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คณะผู้จัดทำ  มูลนิธิชีววิถี (BioThai)  มูลนิธิชีวิตไท (RRAFA)   
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	 สนับสนุนการจัดทำโดย	

แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร  สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
โครงการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ  สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต 
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ความเป็นมา  
 ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : 
ACIA - ) ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เอซีไอเอ” เป็นความตกลงเต็มรูปแบบที่เกิดจากการผนวกความตกลง
เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ซึ่งเป็นความตกลงเปิดเสรีการลงทุน ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2541 กับความ
ตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN IGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2530 ให้เป็น
ความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว โดยมีการลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หัวหิน ประเทศ
ไทย ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 ความตกลงนี้ ครอบคลุมการเปิดเสรี การให้
ความคุ้มครอง การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน 
  
 เอซีไอเอ ครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขาหลัก ได้แก่ 
 เกษตร 
 ประมง 
 ป่าไม้ 
 เหมืองแร่ 
 อุตสาหกรรมการผลิต 
 และกิจการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาดังกล่างข้างต้น เพื่อรองรับการรับช่วงการผลิต 
  
 ในความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเดิมเมื่อปี 2541 ซึ่งต่อจากนี้จะขอเรียกว่า “เอไอเอ” 
กำหนดให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีการลงทุนในสาขาต่าง ๆ  โดยสามารถสงวนสาขาที่ยังไม่มีความ
พร้อมไว้ได้จนถึงปี 2558  ที่จะต้องเปิดเสรีให้มากที่สุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจัดตั้งอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศ


:	ผลกระทบต่อเกษตรกร	ฐานทรัพยากร		

		และภาคเกษตรกรรมไทย�

�เรียบเรียงจาก สมุดปกขาวบันทึกกระบวนการและประเด็นของภาคประชาสังคมในการคัดค้านการเปิดเสรีการลง 
ทุนอาเซียน (ACIA) ในสาขาเกษตร ประมง และป่าไม้   รวบรวมและเรียบเรียงโดยกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ภาคประชาชน (FTA-Watch)
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สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยได้มีการลงนามยอมรับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) และพิมพ์เขียวแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
Blueprint - AEC) การลงนามในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงเจตจำนงของสมาคมประชาชาติอาเซียนที่
ต้องการผนึกความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ เป็นองค์กรระหว่างรัฐที่มีกฎกติกา (อาจจะเหนือรัฐ
แต่ละรัฐ) ของตนเองร่วมกัน  
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ หนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนในความฝัน  โดย
ตั้งเป้าหมายว่า อาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวภายในปี พ.ศ. 2558 ไม่แยก
กันเป็นของแต่ละประเทศอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่า เมื่อถึงเวลานั้น อาเซียนทุกประเทศจะเปิดให้
สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานที่มี ฝีมือ ข้ามพรมแดนของกันและกันได้
อย่างเสรีเต็มที่ ส่วนเงินทุนนั้นก็เปิดจะไหลได้อย่างเสรีมากขึ้นกว่าเดิมโดยมีข้อจำกัดน้อยลง   
 แนวคิดที่จะหลอมรวมเศรษฐกิจเข้าด้วยกันกันมาจากความเชื่อว่า ถ้าเปิดเสรีภาคการผลิต
ทั้งหมดนี้อย่างเต็มที่ ก็จะมีการหลอมรวมการผลิตเข้าด้วยกัน ภูมิภาคอาเซียนก็จะสามารถพัฒนา
ความได้เปรียบเหนือภูมิภาคอื่นๆ จากการดึงดูดการลงทุนและการค้าขายข้ามประเทศภายในอาเซียน
ด้วยกันเพิ่มขึ้น เพราะจะสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ในราคาที่ถูกลง และขายได้มากขึ้น (เช่น ใช้
วิธีการจ้างเหมาภายนอก (Outsourcing) หมายถึงการลดต้นทุนการผลิต โดยการมองหาแหล่ง
วัตถุดิบและแหล่งแรงงานที่ราคาถูกกว่า และระดมนำมาใช้ โดยการจ้างเหมาบริษัทอื่นให้ผลิตให้
แทนที่จะทำเอง หรือการจ้างแรงงานภายนอกให้ผลิตสิ่งที่ตนเองไม่มีความถนัด) พร้อมกับสามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการที่ “ผลิตในอาเซียน” ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นมา 
 
 
การเปิดเสรีการลงทุน หมายถึงอะไร ??? 
 การเปิดเสรีการลงทุนครอบคลุมความหมายหลัก  2 ประการคือ  
 การเปิดเสรี และการคุ้มครองการลงทุน 
 การเปิดเสรี หมายถึง การปฏิบัติและให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากับนักลงทุนไทย (ภาษา
กฎหมายระหว่างประเทศเรียกว่า ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ) และหมายถึง การผ่อนปรนหรือยกเลิก
ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน รวมทั้งเพิ่มระดับการปฏิบัติกับนักลงทุนหรือการลงทุนต่างชาติให้
ถึง “มาตรฐานการปฏิบัติขั้นต่ำ” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งต้อง “ไม่น้อยไปกว่า” ที่ให้กับ
นักลงทุนและการลงทุนในประเทศและประเทศอื่นๆ (National treatment) แต่หากจะให้สิทธิพิเศษ
หรือการปฏิบัติอื่นๆ กับนักลงทุนต่างชาติ “มาก” กว่าคนในชาติไม่ถือว่าขัดกับข้อตกลง 
 การคุ้มครองการลงทุน หมายถึง การให้หลักประกันให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้รับความ
คุ้มครองอย่างยุติธรรมและพอเพียง เช่น มีการชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิด
เหตุการณ์ไม่สงบ, นักลงทุนต้องสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนได้โดยเสรี, หรือหากรัฐทำผิดพันธกรณี

อธบิายศพัทส์ำคญั	
	 Temporary	Exclusion	List	(TEL)	รายการขอ้สงวนชัว่คราว	คอื	รายการ
สาขาทีย่กเวน้การเปดิเสรเีปน็การชัว่คราว		หรอื	จะเปดิเสรชีา้กวา่สาขาอืน่ๆ	
 Sensitive	List	 (SL)	รายการสาขาออ่นไหว	คอื	รายการสาขาการลงทนุที่
ถอืวา่ออ่นไหว		ซึง่ยกเวน้ไมเ่ปดิเสรเีปน็ระยะเวลานาน		เนือ่งจากมคีวามสำคญั
และจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมาก	
	 General	Exclusion	(GE)	รายการขอ้สงวนทัว่ไป	คอื	รายการสาขาทีจ่ะ
ไมน่ำมาเปดิเสรเีลยเนือ่งจากมผีลกระทบตอ่ความมัน่คงอยา่งมาก	
	 National	 Treatment	 (NT)	คอื	หลกัปฏบิตัเิยีย่งชาต	ิซึง่หมายถงึการ
ปฏบิตักิบัคนชาตอิืน่เทยีบเทา่หรอืไมน่อ้ยกวา่ทีป่ฏบิตักิบัคนชาต	ิ


	 เมื่อถึงเวลานั้น	 อาเซียนทุกประเทศจะเปิดให้สามารถเคลื่อน
ย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 และแรงงานที่มีฝีมือข้ามพรมแดน
ของกันและกันได้อย่างเสรีเต็มที่
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และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน นักลงทุนก็สามารถฟ้องรัฐภายใต้กระบวน การระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศได้ 
 หมายความว่า  เรากำลังเปิดประตูรั้วบ้านเป็นการถาวร ที่ผ่านมาแม้ว่าแต่ละประเทศ
อาจจะอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในสาขาหรือกิจการนั้นๆ ได้อยู่แล้ว  แต่ต้องขออนุญาตเป็นรายๆ ไป
และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่รัฐบาลกำหนด เช่น จำนวนเงินลงทุน สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
กิจการของนักลงทุนต่างชาติ เงื่อนไขการถ่ายโอนเทคโนโลยี เป็นต้น แต่ในครั้งนี้ หากเราเปิดการ
ลงทุนสาขาใด  นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถเข้ามา (Entry) และจัดตั้งกิจการ (Establishment) 
ในสาขานั้นๆ ได้โดยสะดวก มีเงื่อนไขและข้อจำกัดน้อยที่สุด  
 หมายความว่า เรากำลังให้อำนาจนักลงทุนต่างชาติ เหนืออำนาจรัฐ  นั่นคือ รัฐต้องให้
ความคุ้มครองกับนักลงทุน เมื่อเกิดความเสียหาย รวมถึงการคุ้มครองจาก “การยึดทรัพย์” 
(expropriation) ไม่เฉพาะการยึดทรัพย์ในรูปแบบปกติธรรมดา  แต่รวมถึงการยึดทรัพย์ทางอ้อม หรือ 
การกระทำที่เทียบเท่ากับการยึดทรัพย์  ซึ่งก็คือ ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
มาตรการ กฎหมาย เงื่อนไข นโยบายใดๆ ที่เกิดภายหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้  ที่ส่งผล
ให้การลงทุนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดความคุ้มค่าอีกต่อไป    
 ประเด็นสำคัญ คือ นิยามการลงทุน  ซึ่งมักถูกกำหนดให้มีความหมายกว้างขวางมาก 
สามารถครอบคลุมตั้งแต่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน
ที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ สิทธิภายใต้สัญญา สัมปทาน ใบอนุญาต เงินกู้ ทรัพย์สินทางปัญญา
และในบางกรณียังอาจตีความรวมถึงส่วนแบ่งตลาด การเข้าถึงตลาด ผลกำไรที่คาดว่าจะได้ 
สมมุติฐานด้านความเสี่ยงและข้อผูกพันด้านทุนและทรัพยากรอื่นๆ  ซึ่งหมายความว่า โอกาสที่นัก
ลงทุนจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลและภาษีประชาชนมีมากขึ้น  
 
ตัวอย่างกรณีฟ้องร้องภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ   
 ในปี 2540 บริษัท Ethyl Canada ผู้นำเข้าสาร MMT ที่ใช้เติมในน้ำมันเครื่องยนต์จากบริษัท
แม่ในสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องร้องรัฐบาลแคนาดาภายหลังที่กฎหมายห้ามการนำเข้าสารดังกล่าวของ  
แคนาดามีผลบังคับใช้  โดยเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 250 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ  แคนาดาออก
กฎหมายควบคุมเพราะสาร MMT ทำลายกลไกในเครื่องยนต์ที่ช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษ รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่สารดังกล่าวจะเป็นภัยต่อสุขภาพประชาชนหากสูดดม  อย่างไรก็ตาม เพียง 1 ปีต่อมา 
รัฐบาลแคนาดาได้เอาสารนั้นออกจากรายชื่อสารห้ามนำเข้า เนื่องจากกลัวว่าการกระทำดังกล่าวขัด
กับข้อตกลงนาฟต้า  สุดท้ายได้ตกลงจ่ายเงินชดเชย 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
 สรุปก็คือความตกลงนี้จะให้สิทธินักลงทุนในอาเซียนและนักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการอยู่ใน
อาเซียนและต้องการขยายการลงทุนในอีกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน

ตามหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) กล่าวคือนักลงทุนจากต่างชาติได้รับสิทธิเช่น
เดียวกับประชาชนเจ้าของประเทศ ยกเว้นในสาขาที่ได้สงวนเอาไว้(Temporary Exclusion List-TEL) 
และสาขาที่อ่อนไหว (Sensitive List)  
 
สถานะของการเปิดเสรี  
 ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงเอไอเอเดิม ประเทศไทยผูกพันไว้ว่าภายในปี 2553 จะ 
เปิดเสรีการลงทุนใน 4 สาขาดังต่อไปนี้ 
 การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 การทำป่าไม้จากป่าปลูก 
 การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 
  
 ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ชี้แจงว่า เราต้องดำเนินการตามพันธกรณีที่ได้
ผูกพันไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นเอไอเอ นั่นคือ ต้องเปิดเสรีการลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำไม้
จากป่าปลูกและการเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์พืช 
 ตามขั้นตอน หลังลงนามเอซีไอเอ ไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552  กำหนดให้ประเทศ
สมาชิกส่งรายการข้อสงวน (สาขาที่ต้องการสงวนไม่เปิด) ภายใน 6 เดือน  (สิงหาคม 2552) 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ(กนศ.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ให้ยกเลิกข้อสงวนของประเทศไทย 3 รายการคือ 
1) การทำประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2) การทำป่าไม้จากป่าปลูก และ 3) การทำกิจการเพาะ
ขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช โดยให้ถอนข้อสงวนดังกล่าวออกจากรายการเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาลงทุนได้ภายในปี พ.ศ. 2553  อีกทั้งแจ้งว่าการยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวไม่มีผู้คัดค้าน 
หลังจากที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 
 และคณะเจรจาของไทยได้ยื่นข้อเสนอเปิดเสรีต่อการประชุมคณะทำงานด้านการลงทุน
อาเซียนในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2552 แล้ว 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีเสียงคัดค้านจากภาคประชาสังคม และภาคประชาชน กนศ.ก็มี
การประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาทบทวน โดย
ให้บีโอไอ เป็นเจ้าภาพดำเนินการทบทวน  

	 ประเด็นสำคัญ	คือ	 นิยามการลงทุน	 	ซึ่งมักถูกกำหนดให้มี
ความหมายกว้างขวางมาก	
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ผลกระทบ    
 หากผลกระทบการเปิดเสรีสินค้าเกษตร ที่เป็นการเปิดพรมแดนภาษีให้สินค้าเกษตรเคลื่อน
ย้ายไหลทะลักไปมาโดยเสรี คือ การผลักไสเกษตรกรรายย่อยให้ล้มหายตายจากออกจากระบบไป
เรื่อย ๆ  
 ผลกระทบของการเปิดเสรีการลงทุนด้านการเกษตร ที่เปิดให้นักลงทุนทั้งในอาเซียนและ
บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นอกอาเซียนเข้ามาครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในประเทศไทย ก็คือ การขุดราก
ถอนโคนเกษตรกรรายย่อยและยกมอบฐานอาชีพเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรอาหาร   ไปให้ทุน
ขนาดใหญ่และทุนข้ามชาตินั่นเอง 
 การเปิดเสรีการลงทุนการเกษตรทั้ง 3 สาขาดังกล่าว มีผู้ได้เสียชัดเจน กลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการเปิดเสรีทั้ง 3 สาขาดังกล่าวก็คือบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตรระดับ
ชาติและข้ามชาติที่สามารถเข้ามาตักตวงทรัพยากรธรรมชาติบนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้
โดยอิสระกว่าเดิม โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์มหาศาลอยู่แล้ว
จากการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแห่งการลงทุน 2551-2552 ที่ได้ให้สิทธิและประโยชน์เป็นพิเศษแก่กิจการผลิต
แอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร และกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ  
 นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่เหล่านี้ก็ได้ข้ามไปลงทุนในกิจการขยายพันธุ์พืช 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำสวนป่าเชิงพานิชย์ในลาว เขมร อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์อยู่แล้ว หากมีการเปิด
เสรีนักลงทุนต่างชาติก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ผู้
ประกอบการไทยรายเล็ก รายย่อยสู้ไม่ได้ก็ต้องยุบตัวเองไป เป็นโอกาสของทุนข้ามชาติในการครอบ
ครองตลาดหรือผูกขาดกิจการได้มากขึ้น    
 และเมื่อมองถึงผลกระทบต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากรและภาคเกษตรกรรมโดยรวมก็จะยิ่ง
เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถเยียวยาได้เลย ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 
  
 1.  เร่งให้เกิดกระบวนการแย่งชิงที่ดินจากเกษตรกร  
 การขยายการลงทุนจะเพิ่มความต้องการใช้ที่ดินขึ้นอย่างมาก ทุนใหญ่ก็จะเข้ามากว้านซื้อ
ที่ดินผืนใหญ่  กลุ่มทุนต่างชาติซึ่งถือครองที่ดินโดยผ่านตัวแทน(นอมินี) ที่เป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นดัง
ปรากฏเป็นข่าว จะสามารถถือครองที่ดินได้โดยตรงอย่างถูกกฎหมาย โดยผ่านการซื้อขาย เช่าซื้อหรือ
สัมปทาน เพื่อทำกิจการในสาขาที่ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน  ซึ่งจะกระทบค่าเช่าที่ดินและความ
สามารถในการถือครองที่ดิน ทำให้เกษตรกรรายย่อยอาจต้องสูญเสียที่ดินเพิ่มขึ้น 

	 ...เราพยายามเรยีกขา้วพืน้บา้นกลบัมา	ใหช้าวบา้นพึง่ตนเองได้
ดา้นเมลด็พนัธุ	์ 	 เขา้ถงึได	้และการทำไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากรฐั		
เรือ่งเมลด็พนัธุถ์า้ชาวบา้นไมไ่ดท้ำ		เปน็บรษิทัทำกจ็ะพดูเรือ่งการคา้	
พยายามจะเปน็เจา้ของ	 	ซึง่จะตา่งจากวถิขีองชาวนา...ขณะเดยีวกนั
ถา้มกีารเปดิเสรลีงทนุปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	 	 ไมต่อ้งดอูนาคตเลย	 	 เมือ่
เรว็ๆนี	้พนัธุผ์กั	ชาวนาจะปลกูผกักนิตอ้งคดิเรือ่งตลาด	คดิถงึพนัธุท์ี่
อยูใ่นกระปอ๋งมยีีห่อ้		เพราะพนัธุผ์กัแทบทกุอยา่งมยีีห่อ้หมด		ดงันัน้	
พนัธุข์า้วอาจเปน็สมบตัชิิน้สดุทา้ยของชาวนากไ็ด.้..	


ดาวเรอืง	พชืผล	ชาวนาจากยโสธร	
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  หากยังจำกันได้เมื่อ 20 กว่าปีก่อน การส่งเสริมการลงทุนปลูกไม้โตเร็วทำเยื่อกระดาษเพื่อ
ทดแทนการนำเข้า ได้ทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นล้าน ๆ ไร่ ทำให้เกษตรกร
รายย่อยส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกและภาคอิสานบางส่วนต้องสูญเสียที่ดินทำกิน เกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงระหว่างชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับนายทุนปลูกป่า สภาพทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สูญ
เสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ รวมทั้งผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
มลภาวะสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหผลกระทบเหล่านี้ได้  การเปิดเสรีการ
ลงทุนทำไม้จากป่าปลูกและการปลูกป่า จะก่อผลกระทบครั้งรุนแรงระลอกใหม่ ทั้งนี้เพราะธุรกิจ
ประเภทนี้ต้องการใช้ที่ดินจำนวนมาก ความแข็งแกร่งจากทุนไทยร่วมกับทุนนอก จะทำให้เกิด
กระบวนการกว้านซื้อที่ดินจากเกษตรกร  การเช่าที่ป่าของรัฐ ซึ่งก็ต้องผืนใหญ่และโดยมากก็มีชาว
บ้านใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนและไม่อาจมีหลักประกันอะไรได้ว่า
จะไม่รุกลามไปในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าต้นน้ำลำธาร 
  
 2.  ปัญหาการแย่งชิงน้ำจะรุนแรงขึ้น   
 นอกเหนือจากความต้องการใช้ที่ดินเพิ่ม ความต้องการใช้น้ำก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วย ในปัจจุบัน
ปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำในแต่ละภาคการผลิตและระหว่างภาคการผลิตเกษตร 
อุตสาหกรรม การบริการและภาคเมือง ก็เป็นเรื่องที่ยากจะจัดการอยู่แล้ว เมื่อขยายการลงทุนภาค
เกษตร  ความขัดแย้งแย่งชิงน้ำระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่ กับเกษตรกรรายย่อยจะยิ่งรุนแรง  
 
 3. การยึดครองทรัพยากรพันธุกรรมและผูกขาดการค้าเมล็ดพันธุ ์
นักลงทุนข้ามชาติทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ
กรรมของไทย  เป็นการเปิดประตูให้สิทธินักลงทุนข้ามชาติให้สามารถเข้าถึงและยึดครอง พืชพันธุ์
การเกษตร เช่น พันธุ์ข้าว พันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์พืชสมุนไพร ฯลฯ เนื่องจากนักลงทุนข้ามชาติซึ่งมี
กำลังทุนมหาศาลจะเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งพันธุ์พืช  และนำเอาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถจด
สิทธิบัตร ได้ง่ายขึ้น ในอดีตแม้ประเทศไทยยังไม่เปิดเสรี แต่ก็ยังเกิดกรณีการเข้ามาแย่งชิงทรัพยากร
สมุนไพรของชาติ  เช่น กรณี เปล้าน้อย เป็นต้น 
 ที่ผ่านมามีความพยายามจะผลักดันการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชและสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต สอดรับ
กับความพยายามของบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติที่ผลักดันให้มีการส่งออกพันธุ์พืชออกนอกประเทศโดย
เสรีและผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้สามารถผูกขาดสาย
พันธุ์พืชได้โดยง่าย โดยไม่ต้องขออนุญาตการเข้าถึงพันธุ์พืชและการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งๆ ที่ได้ใช้
ประโยชน์จากสายพันธุ์พืชในประเทศ ต่างชาติจะเข้ามาผูกขาดตลาดเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าว ซึ่งมี
มูลค่าขั้นต้นสูงมากกว่า 25,000 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ไม่นับการใช้ช่องทางการเข้ามาตั้งกิจการเพาะและ
ขยายพันธุ์พืชเพื่อเข้าถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีมูลค่ามหาศาลประเมินค่ามิได้ 


	 ...สมุนไพรบ้านเรามีมากมาย...คราวนี้ถ้าเปิด
เสรี	 แล้วพวกจุลินทรีย์ในนาในป่า	 สงวนไว้หรือเปล่า			
ขณะนี้เราต้องตบมือให้นักวิจัยไทย	 ประคบประหงม
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเพื่อย่อยของเสียในการ
ทำแผ่นยาง	 	 ปรากฎว่าตอนนี้มีโครงการทำงานกับ
ชาวบ้านเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้	 	 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ย่อย
สลายในยาง	 	 เพราะกรดสูงมาก	 	 แต่ไทยทำได้แล้ว	
ย่อยของเสีย	 และเกิดไบโอแก็ส	 	 แสดงว่าเมืองไทย
ไม่อับจนภูมิปัญญาแน่		ดังนั้นไม่จริงเลยที่ต้องอาศัย
ต่างชาติมาลงทุน	
	 ทั่วโลกตอนนี้หากันว่า	 อะไรที่กระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน	 เช่น	 ฟ้าทะลายโจร	 มะขามป้อม	 	 และ
สนใจว่าอะไรที่ช่วยลดหรือสู้กับมะเร็งได้	 	 สิ่งเหล่านี้
อยู่ที่บ้านเราทั้งนั้น	 	 การเปิดเสรีจะทำให้เข้าถึง
ทรัพยากรพวกนี้	 	 และจะกระทบกับภูมิปัญญา
มหาศาล		 เราควรจะต้องสงวนทรัพย์ในดิน	สินในน้ำ
เอาไว้			


วีระพงศ์		เกรียงสินยศ	
โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง	มูลนิธิสุขภาพไทย	
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การเข้ามาผูกขาดของทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ในสาขาเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช จะสร้างผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของเกษตรกรรายย่อยหลายล้านครอบครัว ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยป่าไม้ พันธุ์พืชต่างๆ เพื่อเป็น
อาหาร และยาสมุนไพร  และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว 
 
 4. ฉกฉวยภูมิปัญญาไทย  
 การเปิดเสรีการเพาะและขยายพันธุ์พืช ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติเข้ามา
ยึดครองอาชีพและกิจการที่คนไทยได้พัฒนามาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ จนกลายเป็นอาชีพของ
คนไทยเป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ทั้งนี้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่จะเข้ามาใช้ประโยชน์
จากฐานพันธุกรรม ภาพลักษณ์ และฐานการตลาด เบียดขับผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้พัฒนามาเป็น
ลำดับให้สูญหายไปเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับร้านค้าปลีกรายย่อย เกิดผลกระทบต่อกิจการกล้วยไม้ของ
ไทยซึ่งมีมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท/ปี โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวผลกระทบต่อศักยภาพการ
พัฒนาในอนาคตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกล้วยไม้ในระดับท้องถิ่น 
 หรือตัวอย่างการพัฒนายาสมุนไพร ที่ทั้งในขณะนี้และในอนาคตเป็นกิจการสำคัญที่สร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยของไทย  การเปิดเสรีการลงทุนก็จะเปิด
โอกาสให้ทุนใหญ่มาฉกฉวยเอาความรู้ด้านสมุนไพรที่สังคมไทยสะสมและพัฒนามาเป็นเวลานาน    
โดยในขณะที่ยังไม่มีการเปิดเสรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ก็ได้ส่งเสริมให้
นักลงทุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาลงทุนปลูกต้นกฤษณา (agar wood) และไม้จันทร์หอม 
(sandal wood) ในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ ในจังหวัดปราจีนบุรี  ดังนั้นหากเปิดให้มีการเปิดเสรีการลงทุน
ใน 3 สาขาดังกล่าวข้างต้น จะยิ่งเปิดทางสะดวกให้นักลงทุนข้ามชาติ บรรษัทยาข้ามชาติและอาหาร
เข้ามายึดครองทุนทรัพย์ทางปัญญาและทางธรรมชาติของประเทศ  
 
 5. การแย่งชิงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน 
 นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น 
ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ
วิจัยในสาขาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากภาษีอากรของประชาชน รัฐบาลต้องสร้างสภาวะทาง
นโยบายที่จะต้องนำเอาโครงสร้างพื้นฐานข้างต้นเพื่อเอื้ออำนวยให้เกษตรกรรายย่อยซึ่ง 60 % ของ
ประเทศต้องเช่าที่ดินทำกินและ 80% มีหนี้สิน ให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว แทนที่จะ
เชื้อเชิญให้บรรษัทข้ามชาติและนักลงทุนต่างชาติที่ร่ำรวยเข้ามาแย่งชิงปัจจัยที่จะเอื้อเฟื้อให้ประชาชน
ของชาติส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่ 

 บทสรุป 
 ในท่ามกลางที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายซ้อน ทั้งวิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตการเงิน-
เศรษฐกิจ วิกฤตพลังงานและวิกฤตอาหาร ทุกสายตาต่างจ้องไปที่ภาคการเกษตรในฐานะที่เป็นภาค
การผลิตจริงที่เลี้ยงมนุษยชาติ ในฐานะที่เป็นคำตอบของวิกฤตที่ประดังเข้ามา นักธุรกิจผู้มีสายตายาว
ไกลทั้งหลายต่างพากันรุกคืบ ขยับขยายตัวเข้ามายึดครองภาคการผลิตการเกษตร โดยการสนับสนุน
อย่างแข็งขันของรัฐบนข้ออ้างผลประโยชน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ  แต่หากจะมองชาติที่รวม
เอาเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีจำนวนเกือบครึ่งประเทศเข้าไปไว้ด้วย  รัฐจะต้องเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมทั้งโครงสร้าง โดยเน้นที่การกระจายทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม สร้าง
การมีส่วนร่วมและเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่แท้จริง  สร้างหลักประกันความ
มั่นคงทางอาหารในทุกระดับ แทนที่จะสร้างหลักประกันการขยายตัวและเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ
การเกษตร    
 ด้วยการปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างเป็นจริงเท่านั้นจึงจะสามารถนำพาชาติที่มีประชาชน
ส่วนใหญ่เจ้าของประเทศฝ่าข้ามวิกฤตที่เผชิญและที่รออยู่ข้างหน้าไปได้ 


	 ...สถิติน่านเขียนไว้ว่ามี	780	พันธุ์ฝากไว้ที่ธนาคารพันธุ์พืช
แห่งชาติ	 เราได้สำรวจและจัดเก็บและอยู่ในมือเราเพียง	 316	
สายพันธุ์	แต่ก็ถือว่ามากที่สุดในทุกจังหวัดภาคเหนือ		เมื่อเราเอา
พันธุ์เหล่านี้ให้ชาวบ้านดู	 	 ชาวบ้านก็สนใจ	 	 ทิศทางข้างหน้า	
เป็นการตลาดเฉพาะทางมากขึ้น	 	 อันนี้เราควรจะส่งเสริมข้าวพื้น
เมือง	 และส่งเสริมช่องทางการตลาดแนวใหม่	 	 อยากยืนยันว่าถ้า
ชาวบ้านได้โอกาสพัฒนาตัวพันธุ์และการเรียนรู้	 	 บริษัทข้ามชาติ
จะต้องมาเอาของเราแน่	 	 แต่เขาจะมีทุนหนาและเทคโนโลยีที่ดี
กว่าซึ่งไทยไม่มี	 ถ้าเห็นโอกาสเป็นของไทย	 เราควรป้องกันไว้
ก่อน...			



สำรวย	ผัดผล	ศูนย์โจ้โก้	เมืองน่าน	
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