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ราคาที่แพงขึ้น 2-6 เท่าตัว คิดเป็นมูลค่า 80,721-142,932 ล้านบาท และมีแนวโน้มบังคับให้ไทย

ต้องยกเลิกกฎหมายคุ้มครองพันธุพื์ช ซ่ึงจะทาํให้บริษัทต่างชาติเข้าถงึพันธุพื์ชของไทยได้ง่ายขึ้น2. เป็น

ภาคีสนธสิญัญาบูดาเปสต์ ซ่ึงจะเปิดทางให้ต่างชาติเข้าถงึจุลินทรีย์ได้ง่ายขึ้น และประเทศไทยจะไม่

สามารถสร้างเงื่อนไขเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์มาต่อรองได้อกี ตรงน้ีถอืเป็นความเสยีหายราว 6,570-

24,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ผลกระทบระยะยาวคือจะถูกกดีกนัให้ไม่นาํจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทั้งที่

เป็นทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 3.การขยายสทิธบิัตรสิ่งมีชีวิตเพราะอาจเกดิปัญหาจริยธรรมที่

มนุษย์เป็นเจ้าของสิ่งมีชีวิตอื่นหรือมนุษย์ด้วยกนัเอง ผูกขาดทรัพยากรพันธุกรรม กระทบเกษตรรายย่อย

ที่จะถูกผูกขาดการเมลด็พันธุ ์สารเคมีรวมไปถงึระบบอาหาร  

 นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบด้าน

สขุภาพ กล่าวว่าควรศกึษาเพ่ิมในเร่ืองทางเลือกของการทาํเอฟทเีอตั้งแต่ควรทาํหรือไม่ควรทาํไปจนถงึ

ควรทาํในประเดน็อะไรบ้างและทาํไปเพ่ืออะไร นอกจากนี้ จะนาํเสนอผลการศกึษานี้ ไปยังรัฐบาลที่ถงึแม้

ปัจจุบันจะกาํลังเจรจาเอฟทเีออยู่ที่เชียงใหม่ แต่ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกยั็งไม่เป็น

ที่สิ้นสดุยังมีอกีหลายขั้นตอนที่เปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์

เข้าไปร่วมพิจารณาได้อกี  

 ศาสตรเมธ ีดร.สปุรีด์ิ วงศดี์พร้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ กล่าวว่า จากผล

การศึกษาน้ีสภาที่ปรึกษาฯ มีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่ารัฐบาลควรพักการเจรจาทางการค้า (Delay) ซึ่งเป็น

มาตรการที่ทาํได้หากพิจารณาแล้วว่ายังไม่เหน็ประโยชน์จากการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ และใน

ปัจจุบันอยูีเร่งรัฐให้รัฐบาลไทยเร่งการทาํเอฟทเีออาจจะเป็นเพราะทางกลุ่มอยูีกาํลังประสบปัญหา

เศรษฐกจิมาต้ังแต่ปี 2551 และยังไม่เหน็แนวทางการฟ้ืนฟูที่แน่ชัด 

 ด้านนายบุญส่ง ฟักทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่าอยากให้มีการสื่อสารข้อมูลเหล่าน้ีไปยัง

กลุ่มเกษตรกรให้ทั่วถงึเพราะจะเป็นกลุ่มที่กระทบมากที่สดุ เช่นในปัจจุบันกไ็ด้รับผลกระทบจากการทาํ

เอฟทเีอไทย มาเลเซีย อนิโดนีเซีย แล้วจากกรณีราคาปาล์มนํา้มันตกตํ่าเพราะไปถูกจัดอยู่ในพืชประเภท

ไม่อ่อนไหว แต่ในความเป็นจริงมีความอ่อนไหวมากเพราะมาเลเซียปลูกได้ดีกว่าทาํให้ต้นทุนตํ่า ราคาถูก

กว่า ในขณะที่ไทยมีต้นทุนสงูกว่าทาํให้ตอนน้ีที่เปิดเอฟทเีอทาํให้ราคาปาล์มนํา้มันตกตํ่ามาก 
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