เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทยกับการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู
คาดการณ์ ผลกระทบเบืองต้ น1
กลุม่ ศึกษาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ภาคประชาชน
(FTA Watch)

1.การเปิ ดเสรีสินค้ าเกษตรและอาหาร
สินค้ าส่งออกสําคัญของไทยไปสหภาพยุโรป กลุม่ สินค้ าเกษตร/เกษตรแปรรูป เช่น ไก่แปร
รูป ยางพารา ข้ าว อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป ผลไม้ กระป๋ อง ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง อัตรา
ภาษีทียุโรปเรี ยกเก็บสินค้ าเกษตรเฉลียร้ อยละ 19.97% ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 2

อย่างไรก็ตามยุโรป กําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(Sanitary and
Phytosanitary measures : SPS) อย่างเข้ มงวดสําหรับสินค้ าในกลุม่ เกษตรกรรม และอาหาร เช่น
ข้ าว มันสําปะหลัง ปลา ไก่ กุ้ง เป็ นต้ น ตัวอย่างมาตรการ เช่น การควบคุมการผลิตโดยระบบ
HACCP (Hazard Analysis Critical ControlPoint) เพือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
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เอกสารเบืองต้ นสําหรับการแลกเปลียนสําหรับสมาชิกเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก วันที 2 มิถนุ ายน 2553
เท่านัน กรุณาอย่านําไปใช้ เพือการอ้ างอิงใดๆ
2
สันติ ชัยศรี สวัสดิสขุ สัมมนาเวทีสาธารณะ (Public Hearing) คิดอย่างไรกับการเปิ ดการค้ าเสรี (FTA)
ไทย-สหภาพยุโรป (EU) : ประเด็นการเปิ ดตลาดสินค้ าเกษตร และอุตสาหกรรม 29 มีนาคม 2553 Imperial
Queen’s Park, Bangkok Thailand
1

อาหารตังแต่วตั ถุดบิ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนกระทังถึงมือผู้บริ โภค IUU Fishing คือ
ระเบียบเพือป้ องกัน ต่อต้ าน และขจัดการทําประมงทีผิดกฎหมาย 3
ส่วนอัตราภาษี นําเข้ าสินค้ าของไทยหลายรายการยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู เมือเทียบกับภาษี
นําเข้ าของสหภาพฯพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (0-60%) หางนม หนังทีฟอกแล้ ว 0-5% อาหาร
สุนขั และแมว 5-10% อาหารสําเร็ จรูป > 10% เป็ นต้ น

การตังอัตราภาษี ในระดับดังกล่าว เนืองจากโดยทัวไปแล้ วประเทศกําลังพัฒนาจะใช้ กลไก
ภาษีเพือป้องกันผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศของตน ในขณะทีประเทศรํ ารวยจะใช้ วิธีกา
สนับสนุนผู้ผลิตทําให้ สามารถผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารออกไปตีตลาดทัวโลกได้ ในราคาถูก
พร้ อมกับใช้ มาตรการกีดกันทางการค้ ารูปแบบต่างๆอีกชันหนึงควบคูไ่ ปด้ วย
1.1 สินค้ าทีคาดว่ าจะได้ ประโยชน์
ปิ ยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ตัวแทนจากอุตสาหกรรมอาหารของไทยคาดว่า 4 ประเทศ
ไทยจะได้ ประโยชน์จากการส่งออกผลไม้ ไทย เช่น ส้ มโอ ทุเรี ยน มะม่วง มังคุด ลําไย สับปะรด
กล้ วยไม้ ต ◌ัดดอก ข้ าว ข้ าวกล้ อง ปลายข้ าว ธัญพืช หน่อไม้ ฝรังข้ าวโพดหวาน มันสําปะหลัง
อาหารปรุงแต่งทีทําจากข้ าวปรุงแต่ง ขนมปั งอบกรอบ ไก่ปรุงสุก (EU ให้ โควตา 160,000 ตนั /ปี
ภาษีในโควตา 8% นอกโควตา 1,024 ECU/ตัน) เครื องแกง อาหารสําเร็ จรูป เครื องปรุงรส ซุป ซุป
ข้ น เส้ นหมี บะหมีสําเร็จรูป อาหารสัตว์เลียง ยาสูบ นําตาลทราย กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง แซลมอน
กระป๋ อง ซาร์ ดีนกระป๋ อง แมคเคอเรลกระป๋ อง ทูนา่ กระป๋ อง ปู กุ้ง ลอบสเตอร์ หอยกระป๋ อง ผัก
ผลไม้ กระป๋ อง นําผลไม้ เครืองดืม นํามันปาล์ม
โดยอุตสาหกรรมอาหารเชือว่าการทําเอฟทีเอกับอียจู ะเป็ นการลดความเสียงจากการถูก
ตัดGSP เป็ นการเพิมความสามารถในการแข่งขนั ของสนิ ค้ าไทยซึงเป็ นสนิ ค้ าที EU
ให้ สทิ ธิพิเศษอืนๆ แก่ประเทศ LDCs เป็ นต้ น
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ข้ อมูลประกอบการรับฟั งความเห็นเรื องการจัดทําความตกลงการค้ าเสรี ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป กรมเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศ เมษายน 2553 กระทรวงพาณิชย์
4
“คดิ อย่างไ“ รAdกd yบัouกr cาomรpเaปny◌ิ ดsloเgสan ร” ◌ี การค้ า (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU)”โดย
ดร.ปิ ยะนุช มาลากุล ณ อยุธยาคณะกรรมการร่วมฯ 3 สถาบนั (กกร.)(สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้ าฯ
สมาคมธนาคารไทย)
29 มีนาคม 2553ณ โรงแรมอมิมพีเรยียลควนีนสป์ปารค์ค
2

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากรายการของสินค้ าทีคาดว่าจะส่งออกดังกล่าว จะมี
รายการสินค้ าทีคาดว่า 5 เกษตรกรรายย่อยจะได้ มีประโยชน์มีเพียงรายการสินค้ าประเภทข้ าว มัน
สําปะหลัง และผลไม้ เมืองร้ อนเท่านัน รายการสินค้ าอืนๆ เช่น กุ้ง ไก่ นําตาล และแม้ แต่สบั ปะรด
ผลประโยชน์สว่ นใหญ่จากการส่งออกจะตกกับอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่าเกษตรรายย่อย
1.2 สินค้ าทีคาดว่ าจะได้ รับผลกระทบ
1) เกษตรกรโคนม
ประเทศไทยนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์นมในปริมาณมาก โดยเฉพาะจากประเทศนิวซีแลนด์
และออสเตรเลีย โดยภายใต้ ความตกลงเอฟทีเอทีไทยทํากับทังสองประเทศนันส่งผลให้ มีการ
นําเข้ าผลิตภัณฑ์นมเพิมขึนอย่างมาก
กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการนําเข้ าผลิตภัณฑ์นมแยกตามประเทศ

ปริ มาณและมูลค่าการนําเข้ าผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย 2551
สินค้ า
นมผงขาดมันเนย
หางนม
บัตเตอร์ มิล
เนย
โยเกิร์ต
อืนๆ
รวมทังหมด

นําเข้ า
ตัน
86,945.62

ล้ านบาท
11,360.02

43,821.63
14,102.97
11,249.12
107.29
7,638.61
163,865.24

ส่ งออก
ตัน
ล้ านบาท
35,308.62 1,914.78

1,997.11
13,242.61
499.68
1,833.22
2,925.16
95.86
1,781.83
17,889.73
991.25
16.43
7,794.35
272.93
1,097.75
54,432.19 1,887.20
18,086.36 131,592.66 5,661.70
ทีมา : ศูนย์อจั ฉริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร

การลงนามเอฟทีเอกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทําให้ เกษตรกรโคนมได้ รับผลกระทบ
อย่างชัดเจน โดยจากสถิตพิ บว่าจํานวนโคนมในปี 2548 ซึงเป็ นปี ทีผลการลงนามเอฟทีเอกับ
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หมายถึงอียลู ดภาษี เหลือศูนย์และไม่มีมาตราการกีดกันทางการค้ ารูปแบบอืนๆ
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ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีผลบังคับใช้ นนั จํานวนโคนมในปี ดังกล่าวลดลงถึงกว่า 60,000 ตัว
(เมือเปรี ยบเทียบกับตัวเลขปี 2547) ทังๆทีสถิตจิ ํานวนโคนมในประเทศสูงขึนทุกปี เฉลียปี ละ 6%
นับตังแต่ปี 2542 เป็ นต้ นมา

การลดภาษีผลิตภัณฑ์นมจากยุโรปจะเป็ นการซําเติมผลกระทบต่อเกษตรกรโคนมมากขึน
โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีมีการลดภาษีให้ กบั อียทู ําให้ ผลิตภัณฑ์นมจากอียสู ร้ างผลกระทบต่อ
เกษตรกรนันถือว่าไม่ใช่การแข่งขันทีเป็ นธรรมเพราะเกษตรกรของอียไู ด้ รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเป็ นจํานวนเงินมหาศาล
2) ผลกระทบต่ อเกษตรกรทีเลียงโคเนือ
หลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจนับตังแต่ปี 1998 เกษตรกรจึงหันมาเลียงโคเนือเพิมมาก
ขึน ทําให้ จํานวนเลียงโคเนือมีการขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง จากสถิตจิ ะพบว่าในปี 2003 มีโค
เนือ จํานวน 5.9 ล้ านตัว และล่าสุดสถิตเิ มือปี 2551 พบว่ามีจํานวนโคเนือเพิมขึน เป็ น 9.1 ล้ าน
ตัว มีเกษตรกรทีเลียงโคมากกว่า 1 ล้ านคน
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สหภาพยุโรปนันเป็ นกลุ่มประเทศที มี ก ารเลียงโคเนื อมากลําดับต้ นๆของโลกรองจาก
บราซิล จีน และสหรัฐอเมริ กา ในขณะทีประเทศทีมีการส่งออกมากทีสุดคือ ออสเตรเลีย โดยมีการ
ส่งออกเนือเท่ากับ 1,362 ตัน ( ประมาณร้ อยละ 23 ของปริ มาณการส่งออกทังหมด ) รองลงมาคือ
สหรัฐอเมริ กาซึงมีปริ มาณการส่งออกใกล้ เคียงกับออสเตรเลียคือเท่ากับ 1,110 ตัน ( ร้ อยละ 18
ของปริ มาณการส่งออกทังหมด ) ลําดับต่อมาคือ บราซิล มีการส่งออกเนือเท่ากับ 881 ตัน ( ร้ อย
ละ 15 ของปริ มาณการส่งออกทังหมด ) 6
ตลาดเนือในประเทศไทยมีสองตลาดคือ ตลาดบนซึงสัดส่วนของโคขุนทีมักเป็ นพันธุ์
โคลูกผสมเลียงโดยใช้ อาหารข้ นและหยาบคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ทีเหลืออีกร้ อยละ 80 เป็ น
ตลาดล่าง ซึงได้ จากโคทุกชนิด ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีข้อจํากัดใดๆ ในด้ านการเลียง ราคาเนือโคขุนมี
ราคาเฉลียจะประมาณเกือบ 2 เท่าของราคาเนือในตลาดล่าง
แม้ การนําเข้ าเนือจากยุโรปยังน้ อยอยู่ โดยสถิตเิ มือปี 2551 ส่วนใหญ่ไทยนําเข้ าเนือวัว
จาก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอาร์ เจนตินา คิดเป็ นมูลค่า 281.7, 95.4 , 13.1,
และ 3.7 ล้ านบาท ตามลําดับก็ตาม แต่ก็มีความเป็ นไปได้ ทีจะมีการนําเข้ าเนือจากกลุม่ ประเทศอี
ยูเพิมขึนหากมีการลดภาษีการนําเข้ า
การนําเข้ าทีน่าเป็ นห่วงคือเครื องในสัตว์ เนืองจากสถิตกิ ารนําเข้ าเครื องในสัตว์จากยุโรป
นันมีแนวโน้ มจะเพิมขึนหากมีการลดภาษี เช่นเดียวกับกรณีการนําเข้ าผ่านความตกลงเอฟทีเอไทย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศ

เครื องในโค
ก.ก.
บาท
ออสเตรเลีย 397,886 12,607,639
นิวซีแลนด์ 1,020,070 24,939,227
เกาหลีใต้ อาร์ เจนตินา 123,066 13,137,904
แคนาดา
- เดนมาร์ ก 26,993
809,816
สเปน
24,678
740,352
เยอรมัน
บัลแกเรี ย -

เครื องในสุกร
ก.ก.
บาท
248,015
7,820,597
531,010 17,483,773
168,588
4,867,852
81,540
2,800,983
49,101
1,473,032
26,000
850,578
23,000
690,007

รวมมลค่
ู า
บาท
20,428,236
24,939,227
17,483,773
13,137,904
4,867,852
3,610,799
2,213,384
850,578
690,007

การนําเข้ าเนือและเครื องในสัตว์จากต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการเลียงโคเนือของ
เกษตรกรทังในตลาดบนคือโคขุนและการเลียงแบบทัวไปของเกษตรกรรายย่อย
งานศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือปี 2547 ซึงสัมภาษณ์ผ้ ทู ี
เกียวข้ องกับการเลียงโคเนือในกรณีการทําเอฟทีเอกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจนํามาใช้ เป็ น
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โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทําเขตการค้ าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มิถนุ ายน 2547
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ข้ อสังเกตเบืองต้ นได้ วา่ การลดภาษีและเลิกโควตาการนําเข้ าเนือกับกลุม่ ประเทศยุโรปนันจะส่งผล
กระทบคล้ ายกัน กล่าวคือ ความกังวลในเรื องส่วนแบ่งตลาดทีอาจจะลดลงได้ จากการทีราคาเนือ
โคแช่เย็นและแช่แข็งถูกลงจากการทํา FTA ผู้ประกอบการจะหันไปซือเนือโคทีราคาถูกกว่าและ
คุณภาพดีกว่าโดยเปรี ยบเทียบ ในระยะยาวจะเป็ นการปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรทีเลียงโคไม่ได้
มาตรฐานต้ องออกจากวงจรไปเพราะไม่สามารถแข่งขันได้
การพิจารณาผลกระทบของการเปิ ดเสรี สนิ ค้ าเกษตรและอาหารนัน ไม่อาจพิจารณา
เปรี ยบเทียบเฉพาะแง่มมุ การได้ ประโยชน์หรื อเสียประโยชน์และตัดสินใจเลือกเดินหน้ าทําความตก
ลงหากเห็นว่าได้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า เนืองจากผลิตผลทางการเกษตรนันเป็ น
อาหาร และเกียวข้ องเชือมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในท้ องถิน การพิจารณา
ตัดสินใจในทางนโยบายจําเป็ นต้ องพิจารณามิตทิ างวัฒนธรรม สิงแวดล้ อม ความมันคงทาง
อาหาร และสิทธิของเกษตรกรและชุมชนประกอบกัน

2. ผลกระทบต่ อการลงทุนภาคการเกษตร
ในปี 2551 สหภาพยุโรปเป็ นผู้ลงทุนโดยตรงทีสําคัญอันดับที 4 ของไทย รองจากญีปุ่ น
อาเซียน และสหรัฐอเมริ กา โดยสาขาการลงทุนทีสําคัญของอียคู ือ เคมีภณ
ั ฑ์และกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์และเครื องใช้ ไฟฟ้า เหมืองแร่ เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื องจักร อุตสาหกรรม
เบา/สิงทอ เกษตรและผลิตผลเกษตร และการค้ าบริ การ
บรรษัทขนาดใหญ่ของกลุม่ สหภาพยุโรปมีศกั ยภาพสูงมากในกิจการด้ านเมล็ดพันธุ์ เคมี
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ทังนีรวมถึงสาขาค้ าปลีกทีเกียวข้ องกับการกระจายสินค้ า
เกษตรและอาหาร ตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทไบเออร์ ได้ เข้ ามาลงทุนผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมในประเทศ
ไทย โดยได้ สทิ ธิลงทุนโดยต่างชาติถือหุ้นเต็ม 100% ภายใต้ การได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจากบี
โอไอ ทังนีคาดว่าจะสามารถผลิตจําหน่ายได้ ภายในปี 2554
นอกเหนือจากนียังมีกรณีบริษัทต่างชาติและบริษัททีร่วมทุนกับนักลงทุนไทยได้ เข้ ามา
ลงทุนผ่านบีโอไอในสาขาอืนๆเช่น บริ ษัท UNIVANICH PALM OIL และ UNITED PALM OIL
INDUSTRY ซึงนักลงทุนอังกฤษร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทย ลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม CLAUS
FELDBORG นักลงทุนเดนมาร์ กลงทุนผลิต hibiscus and/or zamioculcas บริษัท PINONEER
HI-BRED ลงทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม บริษัท VDB GREENHOUSE ของ
เนเธอร์ แลนด์ลงทุนผลิตผักไฮโดรโพนิค เป็ นต้ น
2.1 ผลกระทบกรณีการเปิ ดเสรี การลงทุนในสาขาการปลกป่
ู า เพาะเลียงสัตว์ นํา
เพาะและขยายพันธุ์พืช
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การส่งเสริ มให้ ตา่ งชาติลงทุนในกิจการทีเกียวข้ องกับการปลูกป่ า เพาะเลียงสัตว์นํา เพา
และขยายพันธุ์พืช ได้ รับการคัดค้ านจากองค์กรภาคประชาชนมากกว่า 100 องค์กร จนทําให้
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีมติให้ ชะลอการเปิ ดเสรี การ
ลงทุนใน 3 สาขาดังกล่าวภายใต้ ความตกลงการลงทุนอาเซียน (ACIA) เมือมกราคม 2553 และยัง
ส่งผลให้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้ องทบทวนยุตกิ ารให้ การส่งเสริมการลงทุนแก่ตา่ งชาติ
ในกิจการทีเกียวกับการเพาะขยายพันธุ์พืช และสมุนไพรของไทยในระยะเวลาใกล้ เคียงกันด้ วย
การเปิ ดเสรี ให้ กลุม่ ทุนจากยุโรปเข้ ามาลงทุนใน 3 สาขาดังกล่าวจะทําให้ เกิดผลกระทบ
หลายประการ เช่น
1. เร่งให้ เกิดกระบวนการกว้ านซือทีดินและเช่าพืนทีทําการเกษตรโดยกลุม่ ทุนจากต่างชาติ
เช่น การเข้ ามาสัมปทานปลูกป่ าในพืนเขตป่ าสงวนเสือมโทรม พืนทีป่ าชายเลน และระบบนิเวศน์นํ
กร่อย รวมถึงพืนทีทีมีเอกสารสิทธิ เป็ นการขยายความขัดแย้ งปั ญหาทีดินและปั ญหาการแย่งชิงนํ
ในฤดูแล้ งระหว่างกลุม่ ทุนกับชาวบ้ านในรุนแรงเพิมมากขึน
2. กลุม่ ทุนต่างชาติจะเข้ ามาใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เช่น พันธุ์ข้าวพันธุ์ไม้ ผล
เมืองร้ อน พืชสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงการจดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจากสายพันธุ์พืช สอดรับกับความ
พยายามของบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติทีผลักดันให้ มีการส่งออกพันธุ์พืชออกนอกประเทศโดยเสรี
และผลักดันให้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพือให้ สามารถผูกขาดสาย
พันธุ์พืชได้ โดยง่าย ต่างชาติจะเข้ ามาผูกขาดตลาดเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้ าว ซึงมีมลู ค่าสูงมากกว่า
25,000 ล้ านบาท/ปี ทังนีไม่นบั การใช้ ช่องทางการเข้ ามาตังกิจการเพาะและขยายพันธุ์พืชเพือ
เข้ าถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึงมีมลู ค่ามหาศาลประเมินค่ามิได้
3. การเปิ ดเสรีการขยายพันธุ์พืช จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทนุ ขนาดใหญ่ข้ามชาติเข้ ามายึด
ครองอาชีพและกิจการทีคนไทยได้ พฒ
ั นามาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี จนกลายเป็ นอาชีพของคน
ไทยเป็ นจํานวนมาก เช่น ธุรกิจกล้ วยไม้ ของไทย ทังนีโดยกลุม่ ทุนขนาดใหญ่จะเข้ ามาใช้ ประโยชน์
จากฐานพันธุกรรม ภาพลักษณ์ และฐานการตลาด เบียดขับผู้ประกอบการรายย่อยทีได้ พฒ
ั นามา
เป็ นลําดับให้ สญ
ู หายไปเช่นเดียวกับทีเกิดขึนกับร้ านค้ าปลีกรายย่อย
เกิดผลกระทบต่อกิจการ
กล้ วยไม้ ของไทยซึงมีมลู ค่าการส่งออกหลายพันล้ านบาท/ปี โดยไม่จําเป็ นต้ องกล่าวผลกระทบต่อ
ศักยภาพการพัฒนาในอนาคตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับท้ องถิน
4. นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ ามาใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างพืนฐานของประเทศ เช่น
ชลประทาน การพัฒนาทีดิน การส่งเสริ มการเกษตร การอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ
วิจยั ในสาขาต่างๆ ซึงล้ วนแล้ วแต่เกิดขึนจากภาษีอากรของประชาชน
2.2 ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ในสาขาอืนๆ
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นอกเหนือจาก 3 สาขาสําคัญทีมีการเคลือนไหวอย่างกว้ างขวางแล้ ว ยังมีสาขาการลงทุน
ด้ านการเกษตรและทรัพยากรทีเป็ นเป้าหมายของการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะกลุม่
อุตสาหกรรมในยุโรป เช่น การลงทุนทีเกียวกับการวิจยั ทรัพยากรชีวภาพเพือผลิตเป็ นอาหารและ
ยา
ดังทีเมือไม่กีปี ทีผ่านมา บริษัทโนวาร์ ตสิ ได้ ลงนามร่วมกับศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการวิจยั เชือราในประเทศไทยเพือนําไปผลิตยา
ยังมีสาขาการลงทุนอืนอีกทีมีผลกระทบต่อความมันคงทางอาหาร เช่น การลงทุนในสาขา
ทีเกียวกับการจัดการแปรรูปหรื อจัดจําหน่ายสินค้ าเกษตร การจัดการนํา เป็ นต้ น
สาขาการผลิตทีเกียวกับกับทรัพยากรธรรมชาติ และสินค้ าเกษตรเหล่านีไม่สมควรเปิ ดให้
คนต่างชาติเข้ ามาลงทุนโดยมีสทิ ธิเท่าเทียมกับคนในประเทศ
เนืองจากเป็ นการลงทุนทีมี
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากร เกษตรกร ชุมชนท้ องถิน ความมันคงทางอาหารของประเทศ

3. ผลกระทบเรื องทรัพย์ สินทางปั ญญา
เกรน (GRAIN) 7 ได้ ประมวลความตกลงการค้ าระหว่างสหภาพยุโรป (European Union)
กับประเทศต่างๆ พบว่าล้ วนแล้ วแต่มีเงือนไขให้ ประเทศคูเ่ จรจาต้ องยอมรับระบบทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาทีเข้ มงวด เช่น ประเทศทีเข้ าเป็ นภาคีต้องเข้ าเป็ นสมาชิกสนธิสญ
ั ญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ยู
ปอพ 1991 (UPOV 1991) ต้ องเข้ าเป็ นสมาชิกสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์ และในบางกรณีต้องยอมรับ
ระบบสิทธิบตั รในสิงมีชีวิต (Patent on Life) ด้ วย ดังเช่น EU-South Africa FTA มีผลบังคับใช้ เมือ
ปี 1999 นันประเทศแอฟริกาใต้ ต้องให้ การคุ้มครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที
มีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานระหว่างประเทศขันสูงสุด
ตัวอย่างความตกลงของสหภาพยุโรปกับประเทศต่างๆทีเกียวกับสิทธิบตั รในสิงมีชีวติ มี
ดังต่อไปนี
- EU-Jordan FTA มีผลบังคับใช้ เมือปี 1997 ประเทศจอร์ แดนต้ องเข้ าเป็ นสมาชิก
สนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์และ UPOV ภายในปี 2007
- EU-Tunisia FTA มีผลบังคับใช้ เมือปี 1998 ประเทศตูนีเซียต้ องเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
บูดาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี 2002
- EU-South Africa FTA มีผลบังคับใช้ เมือปี 1999 ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องให้ การ
คุ้มครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศขันสูงสุด ซึงหมายรวมถึงการเข้ าเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์ด้วย
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- EU-Morocco FTAมีผลบังคับใช้ เมือปี 2000 ประเทศโมร็ อคโคต้ องเป็ นสมาชิก
บูดาเปสต์และ UPOV (1991 Act) ภายในปี 2004
- EU-Mexico FTA มีผลบังคับใช้ แล้ วเมือปี 2000 ประเทศเม็กซิโกต้ องเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิกบูดาเปสต์ภายใน 3 ปี นับตังแต่ความตกลงทางการค้ ามีผลบังคับใช้
- EU-Bangladesh Cooperation Agreement มีผลบังคับใช้ ในปี 2001
ประเทศบังคลาเทศต้ องเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี
2006
- EU-Korea Trade and Cooperation Agreement มีผลบังคับใช้ ในปี 2001
ประเทศเกาหลีต้องเร่งดําเนินการเข้ าเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์และ UPOVConvention (1991 Act)
เร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
- EU-Egypt FTA ลงนามเมือปี 2001 ประเทศอียิปต์ต้องเข้ าเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์และ
UPOV ภายใน 5 ปี หลังจากข้ อตกลงการค้ าเสรี มีผลบังคับใช้ 14
- EU-Algeria FTA ลงนามเมือปี 2002 ประเทศอัลจีเรี ยต้ องเข้ าเป็ นสมาชิก UPOV
(1991) ภายใน 5 ปี นับตังแต่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ (คือภายในปี 1996) และต้ องเข้ าเป็ นสมาชิก
บูดาเปสต์
- EU-Lebanon FTA มีผลบังคับใช้ เมือปี 2002 ประเทศเลบานอนต้ องเป็ นสมาชิก
บูดาเปสต์และ UPOV (1991 Act) ภายในปี 2008
- EU-Syria FTA ลงนามเมือปี 2004 ประเทศซีเรี ยต้ องให้ การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาตาม “มาตรฐานระหว่างประเทศขันสูงสุด” โดยต้ องเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์และ
UPOV Convention (1991) ภายใน 5 ปี
- EU-West Africa EPA อยูร่ ะหว่างการเจรจาสหภาพยุโรปยืนข้ อเสนอให้ ประเทศแอฟ
ริกาตะวันตก ต้ องให้ สตั ยาบัน UPOV (1991) รวมทังเข้ าเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์
ผลกระทบต่อการยอมรับระบบทรัพย์สนิ ทางปั ญญาตามข้ อเสนอของยุโรปซึงสูงไปกว่า
ความตกลงเรืองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขององค์กรการค้ าโลกนันจะมีผลกระทบดังต่อไปนี
3.1 กรณีพันธุ์พืช
การเข้ าเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญายูปอฟฉบับปี ค.ศ. 1991 ทําให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชของ
ประเทศอาเซียนเป็ นไปอย่างเข้ มงวดมากยิงขึน เช่น 8
- ต้ องถูกบังคับให้ ค้ มุ ครองพันธุ์พืชทุกชนิดโดยไม่ต้องมีการประกาศชนิดพืชคุ้มครองก่อน
ซึงในกรณีประเทศไทยนัน การประกาศรายชือชนิดพืชทีจะคุ้มครองต้ องอยู่ภายใต้ คณะกรรมการ
8

จาก วิสทุ ธิ ใบไม้ , จักรกฤษณ์ ควรพจน์, วิฑรู ย์ เลียนจํารูญ และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ “ลงนามเพือล่มสลาย”
,2549, มูลนิธิเกษตรกรรมยังยืน
9

คุ้มครองพันธุ์พืช และการจะประกาศรายชือพืชใดนันต้ องพิจารณาว่าเกียวข้ องกับผลกระทบต่อคว
วามมันคงทางอาหาร การผูกขาดของบริ ษั ทปรั บปรุ งพันธุ์ห รื อการมี ทางเลือกให้ กับเกษตรกร
หรื อไม่ เป็ นต้ น
- ขยายระยะเวลาการคุ้มครองพันธุ์พืช จากเดิม 15 ปี เป็ น 20 ปี สําหรับพืชทัวไป และเป็ น
25 ปี สําหรับไม้ ยืนต้ นและองุ่น
- ขยายขอบเขตของสิทธิให้ กว้ างขึน โดยนักปรับปรุ งพันธุ์มีสิทธิเด็ดขาดทีจะกีดกันผู้อืนมิ
ให้ นําเอาส่วนทีใช้ ในการขยายพันธุ์ของพืชไปใช้ ประโยชน์ทงในทางพาณิ
ั
ชย์ และในการเพาะปลูก
รวมทังมี สิทธิ ห้ามการส่งออก นํ าเข้ า หรื อเก็ บรั กษาส่วนที ใช้ ในการขยายพันธุ์ของพื ชเพื อการ
จําหน่ายหรื อเพือการเพาะปลูก
- จํากัดข้ อยกเว้ นในเรื อง “สิทธิพิเศษของเกษตรกร” (Farmers’ exemption) ในอันทีจะ
เก็บรักษาและแลกเปลียนเมล็ดพันธุ์ให้ แคบลง โดยภาคีสมาชิกอาจไม่ให้ การรับรองสิทธิพิเศษของ
เกษตรกรก็ได้
การคุ้มครองนักปรับปรุ งพันธุ์หรื อบริ ษัทพันธุ์พืชเช่นนี มีลกั ษณะคล้ ายกับสิทธิ ผูกขาด
ภายใต้ กฎหมายสิทธิบตั รนันเอง ผลกระทบระยะยาวทีจะเกิดขึนคือ 9
1) ผลกระทบทีมีต่อการวิจัยเรื องการปรับปรุ งพันธุ์ของภาคสาธารณะและการปรับปรุ ง
พันธุ์โดยรวม
การศึกษาทีทําในสหรัฐอเมริ กาพบว่า ระบบกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชส่งผลกระทบในแง่ลบที
ชัดเจนคือทําให้ ข้อมูลความรู้และเชือพันธุ์พืชจากภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไปสูส่ ถาบันสาธารณะทีทํา
หน้ าทีในการปรับปรุงพันธุ์พืชน้ อยลง ในทางกลับกันบริษัทเมล็ดพันธุ์จะได้ ประโยชน์จากระบบ
กฎหมายดังกล่าวโดยทําให้ ข้อมูลและความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์ถกู ดูดเข้ าไปใช้ เพือผลประโยชน์
ของบรรษัทเมล็ดพันธุ์มากขึนกว่าเดิม10
ในกรณีประเทศไทยสิงเหล่านีได้ เกิดขึนก่อนหน้ ามีระบบกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ ว โดย
บริษัทเมล็ดพันธุ์ได้ วา่ จ้ างให้ นกั ปรับปรุงพันธุ์ของรัฐด้ วยเงินเดือนสูงๆเพือเข้ าร่วมงานกับบริษัท แต่
แนวโน้ มเช่นนีอาจรุนแรงมากขึนและอาจมีผลทําให้ ระบบปรับปรุงพันธุ์ของภาคสาธารณะต้ อง
อ่อนแอลงในทีสุด
2) ผลกระทบทีมีตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
9

ส่วนใหญ่ในบทวิเคราะห์นีได้ จากรายงานเรื อง ปั ญหาและการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
ทีมีตอ่ เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย โดย องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (ปั จจุบนั
คือ มูลนิธิชีววิถี – BioThai)
10

See van Wijk and Jaffé, op cit., p. 25.
10

เงือนไขพืนฐานของระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ทีต้ องมีลกั ษณะสมําเสมอประจําพันธุ
(Uniformity)และความมีเสถียรภาพ(Stability)ของสายพันธุ์ เป็ นการส่งเสริมมาตรฐานของเรื อง
พันธุ์พืชเพือตอบสนองต่อระบบการปลูกพืชเชิงเดียว (monoculture) ในพืนทีการเกษตรขนาดใหญ่
กฎเกณฑ์พืนฐานสองประการในเรื องความสมําเสมอและเสถียรภาพของสายพันธุ์พื
กระตุ้นให้ นกั ปรับปรุงพันธ์ทํางานกับการปรับปรุงพันธุ์ทีใช้ เฉพาะเชือพันธุกรรมชัน”หัวกะทิ”เท่านัน
ทําให้ การปรับปรุงพันธุ์ขาดความหลากหลายของฐานพันธุกรรม ดังงานศึกษาชินหนึงซึงทําโดย
สมาคมปรับปรุงพันธุ์ทีใหญ่ทีสุดของโลกพบว่า 2 ใน 3 ของเชือพันธุ์ได้ มาจากธนาคารเชือพันธุ์ มี
เพียง 1 ใน 3 เท่านันทีได้ มาจากแปลงเกษตรกร และมีจํานวนน้ อยมาก (ประมาณ 7 %) ทีได้ ฐาน
พันธุกรรมจากภายนอกจริ งๆ ในขณะทีการปรับปรุงพันธุ์พืชบางชนิดเช่นข้ าวโพดนันยิงใช้ ฐาน
พันธุกรรมทีแคบยิงไปกว่านีอีกด้ วยซํา 11
ข้ ออ้ างทีบอกว่าการส่งเสริมระบบทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทําให้ ได้ พนั ธุ์พืชทีหลากหลายเป็ น
สิงตรงกันข้ าม เนืองจากนักปรับปรุงพันธุ์จะถูกผลักดันให้ มงุ่ เป้าเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ทีมี
ลักษณะสําคัญเพียงไม่กีลักษณะเช่นอาจเกียวข้ องกับยีนทีควบคุมลักษณะเพียงยีนเดียวเพือทําให้
เกิดความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืชทีตนปรับปรุงกับพันธุ์อืนทีมีอยูแ่ ต่เดิมเท่านัน
แนวโน้ มเช่นนีเป็ นเรื องอันตราย เนืองจากถึงแม้ เกษตรกรจะซือเมล็ดพันธุ์ยีห้ อต่างๆมาใช้
แต่มนั มีกลับเป็ นเมล็ดพันธุ์ทีเกือบเหมือนเดิมทีมีฐานพันธุกรรมแคบๆ
3) การผูกขาดของบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
เบืองหลังแรงผลักดันเรื องการคุ้มครองสิทธินกั ปรับปรุงพันธุ์คือความพยายามในการผูกขาด
เรื องพันธุ์พืช เป้าหมายสูงสุดของบริ ษัทเมล็ดพันธุ์คือการบีบบังคับให้ เกษตรกรต้ องซือเมล็ดพันธุ์
ทุกครังทีต้ องการเพาะปลูก การใช้ มาตรการทางกฎหมายเพือลดทอนสิทธิเกษตรกรเช◌่ นนีกําลัง
ดําเนินไปพร้ อมๆกับการใช้ มาตรการอืนๆด้ วย เช่น การทําสัญญากับเกษตรกรเป็ นรายๆ การใช้ เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์เพือให้ เกษตรกรใช้ เมล็ดพันธุ์ได้ หนเดียวเพราะไม่สามารถเก็บไปทําพันธุ์ตอ่ ได้ เป็ นต้ น

อันทีจริงการขยายตลาดของภาคเอกชนไม่ใช่เรื องเลวร้ ายอะไรนัก หากแต่วา่ การเข้ ามา
ครอบครองการผลิตเมล็ดพันธุ์ทีผลิตโดยภาคสาธารณะและการแทนทีเมล็ดพันธุ์ทีเกษตรกรเก็บ
เอาไว้ ใช้ เองเป็ นเรื องทีควรตระหนักเพราะจะทําให้ การผูกขาดดําเนินไปอย่างรุนแรงยิงขึน
โดยเฉพาะอย่างยิงภาคเอกชนทีกล่าวถึงนันหาได้ เป็ นบริษัทท้ องถินไม่แต่เป็ นบรรษัทข้ ามชาติด้าน
เมล็ดพันธุ์และเคมีเกษตรของโลก
4) การทําลายหลักการแบ่งปั นผลประโยชน์ของเจ้ าของทรัพยากรชีวภาพ

11

. See ASSINSEL Position on Maintenance of and Access to Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture, updated 23 April 1997, at http://www.worldseed.org/.
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ภายใต้ อนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพซึงแทบทุกประเทศในอาเซียนเป็ นภาคีอยู่
ด้ วยนัน ได้ กําหนดให้ แต่ละประเทศมีอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ และการนําพันธุกรรมไปใช้
ประโยชน์นนต้
ั องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (Prior Informed Consent) และต้ องแบ่งปั นผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม (Equitable Benefit Sharing)
ในประเทศไทยนัน หลักการของเรื องนีได้ ถูกนํามาใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยบรรจุอยู่ใน
กฎหมายคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช โดยที การให้ ก ารคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช ใหม่ นันต้ อ งระบุ ที มาของฐาน
พันธุกรรมทีใช้ และต้ องแบ่งปั นผลประโยชน์ให้ รัฐและชุมชนตามทีกฎหมายบัญญัติ
การลงนามในความตกลงการค้ ายุโรป-อาเซียน เป็ นการยอมรับระบบกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของอุตสาหกรรมและทําลายหรื อทําให้ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองสิทธิเกษตรกร ชุมชน และอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพอ่อนแอลง
3.2 กรณีการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรในสิงมีชีวิต
ปริ มาณการจดสิทธิบตั รในประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทังบริ ษัทและสถาบันในยุโรปและ
สหรั ฐนันมีเป็ นจํ านวนมาก และมีแนวโน้ มเพิมขึนเรื อย ๆ ดังนันหากประเทศไทยเปิ ดให้ มีการ
คุ้มครองสิทธิบตั รในพืช และสัตว์ บริ ษัทจากประเทศเหล่านี โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ก็จะหลังไหล
เข้ ามาจดสิทธิบตั รพืช และสัตว์ในประเทศไทยกันอย่างมากมาย
เจษฎ์ โทณะวณิ ก 12 ได้ ส รุ ป ผลกระทบจากการขยายสิท ธิ บัต รครอบคลุม ถึ ง สิงมี ชี วิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิงในพืช และสัตว์วา่ จะเกิดผลกระทบหลายประการ คือ
1) การอนุญาตให้ มีการจดสิทธิ บัตรในสิงมี ชีวิต โดยเฉพาะพืช และสัตว์ จะทํ าให้ ฐาน
ทรัพยากรพันธุกรรมเหล่านีไปตกอยูใ่ นมือของเอกชน โดยเฉพาะบริษัทข้ ามชาติเป็ นส่วนใหญ่
2) นักปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์จะสูญเสียศักยภาพในการเข้ าถึงฐานพันธุกรรม เนืองจาก
ความเป็ นเจ้ าของในพันธุกรรมอยูก่ บั ภาคเอกชน
3) งานวิจยั ของภาครัฐอาจจะเป็ นไปเพือตอบสนองความต้ องการของเจ้ าของสิทธิบตั ร
มากกว่าเพือตอบสนองความต้ องการของเกษตรกร
4) นักปรับปรุ งพันธุ์พืช และสัตว์ รวมถึงเกษตรกรหัวก้ าวหน้ าทีสามารถปรับปรุ งพันธุ์เอง
ได้ ในระดับหนึง จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เนืองจากถูกกีดกันโดยระบบสิทธิบตั ร
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.เจษฎ์ โทณะวณิก การศึกษาผลกระทบของข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ในประเด็นสิทธิบตั รสิงมีชีวิต
โครงการหน่วยจัดการความรู้ด้านการค้ าและสิงแวดล้ อมในสถานการณ์สากล สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) สิงหาคม 2549
12

5) ระบบการเกษตรทังหมดอาจจะถูกผูกขาดโดยกลุ่มบริ ษัททีเป็ นเจ้ าของสิทธิบตั รมาก
ทีสุด ซึงโดยทัวไปน่าจะเป็ นกลุม่ บริ ษัทข้ ามชาติ
3.3 Budapest Treaty13
สนธิสญ
ั ญานีเป็ นสนธิสญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการจดสิทธิบตั รจุลนิ ทรี ย์ซงถื
ึ อว่าเป็ น
ทรัพยากรชีวภาพทีสําคัญยิงโดยเฉพาะในประเทศเขตร้ อนชืนซึงมีความหลากหลายและอุดม
สมบูรณ์ของจุลนิ ทรี ย์มากกว่าภูมิภาคอืนๆของโลก
ทรัพยากรจุลนิ ทรี ย์นนมี
ั ความสําคัญอย่างมาก
ทังในระดับการใช้ ประโยชน์ทวไปของ
ั
ประชาชน
ศักยภาพทางเศรษฐกิจในการนําจุลนิ ทรี ย์ทีมีอยูใ่ นประเทศไทยมาใช้ ประโยชน์
นัน อาจคํานวณจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ทีได้ จากจุลนิ ทรี ย์ในระดับโลกมาเป็ นฐาน
ในการคํานวณ โดยเปรี ยบเทียบกับตัวเลขสัดส่วนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
เมือเปรี ยบเทียบกับความหลากหลายทางชีวภาพทีมีอยูใ่ นโลก
โดยวิธีนีประมาณการได้ อย่าง
คร่าวๆว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรี ย์นนั จะมีมลู ค่าสูงถึง 1.6 – 6 แสนล้ าน
บาท/ปี 14
สนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์ เป็ นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีผลักดันโดยประเทศอุตสาหกรรม
เพือต้ องการสร้ างกระบวนการขอรับสิทธิ บตั รทีเอืออํานวยต่อการจดสิทธิ บตั รจุลินทรี ย์ในระดับ
ระหว่างประเทศ ทังนี เนื องจากการประดิษฐ์ ทีเกี ยวข้ องกับจุลชี พเพือสร้ างจุลชี พทีมีความใหม่
แตกต่างไปจากสิงทีมีอยู่เดิมนัน ไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลของนวัตกรรมได้ อย่างชัดเจนหรื อแทบ
เป็ นไปไม่ได้ เลยหากเปรี ยบเทียบกับการประดิษฐ์ ทางอุตสาหกรรมอืนๆ
ประเทศที ประสงค์ จะให้ การคุ้มครองสิทธิ บัตรในจุลชี พจึงต้ องสร้ างระบบการรั บฝาก
สารชีวภาพขึน เพือเป็ นส่วนหนึงของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการประดิษฐ์ ได้ อย่างเพียงพอซึง
เป็ นหลักพืนฐานของการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตั ร

สนธิสญ
ั ญานีได้ สร้ างระบบรับฝาก

ระหว่างประเทศทีเรี ยกว่า “องค์กรรับฝาก(สารชีวภาพ)ระหว่างประเทศ (International Depositary
Authority - IDA) “ ขึน โดยประเทศทีลงนามเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญานีสามารถฝากจุลชีพทีประสงค์
13

ริงชัย ตันสกุล และวิฑรู ย์ เลียนจํารูญ( 2553) โครงการ การเข้ าเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์ภายใต้ บริบท
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอีย-ู อาเซียน ชุด
โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ ความตกลงพหุภาคีด้านสิงแวดล้ อม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
14
สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เอกสารข้ อเสนอแนะต่อรัฐบาลเรื องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญีปุ่ น 2550
13

จะขอสิทธิบตั รไว้ ทีองค์กรรับฝากใดก็ได้ เพียงแห่งเดียว ก็สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั รได้
ในทุกประเทศทีเป็ นสมาชิก ปั จจุบนั มีประเทศต่างๆเป็ นสมาชิกบูดาเปสต์แล้ ว 72 ประเทศ และมี
จํ านวน IDA

37 แห่ง อยู่ในประเทศต่างๆ 20 ประเทศทัวโลก โดยส่วนใหญ่ เป็ นประเทศ

อุตสาหกรรม
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป(EU)

มีข้อเรี ยกร้ องให้ ประเทศคู่เจรจาต้ องเข้ าเป็ นภาคีใน

สนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต์ เพือผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศดังกล่าวซึงมี
ความก้ าว หน้ าทางเทคโนโลยีสงู กว่า
การเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญานีอาจให้ ประโยชน์แก่นกั วิจยั หรื อบริษัทไทยทีมีศกั ยภาพในการ
นํา เทคโนโลยีและผลการวิจัยไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ในตลาดต่างประเทศซึงมีอยู่น้อยมากๆ
ในขณะทีผลกระทบของการเข้ าเป็ นภาคีนนสู
ั งกว่าประโยชน์ทีได้ รับ เนืองจาก
1)
การเข้ าเป็ นภาคีในสนธิ สญ
ั ญาบูดาเปสต์ปิดช่องทางในการออกกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองทรั พยากรจุลินทรี ย์ของประเทศในอนาคต เพราะข้ อกํ าหนดใน
มาตรา 3 (2) ของสนธิสญ
ั ญานัน เป็ นอุปสรรคหากประเทศไทยเรี ยกร้ องให้ ผ้ ยู ืนขอสิทธิบตั รจุลชีพ
ต้ องยืนเอกสารแสดงที มาของทรั พยากรชี ว ภาพซึงเป็ นขันตอนสํ าคัญของหลักการเข้ า ถึง และ
แบ่งปั นผลประโยชน์ภายใต้ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
2)
ปั ญหาจากการทีสนธิสญ
ั ญาไม่ได้ กําหนดขอบเขตของคําว่า “จุลชีพ” ซึงอาจทํา
ให้ แ นวทางปฏิ บัติ แ ละนโยบายการคุ้ม ครองสิท ธิ บัต รของประเทศขยายไปถึ ง ยอมรั บ การจด
สิทธิบตั รในสิงมีชีวิต รวมถึงความไม่เท่าเทียมทีผู้ทีได้ ประโยชน์จากกลไกนีคือบริ ษัทขนาดใหญ่ใน
ประเทศอุตสาหกรรมทีสามารถจดสิทธิบตั รจุลชีพได้ โดยง่าย แต่นกั วิจยั ไทยซึงมีสดั ส่วนการได้ รับ
ความคุ้มครองสิทธิบตั รน้ อยกว่ามากนัน ต้ องประสบปั ญหากับการเข้ าถึงตัวอย่างจุลชีพได้ ยากขึน
ซึงจะมีผลกระทบต่อการวิจยั และพัฒนาของประเทศในสาขานีในระยะยาว
การเข้ าเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญานีโดยทีประเทศไทยขาดความพร้ อมในการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพจะสร้ างผลกระทบให้ เกิดขึน ทังนียังไม่นบั ผลกระทบด้ านอืนๆ เช่น การละเมิด
สิทธิของเกษตรกร และความเชือพืนฐานทีว่าสิงมีชีวิตทุกชนิดนันเป็ นส่วนหนึงของระบบชีวิตซึงไม่
อาจให้ ผ้ ใู ดถือสิทธิผกู ขาดได้
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