมจากโรงงานขนาดใหญไปยังโรงงาน
ขนาดเล็ก

8. ยกระดับความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องคกรทางวิทยาศาสตร ชุมชนในทองถ่ิน
ในการแกปญหาท่ีผิดกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและผลผลิตจากพืชปา และสงเสริมนวัตกรรมท่ีชวย
ปรับปรุงการจัดการหวงโซอุปทาน

4 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2556). โครงการศึกษาวิจัย “การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558”
5 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2554).รายงานการศึกษาโครงการจัดทําทาทีและแนว
ทางการดําเนินงานของไทยท่ีเก่ียวของกับการคาและสิ่งแวดลอม
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(7) ทานเห็นดวยหรือไม หากประเทศไทยจะลดหยอนมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถูก
มองวาเปนอุปสรรคทางการคา และเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงและทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ
ไทย
คําตอบ ไมเห็นดวยท่ีประเทศไทยจะลดหยอนมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถูกมองวา
เปนอุปสรรคทางการคา เพ่ือดึงดูดการลงทุน เนื่องจากประเทศไทยมุงม่ันจะดําเนินการตามขอผูกพันจาก
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค  .ศ . 2012 และความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
รวมท้ังการดําเนินการคาเสรีตองไมทําใหการคุมครองสิ่งแวดลอมออนแอลง หากประเทศไมมีมาตรการท่ี
เครงครัด จะกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใน 2 ลักษณะ คือ 1) ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไป และ 2) การปลดปลอยมลภาวะหรือของเสียอัน
เนื่องมาจากกระบวนการผลิต การใชสารเคมี หรือสารพันธุกรรมดัดแปลง นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงหลัก
การคาเสรี ตนทุนการผลิตและราคาสินคาของไทยมีระดับต่ํากวาบางประเทศคูเจรจา และสามารถแขงขัน
ภายในตางประเทศไดดีกวา ทําใหผูประกอบการของประเทศคูเจรจาซึ่งดําเนินตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัดเกิดตนทุนการผลิตสินคาท่ีสูงกวา สงผลใหการคาระหวางประเทศมิใชการคาเสรีท่ีแทจริง ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผูประกอบการรายยอย6

(8) การเปดเสรีการคาบริการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การจัดการน้ํา กําจัด
ขยะ น้ําเสีย ฯลฯ จะเปนผลดีตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยหรือไม
คําตอบ การเปดการเสรีการคาบริการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมนาจะเปนผลดี
เพราะการเปดเสรีการคาบริการ อาจกอใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางผูใชน้ําตาง ๆ ในบาง
พ้ืนท่ี ปญหาการจัดการขยะท่ีตกคางหรือปนเปอน ปญหาการปลอยน้ําเสียจากแหลงบริการ และการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีบริการ รวมถึงตนทุนดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การกําจัดขยะ
การบําบัดน้ําเสีย การนําทรัพยากรมาใช ตนทุนดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ตนทุน
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีสงผลตอการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
ท่ัวไป7

อยางไรก็ตาม ก็เปนความทาทายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการหาแนว
ทางการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย อาทิ การออกแบบมาตรการ
ควบคุมมลพิษในเชิงบังคับรูปแบบใหม สําหรับบังคับใชในอนาคต เชน มาตรการภาษีมลพิษ หรือภาษีเพ่ือ
สิ่งแวดลอม มาตรการยกระดบัมาตรฐานการปลอยมลพิษ เปนตน ซึ่งอาจเปนประโยชนในการสรางแรงจูงใจ
ใหผูกอมลพิษมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปนท่ีเชื่อวามาตรการเหลานี้จะมีการบังคับใชอยางกวางขวางใน
ประเทศตาง ๆ ในกลุม TPP ท้ังนี้ มาตรการบังคับดังกลาว ควรเริ่มตนอยางคอยเปนคอยไป ยึดหลักความ
เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม

ท้ังนี้ ประเทศไทยสามารถดึงเงินทุนจากตางชาติมาบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดมากข้ึน ประชาชน
ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมสูงข้ึนและหลากหลาย รวมท้ังชวยเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของ
ผูประกอบการเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางไรก็ตาม การเปดเสรีการคาบริการจะสงผล

6 สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. (2554). การเตรียมความพรอมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ดาน
สิ่งแวดลอม: ขอเสนอแนะและบทเรียนจากตางประเทศ.
7 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2554).รายงานการศึกษา โครงการจัดทําทาทีและแนว
ทางการดําเนินงานของไทยท่ีเก่ียวของกับการคาและสิ่งแวดลอม
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กระทบตอผูประกอบกิจการภายในประเทศ ซึ่งมีความสามารถในการแขงขันท่ีจํากัดท้ังดานความเชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยี

(9) ทานคิดวาการผลักดันยกระดับคุมครองสิ่งแวดลอมผานความตกลงเอฟทีเอและความตกลงการคาเสรี
ตางๆ จะสงเสริมใหการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม
คําตอบ การผลักดันยกระดับคุมครองสิ่งแวดลอมผานความตกลง FTA และความตกลงการคาเสรีตางๆ
สงเสริมใหการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยตองอยูบนพ้ืนฐานของการ
ยึดม่ันและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพไมลดระดับการบังคับใช เพ่ือวัตถุประสงคในดานการคาและการลงทุน

(10) หากมีพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมในความตกลงเอฟทีเอ เชน ความตกลง TPP ควรจะมีการกําหนด
มาตรการบังคับตามพันธกรณีดังกลาวหรือไม เชน กําหนดใหรัฐภาคีมีสิทธิระงับการใหสิทธิพิเศษทางการคา
ได หากมีการละเมิดพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม
คําตอบ ไมควรมีการกําหนดมาตรการบังคับตามพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมในความตกลง TPP เพราะ
มาตรการบังคับตามพันธกรณีความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม โดยสวนใหญเปนการจํากัดการคาเสรี ไม
วาจะเปนการหามคาสัตวและพืชท่ีใกลสูญพันธุในอนุสัญญา CITES การจํากัดการใชประโยชนและเขาถึง
ทรัพยากรทางชีวภาพในอนุสัญญา CBD และการควบคุมหรือหามเคลื่อนยายของเสียอันตรายโดยเสรีตาม
อนุสัญญา Basel เปนตน ซึ่งตามเจตนารมณของ WTO เปนไปเพ่ือการสงเสริมการคาท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน จึงมีการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกของ WTO สามารถกําหนดมาตรการท่ีเปนการจํากัดการคาเสรี
ได ในกรณีท่ีเปนการดําเนินการเพ่ือคุมครองชีวิต คน สัตว และพืช และเพ่ือเปนการคุมครองทรัพยากรท่ีใกล
สูญพันธุ ซึ่งตามมาตรการของอนุสัญญา CITES CBD และ BASEL อาจสงผลกระทบใหการสงออกและ
นําเขาของไทยลดลง โดยเฉพาะในสินคาบางประเภทท่ีอยูในการควบคุมของอนุสัญญาดังกลาว ซึ่งประเทศ
ภาคีสมาชิกของพันธกรณีความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ตางยอมรับหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับท่ีแตกตาง โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการระวังไวกอน และการใหแรงจูงใจทางการเงินเพ่ือการอนุรักษ
และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ มาตรการในระเบียบสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเนน
การเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิก สงเสริมการใช Import Ban และ Export Ban เนนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีอาจจะขัดขวางการขยายตัวของการผลิต8

ในประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกามีขอเรียกรองใหสามารถใชบทบัญญัติ
การระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Provisions) เชนเดียวกับท่ีใชในบทบัญญัติการคาอ่ืนๆ ใน
มาตรฐานท่ีไมแตกตางกัน ท้ังการชดเชยความเสียหาย (Compensation) กระบวนการพิจารณา
(Procedures) และการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanction) ซึ่งตางจากในอดีตท่ีการระงับขอพิพาทดาน
สิ่งแวดลอมจะข้ึนอยูกับการใชคาปรับเปนสวนใหญ และถูกจํากัดเพียงขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ขอเรียกรองในเรื่องนี้จะสรางผลกระทบท้ังตอการเพ่ิมตนทุนของ
ผูประกอบการไทยในการปรับตัวใหสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดข้ึน และเก่ียวโยง
กับผลกระทบในการใชอํานาจทางตุลาการของไทย ซึ่งหมายรวมถึงการท่ีเอกชนสามามารถฟองรองไดดวย

8 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2554).รายงานการศึกษา โครงการจัดทําทาทีและแนว
ทางการดําเนินงานของไทยท่ีเก่ียวของกับการคาและสิ่งแวดลอม
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(11) ทานคิดวาประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะถูกกระจายไปยังกลุมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียม
กันหรือไม รัฐควรจะมีมาตรการกระจายผลประโยชนไปยังทุกสวนในสังคมอยางไร และจะเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบอยางไร
คําตอบ ประโยชนจากการคาระหวางประเทศควรจะถูกกระจายไปยังกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน
เพราะการเปด FTA จะเกิดผลดีตอผูประกอบการท่ีสงสินคาออก แตจะเกิดผลกระทบตอผูผลิต
ภายในประเทศ ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายและมาตรการรองรับเพ่ือการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก FTA
โดยตองมีการศึกษาวิจัยมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีภาคเอกชนจะตองเสียโอกาสในการแขงขัน เพ่ือชดเชยความ
เสียหายใหอยางเปนธรรม รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงินในการยกระดับความสามารถในการผลิต
ตลอดจนหาแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจ
รัฐบาลควรมีการวางแนวทางปองกันผลเสียท่ีเกิดข้ึน และกําหนดมาตรการในการใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ โดยตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายการเจรจาท่ีคํานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน มีภูมิคุมกัน และความพรอมของกฎหมายภายใน และกําหนดใหมีระยะเวลาในการ
ปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

(12) ทานคิดวานโยบายการคาเสรีของประเทศไทยควรมีความโปรงใสมากข้ึน และเปดโอกาสใหผูมีสวนได
เสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดังกลาวหรือไม อยางไร
คําตอบ นโยบายการคาเสรีของประเทศไทยควรมีความโปรงใสมากข้ึน และเปดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย โดยจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอกรอบการเจรจา เพ่ือใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเพ่ือให
เอกชนมีความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังใหเกิดทาทีไทยท่ีเหมาะสมในการเจรจาท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพ่ือเปนการวางแผนปองกันผลเสียและบริหารจัดการ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ

(13) ทานคิดวามีประเด็นดานสิ่งแวดลอมใด ท่ีประเทศไทยควรใหความสนใจและทําเปนขอเสนอในการ
เจรจาการคาความตกลงทีพีพี (TPP)
คําตอบ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยควรใหความสนใจและทําเปนขอเสนอในการเจรจา ไดแก

1. ประเทศสมาชิก TPP ยอมรับท่ีไทยจะไมเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญาการคุมครองพันธุพืชใหม
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants -
UPOV)UPOV

2. การรวมกับประเทศพัฒนาประเทศอ่ืนๆ ปฏิเสธขอเสนอดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวด เพราะอาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงหลายประการ เชน ขอจํากัดในการประมง สินคาสงออกถูกกีดกันดวยการนํา
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาเปนขออางและหันมามุงเนนสรางกลไกความรวมมือเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพ (Capacity-building) และถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) แกประเทศ
กําลังพัฒนาแทน

3. ประเด็นท่ีควรใหความสนใจ เชน ยุทธศาสตรสงเสริมการเติบโตสีเขียว (Green Growth) และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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4. การรับรองพันธกรณีท่ีไทยมีตอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ซึ่งการปฏิบัติตามไมถือวาเปน
การละเมิดขอตกลงการคาเสรี

5. การกําหนดมาตรฐานท่ีแตกตางกันของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือเปดชองทางใหมีการ
ปรับตัวท้ังในสวนของประชาชน และการบังคับใชกฎหมายภายในอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ
เนนการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนสําคัญในการสรางความรวมมือดานสิ่งแวดลอม

6. การนําหลักการท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เก่ียวกับการเขาถึง
การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเปนธรรมมา
บัญญัติในความตกลง TPP เชน การกําหนดใหมีการเปดเผยแหลงท่ีมาของสารพันธุกรรมท่ีใชในการ
ปรับปรุงพันธุ (Disclosure of Origin)9

(14) ทานคิดวาการเปดการคาเสรีภายใตความตกลง TPP ท่ีมีการยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิง มี
การเปดเสรีดานการคาบริการ การขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะเปนคุณและโทษตอประเทศ
ไทยอยางไร
คําตอบ10

1. การเปดการคาเสรี ยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิงจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด
สงออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนคูคาสําคัญของไทย สําหรับสินคาบางประเภทท่ีไทยมีศักยภาพและ
ถูกกีดกัน และผูผลิตในประเทศสามารถนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบไดในราคาท่ีต่ําลง ทําใหประหยัด
ตนทุนในการผลิต อยางไรก็ตาม เนื่องจากเจตนารมณของความตกลง TPP ทุกประเทศตอง
ยกระดับใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ทําใหผูประกอบการตองเผชิญการแขงขันสูงข้ึน เพ่ือปรับปรุงให
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

2. การเปดเสรีดานการคาบริการดานสิ่งแวดลอม จะสามารถดึงเงินทุนจากตางชาติมาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมากข้ึน ประชาชนไดรับบริการท่ีมีความหลากหลายและ
คุณภาพเพ่ิมสูงข้ึน ในทางกลับกันอาจกอใหเกิดโทษ คือ เอกชนสามารถฟองรองภาครัฐจากกรณี
พิพาทภายใต Investor-state Dispute และผูประกอบการเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ัง
การเกิดขอจํากัดตอการผูกขาดกิจการโดยผูประกอบการตางชาติ

3. การขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
- สิทธิบัตรพืชและสัตว กอใหเกิดคุณ คือ สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรและภาคสวนอ่ืน ๆ พัฒนา

พันธุพืชและสัตวข้ึนเองในประเทศ กอใหเกิดโทษ คือ ไทยตองขยายการคุมครองสิทธิบัตรให
ครอบคลุมพืชและสัตว และเขาเปนภาคีอนุสัญญาการคุมครองพันธุพืชใหม (International
Convention for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV) วิถีปฏิบัติของ
ชุมชนทองถ่ินถูกกระทบ เนื่องจากการคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิบัตร จะทําใหเกษตรกรเก็บ
พันธุพืชท่ีไดรับการคุมครองไวใชในฤดูกาลตอไปไมได และเปดโอกาสใหเกิด “โจรสลัด
ชีวภาพ”(Bio-piracy) นําพันธุพืชเกาไปปรับปรุงพันธุเล็กนอยกอนข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร

9 สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. (2554). การเตรียมความพรอมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ดาน
สิ่งแวดลอม: ขอเสนอแนะและบทเรียนจากตางประเทศ.
10 บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด. (2555). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ การศึกษาแนวทางการเจรจา
และผลกระทบจากการจัดทําความตกลง Trans-Pacific Partnership.
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(15) ทานเห็นดวยหรือไมวา ความทาทายของประเทศกําลังพัฒนาในการเปดการคาเสรีตามความตกลง
ระหวางประเทศ มิไดอยูท่ีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี หากแตอยูท่ี
การปรับตัวของภาคเอกชน ใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดภายใตกฎเกณฑกติกาท่ีเปลี่ยนแปลง
คําตอบ เห็นดวยวาเปนความทาทายของประเทศกําลังพัฒนาในการเปดการคาเสรีตามความตกลงระหวาง
ประเทศ มิไดอยูท่ีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี หากแตอยูท่ีการ
ปรับตัวของภาคเอกชน ใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดภายใตกฎเกณฑกติกาท่ีเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากจะตองยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหมีความเทาเทียมกันทุกประเทศ โดยผูผลิตของแตละ
ประเทศตองรับภาระอยางเทาเทียมกัน เพ่ือขจัดปญหาความไดเปรียบ/เสียเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ
การคา อีกท้ังยังตองเผชิญกับปญหามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน (Disparity Standard) ซึ่งทําให
การผลิตในประเทศท่ีมีมาตรฐานสูงมีตนทุนท่ีสูง สงผลใหเสียเปรียบในการแขงขันกับประเทศท่ีมีมาตรฐานท่ี
ต่ํากวา ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจึงมักจะกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมท่ีต่ํา เพ่ือให
ภาคอุตสาหกรรมของตนมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก สวนประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีมีขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวด ก็มักจะมีการอุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
ซึ่งประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมเปนขออางในการกีดกันทางการคา เพราะประเทศ
กําลังพัฒนามีระดับเทคโนโลยีท่ีต่ํากวา จึงไมสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดได11

(16) ทานคิดวาพันธกรณีการคาเสรีใดท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ท่ีไทยควรทําเปนขอเสนอขอ
เรียกรองในการเจรจาความตกลง TPP
คําตอบ12

1. การรับรองพันธกรณีท่ีไทยมีตอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม โดยควรกําหนดเปนหลักการท่ี
ชัดเจนวาการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวไมถือเปนอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี และไมเปนการ
กระทําท่ีกระทบตอสิทธิของนักลงทุนท่ีไดรับการคุมครองภายใตความตกลง TPP

2. การกําหนดมาตรฐานท่ีแตกตางกันของการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีชองวางในการ
ปรับตัวของภาคประชาชน และการปรับปรุงบังคับใชกฎหมาย กลาวคือ ควรใชตัวบทเรื่องความ
รวมมือดานสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนกับไทยมากท่ีสุด เนนการพัฒนาท่ียั่งยืน และมีความรวมมือ
ดานวิชาการและเทคโนโลยี

3. การบัญญัติบทสิ่งแวดลอมในลักษณะ “Carve-Out”คือ ไมตกอยูในบังคับของขอตกลงเก่ียวกับการ
เปดการลงทุน หรือ ใหบทสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเหนือกวาบทลงทุนกรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึน

4. การใช Mechanisms to Enhance Environmental Performance ใหเปนประโยชน โดย
สนับสนุนใหมีการเปนหุนสวน ไทยควรมีเงื่อนไขใหสหรัฐอเมริกา และประเทศพัฒนาอ่ืน ๆ
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตาง ๆ เขามามีสวนรวมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับผูท่ีเก่ียวของของไทย เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

11 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2554).รายงานการศึกษา โครงการจัดทําทาทีและแนว
ทางการดําเนินงานของไทยท่ีเก่ียวของกับการคาและสิ่งแวดลอม.
12 สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. (2554). การเตรียมความพรอมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ดาน
สิ่งแวดลอม: ขอเสนอแนะและบทเรียนจากตางประเทศ.
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5. การคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรจะตองยืนยันในหลักการและสิทธิของประเทศสมาชิก
องคการการคาโลก ท่ีไดกําหนดในความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) ซึ่งเปด
โอกาสใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการปฏิเสธไมใหความคุมครองพืชและสัตวภายในระบบสิทธิบัตร
ได

6. การไมยอมรับการใชกลไกระงับขอพิพาทโดยผานระบบอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะคดีดาน
สิ่งแวดลอม

(17) ทานคิดวาประเทศไทยตองปรับปรุงดานใดบาง เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
คําตอบ ประเทศไทยจะตองปรับปรุงใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งนิยามและขอบเขต
ของกฎหมายสิ่งแวดลอม ครอบคลุมท้ังกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศสมาชิกและขอกําหนดตางๆ
ท่ีเก่ียวของ แตจํากัดเฉพาะกฎหมายของรัฐสวนกลาง หรือรัฐบาลกลางเทานั้น ไมรวมกฎหมายในระดับต่ํา
กวารัฐบาลกลาง ขอกําหนดดังกลาวอาจมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายดานสิ่งแวดลอมจํานวนมาก
เปนกฎหมาย หรือกฎระเบียบในระดับทองถ่ิน ซึ่งอาจมีขอขัดแยงกับดานการคาและการลงทุน นอกจากนี้
เนื้อหาของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีระบุไวในรางความตกลง TPP มุงเนนท่ีปญหามลพิษ การคุมครองพืชและ
สัตว แตไมครอบคลุมถึงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ ขอกําหนดดังกลาว มี
ความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ พลังงาน ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ กับการคุมครองนักลงทุนตางชาติภายใตบท
คุมครองการลงทุน

(18) ทานมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม
คําตอบ ขอหวงกังวลเก่ียวกับประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับขอบทดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสหรัฐมีขอเรียกรองให
สามารถใชบทบัญญัติการระงับขอพิพาทเชนเดียวกับท่ีใชในบทอ่ืนๆ ในมาตรฐานท่ีไมแตกตางกัน ท้ังการ
ชดเชยความเสียหาย กระบวนการพิจารณาและการลงโทษ แตเนื่องจากถูกอีก 11 ประเทศ ท่ีรวมเจรจา
คัดคานอยางหนัก ในรางตัวบทลาสุดจึงระบุใหใชกลไกปรึกษาหารือในระดับเจาหนาท่ีและระดับรัฐมนตรี
และการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการตัดสินวามีการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในบท
สิ่งแวดลอม ใหประเทศคูขัดแยงไดรวมกันจัดทํา "แผนปฏิบัติการ" ท่ีตกลงรวมกันและเปนท่ีพอใจของคู
ขัดแยง ท้ังนี้ ไมมีการระบุถึงบทลงโทษ หากมีการละเมิดขอกําหนดตาง ๆ ในบทสิ่งแวดลอม หรือการไม
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามขอกําหนดของอนุญาโตตุลาการ
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ภาคผนวก 6
สรุปการสัมภาษณสํานักบริการการคาและการลงทุน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

ผูใหสัมภาษณ นายรณรงค พูลพิพัฒน
ผูอํานวยการสํานักบริการการคาและการลงทุน
วันท่ี 8 ตุลาคม 2557

(1) ภายใตนโยบายการคาเสรีและการทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ ทานคิดวาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือนอยลงอยางไร
คําตอบ ควรพิจารณาผลกระทบแยกตามหัวขอการเจรจา (chapter) และขอผูกพัน (commitment) วาแต
ละหัวขอนั้นๆ จะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร เชน

- การเปดเสรีการคาและบริการ (trade and services) จะเปนประโยชนตอประเทศไทย
โดยเฉพาะการเปดเสรีใหกับบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม เชน มีเทคโนโลยีสูง
ในเรื่องการจัดการน้ําเสีย การกําจัดของเสีย เปนตน

- การเปดเสรีการคาสินคา (trade in goods) อาจเปนผลเสียตอประเทศไทย กรณีการนําเขาสินคา
ประเภทใชแลวเพ่ือนํามา recycle ซึ่งมักไมมีการเก็บภาษี หรือมีการลักลอบนําเขาของเสียอันตราย ดังนั้น
ประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีมาตรการในการดูแลเรื่องการนําเขาสินคาประเภทใชแลวโดยเฉพาะท่ีเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมของไทย เชน เก็บภาษีในอัตราสูง หรือ มีบทลงโทษท่ีรุนแรง

- การเปดเสรีการลงทุน (investment) อาจจะเปนผลเสียตอประเทศไทยในกรณีท่ีมีการลงทุน
ประเภทอุตสาหกรรมหนักและมีมลพิษสูง เชน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเหมืองแร เปนตน

(2) ทานรูจักความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) หรือไม
คําตอบ รูจัก

(3) ทานคิดวาการกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในการเจรจาการคาท้ังในเวทีพหุภาคี เชน องคการ
การคาโลก (World Trade Organization) และทวิภาคีและภูมิภาคนิยม เชน ความตกลง TPP จะมีผลใน
ดานบวกหรือลบตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
คําตอบ การเจรจาการคาเสรีเปนการเปดโอกาสใหประเทศท่ีมีศักยภาพสามารถเขาไปแขงขันทางการคาใน
ระดับโลก การกําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวในการเจรจานั้น อาจสงผลกระทบท้ังในทางบวกและลบ
เพราะทุกครั้งท่ีมีการเจรจาภายใตหัวขอบทสิ่งแวดลอม ประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันมักเรียกรอง
ใหประเทศคูเจรจายกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูงข้ึน เพ่ือเหตุผลในดานปกปองและคุมครอง
สิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็อาจเปนขออางในการกีดกันทางการคา

-ผลกระทบทางลบ เชน ทําใหสินคาของประเทศคูเจรจาถูกกีดกันมากข้ึน หากพัฒนาสินคาไมได
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามท่ีตกลง

-ผลกระทบในทางบวก เชน สินคาสงออกไดมากข้ึน ถาหากสามารถยกระดับมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมใหสูงข้ึน เทากับเปนการเปดโอกาสใหมีพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน และ
สงผลตอสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศและของโลกดีข้ึนดวย
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(4) ทานคิดวาความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) จะมีผลดีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือไม
คําตอบ ในมุมมองของการพัฒนา ความตกลง TPP นาจะสงผลดีกับประเทศไทยและกับโลก เนื่องจากอะไร
ก็ตามท่ีจะมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูควรท่ีจะมีมาตรฐานในระดับสูง ดังนั้น ประเทศไทยควร
พัฒนายกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูงข้ึนถึงแมไมมีความตกลง TPP นอกจากนี้ควรมีกฎหมายหรือ
มาตรการจัดการภายในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือใชบังคับ หรือสรางแรงจูงใจ และมี
บทลงโทษท่ีเขมงวดหากไมปฏิบัติตาม

(5) ทานคิดวาอะไรคือความจําเปนเรงดวนสําหรับนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
หากประเทศไทยเปดใหมีการคาเสรี โดยเฉพาะเม่ือความตกลง AEC และ TPP มีผลบังคับ
คําตอบ ควรเรงใหเกิดการพัฒนาออกกฎหมายใหมและ/หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยูภายในประเทศให
ครอบคลุมทุกมิติของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ควรผลักดันหนวยงานบังคับใชกฎหมายใหสามารถบังคับใชได
อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากหนวยงานบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพจะทําใหไทย
ตองเปนฝายตั้งรับในการเจรจาในเวทีโลก ไมมีอํานาจตอรอง

(6) ทานเห็นดวยหรือไม หากประเทศไทยจะลดหยอนมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถูก
มองวาเปนอุปสรรคทางการคา และเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงและทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ
ไทย
คําตอบ ไมเห็นดวย หากประเทศไทยจะลดหยอนมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหต่ําลง
ไมควรเอ้ือประโยชนในการยกเวนภาษีตามนโยบายการสงเสริมการลงทุนใหกับนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนใน
ประเทศ แตควรยกระดับมาตรฐานทางสิ่งแวดลอมภายในประเทศใหสูงข้ึน เพ่ือใหไดนักลงทุนท่ีมีคุณภาพ

(7) การเปดการเสรีการคาบริการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การจัดการน้ํา
กําจัดขยะ น้ําเสีย ฯลฯ จะเปนผลดีตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยหรือไม
คําตอบ เปนผลดีตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย ประเทศไทยควรมีการ
เปดการเสรีการคาบริการ โดยเฉพาะนักลงทุนท่ีมีศักยภาพในการดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมมีเทคโนโลยีข้ัน
สูง

(8) ทานคิดวาการผลักดันยกระดับคุมครองสิ่งแวดลอมผานความตกลงเอฟทีเอและความตกลงการคาเสรี
ตางๆ จะสงเสริมใหการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม
คําตอบ เห็นดวยกับการยกระดับคุมครองสิ่งแวดลอมใหมีมาตรฐานสูงข้ึนมากเทาท่ีจะสามารถทําได เพ่ือให
สงเสริมใหการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

(9) หากมีพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมในความตกลงเอฟทีเอ เชน ความตกลง TPP ควรจะมีการกําหนด
มาตรการบังคับตามพันธกรณีดังกลาวหรือไม เชน กําหนดใหรัฐภาคีมีสิทธิระงับการใหสิทธิพิเศษทางการคา
ได หากมีการละเมิดพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม
คําตอบ ควรจะมีการกําหนดมาตรการบังคับตามพันธกรณี ขอดี คือ สามารถใชพันธกรณีมาเปนขออางใน
การปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศ แตขอเสีย คือ มีความยุงยากเนื่องจากอาจไมสอดคลองกับ
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นโยบายภายในประเทศ ดังนั้น ถาหากประเทศไทยสามารถแกไขปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยูภายในประเทศ
กอนท่ีจะไปเจรจา จะทําใหสามารถกําหนดทาทีเจรจาและจํากัดขอสงวนของประเทศไดงายข้ึน และไทยควร
ยอมรับขอเรียกรองของคูเจรจาท่ีใหมีพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดควบคูไปกับการปรับปรุงกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะสงผลใหมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของไทยสูงข้ึน

(10) ทานคิดวาประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะถูกกระจายไปยังกลุมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียม
กันหรือไม รัฐควรจะมีมาตรการกระจายผลประโยชนไปยังทุกสวนในสังคมอยางไร และจะเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบอยางไร
คําตอบ ควรเรงแกปญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย และการผูกขาดทางการคาจากบริษัทขนาด
ใหญภายในประเทศ การเปดเสรีทางการคาจะชวยแกปญหาเรื่องการผูกขาด ทําใหเกิดการแขงขันทาง
การตลาดผลประโยชนทางการคาถูกกระจายไปยังกลุมตางๆ ไดมากข้ึน และสรางความเปนธรรมใหกับ
ผูบริโภค

การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ คิดวาการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดและมีประสิทธิภาพ ควบคูไป
กับการใหการศึกษาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด สําหรับกองทุนเพ่ือเยียวยาอาจไมมีประโยชน
มากนัก

(11) ทานคิดวานโยบายการคาเสรีของประเทศไทยควรมีความโปรงใสมากข้ึน และเปดโอกาสใหผูมีสวนได
เสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดังกลาวหรือไม อยางไร
คําตอบ เห็นดวยอยางยิ่งกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และควรมีการ
เปดเผยขอมูลใหประชาชนรับทราบอยางละเอียด แตท้ังนี้ ควรอยูภายใตกฎเกณฑและกระบวนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนท่ีถูกตองชัดเจน ผูท่ีใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะควรแสดงตนวามีความรูและ
ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ และมีขอมูลหลักฐานท่ีเพียงพอสําหรับประกอบการใหความเห็น

(12) ทานคิดวามีประเด็นดานสิ่งแวดลอมใด ท่ีประเทศไทยควรใหความสนใจและทําเปนขอเสนอในการ
เจรจาการคาความตกลงทีพีพี (TPP)
คําตอบ สําหรับประเทศไทย ควรเนนประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเสรีดานการลงทุน โดยเฉพาะ
ขอสงวนสําหรับการลงทุนท่ีมีมลพิษสูง และควรมีกฎหมายและมาตรการในการจัดการท่ีเขมงวด เชน การ
เพิกถอนใบอนุญาต โดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการเจรจาจําเปนตองประสานงานกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
สงเสริมการลงทุน เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงระหวางบทลงทุนกับบทสิ่งแวดลอม

(13) ทานคิดวาการเปดการคาเสรีภายใตความตกลง TPP ท่ีมีการยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิง มี
การเปดเสรีดานการคาบริการ การขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะเปนคุณและโทษตอประเทศ
ไทยอยางไร
คําตอบ การเปดการคาเสรีท่ีมีการยกเลิกอุปสรรคทางการคาโดยสิ้นเชิงมีท้ังคุณและโทษตอประเทศไทย
ดังนั้น  หากจะทําใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากท่ีสุด ควรเรงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศไทยใหสูงข้ึนกอนท่ีจะมีการเจรจาความตกลงการคาเสรี เพ่ือใหผูเจรจา
สามารถกําหนดทาทีประเด็นการเจรจาและจํากัดขอสงวนในการเจรจาตอรองได
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(14) ทานเห็นดวยหรือไมวา ความทาทายของประเทศกําลังพัฒนาในการเปดการคาเสรีตามความตกลง
ระหวางประเทศ มิไดอยูท่ีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ืออนุวัตการตามพันธกรณี หากแตอยูท่ี
การปรับตัวของภาคเอกชน ใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดภายใตกฎเกณฑกติกาท่ีเปลี่ยนแปลง
คําตอบ ไมเห็นดวย ท้ังสองสวนควรดําเนินการควบคูกันไป โดยกฎหมายบังคับใชภายในประเทศท่ีเขมงวด
และมีประสิทธิภาพท้ังในดานมาตรการบังคับและมาตรการอุดหนุนสงเสริม จะชวยสนับสนุนสงเสริม
ภาคเอกชนในการปรับตัวใหมีความสามารถในการแขงขันดวย

(15) ทานคิดวาพันธกรณีการคาเสรีใดท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ท่ีไทยควรทําเปนขอเสนอขอ
เรียกรองในการเจรจาความตกลง TPP
คําตอบ ควรเสนอขอเรียกรองเรื่องการเปดเสรีดานการคาและการบริการดานสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน
ควรพัฒนากฎหมายและมาตรฐานท่ีเขมงวดภายในประเทศในดานการลงทุนเพ่ือบังคับใชกับนักลงทุน
ตางชาติ ภายใตหลักการปฏิบัติเทาเทียมกันของคนในชาติ

(16) ทานคิดวาประเทศไทยตองปรับปรุงดานใดบาง เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
คําตอบ - พัฒนาออกกฎหมายใหมหรือปรับปรุงกฎหมายเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

- ปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานได และมี
การแยกอํานาจหนาท่ีระหวางหนวยงานใหชัดเจน

- เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องการเปดการคาเสรีท่ีถูกตองใหกับเจาหนาท่ีท้ังระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ

- จัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบการเจรจาเรื่องการเปดเสรีดานการลงทุน เนื่องจากยังไมมีหนวยงาน
ใดรับผิดชอบโดยตรง

(17) ทานมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม
คําตอบ - ผูกําหนดนโยบาย (รัฐบาล) ควรนําเอางานวิจัยท่ีไดมีการศึกษาไวมาใชประโยชนในการกําหนด
นโยบายใหมากข้ึน
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ภาคผนวก 7
สรุปการประชุมกลุมเฉพาะ

“สถานภาพ ประเด็นเจรจาความตกลงหุนสวนภาคพื้นแปซิฟกท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

วันท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. นําเสนอผลการศึกษา โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ ควรพจน
การเจรจา TPP ขณะนี้ มี 12 ประเทศท่ีเขารวมการเจรจา โดยหัวขอหลักของการเจรจาจําแนกได

เปน 25 กลุมเรื่อง ซึ่งงานวิจัยในโครงการจะศึกษาเฉพาะหัวขอท่ีอาจจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใน 3 กลุมเรื่อง ไดแก 1) ทรัพยสินทางปญญา 2) การคาบริการและการลงทุน 3) การคา
และสิ่งแวดลอม

 การวิเคราะหผลกระทบ
 ทรัพยสินทางปญญา มีขอวิเคราะหตามประเด็นดังนี้

- Scope of Patentability เปนไปตาม TRIPS Art. 27.1 ท่ีใหคุมครองการประดิษฐในทุก
สาขาเทคโนโลยี ขอบทนี้มุงหามการใชกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีปองกันการขอรับสิทธิบัตร ทําให
เกิด patent evergreening และการผูกขาดและเพ่ิมตนทุน นอกจากนี้ gene และ gene
sequences อาจไดรับการยกเวนสิทธิบัตรโดยเหตุไมใชการประดิษฐ

- Exclusions from Patentability เปนไปตาม TRIPS, Art. 27.2 วาดวย “The public
order or morality exception” ประเทศสมาชิกอาจยกเวนการประดิษฐดวยเหตุผลในดาน
สาธารณะศีลธรรมอันดี ซึ่งมีประโยชนนอยมากในทางปฏิบัติ

- Patent Term Extensions ใหขยายอายุสิทธิบัตรเกิน 20 ป สําหรับผลิตภัณฑยาใหมท่ี
การข้ึนทะเบียนตํารับยาตองเนิ่นชาออกไป กําหนดใหขยายอายุสิทธิบัตรออกไปไมเกิน 5 ป ทําให
การผูกขาดผลิตภัณฑยา ยาวนานข้ึน

- Data Exclusivity หามใชขอมูลการทดลองยา (clinical trial data) ของบริษัทตนตํารับ
เพ่ือขอข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญ ทําใหการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญกระทําไดยากข้ึน เกิดการผูกขาด
ผลิตภัณฑยา

- Patent/Drug Registration Linkage หามรับข้ึนทะเบียนตํารับยา สําหรับผลิตภัณฑยา
ภายใตสิทธิบัตรท่ีถือครองโดยผูอ่ืน อาจทําใหผูทรงสิทธิสามารถบังคับสิทธิตามสิทธิบัตรโดยไมตอง
ใชสิทธิทางศาล

- Patentability of Biotech Inventions ครอบคลุมสําหรับพืช (Plants) สัตว (Animals)
เปนการอุดชองวางของทริปสท่ีคุมครองเฉพาะจุลชีพ (microorganisms) พันธุพืช (plant
varieties) และพันธุสัตว (animal varieties) ทําใหอาจเกิดการผูกขาดพืชสัตวท่ีมีความสําคัญตอ
การผลิตอาหารและยา กรรมวิธีการผลิตพืชหรือสัตว ยีนหรือลําดับยีน อาจถูกยกเวนการคุมครอง

- Plant Variety Protection Leaked Text ลาสุด ระบุวาสมาชิกตองเขารวม UPOV
1991, Budapest Treaty, PCT, WCT, WPPT ผลกระทบคือตองคุมครองพันธุพืชใหมเทานั้น ตอง
ยอมรับระบบฝากตัวอยางระหวางประเทศ และระบบยื่นคําขอรับสิทธิบัตรระหวางประเทศ (PCT)

- PROTECTION OF TRADTIONAL KNOWLEDGE AND GENETIC RESOURCES ไมมี
ขอเสนอเรื่องนี้
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- PROTECTION OF TRADE MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS คุมครอง
เครื่องหมายการคาสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นไดดวยสายตา ใหสิทธิแกเจาของเครื่องหมายการคาในอัน
ท่ีจะหามมิใหบุคคลอ่ืนใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องหมายการคานั้น
อาจกออุปสรรคในการใชกฎหมายลักษณะเฉพาะเพ่ือคุมครอง GI อยางกวางขวาง ปดโอกาสท่ีจะ
ขยายความคุมครอง GI ในระดับระหวางประเทศตามท่ีไทยผลักดันอยูในเวที WTO กอปญหาตอ
การสงเสริม SMEs ของไทย นอกจากนี้ไทยตองรับรอง well-known marks วามีสิทธิเหนือกวา
Gls ของไทย
 การคาบริการและการลงทุน มีขอวิเคราะหตามประเด็นดังนี้

- National Treatment ตองใหสิทธิและปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศภาคี
เชนเดียวกับท่ีปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศตนเอง ทําใหไมอาจใชขอจํากัดเรื่องหามถือหุนเกิน
สัดสวน ไมอาจสงวนกิจการบางอยางเพ่ือคนชาติของตนเอง

- Most-Favoured-Nation Treatment ตองใหสิทธิและปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศ
ภาคีทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะมีผลอยางสําคัญในการใชมาตรการชี้ขาดขอพิพาท
โดยเฉพาะ ISDS ทําใหตองขยายสิทธิพิเศษท่ีใหแกบางประเทศจามความตกลงอ่ืนตองถูกขยายไปสู
ประเทศสมาชิก TTP ท้ังหมด

- Definition of “investment” กําหนดคํานิยามของ “การลงทุน” อยางกวางขวาง
ครอบคลุมท้ังการลงทุนโดยตรง และการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบ ทําใหประเทศภาคีตองเปดเสรี
การลงทุนทุกสาขา คํานิยามครอบคลุมถึง IPRs อันเปนการรับรองสิทธิในทรัพยสินวาเปนสินทรัพย
การลงทุน ทําใหการใชมาตรการ flexibilities ตามความตกลงทริปส เปน indirect appropriation
รัฐอาจถูกฟองตามกลไก ISDS

- Performance Requirements หามมิใหประเทศคูสัญญาบังคับใชกฎระเบียบเพ่ือบังคับ
ใหดําเนินการ (performance requirements) อาจจํากัดโอกาสท่ีใชกฎเกณฑเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนเศรษฐกิจจากนักลงทุนตางชาติ หามกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีหรือใหใช
วัตถุดิบในประเทศ

- Capital Controls ตองใหโอนเงินท่ีเก่ียวของกับการลงทุน เปนไปโดยเสรี ปราศจาก
อุปสรรค ทําใหหามควบคุมการสงออกผลกําไรจากการประกอบการ และหามจํากัดการสงออก
เงินตรา

- Corporate Social Responsibility รัฐภาคีมีสิทธิกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจ
ท่ีประกอบกิจการในประเทศใหยอมรับโดยสมัครใจ (voluntary) แทนท่ีจะกําหนดใหเปนพันธกรณี
(mandatory)

- Investment and Environment ประเทศภาคีอาจกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให
การลงทุนสอดคลองกับการปกปองสิ่งแวดลอม ใหถือวาเปนการไมเหมาะสมท่ีประเทศภาคีจะ
ลดหยอนมาตรการสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยเพ่ือท่ีจะดึงดูดการลงทุน ทําใหประเทศตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีในความตกลง MEAs ท่ีตนเปนภาคี และมีประเด็นขอโตแยงเก่ียวกับ binding dispute
settlement

- Indirect Expropriation & ISDS หามทําการเวนคืน (Expropriation) หรือการยึด
กิจการมาเปนของรัฐ (Nationalization) ไมวาจะโดยทางตรงหรือออม เวนแตจะเปนไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน ซึ่งจะตองกระทําโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ทําใหนักลงทุนเอกชนสามารถฟองรอง
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เรียกคาเสียหายจากรัฐบาลได โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือชี้ขาดขอพิพาทระหวางนัก
ลงทุนกับรัฐ

2. นําเสนอผลการศึกษา โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
 การคาและสิ่งแวดลอม มีขอวิเคราะหตามประเด็นดังนี้

- นิยามและขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดลอม พบวามีความครอบคลุมท้ังกฎหมาย
กฎระเบียบของประเทศสมาชิก แตจํากัดเฉพาะกฎหมายของรัฐสวนกลาง หรือรัฐบาลกลางเทานั้น
ไมรวมกฎหมายในระดับต่ํากวารัฐบาลกลางซึ่งอาจมีขอขัดแยงกับดานการคาและการลงทุน
นอกจากนี้ไดระบุถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs)
เปนการยืนยันถึงสิทธิและพันธกรณีของประเทศสมาชิกภายใต MEAs ซึ่งเปนผลดีตอการคุมครอง
สิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีระบุไวมุงเนนท่ีปญหามลพิษ การคุมครองพืชและ
สัตว แตไมครอบคลุมถึงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ ทําใหมีความ
เสี่ยงตอการเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

- ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม(MEAs)
ยืนยันสิทธิและพันธกรณีท่ีมีอยูของประเทศสมาชิกภายใต MEAs ฉบับตางๆ ไมไดสรางผล

ท่ีแตกตางไปจากการเปนภาคีสมาชิกของ MEAs ท่ีมีอยูเดิม ขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ัง
กลไกระงับขอพิพาทไมมีประสิทธิภาพในการแกปญหาความขัดแยง

- ความหลากหลายทางชีวภาพกับการคา
ยืนยันหลักการและมาตรการตางๆ ตามท่ีระบุไวในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งจะสรางผลบวกตอการคุมครองดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใน
ความตกลง TPPA ท่ีไมเปนภาคีของ CBD

เรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียม ระบุเฉพาะในกรณีการใช
“ทรัพยากรพันธุกรรม” (genetic resources) ซึ่งขอกําหนดในเนื้อหาของ TPPA ไมครอบคลุมถึง
การแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใช “ผลิตภัณฑตอเนื่อง” (Derivatives) ของทรัพยากร
พันธุกรรม

ยืนยันหลักการขอความยินยอมลวงหนาในการเขาถึงความหลากหลายทางชีวภาพ แต
ข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ และรับรองสิทธิของประเทศสมาชิกในการปฏิบัติ

ไมไดระบุถึงความสัมพันธในการดูแลคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพกับบทอ่ืนๆ ใน
ความตกลง TPPA ท่ีสัมพันธกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทเรื่องทรัพยสินทางปญญา ทําใหความไม
ชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีหากเกิดความขัดแยงกับขอกําหนดในบทอ่ืนๆ ภายใตความ
ตกลง TPPA

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ใหความยอมรับตอความสําคัญของการดําเนินงานตามพันธกรณีท่ีมีอยูภายใตอนุสัญญา

UNFCCC และเครื่องมือทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ แตไมไดสรางผลท่ีแตกตางไปจากขอกําหนด
พันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีมีอยูเดิม
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- กลไกระงับขอพิพาท
ใช กล ไกปรึกษาหารื อ ในระดับ เจ าหน า ท่ี และระดับรั ฐมนตรี และการจัดตั้ ง

อนุญาโตตุลาการ ไมมีการระบุถึงบทลงโทษหากมีการละเมิดขอกําหนดตางๆ ในบทสิ่งแวดลอม
หรือการไมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามขอกําหนดของอนุญาโตตุลาการ ไมครอบคลุมถึงการ
ละเมิดหรือการไมปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs ซึ่งอาจทําใหการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมเปน
เพียงมาตรการท่ีกําหนดไว แตไมมีผลบังคับใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง

- ความสัมพันธระหวางเนื้อหาในบทสิ่งแวดลอมกับเนื้อหาในบท หลายบทของความตกลง
TPPA มีเนื้อหา กฎเกณฑ ท้ังในลักษณะเสริมและขัดแยงกับการดูแลคุมครองสิ่งแวดลอม แตในบท
สิ่งแวดลอม มีเนื้อหานอยมากท่ีระบุถึงความสัมพันธกับบทอ่ืนๆ ในความตกลง TPPA และแนวทาง
ดําเนินการหากเกิดความขัดแยงระหวางบท ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาขอพิพาทระหวางการ
คุมครองสิ่งแวดลอมกับการสงเสริมการคา/การลงทุน หรือ มีการคุมครองสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากเกรงวาจะเกิดปญหาขอพิพาทดานการคาและการลงทุน

- ภาพรวมของบทสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอเรื่องสิ่งแวดลอมต่ํากวาเรื่องการคาและ
การลงทุน เนื้อหาสวนใหญเปนเพียงหลักการ แนวปฏิบัติ แตขาดกลไกท่ีจะทําใหเกิดการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล ขาดมาตรการลงโทษ และขาดกลไกระงับขอพิพาทในระดับเทาเทียมกับบทอ่ืนๆ
สําหรับในดานการคา การกําหนดเนื้อหาบทสิ่งแวดลอมในลักษณะไมเขมงวดตามตัวบทลาสุด เปน
ผลดีในแงการไมสรางมาตรการกีดขวางทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) ข้ึนใหม

3. นําเสนอผลการศึกษา โดย ดร. กัญญรัตน เวชชาชีวะ
 Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Cases และการคาดการณผลกระทบ

ท่ีจะมีตอประเทศไทย โดยการศึกษาเปรียบเทียบกรณีพิพาทภายใต NAFTA Chapter Eleven
- แนวทางการฟองรองมี 2 แนวทาง คือ ฟองรัฐไดตามกฎหมายทองถ่ิน หรือ การขอตั้ง

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ โดยเม่ือเลือกแลวตองใชกระบวนการท่ีเลือกไวเทานั้น และ การตัดสินถือ
เปนสิ้นสุด พบวา บริษัทจากประเทศพัฒนาแลวนิยมใชกลไก ISDS ทํากับประเทศกําลังพัฒนา ในขณะท่ี
ความตกลงระหวางประเทศพัฒนาแลวดวยกันไมมีการใชกลไก ISDS

- ลักษณะเดนของคดีท่ีศาลรับฟอง พบ 5 ประเด็น ดังนี้
1.ฟองรองในประเด็น National Treatment/Most-Favoured Nation / Performance

Requirements/Fair and Equitable Treatment เปนสวนใหญ
2.ตั้งแตกลางทศวรรษ 2000s เปนตนมา รัฐบาลมักจะถูกใหออกคาใชจายดานกฎหมายเอง
3.รายละเอียดของแตละขอพิพาทแตกตางกันอยางมาก ท้ังในแงการปฏิบัติของฝายรัฐและ

การปฏิบัติของฝายเอกชน
4.ผูเสียภาษีจําเปนตองมารวมออกคาใชจายการดําเนินคดีของฝายรัฐ ท้ังๆ ท่ีเอกชนมีมูลไม

เพียงพอท่ีจะชนะคดี แตรัฐก็ตองเสียคาใชจายไปแลว
5.การตัดสินของอนุญาโตตุลาการใช customary international law และความตกลงท่ี

สองฝายมีผลผูกพันเปนหลัก
- ความแตกตางในภาพรวมระหวาง NAFTA Chapter 11 กับตนแบบความตกลงสงเสริมและ

คุมครองการลงทุนของไทย พบดังนี้
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1.ปรัชญาพ้ืนฐาน ของไทย“นโยบายดานการลงทุนเปนนโยบายท่ีภาครัฐตองการควบคุม
และใชใหเปนประโยชน” “สงเสริมการลงทุนบนเงื่อนไขตางๆ” ในขณะท่ีของประเทศตะวันตก
“การลงทุนเปนสิทธิเสรีตามกลไกตลาด รัฐมีหนาท่ีคุมครองใหผูเลนตามกลไกตลาดไดรับ “ความ
ยุติธรรม” ในการดําเนินกิจการ “ตามมาตรฐานจริยธรรมสากล”

2.ลักษณะการเขียนขอบทตางๆ ในองครวมของความตกลงท้ังสองมีทิศทางและ
รายละเอียดท่ีแตกตางกันเกือบสิ้นเชิง เทียบเคียงเปนสวนๆ ไดยาก

3. NAFTA Ch.11 มีขอบทละเอียดถ่ีถวน ซับซอน ในลักษณะคลายกฎหมาย คือใหคํา
จํากัดความเรื่องสิทธิและการคุมครองสิทธิของแตละบุคคลไวอยางละเอียด เพ่ือใหสามารถมาตัดสิน
กันไดเม่ือเกิดกรณีพิพาทกันข้ึน

4.ประเด็น Pre-/Post-establishment protection ไทยใชมาตรการสงเสริมการลงทุนใน
การดึงดูดการลงทุนสูภาคสวนท่ีรัฐบาลวางยุทธศาสตร ดังนั้นจึงจํากัดการคุมครองเพียง post-
establishment ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนสมัยใหมไมใชความตกลงเปนเงื่อนไข
สําหรับนโยบายสงเสริมการลงทุน ดังนั้นจึงมีลักษณะเปดกวาง และไมจํากัดการเขามาจัดตั้งกิจการ
(ไมมี pre-establishment conditions)

5.ประเด็น Investor-State Dispute Settlement ไทยบังคับให investor ของรัฐภาคีใด
ตองข้ึนศาลของชาติตัวเอง ไมใหใช tribunal ขณะท่ี NAFTA เปดกวางใหบริษัทขามชาติ / คนชาติ
ท่ีรวมทุน (ไมจํากัดท่ีจดทะเบียน) ยื่นฟองในประเทศท่ีตนเปนคนชาติอยู หรือใชอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ

6.ประเด็นกลไกการฟองรองภายใต ISDS กระบวนการในภาพรวม ดูเผินๆ เหมือนไม
แตกตางกัน แตดวยหลักแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการใหความคุมครองสิทธิของผูลงทุนท่ีแตกตางกัน จึงมี
ความแตกตางกันในรายละเอียด

7.ประเด็น Minimum Standard of Treatment และ Performance Requirements
ของไทยใหใชกฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศภาคี มีการกลาวถึงเรื่อง “Treatment of
Investment” อยางกวางๆ ขณะท่ี NAFTA ใหใช customary international law
- ขอสังเกตจากทีมวิจัยถึงประเด็นท่ีผูวางนโยบายและผูเจรจาฝายไทยตองใหความสําคัญ

ดังตอไปนี้
1. การมีกลไก ISDS เปนการใหความคุมครองคนตางชาติมากกวาคนชาติของตัวเอง?
2. การมีกลไก ISDS ถือวาสูญเสีย sovereignty? (เพราะรัฐตองไปข้ึนศาลกับประชาชน

ตางชาติ “accountable directly to foreign subjects”)
3. ควรจํากัดความคุมครองใหอยูในเฉพาะกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศหรือไม?

หรือควรกําหนดข้ันตอนการขอรับการตัดสินภายใน/ภายนอกประเทศอยางไร?
4. การมีกลไก ISDS ทําใหรัฐสูญเสียความสามารถในการออกกฎหมายในอนาคตเพ่ือ

คุมครองรักษาสภาพแวดลอม “regulatory chilling” หรือไม?
5. หากไทยไมรับระดับความคุมครองผูลงทุนตางชาติเทา NAFTA (หรือ TPP) แลวจะ

สูญเสียผูลงทุนตางชาติหรือไม? ก็ตองถามตอไปวา (1) สิ่งท่ีไดมาจากผูลงทุนตางชาติคุมคากับความ
คลองตัวทางนโยบายท่ี (อาจจะ) เสียไปในอนาคตหรือไม? (2) กลุมผูไดประโยชน / ผูเสียประโยชน
ของฝายไทยคือใคร? เปนคนสวนใหญหรือไม?
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6. การใหความคุมครองผูลงทุนตามมาตรฐาน NAFTA เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญหรือไมใน
การตัดสินใจเขามาลงทุนในไทยโดยนักลงทุนตางชาต?ิ หรือมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสําคัญกวา?

4. ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม
 ภาพรวม

- การเจรจาขอตกลง TPP อาจไมเสร็จสิ้นภายในป 2557 เนื่องจากประเทศคูเจรจายังไมเห็นดวยใน
หลายประเด็น โดยหากสหรัฐฯ ตองการใหการเจรจาสําเร็จจําเปนตองยอมรับขอบทเจรจาท่ียืดหยุนมากข้ึน

- หากไทยจะเขารวมเปนสมาชิกใน TPP จะตองพิจารณาขอตกลงหลังจากเจรจาเสร็จสิ้น โดยนํา
ประเด็นตางๆท่ีมีการเจรจากันอยูภายใตความตกลง TPP มาวิเคราะหผลกระทบ ขอดี ขอเสียท่ีจะเกิดข้ึนตอ
ประเทศ  โดยตองแยกวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความตกลง TPP เปนรายภาคสวน เชน หนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีเจรจา หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ เปนตน
ในประเด็นการสรางความสมดุลระหวางการคุมครองผลประโยชนของนักลงทุนและการรักษาพ้ืนท่ีในเชิง
นโยบายของรัฐ  ประเด็นดานนโยบายภาครัฐ การออกนโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับของไทย  ตลอดจน
พิจารณากรณีท่ีหากไทยเขารวมความตกลง TPP จะไปมีผลท่ีเขมงวด หรือ นอยกวาความตกลงเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ท่ีไทยเคยทําไวแลว  รวมถึงขอเสนอมาตรการเยียวยาตอผูไดรับผลกระทบจากความตกลง TPP ในแต
ละภาคสวน ท้ังชุมชนทองถ่ิน ผูประกอบการ ผูผลิต

 ทรัพยสินทางปญญา
- คาดวาประเทศคูเจรจาใน TPP จะไมยอมรับเรื่อง data exclusivity ในกรณีของผลิตภัณฑยา

 การคาการลงทุน
- วิเคราะหทาทีของประเทศท่ีเขารวมในการเจรจา TPP ท่ีอาจเปนผลประโยชนแอบแฝง เชน กรณี

ญี่ปุน สนับสนุนและผลักดันหลักการของ FAO ในเรื่องความม่ันคงทางอาหารมาเปนหลักการปกปอง
คุมครอง การลงทุนในประเทศโลกท่ีสาม ในขณะท่ีญี่ปุนมีนโยบายปกปองคุมครองสินคาเกษตรในประเทศ
ตน

- วิเคราะหสิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติในนโยบายสงเสริมการลงทุนของ BOI กับประเด็น
performance requirement และขอกําหนดเรื่อง investment protection provision

- วิเคราะหความเชื่อมโยงในเรื่องการคาการลงทุนกับประเด็นผลกระทบดานการคุมครองแรงงาน
- วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในประเด็นเรื่องพันธกรณีการคุมครองการลงทุน (investment

permission protection) ดังนี้
1) มาตรการ national treatment (NT) ในเรื่องขอตกลงแบบ negative list และ

ประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากเรื่องมาตรฐานท่ียอมรับไดในขอท่ีมีการระบุไววาเม่ือมีผลผูกพัน จะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงขอผูกพันท่ีต่ําไปกวาเดิมได

2) FAIR AND EQUITABLE TREATMENT (หลักการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเทาเทียม)
วิเคราะหระดับมาตรฐานในความตกลง TPP

3) Indirect Expropriation (การเวนคืนทางออม) ในขอตกลงTPP
4) Performance Requirements คาดวาความตกลง TPP จะใชในระดับสูงสุด คือ

TRIMs plus ซึ่งรวมไปถึงเรื่องการถายโอนเทคโนโลยี
5) รายละเอียดของมาตรการสงเสริมท่ีระบุในความตกลง TPP เชนเรื่อง CSR ท่ีสหรัฐฯ

ตองการใหเชื่อมโยงกับกลไก ISDS
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6) ศึกษาวิเคราะหกลไกขอยกเวนตางๆท่ีเรียกวา right to Regulate
7) ในความตกลง TPP มีขอยกเวน เรื่อง CL หรือไม

 การคาและสิ่งแวดลอม
- วิเคราะหแนวโนมความเชื่อมโยงกับเรื่อง Climate change โดยอาจพิจารณาจาก protocol

ฉบับใหมท่ีประเทศสมาชิก UNFCCC จะตองเจรจาใหสําเร็จในป ค.ศ. 2015 ท้ังในแงเนื้อหา และบทบาท
ของประเทศท่ีอยูในการเจรจา TPP

- วิเคราะหเงื่อนไขในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมในความตกลง TPP ท่ีอาจไมสัมพันธกับขอเท็จจริง
ของปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศ ทําใหไมเกิดผลคุมครองสิ่งแวดลอมในทางปฏิบัติ

- ศึกษาความตกลง TPP ในประเด็นเรื่องสินคาของเสียอันตรายท่ีสามารถคาขายกันได
- วิเคราะหและจัดทําขอเสนอตอการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุง

นโยบายหรือกฎระเบียบท่ีอาจจะมีผลกระทบกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังความ
เชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดลอมกับประเด็นอ่ืน เชน แรงงาน

- ศึกษาความพรอมของหนวยงานภาครัฐไทยโดยเฉพาะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะรับมือ
กับคดีความท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังคดีท่ีเกิดกับคนไทย คนตางชาติ และชุมชน รวมท้ังความพรอมของขอมูลท่ีจะ
นํามาสนับสนุนในการพิจารณาคดีตางๆ

 กลไกขอพิพาท Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
- วิเคราะหสิทธิประโยชน ขอดี ขอเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนระหวางไทยกับนักลงทุนตางชาติภายใตกลไก

ISDS กับประเด็นสิ่งแวดลอม รวมถึงศึกษากรอบ (Scope) ของ ISDS ในประเด็นความเชื่อมโยงระหวาง
พันธกรณี ระเบียบข้ันตอนการฟองรอง กลไกการระงับขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ(arbitration) กลไก
การระงับขอพิพาทแบบทางเลือก (alternative dispute resolution) กลไก conduct ของ arbitration
ในความตกลง TPP ท้ังในเรื่องกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคณะอุทธรณ (appellate body) เชน การเลือก
arbitrator คุณสมบัติ กระบวนการพิจารณา คัดเลือก forum รวมไปถึงกรณีของการอุทธรณ โดย
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางกับความตกลงอ่ืนท่ีไทยตกลงไปแลว เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการพิจารณา
ทาทีของไทย

- พิจารณาวิเคราะหขอเสนอ และตัวอยางของมาตรการตางๆ อาทิ  ขอเสนอภายใตกลไก ISDS
ของ อียูในการเจรจา FTA อียู-สหรัฐ (TTIP) ในเรื่องใหมีขอยกเวนไมสามารถฟองรองไดกรณีนโยบายรัฐท่ี
ออกมาเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม และเขาขายลวงล้ําอธิปไตยของรัฐ
เพ่ือนํามาเปนตัวอยางในการเปรียบเทียบ (ติดตอขอเอกสาร text การเจรจาไดท่ีคุณบัณฑูร วงศศีลโชติ)
ตลอดจน เพ่ิมเติมการวิเคราะหตัวอยางของมาตรการตางๆ ท่ีอาจถูกฟองคดีภายใตกลไก ISDS โดยเฉพาะ
ประเด็น national treatment หรือ performance requirement เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนวามีโอกาสท่ีจะถูกฟองในประเด็นใดบาง โดยอาจยกตัวอยางกรณีเทียบเคียงกับของไทย เชน
ความขัดแยงเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน
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รายช่ือผูเขารวมประชุม
1.นางสาวนาฏศุภางค โปษยานนท นักการทูตชํานาญการ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
2.นางสาวปลัญญา นิยมไทย นักการทูตชํานาญการ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
3.นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล นักการทูตชํานาญการ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
4.คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
5.คุณบัณฑูร วงศสีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาไทย
6.คุณสุกัญญา ใจชื่น คณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาไทย
7.คุณสุนีย วรวุฒางกูร คณะเจรจาการคาสินคาระหวางประเทศ สภาหอการคาไทย
8.นส.ดวงกมล รัชชะกิตติ เจาหนาท่ีฝาย AEC และกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ

สภาหอการคาไทย
9.นส.เบญญาภา ยุติธรรมดํารง เจาหนาท่ีฝาย AEC และกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ

สภาหอการคาไทย
10.นายไพรัตน ตังคเศรณี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
11.นายปวิช เกศววงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักความรวมมือดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
12.นางสาวดวงรัตน มุกตมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13.นางสาวรัตนาภรณ สิงหศักดา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
14.นางสาวอนภุิชญ ศุภนิทัศนาภร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
15.นางสาววัลลธิดา รามสูต นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมการคาตางประเทศ
16.น.ส.กานตธิดา เชียงทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

คณะผูวิจัย
17.รศ.ดร.จักรกฤษณ ควรพจน อาจารย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยวูลลองกอง

ประเทศออสเตรเลีย
18.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
19.ดร.กัญญรัตน เวชชาชีวะ นักการทูตชํานาญการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
20.คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก 8
สรุปการประชุมกลุมเฉพาะ

“ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการเจรจาความตกลงทีพีพีท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของไทย”

วันพุธท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-13.00 น. หองรัตนโกสินทร ช้ัน 1 โรงแรมสุโกศล

1. นําเสนอผลการศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการเจรจาความตกลงทีพีพีท่ีมีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย

โครงการการศึกษาผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยจากการ
ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก(Trans-Pacific Partnership Agreement; TPP) มีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือวิเคราะหสถานภาพ ประเด็นเจรจา และผลกระทบของความตกลงทีพีพีในประเด็นทรัพยสินทางปญญา
การลงทุน และการคาและสิ่งแวดลอมท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยเพ่ือประโยชนใน
การกําหนดยุทธศาสตรการเจรจา และเพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรการและกลไกเยียวยาท่ีเหมาะสม
หากไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงทีพีพี

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

งานวิจัยพบวา การทําความตกลงระหวางประเทศแบบทวิภาคี และแบบภูมิภาคนิยมท่ีมีการจัดทํา
กันอยางกวางขวางในปจจุบัน รวมท้ังความตกลงทีพีพีท่ีกําลังเจรจากันอยูนี้มีความชอบธรรมสอดคลองกับ
กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับระบบการคาพหุภาคีขององคการการคาโลก ขอ 24 ของ
ความตกลงแกตตกําหนดขอยกเวนสําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรี โดยไมถือเปนการละเมิดตอพันธกรณีของ
องคการการคาโลกหากการทําความตกลงนั้นไมไปเพ่ิมอุปสรรคทางการคาสําหรับประเทศอ่ืน ขอยกเวนใน
ขอ 24 ของแกตตใชบังคับกับการคาสินคาเทานั้น โดยไมใชกับการคาบริการและการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาดวย หลัก MFN จะใชกับประเด็นอ่ืนท่ีไมใชการคาสินคา เชน การคาบริการ การลงทุน และทรัพยสิน
ทางปญญา

การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหัวขอท่ีมีความสําคัญท่ีสุดหัวขอหนึ่งของการเจรจา
ความตกลงทีพีพี เนื่องจากทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศผูนําการเจรจาอยาง
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ขอเสนอเรื่องทรัพยสินทางปญญาในความตกลงทีพีพีสวนใหญ เปนการเสนอให
คุมครองทรัพยสินทางปญญาตามหลักการท่ีเรียกวา “ทริปสพลัส” (TRIPS-plus) ท่ีคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาเกินเลยไปจากความตกลงทริปสขององคการการคาโลก โดยหลักการสําคัญท่ีเสนอกันในความตกลง
ทีพีพีท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแก ปรับปรุงระบบสิทธิบัตร ไดแก ใหคุมครองกรรม
วิธีการใช สูตร และตํารับยา กรรมวิธีทางการแพทย ขอมูลผลการทดสอบเก่ียวกับยาและผลิตภัณฑเคมี
ปรับปรุงระบบการออกสิทธิบัตร การคุมครองพืช สัตว และยีน ปฏิเสธไมใหความคุมครองแกทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคุมครองสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตรโดยเครื่องหมายการคา
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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 ใหสิทธินัก
ลงทุนท่ีจะฟองรองรัฐ ภายใตกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ซึ่งเปนมาตรการท่ีใหความคุมครองผู
ลงทุนจากตางประเทศ โดยการสรางกลไกระงับขอพิพาท ท่ีใหอํานาจผูลงทุนเอกชนฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากรัฐผูรับการลงทุน โดยผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมของความตกลงสงเสริม
และคุมครองการลงทุน ท่ีแตเดิมใหใชกลไกระงับขอพิพาทท่ีมีการฟองรองกันระหวางรัฐตอรัฐเทานั้น

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

-ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ TPP
ภาคการผลิตบางภาคจะอยูในภาวะหดตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตยางและผลิตภัณฑจากยาง ภาค

การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาคการผลิตนมและผลิตภัณฑจากนม ภาคบริการจะมี
แนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการรับเหมากอสราง มูลคาการสงออกจะปรับตัวลง
เล็กนอย โดยภาคการผลิตท่ีจะสงออกลดลงไดแก สินคาท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ นมและผลิตภัณฑนม
และสินคาในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ท้ังนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมจะมี
มูลคาสูงข้ึนอยางมาก ประเทศไทยจะนําเขาเพ่ิมมากข้ึน ท้ังท่ีเปนสินคาและบริการ โดยเฉพาะเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และบริการการศึกษา

-ผลกระทบของ TPP ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอภาคการเกษตรของไทย เชน ผลกระทบตอการการวิจัยและพัฒนา

ดานการเกษตร เกิดการผูกขาดและจํากัดการแขงขัน สรางระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว สงเสริมการใชปจจัย
การผลิตท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ผลกระทบตอการ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอยางเหมาะสม การคุมครองขอมูลผลการทดสอบทางยาและเคมีภัณฑ
การเกษตร การเปดตลาดสินคาดัดแปลงพันธุกรรม ผลกระทบท่ีเกิดจากการลงทุน เชน การใชกลไกระงับขอ
พิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (investor-to-state dispute settlement) ผลกระทบของการคากับ
สิ่งแวดลอม
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-ขอเสนอแนะ
หากไทยเขารวมเจรจา ควรเจรจาขอใหมีการใหการปฏิบัติท่ีเปนพิเศษและแตกตาง (Special and

Differential Treatment) ในฐานะท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนา ไทยควรจะรวมกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน
แกไขขอ 24 ของแกตต ควรพิจารณาอยางรอบคอบวาควรจะยอมรับพันธกรณีในบทการลงทุนตามท่ีมีการ
เจรจากันอยูในความตกลงทีพีพีหรือไม

ขอสังเกตเรื่องการลงทุน ไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะยอมรับกฎเกณฑเรื่องการเขาถึงตลาด (market
access) คํานิยาม “การลงทุน” ควรจะจํากัดอยูเฉพาะการลงทุนโดยตรงเทานั้น ประเทศไทยสมควรปฏิเสธ
ท่ีจะใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนเอกชนกับรัฐ ประเทศไทยจึงควรจะยอมรับพันธกรณีเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาเฉพาะเพียงท่ีมีอยูในปจจุบันภายใตความตกลงทริปสเทานั้น และควรจะประเมินผล
กระทบของความตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีประสงคจะเจารวม อยางรอบคอบในทุกๆ ดาน ข้ันตอนและ
รายละเอียดการเจรจาตางๆ ควรจะตองกระทําอยางโปรงใส เปดเผยตอสาธารณชน รัฐบาลไทยควรปรับปรุง
โครงสรางองคกรและกลไกการเจรจา ใหสามารถเชื่อมโยงประสานการเจรจาในทุกเวทีท่ีเก่ียวของกัน ไมวา
จะเปนการเจรจาในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และภูมิภาคนิยม

ประเทศไทยควรมุงม่ันดําเนินการตามพันธกรณีท่ีไทยมีอยูตามความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
การดําเนินการคาเสรีตองไมทําใหการคุมครองสิ่งแวดลอมออนแอลง ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยเปนภาคี โดยยึดม่ันในหลักการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจัง ไมผอนปรนการบังคับใชเพ่ือผลประโยชนดานการคาและการลงทุน ควรปรับปรุงการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีนโยบายกระจายผลประโยชนจากการเปดเสรีการคาระหวาง
ประเทศ ไปยังกลุมผลประโยชนตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ควรมีนโยบายสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความถนัด รวมท้ังการปรับปรุง
พันธุพืช รณรงคลดการใชเคมีภัณฑทางการเกษตร

2. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะตอผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการเจรจาความ

ตกลงทีพีพีท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย โดยมีขอเสนอใหพิจารณาเพ่ิมเติมขอมูล ดังนี้
 เรื่องการคาและสิ่งแวดลอม

ศึกษาเพ่ิมเติมวาประเทศคูเจรจามีการเจรจาในเรื่องการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมมากข้ึนกวา
ความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ อยางไร รวมถึงแนวโนมการพิจารณาความขัดแยงระหวางพันธกรณี
ระหวางประเทศดานการคากับสิ่งแวดลอมของคณะทํางานรวมระหวาง WTO กับ MEAs

 เรื่องการลงทุน
ควรศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวางการคุมครองนักลงทุนในบทลงทุนของความตกลงทีพีพีกับ

ประเด็น ISDS เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอไทย
 การศึกษาวิเคราะหผลกระทบ

ควรวิเคราะหผลกระทบของความตกลงทีพีพีตอไทยท้ังในเชิงบวกและเชิงลบวาใครไดหรือเสีย
ประโยชนอยางไรรวมถึงตนทุนท่ีอาจจะกระทบตอผูประกอบการกรณีการยกระดับมาตรฐานปกปองคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และควรวิเคราะหความเชื่อมโยงของการเจรจากับประเด็นเรื่อง
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inclusive growth ดวยวาสอดคลองหรือขัดแยงกันหรือไม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
หนวยงานดานนโยบาย และควรมี criteria ในการศึกษาผลกระทบดวย

 การปรับปรุงจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรจัดหมวดหมูท้ังในดานเนื้อหาหลักการแนวคิด และวิธีการ เพ่ือใหมีความชัดเจนเขาใจงาย และ

เปนประโยชนตอทาทีการเจรจาโดยแยกขอเสนอแนะเปน 2 สวน คือ 1) ขอเสนอแนะตอการเจรจา เชน
กรณีท่ีเขารวมหรือไมเขารวมความตกลงทีพีพี ภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรดําเนินการอยางไรบาง ขอ
เรียกรองตางๆ กรณีเขารวมเจรจา 2) ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในประเทศ

ควรยกตัวอยางขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพท่ีเปนรูปธรรม
เชน ขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับใด หนวยงานใดควรรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องใดบาง

พิจารณาเพ่ิมเติมขอเสนอแนะมาตรการดานสิ่งแวดลอมของภาครัฐท่ีเชื่อมโยงกับภาคเอกชนท้ังแบบ
บังคับและสมัครใจ และขอเสนอแนะในประเด็นเรื่องการใชประโยชนจากความตกลงทีพีพีภายหลังท่ีมีการ
เจรจาเสร็จสิ้นแลว

 เรื่องอ่ืนๆ
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา ( ITD) อยูระหวางการจัดจางใหคณะ

เศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร ทําการศึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบระหวางความตกลงทีพีพี กับ FTA
ไทย-อียู ในประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยในดานการคาและการลงทุน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. น.ส.วัลลธิดา รามสูต นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมการคาตางประเทศ
2. น.ส.เกนวรี วรพิพัฒน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ
3. น.ส.ชมเพลิน พรหมศิริ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ
4. น.ส.สุรีรัตน บุญมาภิ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ
5. น.ส.ศศิกานต เศรษฐรัตน นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
6. นายกิจจา ยกยิ่ง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
7. น.ส.ประทุม เล็กมณี นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
8. น.ส.สุนิษา สีหะวงษ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
9. น.ส.กัลยาณี พรหมสุภา ผอ.กลุมภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรมดานการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร
10. อาจารยฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร
11. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย
12. นายหฤษฎ รอดประเสริฐ เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
13. น.ส.ปภาวดี ธโนดม นักวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา
14. น.ส.ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
15. ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. นายธงชัย บุณยโชติมา กรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สภาหอการคาแหงประเทศไทย
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17. น.ส.สุกัญญา ใจชื่น คณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
18. น.ส.นฤมล โอริส นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักความรวมมือดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
19. น.ส.พัชรวลัย มงคลศิริ ผูชวยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย
20. น.ส.พิมพพสุ จวบความสุข ผูชวยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย
21. น.ส.อุมาพร โควงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
22. น.ส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชํานาญการพิเศษ สํานักความรวมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหวางประเทศ
23. นายอาทิตย ประสาทกุล นักการทูตชํานาญการ สํานักความรวมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ
24. น.ส.ดวงรัตน มุกตมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. น.ส.ณัฎฐวารี นอยบุญญะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
26. น.ส.อัมพรพรรณ วงษทาเรือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
27. น.ส.จุฑารัตน พรหมทัต เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
28. รศ.ดร.จักรกฤษณ ควรพจน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
29. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
30. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
31. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม


