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บทที่ 9
บทวิเคราะหผลกระทบของความตกลงทีพีพี

งานศึกษาวิจัยนี้จะเนนประเมินผลกระทบดานกฎระเบียบ (Assessment of regulatory impacts)
เปนสําคัญ โดยศึกษาวา การเขารวมในความตกลงทีพีพีจะมีผลกระทบตอนโยบายและกฎระเบียบดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยอยางไร โดยความตกลงระหวางประเทศอาจกระทบตอ
ความชอบดวยกฎหมายและประสิทธิภาพของนโยบายและกฎหมายของประเทศ โดยจะประเมินความชอบ
ดวยกฎหมายดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบกับรางความตกลงระหวางประเทศดังกลาว วามีผลใชบังคับเปน
ความตกลงระหวางประเทศ สวนการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจะกระทําดวยการตีความรางความตก
ลงตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีมีสวนไดเสียท่ีอาจ
ไดรับประโยชนหรือผลกระทบในแงลบหากประเทศไทยยอมรับพันธกรณีของความตกลงทีพีพี

9.1 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอภาคการเกษตรของไทย

งานศึกษาของบริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด ระบุวา ความตกลงทีพีพีจะมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตอ
อุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศไทย โดยอาจสรุปไดดังนี้1

 ภาคการผลิตบางภาคจะอยูในภาวะหดตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตยางและผลิตภัณฑจากยาง
ภาคการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาคการผลิตนมและผลิตภัณฑจากนม

 ภาคบริการจะมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการรับเหมากอสราง
 มูลคาการสงออกจะปรับตัวลงเล็กนอย โดยภาคการผลิตท่ีจะสงออกลดลงไดแก สินคาท่ี

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ นมและผลิตภัณฑนม และสินคาในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ท้ังนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมจะมีมูลคาสูงข้ึนอยางมาก

 สําหรับการนําเขา ประเทศไทยจะนําเขาเพ่ิมมากข้ึน ท้ังท่ีเปนสินคาและบริการ โดยเฉพาะ
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และบริการการศึกษา

เม่ือพิจารณาเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับภาคการเกษตร ซึ่งมีความสําคัญเก่ียวของเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความตกลงทีพีพีจะสรางผลกระทบตอระบบการเกษตรของประเทศไทย
อยางมีนัยสําคัญ

เกษตรกรรมมีความสําคัญยิ่งตอประเทศกําลังพัฒนา  ท้ังเปนแหลงอาหาร  รายได  และสินคา
สงออก  ในประเทศกําลังพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรมักเกิดจากการทดลองในการทําการเกษตร เชน การ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืชและสัตวจากพันธุธรรมชาติ ใหกลายเปนพันธุพ้ืนเมืองท่ีเปนประโยชนตอ
เกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงพันธุโดยใชกรรมวิธีแบบดั้งเดิม เชน การผสมขามพันธุ เพ่ือใหได

1 บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด. (2555). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ การศึกษาแนวทางการเจรจาและ
ผลกระทบจากการจัดทําความตกลง Trans-Pacific Partnership.
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พืชหรือสัตวท่ีมีลักษณะท่ีตองการ บทสรุปของงานวิจัยนี้จะกลาวถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากประเทศ
ไทยยอมรับพันธกรณีของความตกลงทีพีพีวาดวยการคุมครองพืช สัตว และยีน ตลอดจนการคุมครองสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร และการไมคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ตามแนวทางท่ีเสนอในความ
ตกลงทีพีพี

ภายใตความตกลงทริปส ประเทศกําลังพัฒนาอาจใชระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ (effective sui
generis system) สําหรับการคุมครองพันธุพืช ซึ่งกฎหมายลักษณะเฉพาะนี้อาจหมายถึงระบบกฎหมายสิทธิ
ของนักปรับปรุงพันธุภายใตอนุสัญญายูปอฟ  แตปญหาคือ อนุสัญญายูปอฟไดถูกออกแบบมาสําหรับสงเสริม
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวขนาดใหญท่ีทํากันอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว  ในขณะท่ีระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม
ของประเทศกําลังพัฒนา จะเปนการเกษตรขนาดเล็กแบบผสมผสาน

ความตกลงทริปสมิไดกําหนดใหประเทศสมาชิกคุมครองพันธุพืชโดยอนุสัญญายูปอฟ ระบบ
กฎหมายลักษณะเฉพาะอาจเปนกฎหมายลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากอนุสัญญายูปอฟก็ได ความตกลงทีพีพี
กําหนดใหประเทศคู เจรจาเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ และใหคุมครองพันธุพืชโดยระบบกฎหมาย
ลักษณะเฉพาะของยูปอฟเทานั้น หากไทยยอมรับพันธกรณีของอนุสัญญายูปอฟ ก็อาจจะกอใหเกิดผลดังนี้

 ครอบคลุมพันธุพืชทุกสายพันธุ
 คุมครองพันธุพืชท่ีปรับปรุงดวยเทคโนโลยีทุกประเภท รวมท้ังโดยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม

(พืชดัดแปลงพันธุกรรม)
 ขยายอายุการคุมครองเปน 20 ป สําหรับพันธุพืชท่ัวไป และ 25 ป สําหรับพันธุองุน
 อนุญาตใหคุมครองพืชดวยสิทธิบัตรไดดวยในขณะเดียวกัน
 ใหสิทธิเด็ดขาดในการผลิต ขยายพันธุ กําหนดเงื่อนไขการขยายพันธุ เสนอขาย ขาย หรือ

จําหนายโดยวิธีอ่ืน นําเขา สงออก หรือมีไวเพ่ือการดังกลาวซึ่งสวนขยายพันธุพืช  (มองพันธุพืช
เปนทรัพยสิน ท่ีสามารถเปนเจาของไดท้ังสายพันธุ)

 เพ่ิมขยายสิทธิผูกขาดของของนักปรับปรุงพันธุ ใหรวมไปถึงผลผลิตของพืช (harvested
materials) และผลิตภัณฑท่ีไดจากผลผลิตจากพืช (products resulted from harvested
materials)

 จํากัดสิทธิเกษตรกรในการใชเมล็ดพันธุจากแปลงปลูกของตนเองในฤดูกาลถัดไป (farm-saved
seeds)

 กระทบตอการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมือง และพันธุพืชปา
 ไมคํานึงถึงสิทธิในทรัพยากรพันธุกรรม เกิดปญหาโจรสลัดชีวภาพ (bio-piracy)
 เพ่ิมอํานาจผูกขาดกรณีท่ีมีการตัดตอยีนท่ีมีสิทธิบัตรเขาในพันธุพืชใหม
 คุมครองไปถึงพันธุพืชอ่ืนท่ีปรับปรุงจากพันธุพืชคุมครอง (essentially derived varieties) ถา

แยกไมได ใหถือเปนพันธุพืชคุมครองไปโดยปริยาย

การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เปนประเด็นท่ีซับซอนและมีขอถกเถียงอยางมาก เปนการ
คุมครองใหกับผูคิดสิ่งใหมๆ เดิมเปนเรื่องของแตละประเทศ สงเสริมใหคนในประเทศคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
ไมใชเรื่องการคาระหวางประเทศ แตเม่ือสินคาสามารถเคลื่อนยายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งมาก
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ข้ึน การละเมิดทางทรัพยสินทางปญญาก็มีมากข้ึน ดังนั้นประเทศพัฒนาแลวจึงผลักดันใหเรื่องนี้เขามาในการ
เจรจา

ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวสนับสนุนใหมีการคุมครองพันธุพืชใหม ประเทศกําลังพัฒนากลับไม
สนับสนุน เพราะจะกอใหเกิดการผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร เปดโอกาสใหบรรษัทขามชาติผูกขาดสินคา
ตามอําเภอใจ องคการการคาโลกกําหนดใหคุมครองเฉพาะพันธุพืชใหมเทานั้น แตเนื่องจากประเทศไทยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงออกกฎหมายท่ีคุมครองท้ังพันธุพืชใหม และและพืชท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
(คุมครองพันธุพืชทุกชนิด) และมีขอกําหนดวาดวยการเปดเผยแหลงท่ีมา การแบงปนผลประโยชน ฯลฯ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวถือวาพันธุพืชท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีไมมีคุณคา ดังนั้นสามารถนําไปใชไดโดย
ไมตองมีสิ่งตอบแทน ซึ่งขัดแยงกับแนวทางของประเทศกําลังพัฒนา

ในทางตรงกันขาม อนุสัญญายูปอฟกําหนดใหมีการคุมครองพันธุพืชเฉพาะท่ีเปนพันธุพืชใหมเทานั้น
ประเทศสมาชิกจะไมสามารถคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมือง และไมอาจอางไดวาพันธุพืชพ้ืนเมืองและสาร
พันธุกรรมพืชเปนของตนได การเขารวมในอนุสัญญายูปอฟจะทําใหประเทศไทยไมสามารถอางสิทธิใดๆ
เหนือพันธุพืชเศรษฐกิจของไทยไดอีกตอไป รวมท้ังขาวหอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน ฯลฯ
นอกจากนี้ เนื่องจากอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 ซึ่งเปนฉบับลาสุด กําหนดใหมีสิทธิเด็ดขาดของนัก
ปรับปรุงพันธุท่ีเขมงวดใกลเคียงกับสิทธิผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตร จะทําใหเกิดการผูกขาดอาหารและ
สินคาเกษตรได ตัวอยางเชน ขณะท่ี พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืชฯ กําหนดใหนักปรับปรุงพันธุพืชมีสิทธิผูกขาด
เหนือสวนท่ีใชสําหรับการขยายพันธุพืชเทานั้น เชน มีสิทธิเหนือเมล็ดพันธุ ก่ิง กาน หัว หนอ ฯลฯ แต
อนุสัญญายูปอฟกําหนดใหผูทรงสิทธิมีสิทธิผูกขาดเหนือผลผลิตของพืช เชน ผล เมล็ด ใบ ลําตน และทุก
สวนของพืช อันจะทําใหเกิดการผูกขาดผลผลิตทางการเกษตร ทําลายความม่ันคงทางอาหารของประเทศใน
ท่ีสุด

อนุสัญญายูปอฟยังจํากัดสิทธิของเกษตรกร ในการเก็บรักษาผลผลิตไวใชเปนเมล็ดพันธุในฤดูกาล
ถัดไป (Rights over farm-saved seeds) เกษตรกรจะตองกลายเปนลูกคาถาวรของบรรษัทเมล็ดพันธุขาม
ชาติ ตองซื้อเมล็ดพันธุผูกขาดจากบรรษัทขามชาติในทุกฤดูกาลเพาะปลูก

โดยเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ  ประเทศไทยตองแกไขยกเลิกบทบัญญัติท่ีเปนประโยชนใน พ.ร.บ.
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ไมวาจะเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูขอรับการคุมครองตองพิสูจนวา พันธุพืชท่ี
ขอรับความคุมครองมีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศน บทบัญญัติใหพิสูจนวาการปรับปรุง
พันธุไดรับอนุญาตจากเจาของสารพันธุกรรมพืช และแสดงวาเชื้อพันธุท่ีใชในการปรับปรุงพันธุ เปนเชื้อพันธุ
พืชท่ีไดมาโดยชอบ

การถูกบังคับใหเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ จะปดก้ันโอกาสของประเทศไทยในการสรางระบบ
กฎหมายท่ีเอ้ือตอการคุมครองพันธุพืช และปกปองทรัพยากรพันธุกรรมพืช อยางสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความตกลงทีพีพีจะตัดโอกาสของประเทศไทยในการดําเนินการดังกลาว
อยางสิ้นเชิง
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คณะกรรมาธิการดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Commission on Intellectual Property
Rights) ซึ่งตั้งข้ึนโดยรัฐบาลอังกฤษ ไดแนะนําประเทศกําลังพัฒนาใหใชนโยบายตอไปนี้ในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต

ประการแรก ประเทศกําลังพัฒนาไมควรคุมครองพันธุพืชและพันธุสัตวโดยกฎหมายสิทธิบัตร
เนื่องจากผลกระทบท่ีจะเกิดกับการวิจัยและพัฒนาประเทศ และตอเกษตรกรรมในการใชประโยชนเมล็ด
พันธุและปศุสัตว ประเทศกําลังพัฒนาควรคุมครองพันธุพืชโดยกฎหมายลักษณะเฉพาะ ดังท่ีกําหนดโดยขอ
27.3 (บี) ของความตกลงทริปส

ประการท่ีสอง ประเทศกําลังพัฒนาไมควรคุมครองสิทธิบัตรสําหรับยีน ลําดับยีน พืชหรือสัตว
ดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified organisms) แตประเทศท่ีมีเปาหมายท่ีจะสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาจเลือกระบบกฎหมายเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการคุมครองพันธุพืช
ท่ีแตกตางจากอนุสัญญายูปอฟ โดยตองกําหนดขอยกเวนการทําละเมิดสําหรับการวิจัยปรับปรุงพันธุ
(breeders’ exemption) กําหนดขอยกเวนการทําละเมิดสําหรับเกษตรกรท่ีจะเก็บรักษาและแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป (farmers’ exemption)

และประการท่ีสาม โดยลักษณะของตลาดเมล็ดพันธุท่ีถูกครอบงําโดยบริษัทขนาดใหญเพียงไมก่ี
บริษัท ประเทศกําลังพัฒนาจะตองสงเสริมการวิจัยของสถาบันภาครัฐ โดยการวิจัยตองมีวัตถุประสงค
สงเสริมใหมีการผลิตเมล็ดพันธุสําหรับเกษตรกรรมของประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาบริษัทตางชาติ และทําให
เกิดการแขงขันในตลาด นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนาควรใชสงเสริมการแขงขันและปองกันการผูกขาด
โดยใชกฎหมายการแขงขันทางการคาเปนเครื่องมือ

9.2 ผลกระทบตอการการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร

โดยสวนใหญการวิจัยทางการเกษตรของประเทศกําลังพัฒนา มักจะเปนการวิจัยท่ีทําโดยภาครัฐโดย
สถาบันวิจัยของรัฐ มากกวาจะเปนการดําเนินการของบริษัทเอกชน ดังท่ีเปนอยูในประเทศอุตสาหกรรม
ในชวง 10 – 15 ปท่ีผานมา รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไดเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ี
การวิจัยจะกระทําโดยภาครัฐ การวิจัยและพัฒนาในปจจุบันสวนใหญจะดําเนินการโดยบริษัทเอกชน เงินทุน
ท่ีใชกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไดเพ่ิมข้ึนมากในชวงเวลาดังกลาว2 นอกจากนี้ รูปแบบและ
วิธีการวิจัยก็เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีการปรับปรุงพันธุพืชและพันธุสัตว จะกระทําโดยอาศัยพลังธรรมชาติ
การวิจัยและพัฒนาแนวใหมไดมุงไปสูเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการคิดคนกรรมวิธีแนวใหม เชน พันธุ
วิศวกรรม ท่ีสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามท่ีตองการไดถูกตองและแมนยํากวา
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม

เม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสาขาอ่ืน  ประเทศกําลังพัฒนาลงทุนกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรมากท่ีสุด จากคาใชจายในการวิจัยทางการเกษตรรวมท้ังสิ้น 33,200 ลานดอลลาร ใน

2 Pardey, P. and M. Beintema, (2001) “Slow Magic: Agricultural R&D a Century after Mendel”
International Food Policy Research Institute, Washington DC, p. 10.
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จํานวนนี้ เปนคาใชจายโดยภาครัฐของประเทศท่ีพัฒนาแลว 10,200 ลานดอลลาร และเปนคาใชจายโดย
ภาครัฐของประเทศกําลังพัฒนา 11,500 ลานดอลลาร ประเทศกําลังพัฒนาท่ีทําการวิจัยและพัฒนาไดแก
ประเทศท่ีมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีอยูในทวีปเอเชียและอเมริกาใต3

ระบบทรัพยสินทางปญญาเพ่ือคุมครองพันธุพืช ไดถูกเริ่มนํามาใชในชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 20
กอนหนานั้นการวิจัยปรับปรุงพันธุสวนใหญ จะเปนการพัฒนาพืชลูกผสม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ขาวโพดลูกผสมในสหรัฐอเมริกา มีหลักฐานระบุวา การคุมครองพันธุพืชไดชวยใหมีการเติบโตของการวิจัย
และพัฒนาพืชเพียงสองชนิดเทานั้น ไดแก ถ่ัวเหลือง และขาวสาลี4 ในขณะท่ีการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชอ่ืน
มีอยูนอยมาก ไมมีหลักฐานใดท่ีบงชี้วา การคุมครองพันธุพืชในประเทศกําลังพัฒนา มีผลตอการเพ่ิมจํานวน
พันธุพืชท่ีเปนประโยชนตอการเพาะปลูกของเกษตรกร และถึงแมบรรษัทเมล็ดพันธุจะไดนําสินคาใหมๆ มา
เสนอตอเกษตรกร แตการจําหนายเมล็ดพันธุดังกลาวก็มักกํากับดวยความตกลงผูกมัดหลายประการ
(restrictive clauses) เชน ขอจํากัดหามการสงออก หามจําหนายเมล็ดพันธุตอ หรือหามเก็บเมล็ดพันธุไวใช
ในแปลงในฤดูกาลถัดไป เปนตน ซึ่งขอผูกมัดเหลานี้ สงผลกระทบตอเกษตรกรหลายประการ5

ผูท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากระบบการคุมครองพันธุพืช คือ บรรษัทเกษตรกรรรมรายใหญ และ
บรรษัทเมล็ดพันธุ สวนเกษตรกรตางๆ โดยเกษตรกรยอยจะไดรับประโยชนจากระบบดังกลาวก็ในฐานะ
ผูบริโภคสินคา ซึ่งก็เปนการบริโภคในบริบทและภายใตเงื่อนไขของการผูกขาดเมล็ดพันธุโดยบรรษัทขนาด
ใหญ ระบบการคุมครองพันธุพืชไดสงผลกระทบตอเกษตรกรในการเก็บรักษา และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุเพ่ือ
การเพาะปลูก ซึ่งถือเปนจารีตและวัฒนธรรมการเกษตรท่ีดํารงมาเปนเวลาชานาน

เกษตรกรสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนาไดทําการรวบรวม จําหนาย แลกเปลี่ยน และเก็บเมล็ด
พันธุพืชไวใชเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ซึ่งเปนวิถีปฏิบัติท่ีกระทําสืบตอมานับรอยนับพันป อาจกลาว
ไดวา วิธีปฏิบัติดังกลาวคือชองทางการเผยแพรเมล็ดพันธุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใชกันอยูในประเทศกําลังพัฒนาสวน
ใหญ ระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืชภายใตอนุสัญญายูปอฟ และระบบกฎหมายสิทธิบัตรจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนวิธีปฏิบัติดังกลาว โดยหามมิใหเกษตรกรเก็บรักษา และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุระหวางกัน การเปลี่ยน
ระบบ และวิถีชีวิตท่ีถือปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนเชนนี้ ยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ และ
สังคมของชุมชนทองถ่ินเกษตรกรรมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได

3 Ibid.
4 Butler L. & Marion, B. (1985) “The Impacts of Patent Protection on the US Seed Industry and Public
Plant Breeding”, Food Systems Research Group Monograph 16, University of Wisconsin, Madison; Alston,
J. & Venner, R. (2000) “The Effects of the US Plant Variety Protection Act on Wheat Genetic
Improvement”, EPTD Discussion Paper No. 62, International Food Policy Research Institute, Washington
DC.
5 De Janvry, A., G. Graff, E. Sadoulet and D. Zilberman “Technological Change in Agriculture and Poverty
Reduction” University of California, Berkeley, Concept paper for WDR on Poverty and Development
2000/2001, pp.6-7. Source: http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/background/dejanvry.pdf
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นอกจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญา จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศกําลังพัฒนา
แลว การเขาถึงและใชเมล็ดพันธุพืชโดยเกษตรกรก็ยังอาจถูกจํากัดโดยกลไกอ่ืน เชน การใชเทคโนโลยีบาง
ประเภท และรวมท้ังการใชสัญญาเปนขอผูกพัน ดังท่ีกลาวขางตน

บรรษัทเมล็ดพันธุบางแหงพยายามท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับปองกันมิใหเกษตรกรใชผลผลิตของ
ตนเองเพ่ือเปนเมล็ดพันธุ เชน การพัฒนาเทคโนโลยียีนพิฆาต (Terminator genes) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
“GURTs” (Genetic Use Restriction Technologies) รวมท้ังการพัฒนาเมล็ดพันธุลูกผสม (Hybrid
variety) หรือ F1 ท่ีผลผลิตจากการเพาะปลูกจะไมสามารถนําไปใชเปนเมล็ดพันธุเพ่ือการเพาะปลูกตอไปได
ตลอดจนการทําสัญญาการเกษตร (Farming contract) ท่ีมีขอกําหนดหามใชผลผลิตท่ีไดเพ่ือเปนเมล็ดพันธุ
สําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เปนตน

มีขอสังเกตวา บริษัทเอกชนสวนใหญชอบท่ีจะใชเทคโนโลยีควบคุมการใชเมล็ดพันธุ ดังเชน
เทคโนโลยี “GURTs” มากกวาท่ีจะใชระบบสัญญาหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากบริษัทสามารถ
ท่ีจะควบคุมการใชเมล็ดพันธุไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงอาศัยอํานาจรัฐเหมือนกับสัญญาหรือสิทธิทาง
กฎหมาย อยางไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยี “GURTs” โดยบริษัทเอกชน ไดถูกคัดคานและวิพากษวิจารณ
จากสังคมอยางรุนแรง และบริษัทท่ีทําการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวก็ไมอาจหาเหตุผลอันชอบธรรมใดมา
อธิบายไดวา เทคโนโลยีดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกสังคมอยางไร

9.3 เกิดการผูกขาดและจํากัดการแขงขัน

การเปดเสรีทางการคานับวามีความจําเปน และประเทศไทยก็ไมอาจหลีกเลี่ยงการเขารวมในระบบ
การคาดังกลาวได อยางไรก็ดี การคาเสรีกับการคาท่ีเปนธรรมนั้นมีความแตกตางกัน การคาเสรีจะไมสราง
ความเปนธรรม หากการเปดเสรีทางการคานําไปสูการผูกขาดตัดตอน การรวมหัวกันระหวางผูผลิตใน
ลักษณะฮ้ัวกัน หรือทําใหเกิดพฤติกรรมใดๆ ท่ีเปนการบิดเบือนระบบตลาดเสรี เชน การกระทําของ
ผูประกอบการขามชาติขนาดใหญ ท่ีมีผลตอการแขงขันในตลาด เปนตน การเปดเสรีการคาและการลงทุน
โดยไมมีกฎกติกาใดๆ มากํากับ อาจจะเปนชองทางใหผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ  โดยเฉพาะบรรษัทขาม
ชาติ ท่ีเพียบพรอมดวยทุนและเทคโนโลยีใชกลวิธีการคาท่ีเปนการจํากัดการแขงขัน ผูกขาดธุรกิจ  อันจะทํา
ใหผลประโยชนของนโยบายของรัฐวาดวยการเปดเสรีทางการคาท่ีประชาชนควรไดรับ ตกไดกับ
ผูประกอบการท่ีมีพฤติกรรมในการแขงขันท่ีไมเปนธรรมเหลานั้น

ในประเทศท่ีพัฒนาแลว บริษัทเมล็ดพันธุขนาดใหญมักจะแขงขันกันทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหไดมา
ซึ่งเทคโนโลยีท่ีจะชวยปรับปรุงผลิตภัณฑของตน  เม่ือประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัท
เหลานั้นไดใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือหากําไร เพ่ือเรียกคืนคาใชจายท่ีใชไปในการวิจัยและ
พัฒนา หลายๆ ครั้งสิทธิบัตรและสิทธิของนักปรับปรุงพันธุท่ีบริษัทเหลานี้เปนผูทรงสิทธิ ไดปดก้ันการทํา
วิจัยของบริษัทอ่ืน หรือการกีดกันกันเองในบรรดาบริษัทเจาของเทคโนโลยี ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยีบีที
(Bt technology) สําหรับการสรางพันธุพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไดถูกผูกขาดโดยสิทธิบัตรท่ีออกในสหรัฐเปน
จํานวนกวาหนึ่งรอยฉบับ โดยสิทธิบัตรเหลานี้สวนใหญเปนของบริษัทขนาดใหญ 5 บริษัท
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นอกจากการใชสิทธิทางกฎหมายเพ่ือปกปองอํานาจตลาดของตน บริษัทเทคโนโลยีเหลานั้นยังใช
กลวิธีการตลาดอยางอ่ืน เพ่ือใหไดมาและปกปองเทคโนโลยีของตน กลวิธีท่ีมีการใชกันเสมอๆ ไดแก การ
อนุญาตใหใชสิทธิไขวกัน (cross licensing) และการควบรวมกิจการ (merger and acquisition) เปน
วิธีการท่ีบริษัทเมล็ดพันธุใชเพ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสรางความแข็งแกรงของอํานาจตลาด และ
หลีกเลี่ยงการแขงขันกันเองโดยไมจําเปน  แตวิธีการเหลานี้มีผลกระทบตอสภาพการแขงขันในตลาด จํากัด
โอกาสเขาสูตลาดของบริษัทขนาดเล็ก6

สภาพการแขงขันท่ีลดลง และการเพ่ิมข้ึนของการผูกขาดโดยบรรษัทขนาดใหญ เปนสิ่งประจักษชัด
ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ  ในป ค.ศ. 1980 ถึง 1989 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐถือครองสิทธิบัตร
เก่ียวกับเทคโนโลยีบีที (Bt patents) ในอัตรากวา 50 เปอรเซ็นต  ในป ค.ศ. 1994 จํานวนสิทธิบัตรดังกลาว
ท่ีถือครองโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐลดลงเหลือเพียง 23 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือถูกถือครองโดย
บริษัทเอกชน และในอีกสองปตอมา คือป ค.ศ. 1999 สิทธิบัตรในเทคโนโลยีบีที กลับกระจุกตัวถูกถือครอง
โดยบรรษัทเอกชนเพียง 5 บริษัทเทานั้น  ซึ่งบรรษัทขนาดใหญไดมาซึ่งสิทธิบัตรในเทคโนโลยีบีทีดวยวิธีการ
รับโอนสิทธิ ซื้อกิจการของบริษัทขนาดเล็ก หรือดวยการควบรวมกันเองระหวางบรรษัทขนาดใหญดวยกัน
ตัวอยางเชน การควบรวมกิจการระหวางสองบริษัทเมล็ดพันธุยักษใหญ ไดแก บริษัทแอสตราเซนเนกา
(AstraZeneca) และบริษัทโนวารติส (Novartis) เปนบริษัทซินเจนตา (Syngenta) ไดทําใหสัดสวนการถือ
ครองเทคโนโลยีบีทีของบรรษัทการเกษตรขนาดใหญ 5 บรรษัท เพ่ิมข้ึนเกินกวา 60 เปอรเซ็นต7

ในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีตลาดเมล็ดพันธุขนาดใหญ เชน บราซิล
เม็กซิโก  มีหลักฐานแสดงวา การควบรวมกิจการของบริษัทเมล็ดพันธุไดเพ่ิมข้ึน  ภายหลังจากท่ีประเทศ
เหลานั้นอนุญาตใหมีการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย  และหลังจากท่ีประเทศเหลานั้นได
บังคับใชกฎหมายคุมครองพันธุพืช ประเมินกันวา บริษัทมอนซานโตสามารถขยายสวนแบงตลาดเมล็ดพันธุ
ในบราซิลจาก 15 เปอรเซ็นต เปน 60 เปอรเซ็นต ในทางตรงกันขาม สวนแบงตลาดของบริษัททองถ่ินไดลง
เหลือเพียง 5 เปอรเซ็นตในชวงป ค.ศ. 1999-20008

การรับพันธกรณีความตกลงทีพีพี จะทําใหเกิดการลดลงของการแขงขันและการกระจุกตัวของ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ เปนภัยคุกคามตอความม่ันคงทางอาหาร เกษตรกรรม และความเปนอยูของเกษตรกร
และการเขามาของบรรษัทขามชาติเจาของเทคโนโลยี จะสงผลคุกคามตอการพัฒนาเทคโนโลยีของ
สถาบันวิจัยทองถ่ิน

6 De Janvry, A., Graff, G., Sadoulet, E. & Zilberman, D. (2000) “Technological Change in Agriculture
and Poverty Reduction” University of California, Berkeley. Concept paper for WDR on Poverty and
Development 2000/2001, p.6.
7 Ibid.
8 Byerlee, D. And K. Fischer (2001) “Accessing Modern Science: Policy and Options for Agricultural
Biotechnology in Developing Countries”, IP Strategy Today, No. 1, p.2.
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9.4 สรางระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว

ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพได 3 ลักษณะดวยกัน
ลักษณะแรก สงเสริมและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตร กอใหเกิดการเกษตรเชิงเดี่ยว ลักษณะท่ีสอง
ลดความหลากหลายของพืชท่ีทําการเพาะปลูก ทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง และลักษณะท่ี
สาม สงเสริมการใชปจจัยการผลิต และเคมีภัณฑการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

การผูกขาดเทคโนโลยีโดยสิทธิบัตร และสิทธิของนักปรับปรุงพันธุตามอนุสัญญายูปอฟ จะเปลี่ยน
ระบบการเกษตรขนาดเล็กแบบผสมผสานท่ีทํากันอยูในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ใหเปนระบบ
การเกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ9 เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรของบริษัทมีเปาหมายสูงสุดใน
การหาผลกําไร วัตถุประสงคการวิจัยจึงมุงพัฒนาเมล็ดพันธุสําหรับการเกษตรเชิงเดี่ยว ท่ีสงเสริมการปลูกพืช
ชนิดเดียว ดังจะเห็นไดจากยุคหลังการปฏิวัติเขียว ท่ีเกษตรกรจํานวนมากถูกชักจูงใหเปลี่ยนการใชเมล็ดพันธุ
พืชพ้ืนเมืองมาเปนพันธุพืชลูกผสมแทน เปนตน10

อยางไรก็ดี ศาสตราจารย แกรแฮม ดัทฟลด (Graham Dutfield) เห็นวา11 การเกษตรเชิงเดี่ยวอาจ
สงผลกระทบในแงบวกตอความหลากหลายทางชีวภาพไดเชนกัน เชน การท่ีการเกษตรเชิงเดี่ยวชวยเพ่ิม
ผลผลิตมากกวาเกษตรผสมผสาน หรือทําใหสามารถเพาะปลูกไดปละหลายครั้ง จะทําใหอัตราการบุกปาเพ่ือ
เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตรลดลง สงผลดีตอสภาพแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ

เงื่อนไขการคุมครองตามระบบอนุสัญญายูปอฟ ท่ีเปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนพันธุพืชท่ีมีความ
แตกตางของลักษณะประจําพันธุเพียงเล็กนอย  โดยไมจําเปนตองมีการปรับปรุงลักษณะพันธุกรรมใหเปน
ประโยชน ก็อาจสงเสริมการใชกลวิธีการตลาดของบริษัทเมล็ดพันธุ ดวยการทําใหเกิดความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ (product differentiation) กฎหมายคุมครองพันธุพืชของประเทศกําลังพัฒนา ดังเชนประเทศ
ไทย จึงควรกําหนดเงื่อนไขการคุมครองท่ีแตกตางจากอนุสัญญายูปอฟ เชน กําหนดใหพันธุพืชคุมครองตองมี
ความแตกตางอยางสําคัญไปจากพันธุพืชท่ีมีอยูแลว อยางไรก็ดี การท่ีความตกลงทีพีพี กําหนดใหประเทศ
สมาชิกเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ ยอมจะปดก้ันโอกาสของประเทศไทย ท่ีจะสรางระบบกฎหมายท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศดังกลาว

แมประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีสนับสนุนระบบคุมครองพันธุพืชภายใตอนุสัญญายูปอฟ จะอางวา ระบบ
ดังกลาวมิไดคุมครองนักปรับปรุงพันธุพืชรายใหญเทานั้น เกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุพืชรายยอยก็
สามารถขอรับการคุมครองโดยระบบของอนุสัญญายูปอฟไดเชนกัน แตในความเปนจริง เปนการยากมากท่ี
เกษตรกรหรือนักปรับปรุงพันธุท่ีขาดแคลนทุน และเทคโนโลยีข้ันสูงจะสามารถปรับปรุงพันธุพืชท่ีมีลักษณะ
ครบถวนตองตามเงื่อนไข DUS อันเปนเงื่อนไขพ้ืนฐานของการคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟได โดยเฉพาะ

9 Reid, W.V., Genetic Resources and Sustainable Agriculture: Creating Incentives for Local Innovation and
Adaptation, Biopolicy Series No. 2, African Centre for Technology Studies, Nairobi, 1992.
10 Kothari, A. and R.V. Anuradha “Biodiversity, Intellectual Property Rights, and GATT Agreement: How to
Address the Conflicts”, Economic and Political Weekly, Vol. 32, 1997, pp. 2814-2820.
11 Dutfield, G., Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity, Earthsean, London, 2000, p.46.
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เงื่อนไขในเรื่องความสมํ่าเสมอ (uniformity) และความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ (stability) ซึ่งคงจะมี
แตเฉพาะนักปรับปรุงพันธุท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงเทานั้น ท่ีสามารถทําใหพันธุพืชใหมมีลักษณะคงตัว และ
สมํ่าเสมอในลักษณะประจําพันธุ ในทางตรงกันขาม เกษตรกรมักทําการปรับปรุงพันธุพืชวิธีการคัดเลือกพันธุ
(selective breeding) เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของสายพันธุ ซึ่งเปนการปรับปรุงพันธุท่ีมิไดมุงทําให
พันธุพืชมีความคงตัว และมีความสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุดังเชนการใชเทคโนโลยีข้ันสูง ดังเชนการ
ใชกรรมวิธีพันธุวิศวรรม

ดวยเหตุผลดังกลาว การท่ีความตกลงทีพีพีกําหนดใหเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ จะสงเสริมใหเกิด
การปรับปรุงพันธุพืชท่ีมีความคงตัว และสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุ อันจะสงผลใหเกิดการลดลงความ
หลากหลายของพันธุพืช

9.5 สงเสริมการใชปจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ดังกลาวแลววา การยอมรับพันธกรณีความตกลงทีพีพี ท่ีตองใชระบบสิทธิบัตรและระบบกฎหมาย
คุมครองพันธุพืช ท่ีสงเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ ซึ่งการใชเมล็ดพันธุดังกลาวก็
มักจะสงเสริมการใชเคมีภัณฑทางการเกษตร เพ่ือใหไดผลผลิตสูงควบคูไปดวย อันไดแก ปุย ยาฆาแมลง ยา
กําจัดวัชพืช ฯลฯ เคมีภัณฑเหลานี้ลวนแตมีราคาแพง และราคาของวัตถุดิบ เชน ปุย เมล็ดพันธุ และยา ก็
มักจะสัมพันธกับราคาขาว เชน ถาปใดขาวมีราคาสูง ราคาวัตถุดิบ ก็จะปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย อันแสดงให
เห็นถึงอํานาจผูกขาดของบริษัทผูผลิตและจําหนายสินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร12 นอกจากนี้
การใชเคมีภัณฑเหลานี้จะสงผลกระทบตอพืช และสิ่งมีชีวิตตางๆ โดยเปนผลกระทบตอระบบนิเวศนท่ี
ปราศจากขอบเขต และไมอยูในวิสัยท่ีจะควบคุมได

แตมีขอควรพิจารณาวา การใชระบบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวจะสงเสริมใหเกิดการปรับปรุงพืช
ลักษณะดังกลาวจริงหรือไม เพราะพันธุพืชท่ีจําเปนตองใชเคมีภัณฑการเกษตรจํานวนมาก ไดถูกพัฒนาข้ึนใน
สมัยปฏิวัติเขียว ซึ่งอยูในชวงสมัยคริสตทศวรรษท่ี 50 ตอ 60 ซึ่งเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการใชระบบคุมครองพันธุ
พืช และระบบสิทธิบัตรพืชเสียอีก นอกจากนี้ เมล็ดพันธุพืชท่ีถูกปรับปรุงพันธุในยุคการปฏิวัติเขียวนั้นก็ลวน
แตเปนผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเกษตรนานาชาติ ซึ่งสถาบันเหลานั้นมิไดมีนโยบาย และไมสงเสริมใหมี
การของรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเหนือผลงานการวิจัย

ความเห็นดังกลาวแมอาจจะถูกตอง แตก็มิไดหมายความวา ทรัพยสินทางปญญาจะไมมีสวน
เก่ียวของกับการใชเคมีภัณฑทางการเกษตร โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุพืชท่ีถูกปรับปรุงข้ึน
ในชวงหลังโดยวิธีการพันธุวิศวกรรม มักจะเปนผลงานวิจัยของบรรษัทเมล็ดพันธุขามชาติ (ซึ่งสวนใหญถูก
ควบรวม และซื้อกิจการโดยบรรษัทเคมีภัณฑ) ซึ่งแนวทางการวิจัยของบรรษัทเหลานั้น ก็มักจะพัฒนาพืชท่ีมี
ความทนทานตอการใชสารเคมีหรือตอศัตรูพืช

12 สัมภาษณนายฑูรย พรหมสูงวงศ เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวันท่ี 8 มิถุนายน 2557 และนาย
วิรัตน เครื่อโสม เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันท่ี 29 เมษายน 2557
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ในชวง 10 - 15 ปท่ีผานมา บริษัทเมล็ดพันธุจํานวนมาก ไดถูกรวบรวมกลายเปนสวนหนึ่งของ
บรรษัทเคมีภัณฑขนาดใหญ บรรษัทเคมีภัณฑการเกษตรเหลานี้มีธุรกิจหลักอยูท่ีการจําหนาย ปุย ยาฆา
แมลง ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ และธุรกิจเหลานี้มีความสําคัญตอบรรษัทเคมีภัณฑการเกษตรยิ่งกวาธุรกิจเมล็ด
พันธุพืช ดวยเหตุนี้จึงคาดเดาไดวา การวิจัยและพัฒนาของบริษัทเมล็ดพันธุ (ท่ีถูกควบรวมเขาเปนสวนหนึ่ง
ของบรรษัทเคมีภัณฑการเกษตร) จะตองมีเปาหมายสงเสริมการคาสินคาของบรรษัทท้ังหมด เชน ตองมี
เปาหมายเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชท่ีกระตุนใหเกิดปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไมวาจะเปนปุย ยาฆาแมลง
หรือยากําจัดวัชพืช เพ่ือผลกําไรโดยรวมของกลุมบริษัท ดังเชนพันธุพืชถ่ัวเหลือง คาโนลา และฝาย ท่ี
ปรับปรุงดวยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมโดยบริษัทมอนซานโต ใหมีความตานทานตอสารกําจัดวัชพืชราวดอัพ
(Roundup Ready Crops) ซึ่งเปนสารกําจัดวัชพืชท่ีจําหนายโดยบริษัทดังกลาว หรือ กรณีฝายบีที (Bt
Cotton) ท่ีถูกพัฒนาข้ึนใหมีคุณสมบัติกําจัดแมลง ดวยการตัดตอถายโอนยีนบีทีเขาไปในโครโมโซมของฝาย
เปนตน

พันธุพืชดัดแปลงพันธุกรรมดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพหลาย
ประการ ดังนี้ (1) สงเสริมใหเกิดการใชสารเคมีเกินสมควร เปนอันตรายตอพืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืน (2) ทําให
ศัตรูพืชกลายพันธุจนตานทานตอสารเคมีดังกลาวในท่ีสุด และ (3) อาจทําใหเกิดการผสมขามสายพันธุ
ระหวางยีนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับพันธุพืชท่ัวไป สงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบนิเวศ13

นอกจากนี้ การสงเสริมใหมีการใชสารกําจัดวัชพืชในปริมาณมาก ยังมีผลกระทบตอสุขอนามัยของเกษตรกร
และผูบริโภคอีกดวย

แนนอนวา การเขาสูระบบการคาเสรีอยางสมบูรณแบบภายใตความตกลงทีพีพี จะทําใหเกษตรกร
ไทย หันมาใชเมล็ดพันธุพืชท่ีตองใชปุยและยาฆาแมลงในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน กระทบตอรายได และเปนหนี้เปนสิน ถึงแมจะมีการโตแยงวา เกษตรกรมีทางเลือก และอาจ
เลือกตัดสินใจไดวาจะใชเมล็ดพันธุสมัยใหม หรือเมล็ดพันธุดั้งเดิม แตเม่ือพิจารณาจากสภาพสังคมไทยท่ี
เปนอยูจริง จะเห็นวาเกษตรกรไทยมีทางเลือกไมมากนัก เชน เกษตรกรมักจะตกเปนเปาหมายการโฆษณา
และตกเปนเหยื่อการตลาดของบริษัทเมล็ดพันธุ รวมท้ังมักจะถูกบีบบังคับใหเปลี่ยนมาใชเมล็ดพันธุของ
บริษัทเพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษอยางอ่ืน เชน แลกกับการผอนหนี้ หรือกูหนี้กับธนาคารการเกษตรและสหกรณ
เปนตน14

9.6 ผลกระทบตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

ความตกลงทีพีพีไมมีหลักการเก่ียวกับการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ในทางตรงกันขามกับสราง
หลักการท่ีเปนอุปสรรคตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิบัตรคุมครองขอมูลความรูท่ีถูกประดิษฐ
คิดคนข้ึนโดยปจเจกบุคคลหรือบริษัทเทานั้น ถึงแมวาภูมิปญญาทองถ่ินบางลักษณะจะเก่ียวของกับบุคคล

13 de Kathen A. “The Impact of Transgenic Crop Releases on Biodiversity in Developing Countries”,
Biotechnology and Development Monitor, Vol. 28, 1996, pp.10-14.
14 สมภาษณนายมานะ เครือโสม เกษตรกรทํานาขาว อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันท่ี 27 เมษายน 2557
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บางคน หรือบางกลุมเปนการเฉพาะ เชน ยาพ้ืนบานอาจเปนสูตรเฉพาะของหมอยาพ้ืนบานบางคน หรือบาง
ตระกูล แตนั่นก็เปนเพียงสวนนอยเทานั้น โดยสวนใหญภูมิปญญาทองถ่ินจะมีความเชื่อมโยงกับชุมชน
ทองถ่ินบางชุมชน แตการท่ีจะพิสูจนถึงความเชื่อมโยงดังกลาว ก็กระทําไดยาก หรือการจะพิสูจนแสดงให
ปรากฏวา ความรูดังกลาวถูกคิดคน หรือพัฒนาข้ึนโดยบุคคลใด หรือกลุมคนใด ก็กระทําไดโดยยากเชนกัน
การไมสามารถบงระบุตัวผูประดิษฐ เปนอุปสรรคตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินตามกฎหมายสิทธิบัตร

สเต็นสัน และเกรย (Stenson and Gray) คัดคานสิทธิชุมชนเหนือภูมิปญญาทองถ่ิน โดยให
ความเห็นวา ชุมชนทองถ่ินและเกษตรกรมิไดมีสิทธิทางศีลธรรม หรือธรรมสิทธิ์เหนือภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนสิ่งท่ีคนในชุมชน หรือกลุมคนเปนเจาของรวมกัน และเปนความท่ีปรากฏอยูตอ
สาธารณชน จึงมีลักษณะเปนความรูสาธารณะท่ีบุคคลไมอาจอางสิทธิเปนเจาของได15

แนวความคิดนี้เดินตามแนวความคิดระบบทรัพยสินของประเทศอุตสาหกรรม โดยถือวาขอมูล
ความรูใดท่ีไมไดอยูภายใตสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือท่ีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไดสิ้นสุดลง จะมี
ฐานะเปนขอมูลสาธารณะท่ีบุคคลไมอาจอางสิทธิเปนเจาของได ความเห็นนี้มิไดจําแนกความแตกตางของ
การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน กับขอมูลความรูทางอุตสาหกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนในหองทดลองวิทยาศาสตร
ความเห็นนี้อาจจะถูกตองในกรณีท่ีภูมิปญญาทองถ่ินนั้น เปนขอมูลความรูท่ีรูจักแพรหลายท่ัวไป หรือเปนท่ี
เปดเผยตอสาธารณชนมาเปนเวลาชานาน แตในความเปนจริง ภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมากมิไดมีลักษณะ
ดังกลาว หากแตเปนความรูท่ีถูกใช และเผยแพรกันอยูเพียงภายในชุมชน หรือในกลุมบุคคลบางกลุมเทานั้น
ซึ่งแนนอนวา การใชเหตุผลของสเต็นสันและเกรยท่ีกลาวมานั้น ยอมทําใหภูมิปญญาทองถ่ินมีฐานะเปนเพียง
ความรูสาธารณะ และบุคคลใดไมอาจอางสิทธิเปนเจาของได

อยางไรก็ดี สิ่งท่ีนักวิชาการ นักสิ่งแวดลอม และนักคิดผูสนับสนุนการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ได
เรียกรองและใหเหตุผลสนับสนุนมาโดยตลอดก็คือ ระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแบบอุตสาหกรรม ไม
มีความเหมาะสมตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน นักคิดกลุมนี้ตางเรียกรองใหมีการจัดทํากฎหมาย
ลักษณะเฉพาะ (sui generis) ท่ีมีเงื่อนไขและหลักการท่ีเหมาะตอการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินมาใช

นอกจากนี้ มีความเห็นท่ีนาสนใจจากดานอุตสาหกรรมวา ทรัพยสินทางปญญามิไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชน เกษตรกร หรือเจาของผูดูแลภูมิปญญาทองถ่ิน เพราะแมบรรษัทอุตสาหกรรมจะใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐานการวิจัย เพ่ือตอยอดพัฒนาเปนผลิตภัณฑ และขอรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา แตผู
เปนเจาของภูมิปญญาดังกลาวก็ยังคงใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินของตนตอไปได ตัวอยางเชน การท่ี
บริษัท W.R. Grace ไดขอรับสิทธิบัตรสําหรับสารสกัดจากสะเดาเพ่ือเปนยาฆาแมลง16 จะไมมีผลกระทบตอ

15 Stenson, A. and T. Gray, Cultural Community and Intellectual Property Right in Plant Genetic
Resources, in Hayward, T. and J. O’Neill (eds.), Justice, Property and the Environment: Social and Legal
Perspectives, Aghgate, Aldershot, 1997, pp. 178-193.
16 ป ค.ศ. 1995 สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐปฏิเสธท่ีจะเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีออกใหแกบริษัท W.R. Grace สําหรับการประดิษฐ
ท่ีเปนสารสกัดจากสะเดาเพ่ือใชเปนยาฆาแมลง ท้ังท่ีมีหลักฐานวาการประดิษฐดังกลาวมิใชการประดิษฐข้ึนใหม (novelty)
เน่ืองจากมีการใชสะเดาเปนยาฆาแมลงมากวา 100 ปในประเทศอินเดีย อยางไรก็ดี ตอมาในป ค.ศ. 2000 สํานักงาน
สิทธิบัตรยุโรป ไดเพิกถอนสิทธิบัตรยุโรป เลขท่ี 436257 ท่ีออกใหสําหรับการประดิษฐเดียวกัน โดยเหตุขาดความใหม ซึ่ง
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สิทธิของเกษตรกรในอินเดียท่ีจะใชความรูดังกลาวตอไป ความเห็นนี้เชื่อวา เงือ่นไขของการขอรับสิทธิบัตรวา
ดวย ความใหม ข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน และความสามารถในการประยุกตใชทางอุตสาหกรรม จะเปนเครื่อง
รับประกันวา สิ่งท่ีจะไดรับสิทธิบัตร จะไมใชความรูดั้งเดิมโดยตรง หากแตเปนความรูท่ีพัฒนา และตอยอด
และมีข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึนจนผูเชี่ยวชาญในวิทยาการสาขาดังกลาวไมสามารถคาดเห็นได

ในความเปนจริง เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรของประเทศตางๆ นั้นแตกตางกัน เชน เงื่อนไขเรื่อง
ความใหมภายใตกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐ และญี่ปุน มิไดถือวาความรูท่ีไมไดมีการตีพิมพ และไมไดถูกใชหรือ
มีอยูอยางแพรหลายในประเทศ เปนงานท่ีปรากฏอยูแลว ท่ีตองหามมิใหขอรับสิทธิบัตร ดังนั้นจึงเปดโอกาส
ใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใชอยูอยางแพรหลายในตางประเทศ มาขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐและญี่ปุนได
ดังเชน กรณีสิทธิบัตรสารสกัดจากสะเดา ท่ีกลาวขางตน

เนื่องจากภูมิปญญาทองถ่ินสวนใหญเปนความรูท่ีมิไดมีการบันทึก การท่ีสํานักงานสิทธิบัตรจะสืบคน
และตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรอยางถูกตอง จึงเปนสิ่งท่ีกระทําไดยากยิ่ง ผูขอรับสิทธิบัตรยังสามารถอาง
สิทธิในความรูโดยเขียนขอถือสิทธิท่ีกวางเกินสมควร (broad claims) ซึ่งตามกฎมายของประเทศตางๆ การ
เพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว จะตองกระทําโดยการฟองรองเปนคดีตอศาล ซึ่งสําหรับเกษตรกร ชุมชน และ
เจาของภูมิปญญาทองถ่ิน การฟองรองเพ่ือเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีออกใหสําหรับภูมิปญญาทองถ่ินของตน เปน
สิ่งท่ีกระทําไดยาก

นอกจากปญหาในทางทฤษฎีท่ีกลาวขางตน เกษตรกร ชุมชน และเจาของภูมิปญญาทองถ่ิน ก็ยัง
ประสบปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ ในอันท่ีจะปกปองคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินของตน ปญหาสําคัญ
เกิดจากการขาดความรูความเขาใจในระบบกฎหมาย วิธีการคุมครอง และการบังคับสิทธิ นอกจากนี้ ยังมี
คาใชจายฟองรองคดีท่ีสูง และการขาดอํานาจตอรองในการเจรจากับผูท่ีตองการใชประโยชนจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน ก็เปนอุปสรรคสําคัญเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน หากชุมชนของไทยตองการจะขอรับสิทธิบัตรในภูมิ
ปญญาทองถ่ินของตน ชุมชนนั้นก็จะตองขอรับสิทธิบัตรในทุกประเทศท่ีคาดวาจะมีผูนําเอาภูมิปญญาของตน
ไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการศึกษาวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินอยาง
กวางขวาง แตประเมินวา คาใชจายในการขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอยูท่ีประมาณ 15,000-20,000 ดอลลาร
ตอหนึ่งคําขอ ซึ่งคาใชจายท่ีสูงเชนนี้ยอมเกินวิสัยท่ีชุมชนทองถ่ินในประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถจาย เพ่ือ
คุมครองสิทธิของตนได

9.7 ผลกระทบตอการคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรอยางเหมาะสม

ในเรื่องการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ความแตกตางในแนวทางการเจรจาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ของสหรัฐและสหภาพยุโรป สะทอนใหเห็นถึงนโยบายท่ีแตกตางกันของประเทศยักษใหญท่ีพัฒนาแลวสอง
กลุม ซึ่งมองบทบาทของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในการปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตกตางกัน สหภาพ
ยุโรปใหความสําคัญตอการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนอยางมาก เนื่องจากสหภาพยุโรปมีผลประโยชน
ในการสงออกสินคาเกษตรและเครื่องดื่มไวนและสุรา จึงตองการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือรักษา

ความแตกตางในแนวทางของสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐและยุโรป เกิดจากการใชหลักกฎหมายเรื่องความใหมของการ
ประดิษฐท่ีแตกตางกัน
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มาตรฐานคุณภาพสินคา ผูกขาดตลาด และเพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรป
ตองการใชการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสิ่งชดเชยใหกับเกษตรกร ท่ีไดรับผลกระทบจากพันธกรณี
ขององคการการคาโลกวาดวยการลดการอุดหนุนสินคาเกษตร

ในทางตรงกันขาม สหรัฐอเมริกามีเปาหมายท่ีจะขยายการสงออกสินคาเกษตร มากกวาการสราง
ชื่อเสียง มาตรฐาน และคุณภาพสินคา ดังนั้นการเปดตลาดสินคาเกษตรจึงมีความสําคัญสําหรับสหรัฐยิ่งกวา
เรื่องอ่ืนใด สหรัฐมองวาการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะเปนอุปสรรคตอการเปดตลาด และสงเสริมให
เกิดการกีดกันทางการคา (protectionism) ตอสินคาเกษตร

ขางตนก็คือเหตผุลสําคัญท่ีประเทศยักษใหญท้ังสองกลุม มีนโยบายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ี
แตกตางกัน นอกจากนี้ ความแตกตางในเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรก็เกิดจากปจจัยอ่ืนดวย เชน เกิดจาก
ความแตกตางในระบบกฎหมายของสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยกฎหมายสหรัฐถือวาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
เปนสิทธิเอกชน สวนยุโรปมองวาเปนสิทธิชุมชน ซึ่งความแตกตางในเรื่องเหลานี้มีผลใหนโยบายของสอง
ประเทศมีชองวางหางกันมากยิ่งข้ึน

การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร มิไดเปนเพียงการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยในความตกลง
ระหวางประเทศเทานั้น หากแตยังจะเปนการปกปองชื่อเสียงของสินคาไทยในตลาดโลก และชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหกับชุมชนทองถ่ิน การเขารวมในความตกลงทีพีพี ท่ีมีพันธกรณีใหใชระบบการคุมครองสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรตามแนวทางของสหรัฐ จะมีผลกระทบอยางสําคัญตอนโยบายการคาและการสงเสริม
เศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของไทย ไทยจะถูกปดก้ันโอกาสท่ีจะใชกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
เพ่ือรับรองสิทธิของชุมชน เพ่ือสงเสริมใหกลุมผูผลิตสินคาในชุมชนรวมตัวกันเปนองคกร เพ่ือตอรองและ
พิทักษรักษาผลประโยชนของตน อันเปนกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน ระบบการ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามแนวทางของสหรัฐ ยังไมสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมไทยในการอยู
รวมกันเปนชุมชน ไมสงเสริมกระบวนการตัดสินใจของกลุม ประเทศไทยควรจะถูกปดก้ันโอกาสในการใช
กฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีชวยสรางความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมของมนุษยกับถ่ินท่ีอยูและ
สภาพแวดลอม รวมท้ังอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินใหกาวหนายิ่งข้ึน

9.8 การคุมครองขอมูลผลการทดสอบทางยาและเคมีภัณฑการเกษตร

การท่ีความตกลงทีพีพีกําหนดใหประเทศคูเจรจาให “สิทธิเด็ดขาด” (exclusivity) แกบริษัทตน
ตํารับ ดวยการหามผูใดจําหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน หรือคลายคลึงกันเปนกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันข้ึน
ทะเบียนผลิตภัณฑของบริษัทตนตํารับ และหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือนํา
ออกจําหนายในทองตลาด โดยอาศัยขอมูลผลการทดสอบของบริษัทตนตํารับ หรือโดยอาศัยขอเท็จจริงวาได
มีการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวหรือผลิตภัณฑท่ีคลายคลึงกันในตางประเทศแลว โดยกําหนดเวลาท่ีหาม
คือ 5 ป นับแตวันข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ เวนแตการใชขอมูลผลการทดสอบนั้นจะไดรับความยินยอมจาก
บริษัทตนตํารับ
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พันธกรณีความตกลงทีพีพีจะใหสิทธิผูกขาดแกบริษัทตนตํารับเกินสมควร และในขณะเดียวกันก็
กอใหเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมหลายประการ รวมท้ังทําใหเกิดการผูกขาดตลาดยา ตลาดเคมีภัณฑ
ทางการเกษตร พนักงานเจาหนาท่ีไมอาจใชขอเท็จจริงท่ีมีการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑดังกลาว
ในตางประเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจรับข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑในประเทศ ขอจํากัดนี้มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของการบริหารระบบข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑการเกษตรในประเทศคูคา ซึ่งหาก
เปนประเทศกําลังพัฒนาดังเชนประเทศไทย ก็จะมีผลกระทบตอการควบคุมความปลอดภัยของยาและ
เคมีภัณฑท่ีจําหนายในประเทศ เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมมีความสามารถในการตรวจสอบ
ขอมูลการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอยางเพียงพอ

9.9 การเปดตลาดสินคาดัดแปลงพันธุกรรม

ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organisation) กฎเกณฑการคาท่ีเก่ียวกับสินคา
ดัดแปลงพันธุกรรม (GM products) มีอยูดวยกันหลายความตกลง เชน ภายใตขอยกเวนท่ัวไปในขอ 20
ของแกตตฉบับป ค.ศ. 1994 และการใชขอยกเวนภายใตหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
(Most-favoured-nation Treatment) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) หรือ
หลักการภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิค (Agreement on Technical Barriers to Trade)

แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือ หลักการในความตกลงวาดวยมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Agreement on Applications of Sanitary and Phytosanitary Measures) หรือความตกลงเอสพีเอส
(SPS Agreement) ความตกลงนี้อนุญาตใหประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก ใชมาตรการจํากัดการ
นําเขาสินคาท่ีเปนอันตรายตอชีวิตและสุขอนามัยของมนุษย สัตว หรือพืชได แตการจํากัดการนําเขาดังกลาว
ตองอิงกับมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมีหลักฐานการพิสูจนทางวิทยาศาสตร (scientific proof) แต
สําหรับการใชมาตรการดังกลาวกับสินคาใหมท่ียังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอ ขอ 5.7 ของความ
ตกลงเอสพีเอสอนุญาตใหประเทศสมาชิกใชมาตรการสุขอนามัยชั่วคราว (provisional measures) โดยตอง
อิงกับขอมูลเทาท่ีพอจะหาได ซึ่งอาจเปนขอมูลท่ีไดจากองคการระหวางประเทศ หรือท่ีใชอยูในตางประเทศ
โดยจะตองทําการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ควบคูกันไป17

จะเห็นไดวา การจํากัดการนําเขาสินคาจีเอ็มโอภายใตความตกลงเอสพีเอสนั้น ไมอาจกระทําได
โดยงาย เนื่องจากตองอาศัยขอมูลและหลักฐานท่ีผานการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ปญหาคือ ประเทศกําลัง
พัฒนาจะพิสูจนไดอยางไร และโดยวิธีใดวา สินคาจีเอ็มโอเปนอันตรายตอชีวิตและสุขอนามัยของมนุษย สัตว
หรือพืช  ซึ่งแมแตสหภาพยุโรปก็มีปญหาในการพิสูจนในเรื่องนี้ เม่ือครั้งท่ีสหภาพยุโรปถูกสหรัฐ แคนาดา
และอารเจนตินา ฟองรองตอองคการการคาโลก ในเรื่องการไมอนุญาตนําเขาสินคาดัดแปลงพันธุกรรม

องคการสหประชาชาติ ไดจัดทํา “พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ”
(Cartagena Protocol on Biosafety) ซึ่งมีผลใชบังคับไปเม่ือเดือนกันยายน 2546 ภายหลังจากท่ีมี

17 Van der Haegen, T. “Remarks on Generically Modified Foods and International Regulation” Richmond
Journal of Law and Technology, Winter, 2004.
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ประเทศสมาชิก 50 ประเทศใหการรับรอง พิธีสารคารตาเฮนานั้นเปนความตกลงตอทายอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมไปเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2546

เนื่องจากการคาระหวางประเทศเก่ียวกับสินคาจีเอ็มโอขยายตัวมากข้ึนในปจจุบัน ซึ่งสินคาเหลานี้
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของมนุษย การกําหนดกฎเกณฑท่ีตั้งอยูบนความ
รวมมือกันของนานาประเทศจึงเปนสิ่งจําเปน พิธีสารคารตาเฮนามีความมุงหมายท่ีจะวางกฎเกณฑกํากับ
ควบคุมการเคลื่อนยายขามพรมแดน ซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (พิธีสารใชคําวาแอลเอ็มโอ (living
modified organisms) แทนท่ีจะใชคําวาจีเอ็มโอ)  กฎเกณฑในพิธีสารคารตาเฮนาจะใชกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมเทานั้น ท้ังท่ีเปนสัตว เมล็ดพันธุพืช ตนไม เนื้อเยื่อ ยีน เซลลของพืชและสัตว และ
จุลินทรีย แตจะไมใชกับผลิตภัณฑหรืออาหารแปรรูปท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชน น้ํามันพืช
เนย แปงขาวโพด ฯลฯ และไมใชกับยาท่ีใชกับมนุษย

หลักการสําคัญของพิธีสารคารตาเฮนา ไดแก การสรางระบบบอกกลาวและใหความยินยอมลวงหนา
(Advanced Informed Consent) ในการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากประเทศหนึ่ง เพ่ือ
นําไปปลอยสูสภาพแวดลอมในอีกประเทศหนึ่ง โดยประเทศสงออกมีหนาท่ีตองแจงใหประเทศนําเขาทราบ
ถึงการขนสงครั้งแรกของสินคา เชน ในการสงออกเมล็ดพันธุฝายจีเอ็มโอจากประเทศ X ไปยังประเทศ Y ผู
สงออกในประเทศ X จะตองแจงใหประเทศ Y ทราบถึงการขนสงครั้งแรก ดวยการระบุวาสินคาท่ีสงมานั้น
เปนจีเอ็มโอ การแจงใหทราบนี้มีวัตถุประสงคสองประการคือ (1) เพ่ือใหประเทศผูนําเขายินยอมใหมีการ
นําเขาสินคาดังกลาว และ (2) เพ่ือท่ีประเทศผูนําเขาจะไดใชมาตรการปองกันภัยอยางเหมาะสม

พิธีสารรับรองสิทธิของประเทศสมาชิกท่ีจะปฏิเสธการนําเขาสินคาจีเอ็มโอ โดยอาศัยหลัก
“Precautionary Principle” ซึ่งแตกตางจากความตกลงเอสพีเอสขององคการการคาโลก ท่ีอาศัยหลักการ
พิสูจนทางวิทยาศาสตรควบคูกับการประเมินความเสี่ยง

พิธีสารคารตาเฮนาไดวางหลักการควบคุมสินคาดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีเขมงวดกวาความตกลงเอสพี
เอส ประเทศสมาชิกอาจจํากัดการนําเขาโดยอาศัยเพียงเหตุเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากสินคานําเขา
โดยไมจําเปนตองใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรใดๆ เชน ประเทศ X อาจหามนําเขาปลาจีเอ็มโอ ท่ีไมมีหลักฐาน
พิสูจนแสดงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและระบบนิเวศน หลักการ “Precautionary” ใหความสําคัญกับ
การปกปองสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยยิ่งกวาการคา หลักการนี้ถูกคัดคานจากสหรัฐซึ่งเปนประเทศผูสงออก
สินคาจีเอ็มโอรายใหญ แตไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ

พิธีสารคารตาเฮนากําหนดแบบหนังสือขอความเห็นชอบลวงหนา ในการเคลื่อนยายสินคาจีเอ็มโอ
เพ่ือนําออกสูสภาพแวดลอม แตมิไดกําหนดแบบสําหรบัการแจงขอความเห็นชอบการเคลื่อนยายอาหารหรือ
ผลิตภัณฑจีเอ็มโอ พิธีสารเพียงแตกําหนดใหมีการระบุในเอกสารขนสงวาสินคาอาหารหรือผลิตภัณฑท่ีทํา
การเคลื่อนยาย “อาจบรรจุ” (may contain) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเทานั้น ท่ีประชุมของประเทศ
สมาชิกจะตองเจรจากันในเรื่องนี้ใหเสร็จสิ้นไปภายในสองป นับจากวันท่ีพิธีสารมีผลใชบังคับ
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พิธีสารยังกําหนดใหมีการจัดตั้ง “Biosafety Clearing House” เพ่ือเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานวิทยาศาสตรและเทคนิคระหวางประเทศสมาชิก รวมท้ังกําหนดหลักการบังคับติดฉลากสินคาและความ
รับผิดของผูจําหนายสินคา และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดจากสินคาจีเอ็มโอ

มีขอสังเกตวา สหรัฐปฏิเสธท่ีจะรับรองท้ังพิธีสารคารตาเฮนา รวมท้ังอนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเปนความตกลงหลักของพิธีสาร เพราะแมสหรัฐตองการผนวกเรื่องการคาและสิ่งแวดลอมเขา
ดวยกัน แตหลักสิ่งแวดลอมท่ีสหรัฐตองการคือสิ่งท่ีกําหนดในกฎหมายภายในของสหรัฐ มิใชหลักการใน
ความตกลงพหุภาคี การไมเขารวมในพิธีสารนี้ของสหรัฐยอมมีนัยสําคัญตอการควบคุมการคาสินคาจีเอ็มโอ
นอกจากนี้ การท่ีพิธีสารคารตาเฮนากําหนดหลักการควบคุมสินคาจีเอ็มโอไวแตกตางจากความตกลงเอสพี
เอส จึงกอใหเกิดปญหาการขัดแยงกันของหลักกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องนี้18

การใชหลัก “Precautionary” ไดทําใหพิธีสารคารตาเฮนา ซึ่งมีฐานะเปนความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม (multilateral environmental agreement) ขัดแยงกับความตกลงดานการคาขององคการ
การคาโลก ตัวอยางเชน ประเทศ X อาจหามนําเขาฝายจีเอ็มโอเพ่ือปองกันความเสี่ยงตามหลัก
“Precautionary” ของพิธีสารคารตาเฮนา โดยไมจําเปนตองพิสูจนอันตรายของสินคาดังกลาวโดยเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร แตความตกลงเอสพีเอสกําหนดวาการจํากัดการนําเขาจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยอาศัยเหตุผลทางวิทยาศาสตร

ปญหาความขัดแยงระหวางความตกลงพหุภาคีขององคการการคาโลก กับความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ นั้น เปนประเด็นสําคัญท่ียังไมอาจหาขอสรุปเปนท่ียุติ ขณะนี้มีคดีท่ีสหรัฐฟองสหภาพยุโรป
ท่ีหามนําเขาสินคาจีเอ็มโอของสหรัฐ ซึ่งหากคณะกรรมการระงับขอพิพาทของตัดสินใหสหรัฐแพคดี ก็จะมี
ผลกระทบตอผลประโยชนของสหรัฐเปนอยางมาก เนื่องจากจะเปนตัวอยางเปนบรรทัดฐานสําหรับประเทศ
อ่ืน

ความตกลงเอฟทีเอท่ีสหรัฐทํากับประเทศตางๆ กําหนดใหประเทศคูคาตองปฏิบัติตามหลักการใน
ความตกลงเอสพีเอสอยางเครงครัด19 ซึ่งเทากับเปนการบีบใหประเทศคูคาปฏิเสธพิธีสารคารตาเฮนา ซึ่ง
สหรัฐคัดคานมาตั้งแตตน ในความตกลงทีพีพี สหรัฐเสนอใหนําหลักการดังกลาวมากําหนดไว ซึ่งพันธกรณี
ดังกลาวจะจํากัดโอกาสการกลั่นกรองสินคาจีเอ็มโอ โดยไทยจะตองอาศัยการพิสูจนทางวิทยาศาสตรท่ี
เขมงวด ถึงความไมปลอดภัยตอสุขอนามัยของมนุษย สัตว หรือพืชของสินคาดังกลาว ซึ่งอาจหมายถึงการ
ตองยกเลิกระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสินคาจีเอ็มโอ โดยเฉพาะ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งกําหนดหาม
นําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต รวมท้ังตองยกเลิกมติของ
คณะรัฐมนตรี ท่ีหามเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอเพ่ือการทดลองในระดับไรนา และท่ีหามเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอเพ่ือ
การพาณิชย รวมท้ังตองแกไข พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ท่ีกําหนดใหมีการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ ซึ่งท้ังหมด
นี้ยอมหมายถึงการเปดตลาดของไทยใหกับสินคาและเมล็ดพันธุจีเอ็มโออยางเต็มตัว และทํากับปลอยให

18 Judge, L.R. “Biotechnology: Highlights of the Science and Law Shaping the Industry”, Santa Clara
Computer and High Technology Law Journal, November, 2003, p.80.
19 โปรดดูความตกลงการคาเสรี (FTA) ชิล-ีสหรัฐ Articles 6.1 and 6.2.
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ประชาชนผูบริโภคตองรับความเสี่ยงจากสินคาดัดแปลงพันธุกรรม และรับมือกับกลวิธีการตลาดของบรรษัท
อาหารและเมล็ดพันธุขามชาติตามยถากรรม โดยรัฐไมอาจใชมาตรการใดเพ่ือคุมครองประชาชนผูบริโภคได

9.10 ผลกระทบท่ีเกิดจากการลงทุน

การลงทุนกับการคาระหวางประเทศ แมจะดูใกลเคียงกัน แตในความเปนจริงแลว กลับมีความ
แตกตางกันมาก ไมเพียงแตในดานลักษณะกายภาพเทานั้น หาแตรวมถึงผลท่ีเกิดในเชิงคุณภาพดวย การสง
สินคาไปขายยังอีกประเทศหนึ่ง มักจะไมคอยมีความออนไหวมากนัก อยางมากก็มีผลทําใหประเทศนําเขา
ตองลดภาษี ลดการควบคุมปริมาณการคาลง หรือยกเลิกกําแพงการคาตางๆ ซึ่งอาจสงผลบางประการตอ
เศรษฐกิจของประเทศนําเขา เชน ทําใหผูประกอบการในประเทศตองออกจากการแขงขันไป แตถาหากเปน
การลงทุนระหวางประเทศแลว การเปดตลาดของตัวเองใหวิสาหกิจชาติเขามาประกอบกิจการ จะมีความ
ออนไหวมากกวา เพราะอาจสงผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐผูรับกาลงทุน หลายประเทศจึงปฏิเสธ
การเปดเสรีลงทุน ซึ่งวาไปแลว ไมมีประเทศใดในโลกท่ีเปดเสรีแบบเบ็ดเสร็จ แมแตประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ ก็มักจะกํากับควบคุมการลงทุนขามชาติอยางเขมงวด

ท่ีผานมา ประเทศอุตสาหกรรมไมประสบความสําเร็จในการผลักดันความตกลงพหุภาคีดานการ
ลงทุน นับตั้งแตความลมเหลวในการจัดทํากฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ในการจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศ (International Trade Organization) เม่ือป ค.ศ. 1947 เพราะมีกําหนดกฎระเบียบ
หลายประเด็นท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิของนักลงทุนตางชาติ เม่ือรัฐบาล สหรัฐอเมริกาตัดสินใจท่ีจะไมเสนอ
รางกฎบัตรฮาวานาใหสภาคองเกรซ (Congress) ใหการรับรอง จึงทําใหความพยายามจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศตองลมเลิกไป

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามอ่ืนๆ ท่ีจะสรางกฎระเบียบพหุภาคีดานการลงทุนอีกหลายครั้ง ไมวา
จะเปนการเจรจาแกตต (GATT) รอบโตเกียว (Tokyo Round) หรือการจัดทํารางความตกลงพหุภาคีดาน
การลงทุน (Multilateral Agreement on Investment) หรือเอ็มเอไอ (MAI) ซึ่งผลักดันโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน โดยความตกลงพหุภาคีดานการลงทุนนั้นเปนภาพจําลองของความตกลงในองคการ
การคาระหวางประเทศ โดยใหเปดเสรีการลงทุนในทุกดาน และรัฐจะไมเขาไปกํากับ นักลงทุนสามารถนําเงิน
เขาออกไดอยางเสรี สหรัฐและญี่ปุนเห็นวาการทําความตกลงพหุภาคีเรื่องการลงทุน ตองเริ่มทํากับกลุม
ประเทศท่ีมีความเห็นตองกัน (like-minded) เสียกอน โดยเริ่มตนกับกลุมประเทศโออีซีดี (OECD) ท่ีเปน
ประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว อยางไรก็ดี ความพยายามในการสรางความตกลงการลงทุนพหุภาคีใน
กรอบของแกตตและในความตกลงโออีซีดี ก็ตองลมเหลวลง เพราะหลายประเทศไมเห็นดวยกับการสราง
ความตกลงพหุภาคีดานการลงทุน ท่ีจะทําใหอํานาจอธิปไตยของรัฐในการกํากับดูแลการลงทุนตองสูญไป ซึ่ง
แรงคัดคานนั้นมาจากประเทศอุตสาหกรรมดวยกันเอง เชน ฝรั่งเศส และแคนาดา โดยเฉพาะจากฝรั่งเศส ซึ่ง
เปนประเทศแรกท่ีประกาศจะถอนตัวออกจากการเจรจาความตกลงเอ็มเอไอ จนทําใหการทําความตกลง
ดังกลาวตองลมเลิกไปในท่ีสุด

ท่ีผานมา การเปดเสรีในกรอบพหุภาคีท่ีประสบความสําเร็จมักจะเปนการเปดเสรีการลงทุนเฉพาะ
บางเรื่องเทานั้น เชน การสรางหลักการพ้ืนฐานเพ่ือคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงทริมส (TRIMS) ของ
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องคการคาโลก เชน การรับประกันสิทธิของนักลงทุนภายใตหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง และดวยการหามมิใหประเทศสมาชิกลดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและ
แรงงาน เพ่ือดึงดูดการลงทุน เปนตน หรือการเปดเสรีการลงทุนดานการคาบริการภายใตความตกลงแกตส
(GATS) ดวยหลักการ Progressive Liberalization ท่ีใหสิทธิแตละประเทศท่ีจะเปดเสรีการคาบริการใน
สาขาท่ีตนมีความพรอมไดตามท่ีเห็นสมควร ถนัดในเรื่องไหน แลวคอยเปดเสรี

การเปดเสรีดานการลงทุนท่ีประสบความสําเร็จ มักจะทํากันในกรอบความตกลงทวิภาคี และความ
ตกลงแบบภูมิภาคนิยม เชนการทําความตกลงทวิภาคีดานการลงทุน (bilateral investment treaty)
ระหวางบางประเทศ เชน สนธิสัญญาเบาวริ่งระหวางประเทศอังกฤษและสยาม ท่ีลงนามเม่ือวันท่ี 18
เมษายน พ.ศ. 2398 เปนตน ความตกลงการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ หรือนาฟตา (North America Free
Trade Area) โดยในบทท่ี 11 (Chapter 11) ไดกําหนดขอตกลงภูมิภาคนิยมดานการลงทุนท่ีสมบูรณแบบ
ครบถวนมากท่ีสุด โดยสหรัฐอเมริกาไดชักจูงใจใหประเทศเม็กซิโกและแคนาดายอมรับขอตกลงตามแบบท่ี
สหรัฐตองการ และในชวง 10 ปท่ีผานมา นานประเทศไดหันมาทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีและ
ภูมิภาคนิยมมากข้ึน ซึ่งในความตกลงเหลานั้นมีการเปดเสรีการลงทุน ในลักษณะเดียวกับความตกลงนาฟตา
เชน ความตกลงเอฟทีเอระหวางสหรัฐกับมอร็อคโค และความตกลงเอฟทีเอระหวางสหรัฐกับออสเตรเลีย
เปนตน ซึ่งในความตกลงเหลานี้ ประเทศภาคียินยอมลดทอนอํานาจของตนเองในการกํากับควบคุมการ
ลงทุนลง ซึ่งในไมชาก็อาจจะมีความพยายามท่ีจะนําเรื่องการเปดเสรีลงทุนเขาสูกรอบตกลงพหุภาคีอีก ซึ่ง
เม่ือถึงตอนนั้น เม่ือประเทศจํานวนมากไดยอมรับพันธกรณีการทุนเสรีระหวางประเทศแลว กระแสการ
คัดคานก็อาจจะลดนอยลง นําไปสูความสําเร็จของการสรางความตกลงพหุภาคีดานการลงทุนในท่ีสุด

หากไทยเขาเปนภาคีความตกลงทีพีพี จะสงผลดีตอเศรษฐกิจไทย การเปดเสรีทางการลงทุนจะชวย
สรางบรรยากาศการลงทุน ท่ีเอ้ือตอการดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ เนื่องจากนักลงทุน
จะเกิดความม่ันใจท่ีจะลงทุนในตลาดท่ีมีการรับรองสิทธิ และมีการคุมครองผลประโยชนนักลงทุน นักลงทุน
ไทยเองก็จะมีความสนใจในโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ท่ีจะไปลงทุนในประเทศตางๆ ท่ีเปนสมาชิกความตกลงที
พีพี ในระยะยาว การรวมตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวอาจพัฒนาไปเปนตลาดแบบบูรณาการ ( integrated
market) ท่ีเปดชองการเติบโตของธุรกิจไทยมากยิ่งข้ึน การเขารวมในความตกลงทีพีพียังจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู และการถายทอดเทคโนโลยี และสงเสริมการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดประเทศสมาชิก
ความตกลงทีพีพี ซึ่งสวนมากเปนตลาดขนาดใหญ

แตในอีกดานหนึ่ง พันธกรณีการลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี กําหนดใหเปดเสรีการลงทุนแบบ
100 เปอรเซ็นต เชน อนุญาตใหตางชาติเขามาเปนเจาของวิสาหกิจท่ีถือครองหุนท้ังหมด (wholly foreign-
owned enterprise) ซึ่งในความเปนจริงมีนอยประเทศนักท่ีเปดเสรีเชนนี้ ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งถูกกําหนดเงื่อนไขโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund) ซึ่งไทยไดขอสงวนธุรกิจบางประเภทไว เชน การทํานา การเกษตร ฯลฯ ไมใหตางชาติถือ
ครองเกิน 49 เปอรเซ็นต รวมท้ังมีขอกําหนดอ่ืนๆ อีก เชน การควบคุมสงกําไรออกนอกประเทศ ขอ
กําหนดใหใชวัตถุดิบในประเทศ สัดสวนสัญชาติของผูบริหารองคกร การถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้น
ความตกลงทีพีพีซึ่งจะผูกพันใหไทยเปดเสรี โดยจํากัดการมีขอสงวน หรือจํากัดการสรางเงื่อนไขใดๆ กับนัก
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ลงทุนตางชาติ ประเทศไทยอาจจําเปนตองพิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการลงทุน
ใหสอดคลองกับพันธกรณีและขอผูกพันท่ีกลาวมา

ตัวอยางของพันธกรณีดานการลงทุนภายใตความตกลงทีพีพีมีลักษณะดังนี้
 กําหนดการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน (non-discriminatory treatment) ไมวาจะเปน

ระหวางคนในชาติและชาติท่ีสามตามหลักเอ็นที (National Treatment) และเอ็มเอฟเอ็น
(Most Favoured Nation Treatment) โดยไมคํานึงวาคูแขงขันจะเปนวิสาหกิจขนาดใด
หรือมีสัญชาติใด

 อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนโดยเสรีและไมจํากัดสาขา เชน จํากัดเงื่อนไขเรื่อง
สัดสวนการถือหุนในสาขาท่ีไทยไมไดทําขอสงวนไว ซึ่งอาจรวมถึงสาขาท่ีไทยไมอนุญาตให
ชาวตางชาติถือครอง เชน ดานการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข โทรคมนาคม
สาธารณูปโภค ฯลฯ

 กําหนดใหการเปดเสรีและการคุมครองการลงทุนเปนไปอยางครอบคลุม โดยใหรวมถึงการ
ลงทุนระยะสั้นและระยะยาว (long-term and short-term investments) เชน การลงทุน
ทางตรง การลงทุนผานตลาดหลักทรัพย การลงทุนในรูปแบบพันธบัตร การทําสัญญาใน
โครงการสัมปทาน ฯลฯ

 จํากัดการสรางเงื่อนไขของรัฐในการรับการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ (performance
requirements) เชน การกําหนดใหใชวัตถุดิบในประเทศ (local content) การกําหนดใหมี
การถายทอดเทคโนโลยี การกํากับการปริวรรตและนําเขาสงออกเงินตรา

 การจํ า กัดการ กําหนดสัดสวนการถือหุนหรือสัดส วนกรรมการผูบริหาร (Senior
Management and Board of Directors)

 การกําหนดใหการลงทุนอยูในรูปแบบกิจการรวมเสี่ยงภัย (joint venture)
 การใหความคุมครองนักลงทุนจากการเวนคืนกิจการ ไมวาจะเปนการเวนคืนทางตรงและ

ทางออม (direct and indirect expropriation) ซึ่งรวมถึงการออกมาตรการใดๆ ท่ีมีผล
เสมือนกับการเวนคืนกิจการมาเปนของรัฐ (measures having equivalent effect) เชน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีมีผลใหเกิดอุปสรรคและมีผลกระทบตอมูลคาการลงทุน ซึ่งการ
กระทําท่ีกลาวมานี้ แมจะเปนไปเพ่ือสาธารณะประโยชนและไมเลือกปฏิบัติ รัฐยังคงตอง
รับผิดชอบชดเชยความเสียหายใหแกนักลงทุน

 การกําหนดใหมีกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute
Settlement - ISDS) ท่ีครอบคลุมการละเมิดทุกพันธกรณี

แมความตกลงทีพีพีจะมีความพิเศษกวาความตกลงการคาเสรีท่ัวไป คือมีขอบทท่ีวาดวยการ
สนับสนุนและสงเสริมของรัฐใหเกิดการลงทุนภายใตหลักธรรมาภิบาล (Corporate Social Responsibility)
แตก็มีขอจํากัดในดานอ่ืนๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจในประเทศ อาทิการขาดการระบุ
พันธกรณีใหรัฐสรางกลไกกํากับการแขงขันในตลาด เชน กฎมายและนโยบายการแขงขันทางการคา
(competition law and policy) ท่ีสามารถกํากับปองกันการผูกขาดหรือการกระทําท่ีเปนปฏิปกษตอการ
แขงขันในลักษณะอ่ืนๆ หรือการขาดกฎเกณฑสําหรับปองกันการหลบเลี่ยงหนีภาษีของบรรษัทขามชาติ
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นอกจากนี้ การเปดเสรีการลงทุน จะสงผลกระทบสําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอการเกษตร โดยเปดโอกาสใหบรรษัทตางชาติ เขามาทําการปรับปรุงพันธุพืช
พันธุสัตว ใชอยางเสรีซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน ฐานทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม สงผลกระทบตอ
สิทธิของเกษตรกรและสิทธิชุมชน ซึ่งเปนเจาของทรัพยากรเหลานั้น ปดก้ันโอกาสของวิสาหกิจทองถ่ินและ
นักวิจัยในประเทศท่ีจะไดรับการชวยเหลืออุดหนุนจากรัฐ การคุมครองพันธุพืชใหมจะจํากัดสิทธิเกษตรกรท่ี
จะเก็บเมล็ดพันธุไวเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบตอสิทธิของผูบริโภค ท่ีจะ
ไดรับกรปกปองดวยเครื่องมือของรัฐท่ีจะออกมาเพ่ือกํากับความปลอดภัยดานอาหารและ สิ่งแวดลอม จาก
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม และสินคาดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

ถาไทยตัดสินใจเขารวมในความตกลงทีพีพี บรรษัทตางชาติจะเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทยไดอยางเสรีปลอดจากการควบคุม บรรษัทเกษตรกรรมขามชาติอาจเขามาทํานา ประกอบธุรกิจ
การเกษตร ไดอยางเทาเทียมกันกับคนสัญชาติไทย แมแตในสาขาท่ีไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันหรือใน
กิจการท่ีเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะหรือความม่ันคงของประเทศ เชน ธุรกิจดานเมล็ดพันธุ ดานการ
เพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืช (อยูในบัญชีสองของกฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาว) เปนตน ธุรกิจ
เหลานี้เปนสาขาท่ีผูประกอบการของตางชาติ มีความเขมแข็ง และสนใจท่ีจะมาลงทุนหรือขยายการลงทุนใน
ประเทศไทยมาโดยตลอด

เกษตรกรไทยอาจกลายเปนผูรับจางท่ีผูกพันตามสัญญา (contract farming) ตองถูกผูกมัดใหรับซื้อ
วัตถุดิบจากบริษัทเทานั้น ซึ่งสินคาและเมล็ดพันธุท่ีจํานายโดยบรรษัทเกษตรกรรมขามชาติ จะไมอยูภายใต
กฎระเบียบประเมินความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ผลผลิตของเกษตรกรจะถูกบังคับใหจําหนาย
ภายใตขอกําหนดของบรรษัทเทานั้น ประเทศไทยอาจถูกบรรษัทขามชาติใชเปนฐานการผลิต เกิดปญหา
ความม่ันคงทางอาหาร ดังเชนท่ีเกิดข้ึนในอารเจนตินา และเม็กซิโก ซึ่งกลายเปนประเทศท่ีผลิตเพ่ือสงออก
เทานั้น

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 แบงประเภทธุรกิจท่ีคนตางดาวจะมาลงทุน
ประกอบธุรกิจไวเปน 3 กลุม/บัญชี โดยมีระดับการควบคุมแตกตางกันไป บัญชีหนึ่งมี 9 รายการ เปนธุรกิจ
ประเภทท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบการดวยเหตุผลพิเศษตามท่ีกําหนดไว มีรายการธุรกิจท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ การทํานา ทําไร หรือทําสวน การเลี้ยงสัตว การทําปาไม
แปรรูปไมจากปาธรรมชาติ การทําประมง เฉพาะการจับสัตวน้ําในนานน้ําไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
การสกัดสมุนไพรไทย การคาท่ีดิน

บัญชีสองมีประเภทธุรกิจ 13 รายการ ท่ีหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ ดวยเหตุผลเก่ียวกับ
ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ หรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรม
พ้ืนบาน หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม เวนแตไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี โดยมีธุรกิจท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การเลี้ยงไหม การ
ผลิตเสนไหมไทย การผลิตน้ําตาลจากออย การทํานาเกลือ รวมท้ังการทําเกลือสินเธาว
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บัญชีสามมี 21 รายการ ท่ีหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจเนื่องจากเปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไม
พรอมท่ีจะแขงขัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการคาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว อาทิเชน การสีขาวและการผลิตแปงจากพืชไร การทําการ
ประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไมจากปาปลูก การคาภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผล
ทางการเกษตรพ้ืนเมืองท่ียังไมมีกฎหมายหามไว และการทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช เปนตน

ถาไทยเขารวมในความตกลงทีพีพี  ก็จะเปนไปตามมาตรา 10 ของกฎหมายประกอบธุรกิจคนตาง
ดาว ท่ีเปนบทยกเวน ในกรณีเปนรายการธุรกิจท่ีประเทศไทยมีขอผูกพันตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปน
ภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี และใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้นแทน
เทากับไทยจะตองยกเลิกขอจํากัดหามประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ในดานการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ความตกลงทีพีพีจะเปดโอกาสใหบริษัทและนักวิจัยตางชาติให
เขามาคนหาพันธุกรรม (biopropecting) เพ่ือประโยชนในการวิจัยเชิงพาณิชยทางดานอาหาร ยา และการ
ปรับปรุงพันธุ ผลการวิจัยท่ีไดบรรษัทสามารถนําไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาอ่ืน
ไดท้ังในและตางประเทศ นักลงทุนตางชาติสามารถเขาถึงทรัพยากรของประเทศไดโดยเสรี ไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม ตามอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture) ขององคการอาหารและการเกษตร

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
ภาคเกษตรกรรมและสังคมไทยหลายประการ ท้ังในประเด็นเรื่องการผูกขาด ในเรื่องการใหบริการสังคมของ
ภาครัฐ และอ่ืนๆ ในภาคบริการ เชน ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บรรษัทตางชาติสามารถ
เขามาลงทุน ในการบริหารจัดการทรัพยากร อาทิเชน การจัดการน้ํา พลังงาน และอ่ืนๆ นําไปสูการแปรรูป
รัฐวิหากิจท่ีเก่ียวกับกิจการสาธารณูปโภค หากการอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรตกอยูในมือของ
เอกชนตางชาติ ก็จะกอใหเกิดภาระกับประชาชนท่ีตองแบกรับคาใชจายและมีตนทุนการอุปโภคบริโภคท่ี
เพ่ิมข้ึน

พันธกรณีภายใตความตกลงทีพีพีในเรื่องการการลงทุน จะนําไปสูการเปดเสรีดานบริการจัดหาและ
จัดสงน้ํา ซึ่งเปนกิจการท่ีมีความสําคัญและเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรม การเขารวมในความตกลงทีพีพี จะ
ทําใหไทยตองเปลี่ยนองคกรบริหารทรัพยากรจากภาครัฐ ไปสูมือของภาคเอกชน เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ท่ีดูแลกิจการเรื่องทรัพยากรน้ํา ไมวาจะเปนกรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิต ฯลฯ ทําใหเกิดผลกระทบ
อยางกวางขวางตอภาคเกษตรกรรมของไทย

รัฐบาลไทยควรจะพึงตระหนักในผลกระทบของการใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ
(investor-to-state) ท่ีเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติฟองรัฐโดยผานกลไกอนุญาโตตุลาการ การยอมรับ
กลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน จะสงผลกระทบตออํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (sovereignty)
กฎหมายภายใน อาทิเชน กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมาย
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ลักษณะเฉพาะท่ีออกเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เชน กฎระเบียบควบคุมการจําหนายและบริโภคสุรา
ยาสูบ หรือสินคาท่ีมีพิษภัยอยางอ่ืน อาจจะถูกทาทายดวยกลไกระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ สงผล
กระทบตอเสรีภาพของประเทศในการออกกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ทําใหนักลงทุนและบรรษัท
ตางชาติมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลในการกําหนดนโยบายแหงรัฐ รัฐบาลควรมีจุดยืนท่ีชัดเจนวา การระงับขอ
พิพาทการลงทุนจะตองกระทําระหวาง “รัฐตอรัฐ” (state-to-state) เทานั้น ซึ่งแนวทางดังกลาวจะชวย
รักษาอํานาจของกระบวนการยุติธรรมของไทย และในขณะเดียวกันก็เปนการจํากัดภาระหนาท่ีของรัฐในการ
ใหความคุมครองการลงทุน และสรางหนาท่ีใหประเทศผูสงออกการลงทุนท่ีจะตองปกปองผลประโยชนของ
นักลงทุนชาติของตนเองแทน

กลาวโดยสรุปก็คือ การเปดเสรีและการคุมครองการลงทุนจะสงผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐ
ในการออกมาตรการตางๆ เพ่ือกํากับดูแลและควบคุมธุรกิจการลงทุนตางชาติ การเจรจาบทการลงทุน
ภายใตความตกลงทีพีพี ข้ึนอยูกับนโยบายเรื่องการสงเสริมการลงทุนของประเทศเปนสําคัญวา รัฐบาลไทย
ประสงคจะเขารวมการเจรจาความตกลงระหวางประเทศ ท่ีมี “มาตรฐาน” สูงกวามาตรฐานของประเทศ
โดยมีความประสงคท่ีจะใชปจจัยภายนอกมากระตุน/บังคับใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยไมตองพ่ึงพา “นโยบายสงเสริมการลงทุนแบบเกาๆ”
หรือไม ซึ่งแนวทางนี้ก็มีท้ังขอดีและขอเสีย นอกจากนี้ ทุกทางเลือกของการเจรจายอมมีท้ังผูไดประโยชน
และผูเสียประโยชน ซึ่งผูกําหนดนโยบายจะตองมีความเขาใจ และกําหนดนโยบายท่ีอิงตอผลประโยชนสูงสุด
ของคนสวนใหญในประเทศ

ประเด็นท่ีประเทศไทยควรพิจารณาเก่ียวกับการเปดเสรีและการคุมครองการลงทุนซึ่งเก่ียวเนื่องกับ
การยอมรับกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ มีดังนี้

 การมีกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถ
ฟองรองรัฐบาลโดยไมจําเปนตองผานกระบวนการยุติธรรมในประเทศ ซึ่งอาจถือวาเปนการให
ความคุมครองท่ีใหสิทธินักลงทุนตางชาติมากกวานักลงทุนไทย การมีกลไกกลไกระงับขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับรัฐ อาจทําใหไทยสูญเสียอํานาจอธิปไตยทางศาล เพราะรัฐอาจตองตกเปน
คูความกับนักลงทุนตางชาติ และตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

 ไทยอาจเลือกท่ีจะเปดเสรีการลงทุน โดยไมยอมรับกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ
ควรจํากัดความคุมครองใหอยูในเฉพาะกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศเทานั้น

 การมีกลไกกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ จะทําใหรัฐสูญเสียความสามารถในการ
ออกกฎหมายในอนาคตเพ่ือคุมครองรักษาสภาพแวดลอม (regulatory chilling)

 ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การเขารวมในความตกลงทีพีพี อาจจะอุปสรรคตอการ
พัฒนากฎระเบียบท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ

9.11 ผลกระทบของการคากับสิ่งแวดลอม

ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ปญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมของไทยรุนแรงมากยิ่งข้ึน  เหตุท่ีปญหาสิ่งแวดลอมไดเขามาเก่ียวของกับการคา ก็เพราะประเทศ
ตางๆ ไดใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยอยางแพรหลายมากข้ึน ประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
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ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยกํากับตรวจสอบสินคานําเขา สงผล
กระทบตอการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะตอสินคาสงออกของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งสวนใหญเปน
สินคาท่ีไดจากทรัพยากรธรรมชาติและสินคาเกษตร เม่ือมาตรการดังกลาวเปนอุปสรรคทางการคาประเภท
“Non-tariff barrier” จึงมีการเสนอวาองคการการคาโลกควรเขามากํากับเรื่องนี้ โดยไมปลอยใหการใช
มาตรการดังกลาวเปนไปโดยปราศจากกฎเกณฑดังเชนท่ีเปนอยู

ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ไมตองการใหนําเรื่องสิ่งแวดลอมมาอางเพ่ือหามการนําเขา สวน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวตองการกฎเกณฑท่ีเปดโอกาสใหใชกลไกควบคุม เพ่ือใหแนใจวาสินคานําเขาตางๆ จะ
ไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของผูบริโภค และการผลิตสินคามิไดกอปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลกระทบตอ
คนทุกคนบนโลก ประเทศท่ีพัฒนาแลวยกหลัก “Eco-dumping” เพ่ือสนับสนุนขอเสนอของตนวา ประเทศ
ท่ีกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมในระดับต่ําจะมีตนทุนการผลิตสินคาต่ํากวาประเทศท่ีใชมาตรฐานสูงกวา
ประเทศเหลานั้นจึงสงออกสินคาไดในราคาท่ีถูกกวา การใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระดับต่ําจึงมีผลเทากับ
การอุดหนุน (subsidy) อุตสาหกรรมในประเทศรูปแบบหนึ่ง ประเทศท่ีพัฒนาแลวอางวาตนมีสิทธิท่ีจะตอบ
โตการอุดหนุนดังกลาว ไมวาจะดวยการใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย หรือการกําหนดภาษี
ตอบโตในอัตราสูง

เรื่องการคาและสิ่งแวดลอมมีปญหากฎหมายระหวางประเทศวาดวยความเก่ียวพันระหวาง ความ
ตกลงขององคการการคาโลก กับความตกลงอ่ืน ขณะนี้ไดมีการทําความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
(MEAs) เปนจํานวนกวา 500 ความตกลง ท้ังในเรื่องสิ่งแวดลอมทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก มลพิษ ฯลฯ ปจจุบันองคการการคาโลกมีสมาชิกท้ังสิ้นจํานวน160 ประเทศ โดย
สมาชิกขององคการการคาโลกเหลานี้มีสถานภาพเปนสมาชิกความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมตางๆ
แตกตางกันไป เชน มีสมาชิกขององคการการคาโลกถึง 15 ประเทศ ท่ีไมไดเปนสมาชิกอนุสัญญาไซเตสวา
ดวยการคาพันธุพืชพันธุสัตวท่ีใกลสูญพันธุ มีสมาชิกองคการการคาโลกรวม 7 ประเทศ ท่ีไมไดรวมใน
อนุสัญญาความหลายทางชีวภาพ และ 8 ประเทศไมไดรวมในพิธีสารมอนทรีออล เปนตน

ในขณะนี้คณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม ขององคการการคาโลก กําลังพิจารณาวา การ
คุมครองสิ่งแวดลอมจะไปขัดตอการสงเสริมการคาระหวางประเทศหรือไม เชน สินคาดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่ง
ยังไมสามารถบอกไดแนนอนถึงความเสี่ยงดานสุขอนามัย ซึ่งในความตกลงพิธีสารคาตาเฮนา ระบุวาประเทศ
สมาชิกสามารถระงับการนําเขาได ถามีขอสงสัยวาจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัย แตในความตกลงเอสพี
เอส (SPS Agreement) ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กําหนดวาตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ท่ีพิสูจนชัดเจนกอนถึงจะสามารถระงับการนําเขาได แสดงถึงความขัดแยงของความตกลงระหวางประเทศ
ดวยกันเอง ซึ่งสหรัฐไดพยายามผลักดันใหประเทศอ่ืนยอมรับหลักเกณฑตามแนวทางของความตกลงเอสพี
เอส ดังท่ีปรากฏในรางความตกลงทีพีพี ซึ่งในองคการการคาโลกในปจจุบันยังไมสามารถมีขอสรุปท่ีชัดเจนวา
หากมีความขัดแยงกันระหวางการคากับสิ่งแวดลอม ประเด็นเรื่องใดจะมีศักดิ์และสิทธิท่ีสูงกวากัน

หากประเทศไทยเขารวมในความตกลงทีพีพี จะกอใหเกิดประโยชนดานการอนุรักษคุมครอง
สิ่งแวดลอม หลายประการ อาทิเชน ประการแรก พันธกรณีในความตกลงทีพีพีจะสรางแรงจูงใจใหประเทศ
ไทยรวมมือกับประเทศอ่ืนในการรักษาสภาพแวดลอม ประการท่ีสอง ความตกลงทีพีพีจะกอใหเกิดการ
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แขงขันในตลาด โดยเฉพาะในตลาดท่ีไดรับการปกปองโดยมาตรการกีดกันทางการคา ซึ่งรวมถึงการยกเลิก
มาตรการดานสิ่งแวดลอมบางประการ ท่ีถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา แตในทางตรงกันขาม ความตก
ลงทีพีพีจะเปดโอกาสใหนักลงทุนของประเทศสมาชิกอ่ืน ทาทายอํานาจของรัฐบาลไทยในการออกนโยบาย
และกฎระเบียบ ท่ีมีผลกระทบตอการประกอบกิจการการลงทุน รวมท้ังฟองรองรัฐบาลไทยภายใตกลไก
ระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ือใหยกเลิกหรือนํามาใชซึ่งกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม


