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ผลวิจยั ชี้ รัฐทบททวนเป้าหมมายเอฟทีเออไทย-อียู หวันได้
่ ไมม่คุม้ เสีย
เปิ ดดทางต่างชชาติผูกขาดดพันธุพ์ ืช--สัตว์
มูลนิ
ล ธิชีววิถีแลละสช.จัดเวทีทีรบั ฟังผลศึศึ กษาผลกระะทบจากการทําข้อตกลงเอฟทีเอไทยย-อียู แนะรัรัฐ
ควรทบทวรรเป้ าหมายแและความคุมมค่
้ าของการเจรจา หวัน่ เปิ ดช่องให้บ้ ริษทั ข้ามชชาติจดสิทธิบับตั รและ
เข้าถึงทรัพยยากร ทัง้ เมล็ดพันธุพ์ ืช สมุนไพร แและจุลินทรียย์ คิดเป็ นมูลลค่าหลายหมืมืน่ ล้านบาท ขณะที ่
เกษตรกรไททยต้นทุนพุ่ง 2-6 เท่า และสูญเสียยศักยภาพขอองประเทศใในระยะยาว หากข้อมูลไไม่พร้อมควร
พักการเจรจจา
เมื่ออวันที่ 17 กันั ยายนที่ผ่านมามูลนิธชีชิ ีววิถแี ละสําานักงานคณะะกรรมการสุสุขภาพแห่งชชาติ (สช.)
จัดการประะชุมว่าด้ วยผลกระทบจากข้ อเสนอความตกลงการค้ าเสรีระหหว่างประเททศและสหภาาพยุโรปหรือ
อียู ต่อความหลากหลาายทางชีวภาพพ ณ ห้ องประชุมสานใจจ 2 ชั้น 6 ออาคารสุขภาพพแห่งชาติ โโดยมี นพ.
วิพุธ พูลเจริริญ ประธานนคณะกรรมการพัฒนารระบบและกลลไกการประะเมินผลกระะทบด้ านสุขภภาพเป็ น
่เกี่ยยวข้ องเช่น กกรมเจรจากาารค้ า กระทรวงพาณิชย์์ กรมวิชากาาร
ประธาน พร้ อมด้ วยผู้แแทนจากหน่วยงานที
ว
เกษตร นักวิชาการ และภาคประชาาสังคม ฯลฯฯ เข้ าร่วม
นายวิฑรู ย์ เลี่ยนจํ
ย ารูญ ผู้อํอาํ นวยการมูลนิธชิ ีววิถกี ล่าวว่าผลกาารวิจัยพบว่าาถ้ ารัฐบาลไททยลงนามในน
เ ยบอียูด้านเศรษฐกิ
า
จจและความมัมั่นคงทางทรัรัพยากรธรรรมชาติ ความมหลากหลายย
ข้ อตกลงฉบบับนี้จะเสียเปรี
ทางชีวภาพพ และทรัพยยากรพันธุกรรรมอย่างมาก เพราะอาจจทําให้ ต่างชชาติเข้ าถึงทรัรัพยากรเหลล่านี้มากขึ้น
และเกิดการรผูกขาดทางงการค้ าและะทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดดยไทยมีควาามหลากหลลายทางชีวภาาพ คิดเป็ น
10% ของทัทั้งโลก และนนํามาใช้ ผลิตยาสมุ
ต
นไพรรไทยกว่า 1 หมื่นล้ านบบาทต่อปี ผลิลิตอาหารแลละ
เครื่องสําอาางคิดเป็ นมูลลค่า 4.8 หมืมื่นล้ านบาท
นายยวิฑรู ย์ กล่าววว่าเงื่อนไขทที่ทางอียูเสนนอให้ ไทยเห็ห็นชอบคือ 1.เป็
1 นภาคี UUPOV หรือ The
Internationnal Union foor the Proteection of New Varietiees of Plantss ซึ่งเป็ นองคค์กรภาครัฐระหว่
ร าง
ประเทศ เพืพื่อคุ้มครองททรัพย์สนิ ทาางปัญญาที่เกี่ยวกับพันธุพ์ ืชโดยทําใให้ เกษตรกรรไทยต้ องใช้ เมล็ดพันธุใ์ น

ราคาที่แพงขึ้น 2-6 เท่าตัว คิดเป็ นมูลค่า 80,721-142,932 ล้ านบาท และมีแนวโน้ มบังคับให้ ไทย
ต้ องยกเลิกกฎหมายคุ้มครองพันธุพ์ ืช ซึ่งจะทําให้ บริษัทต่างชาติเข้ าถึงพันธุพ์ ืชของไทยได้ ง่ายขึ้น2. เป็ น
ภาคีสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์ ซึ่งจะเปิ ดทางให้ ต่างชาติเข้ าถึงจุลินทรีย์ได้ ง่ายขึ้น และประเทศไทยจะไม่
สามารถสร้ างเงื่อนไขเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์มาต่อรองได้ อกี ตรงนี้ถอื เป็ นความเสียหายราว 6,57024,000 ล้ านบาทต่อปี ขณะที่ผลกระทบระยะยาวคือจะถูกกีดกันให้ ไม่นาํ จุลินทรีย์ไปใช้ ประโยชน์ท้งั ที่
เป็ นทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 3.การขยายสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตเพราะอาจเกิดปัญหาจริยธรรมที่
มนุษย์เป็ นเจ้ าของสิ่งมีชีวิตอื่นหรือมนุษย์ด้วยกันเอง ผูกขาดทรัพยากรพันธุกรรม กระทบเกษตรรายย่อย
ที่จะถูกผูกขาดการเมล็ดพันธุ์ สารเคมีรวมไปถึงระบบอาหาร
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพ กล่าวว่าควรศึกษาเพิ่มในเรื่องทางเลือกของการทําเอฟทีเอตั้งแต่ควรทําหรือไม่ควรทําไปจนถึง
ควรทําในประเด็นอะไรบ้ างและทําไปเพื่ออะไร นอกจากนี้จะนําเสนอผลการศึกษานี้ไปยังรัฐบาลที่ถงึ แม้
ปัจจุบันจะกําลังเจรจาเอฟทีเออยู่ท่เี ชียงใหม่ แต่ในกระบวนการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศก็ยังไม่เป็ น
ที่ส้ นิ สุดยังมีอกี หลายขั้นตอนที่เปิ ดให้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องและสาธารณชนเสนอข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์
เข้ าไปร่วมพิจารณาได้ อกี
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศ์ดีพร้ อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า จากผล
การศึกษานี้สภาที่ปรึกษาฯ มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลควรพักการเจรจาทางการค้ า (Delay) ซึ่งเป็ น
มาตรการที่ทาํ ได้ หากพิจารณาแล้ วว่ายังไม่เห็นประโยชน์จากการเจรจาทางการค้ าระหว่างประเทศ และใน
ปัจจุบันอียูเร่งรัฐให้ รัฐบาลไทยเร่งการทําเอฟทีเออาจจะเป็ นเพราะทางกลุ่มอียูกาํ ลังประสบปัญหา
เศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2551 และยังไม่เห็นแนวทางการฟื้ นฟูท่แี น่ชัด
ด้ านนายบุญส่ง ฟักทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่าอยากให้ มีการสื่อสารข้ อมูลเหล่านี้ไปยัง
กลุ่มเกษตรกรให้ ท่วั ถึงเพราะจะเป็ นกลุ่มที่กระทบมากที่สดุ เช่นในปัจจุบันก็ได้ รับผลกระทบจากการทํา
เอฟทีเอไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย แล้ วจากกรณีราคาปาล์มนํา้ มันตกตํ่าเพราะไปถูกจัดอยู่ในพืชประเภท
ไม่อ่อนไหว แต่ในความเป็ นจริงมีความอ่อนไหวมากเพราะมาเลเซียปลูกได้ ดีกว่าทําให้ ต้นทุนตํ่า ราคาถูก
กว่า ในขณะที่ไทยมีต้นทุนสูงกว่าทําให้ ตอนนี้ท่เี ปิ ดเอฟทีเอทําให้ ราคาปาล์มนํา้ มันตกตํ่ามาก
ประสานงาน วิฑรู ย์ เลี่ยนจํารูญ มูลนิธชิ ีววิถี
125/356 หมู่บ้านนราธิป ตําบลไทรม้ า
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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