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กลุม่ศกึษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน 

(FTA Watch) 
 

1.การเปิดเสรีสินค้าเกษตรและอาหาร 
 สนิค้าสง่ออกสําคญัของไทยไปสหภาพยโุรป กลุม่สนิค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป เช่น ไก่แปร

รูป ยางพารา ข้าว อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป ผลไม้กระป๋อง ผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงั อตัรา

ภาษีทียโุรปเรียกเก็บสนิค้าเกษตรเฉลียร้อยละ 19.97% ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี2

 
 อยา่งไรก็ตามยโุรป กําหนดมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช(Sanitary and 

Phytosanitary measures : SPS) อยา่งเข้มงวดสาํหรับสนิค้าในกลุม่เกษตรกรรม และอาหาร เช่น 

ข้าว มนัสาํปะหลงั ปลา ไก่ กุ้ง เป็นต้น ตวัอยา่งมาตรการ เช่น การควบคมุการผลติโดยระบบ 

HACCP (Hazard Analysis Critical ControlPoint) เพือควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของ

                                                 
1 เอกสารเบืองต้นสําหรับการแลกเปลียนสําหรับสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก วนัที 2 มิถนุายน 2553 
เทา่นนั  กรุณาอยา่นําไปใช้เพือการอ้างอิงใดๆ 
2 สนัติ ชยัศรีสวสัดิสขุ สมัมนาเวทีสาธารณะ (Public Hearing) คิดอยา่งไรกบัการเปิดการค้าเสรี (FTA) 
ไทย-สหภาพยโุรป (EU) : ประเด็นการเปิดตลาดสนิค้าเกษตร และอตุสาหกรรม 29 มีนาคม 2553 Imperial 
Queen’s Park, Bangkok Thailand 
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อาหารตงัแตว่ตัถดุบิกระบวนการผลติ การขนสง่ จนกระทงัถึงมือผู้บริโภค IUU Fishing คือ 

ระเบียบเพือป้ องกนั ตอ่ต้าน และขจดัการทําประมงทีผิดกฎหมาย3

 สว่นอตัราภาษีนําเข้าสนิค้าของไทยหลายรายการยงัอยูใ่นเกณฑ์สงูเมือเทียบกบัภาษี

นําเข้าของสหภาพฯพืชและผลติภณัฑ์จากพืช (0-60%) หางนม หนงัทีฟอกแล้ว  0-5%  อาหาร

สนุขัและแมว 5-10% อาหารสําเร็จรูป > 10% เป็นต้น 

 
 การตงัอตัราภาษีในระดบัดงักลา่ว เนืองจากโดยทวัไปแล้วประเทศกําลงัพฒันาจะใช้กลไก

ภาษีเพือป้องกนัผลกระทบตอ่ผู้ผลติในประเทศของตน ในขณะทีประเทศรํารวยจะใช้วิธีกา

สนบัสนนุผู้ผลติทําให้สามารถผลติสนิค้าเกษตรและอาหารออกไปตีตลาดทวัโลกได้ในราคาถกู 

พร้อมกบัใช้มาตรการกีดกนัทางการค้ารูปแบบตา่งๆอีกชนัหนงึควบคูไ่ปด้วย 
 1.1 สินค้าทคีาดว่าจะได้ประโยชน์ 
 ปิ ยะนชุ มาลากลุ ณ อยธุยา ตวัแทนจากอตุสาหกรรมอาหารของไทยคาดวา่4 ประเทศ

ไทยจะได้ประโยชน์จากการสง่ออกผลไม้ไทย เช่น  ส้มโอ ทเุรียน มะมว่ง มงัคดุ ลําไย สบัปะรด 

กล้วยไม้ต ◌ัดดอก ข้าว ข้าวกล้อง ปลายข้าว ธญัพืช หนอ่ไม้ฝรังข้าวโพดหวาน มนัสําปะหลงั 

อาหารปรุงแตง่ทีทําจากข้าวปรุงแตง่ ขนมปังอบกรอบ ไก่ปรุงสกุ (EU ให้โควตา 160,000 ตน ั/ปี 

ภาษีในโควตา 8% นอกโควตา 1,024 ECU/ตนั) เครืองแกง อาหารสําเร็จรูป เครืองปรุงรส ซปุ ซปุ

ข้น เส้นหมี บะหมีสําเร็จรูป อาหารสตัว์เลยีง ยาสบู นําตาลทราย กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง แซลมอน

กระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋ อง แมคเคอเรลกระป๋อง ทนูา่กระป๋อง ป ูกุ้ง ลอบสเตอร์ หอยกระป๋อง ผกั 

ผลไม้กระป๋อง นําผลไม้  เครืองดืม นํามนัปาล์ม 

 โดยอตุสาหกรรมอาหารเชือวา่การทําเอฟทีเอกบัอียจูะเป็นการลดความเสียงจากการถกู

ตดัGSP  เป็นการเพมิความสามารถในการแขง่ขน ัของสนิ ค้าไทยซงึเป็ นสนิ ค้าที EU 

ให้สทิธิพิเศษอืนๆ แก่ประเทศ LDCs  เป็นต้น 

                                                 
3 ข้อมลูประกอบการรับฟังความเหน็เรืองการจดัทําความตกลงการค้าเสรีระหวา่งไทย-สหภาพยโุรป กรมเจรจา
การค้าระหวา่งประเทศ เมษายน 2553 กระทรวงพาณิชย์ 
4 “คดิ อยา่งไ“ รAdกd yบoัuกr cาomรpเaปny◌ิ ดsloเgสan ร” ◌ีการค้า (FTA) ไทย-สหภาพยโุรป (EU)”โดย 
ดร.ปิ ยะนชุ มาลากลุ ณ อยธุยาคณะกรรมการร่วมฯ 3 สถาบน ั(กกร.)(สภาอตุสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ 
สมาคมธนาคารไทย) 
29 มีนาคม 2553ณ โรงแรมอมิมพีเรยียลควนีนสป์ปารค์ค 
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 อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาจากรายการของสนิค้าทีคาดวา่จะสง่ออกดงักลา่ว จะมี

รายการสนิค้าทีคาดวา่5เกษตรกรรายยอ่ยจะได้มีประโยชน์มีเพียงรายการสนิค้าประเภทข้าว มนั

สําปะหลงั และผลไม้เมืองร้อนเทา่นนั รายการสนิค้าอืนๆ เชน่ กุ้ง ไก่  นําตาล และแม้แตส่บัปะรด

ผลประโยชน์สว่นใหญ่จากการสง่ออกจะตกกบัอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่เกษตรรายยอ่ย 
 1.2 สินค้าทคีาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
  1) เกษตรกรโคนม 
 ประเทศไทยนําเข้านมและผลติภณัฑ์นมในปริมาณมาก โดยเฉพาะจากประเทศนิวซแีลนด์

และออสเตรเลีย  โดยภายใต้ความตกลงเอฟทีเอทีไทยทํากบัทงัสองประเทศนนัสง่ผลให้มีการ

นําเข้าผลติภณัฑ์นมเพิมขนึอยา่งมาก  

กราฟแสดงปริมาณและมลูคา่การนําเข้าผลติภณัฑ์นมแยกตามประเทศ 

 
 

ปริมาณและมลูคา่การนําเข้าผลติภณัฑ์นมของประเทศไทย 2551 

นําเข้า ส่งออก สนิค้า 

ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท 

นมผงขาดมนัเนย 86,945.62 11,360.02 35,308.62 1,914.78 

หางนม 43,821.63 1,997.11 13,242.61 499.68 

บตัเตอร์มิล 14,102.97 1,833.22 2,925.16 95.86 

เนย 11,249.12 1,781.83 17,889.73 991.25 

โยเกิร์ต 107.29 16.43 7,794.35 272.93 

อืนๆ 7,638.61 1,097.75 54,432.19 1,887.20 

รวมทงัหมด 163,865.24 18,086.36 131,592.66 5,661.70 

ทีมา : ศนูย์อจัฉริยะเพืออตุสาหกรรมอาหาร 

 การลงนามเอฟทีเอกบัออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทําให้เกษตรกรโคนมได้รับผลกระทบ

อยา่งชดัเจน  โดยจากสถิตพิบวา่จํานวนโคนมในปี 2548 ซงึเป็นปีทีผลการลงนามเอฟทีเอกบั

                                                 
5 หมายถงึอียลูดภาษีเหลือศนูย์และไมมี่มาตราการกีดกนัทางการค้ารูปแบบอืนๆ 
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ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีผลบงัคบัใช้นนั จํานวนโคนมในปีดงักลา่วลดลงถึงกวา่ 60,000 ตวั 

(เมือเปรียบเทียบกบัตวัเลขปี 2547) ทงัๆทีสถิตจํิานวนโคนมในประเทศสงูขนึทกุปีเฉลียปีละ 6% 

นบัตงัแตปี่ 2542 เป็นต้นมา  

 

 การลดภาษีผลติภณัฑ์นมจากยโุรปจะเป็นการซาํเตมิผลกระทบตอ่เกษตรกรโคนมมากขนึ  

โดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีทีมีการลดภาษีให้กบัอียทํูาให้ผลติภณัฑ์นมจากอียสูร้างผลกระทบตอ่

เกษตรกรนนัถือวา่ไมใ่ช่การแขง่ขนัทีเป็นธรรมเพราะเกษตรกรของอียไูด้รับการสนบัสนนุจาก

รัฐบาลเป็นจํานวนเงินมหาศาล 

  2) ผลกระทบต่อเกษตรกรทเีลียงโคเนือ 

 หลงัจากการเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจนบัตงัแตปี่ 1998 เกษตรกรจงึหนัมาเลียงโคเนือเพมิมาก

ขนึ ทําให้จํานวนเลยีงโคเนือมีการขยายตวัเพิมขนึอยา่งตอ่เนือง จากสถิตจิะพบวา่ในปี 2003 มีโค

เนือ จํานวน 5.9 ล้านตวั  และลา่สดุสถิตเิมือปี 2551 พบวา่มีจํานวนโคเนือเพมิขนึ เป็น 9.1 ล้าน

ตวั มีเกษตรกรทีเลียงโคมากกวา่ 1 ล้านคน 
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 สหภาพยุโรปนันเป็นกลุ่มประเทศทีมีการเลียงโคเนือมากลําดับต้นๆของโลกรองจาก

บราซลิ จีน และสหรัฐอเมริกา ในขณะทีประเทศทีมีการสง่ออกมากทีสดุคือ ออสเตรเลีย โดยมีการ

สง่ออกเนือเท่ากบั 1,362 ตนั ( ประมาณร้อยละ 23 ของปริมาณการสง่ออกทงัหมด ) รองลงมาคือ

สหรัฐอเมริกาซึงมีปริมาณการส่งออกใกล้เคียงกบัออสเตรเลียคือเท่ากบั 1,110 ตนั  ( ร้อยละ 18 

ของปริมาณการส่งออกทงัหมด  ) ลําดบัต่อมาคือ บราซิล มีการส่งออกเนือเท่ากบั 881 ตนั ( ร้อย

ละ 15 ของปริมาณการสง่ออกทงัหมด ) 6

       ตลาดเนือในประเทศไทยมีสองตลาดคือ ตลาดบนซึงสดัส่วนของโคขนุทีมกัเป็นพนัธุ์

โคลกูผสมเลียงโดยใช้อาหารข้นและหยาบคิดเป็นประมาณร้อยละ 20  ทีเหลืออีกร้อยละ 80 เป็น

ตลาดลา่ง ซงึได้จากโคทกุชนิด ทกุเพศ ทกุวยั ไม่มีข้อจํากดัใดๆ ในด้านการเลียง ราคาเนือโคขนุมี

ราคาเฉลียจะประมาณเกือบ 2 เท่าของราคาเนือในตลาดลา่ง 

 แม้การนําเข้าเนือจากยโุรปยงัน้อยอยู ่โดยสถิตเิมือปี 2551 สว่นใหญ่ไทยนําเข้าเนือววั

จาก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตนิา คดิเป็นมลูคา่   281.7,  95.4 , 13.1,  

และ  3.7  ล้านบาท ตามลําดบัก็ตาม แตก็่มีความเป็นไปได้ทีจะมีการนําเข้าเนือจากกลุม่ประเทศอี

ยเูพิมขนึหากมีการลดภาษีการนําเข้า  

 การนําเข้าทีนา่เป็นห่วงคือเครืองในสตัว์ เนืองจากสถิตกิารนําเข้าเครืองในสตัว์จากยโุรป

นนัมีแนวโน้มจะเพิมขนึหากมีการลดภาษี เช่นเดียวกบักรณีการนําเข้าผา่นความตกลงเอฟทีเอไทย

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

 
ประเทศ   เครืองในโค   เครืองในสุกร  รวมมลค่าู  
   ก.ก.   บาท   ก.ก.   บาท   บาท  
ออสเตรเลีย  397,886  12,607,639  248,015      7,820,597    20,428,236  
 นิวซีแลนด์  1,020,070  24,939,227  -                     -      24,939,227  
 เกาหลีใต้  -    -    531,010    17,483,773    17,483,773  
อาร์เจนตินา   123,066  13,137,904  -                     -     13,137,904  
แคนาดา                -   -    168,588      4,867,852      4,867,852  
 เดนมาร์ก  26,993  809,816  81,540      2,800,983      3,610,799  
 สเปน  24,678  740,352  49,101      1,473,032      2,213,384  
 เยอรมนั  -    -    26,000         850,578         850,578  
 บลัแกเรีย  -    -    23,000         690,007         690,007  

  

 การนําเข้าเนือและเครืองในสตัว์จากตา่งประเทศจะมีผลกระทบตอ่การเลียงโคเนือของ

เกษตรกรทงัในตลาดบนคือโคขนุและการเลียงแบบทวัไปของเกษตรกรรายยอ่ย  

  งานศกึษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมือปี 2547 ซงึสมัภาษณ์ผู้ ที

เกียวข้องกบัการเลียงโคเนือในกรณีการทําเอฟทีเอกบัออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจนํามาใช้เป็น

                                                 
6 โครงการศกึษาผลกระทบจากการจดัทําเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มิถนุายน 2547 
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ข้อสงัเกตเบืองต้นได้วา่ การลดภาษีและเลกิโควตาการนําเข้าเนือกบักลุม่ประเทศยโุรปนนัจะสง่ผล

กระทบคล้ายกนั กลา่วคือ ความกงัวลในเรืองสว่นแบง่ตลาดทีอาจจะลดลงได้จากการทีราคาเนือ

โคแช่เย็นและแช่แข็งถกูลงจากการทํา FTA ผู้ประกอบการจะหนัไปซือเนือโคทีราคาถกูกวา่และ

คณุภาพดีกวา่โดยเปรียบเทียบ ในระยะยาวจะเป็นการปิดโอกาสให้เกษตรกรทีเลียงโคไมไ่ด้

มาตรฐานต้องออกจากวงจรไปเพราะไมส่ามารถแขง่ขนัได้ 

 การพิจารณาผลกระทบของการเปิดเสรีสนิค้าเกษตรและอาหารนนั ไมอ่าจพิจารณา

เปรียบเทียบเฉพาะแง่มมุการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์และตดัสนิใจเลือกเดนิหน้าทําความตก

ลงหากเห็นวา่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกวา่ เนืองจากผลติผลทางการเกษตรนนัเป็น

อาหาร และเกียวข้องเชือมโยงกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของประชาชนในท้องถิน การพิจารณา

ตดัสนิใจในทางนโยบายจําเป็นต้องพิจารณามิตทิางวฒันธรรม สงิแวดล้อม ความมนัคงทาง

อาหาร และสทิธิของเกษตรกรและชมุชนประกอบกนั 

 

2. ผลกระทบต่อการลงทุนภาคการเกษตร 
 ในปี 2551 สหภาพยโุรปเป็นผู้ลงทนุโดยตรงทีสําคญัอนัดบัที 4 ของไทย รองจากญีปุ่ น 

อาเซียน และสหรัฐอเมริกา โดยสาขาการลงทนุทีสําคญัของอียคูือ เคมีภณัฑ์และกระดาษ 

อิเลก็ทรอนิกส์และเครืองใช้ไฟฟ้า เหมืองแร่ เซรามิกส์ ผลติภณัฑ์โลหะและเครืองจกัร อตุสาหกรรม

เบา/สงิทอ เกษตรและผลติผลเกษตร และการค้าบริการ 

 บรรษัทขนาดใหญ่ของกลุม่สหภาพยโุรปมีศกัยภาพสงูมากในกิจการด้านเมลด็พนัธุ์ เคมี

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ทงันีรวมถงึสาขาค้าปลีกทีเกียวข้องกบัการกระจายสนิค้า

เกษตรและอาหาร ตวัอยา่งเช่น กรณีบริษัทไบเออร์ ได้เข้ามาลงทนุผลติพนัธุ์ข้าวลกูผสมในประเทศ

ไทย โดยได้สทิธิลงทนุโดยตา่งชาตถืิอหุ้นเตม็ 100% ภายใต้การได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากบี

โอไอ ทงันีคาดวา่จะสามารถผลติจําหน่ายได้ภายในปี 2554 

 นอกเหนือจากนียงัมีกรณีบริษัทตา่งชาตแิละบริษัททีร่วมทนุกบันกัลงทนุไทยได้เข้ามา

ลงทนุผา่นบีโอไอในสาขาอืนๆเช่น บริษัท   UNIVANICH PALM OIL และ UNITED PALM OIL 

INDUSTRY  ซงึนกัลงทนุองักฤษร่วมลงทนุกบันกัลงทนุไทย ลงทนุผลติเมลด็พนัธุ์ปาล์ม CLAUS 

FELDBORG นกัลงทนุเดนมาร์กลงทนุผลติ  hibiscus and/or zamioculcas บริษัท PINONEER 

HI-BRED ลงทนุการผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวโพดลกูผสม บริษัท VDB GREENHOUSE ของ

เนเธอร์แลนด์ลงทนุผลติผกัไฮโดรโพนิค เป็นต้น   
 2.1 ผลกระทบกรณีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาการปลกป่า เพาะเลียงสัตว์นําู
เพาะและขยายพันธ์ุพืช 
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 การสง่เสริมให้ตา่งชาตลิงทนุในกิจการทีเกียวข้องกบัการปลกูป่า เพาะเลียงสตัว์นํา เพา

และขยายพนัธุ์พืช ได้รับการคดัค้านจากองค์กรภาคประชาชนมากกวา่ 100 องค์กร จนทําให้

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมีมตใิห้ชะลอการเปิดเสรีการ

ลงทนุใน 3 สาขาดงักลา่วภายใต้ความตกลงการลงทนุอาเซียน (ACIA) เมือมกราคม 2553 และยงั

สง่ผลให้คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ต้องทบทวนยตุกิารให้การสง่เสริมการลงทนุแก่ตา่งชาติ

ในกิจการทีเกียวกบัการเพาะขยายพนัธุ์พืช และสมนุไพรของไทยในระยะเวลาใกล้เคียงกนัด้วย 

 การเปิดเสรีให้กลุม่ทนุจากยโุรปเข้ามาลงทนุใน 3 สาขาดงักลา่วจะทําให้เกิดผลกระทบ

หลายประการ เช่น  

1. เร่งให้เกิดกระบวนการกว้านซือทีดนิและเช่าพืนทีทําการเกษตรโดยกลุม่ทนุจากตา่งชาติ 

เช่น การเข้ามาสมัปทานปลกูป่าในพืนเขตป่าสงวนเสือมโทรม พืนทีป่าชายเลน และระบบนิเวศน์นํ

กร่อย รวมถงึพืนทีทีมีเอกสารสทิธิ เป็นการขยายความขดัแย้งปัญหาทีดนิและปัญหาการแยง่ชิงนํ

ในฤดแูล้งระหวา่งกลุม่ทนุกบัชาวบ้านในรุนแรงเพมิมากขนึ 

2. กลุม่ทนุตา่งชาตจิะเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพนัธกุรรม เชน่ พนัธุ์ข้าวพนัธุ์ไม้ผล

เมืองร้อน พืชสมนุไพร ฯลฯ รวมถึงการจดทรัพย์สนิทางปัญญาจากสายพนัธุ์พืช  สอดรับกบัความ

พยายามของบริษัทเมลด็พนัธุ์ข้ามชาตทีิผลกัดนัให้มีการสง่ออกพนัธุ์พืชออกนอกประเทศโดยเสรี 

และผลกัดนัให้มีการแก้ไขพระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 เพือให้สามารถผกูขาดสาย

พนัธุ์พืชได้โดยง่าย ตา่งชาตจิะเข้ามาผกูขาดตลาดเมลด็พนัธุ์พืช เชน่ ข้าว ซงึมีมลูคา่สงูมากกว่า 

25,000 ล้านบาท/ปี ทงันีไมน่บัการใช้ช่องทางการเข้ามาตงักิจการเพาะและขยายพนัธุ์พืชเพือ

เข้าถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซงึมีมลูคา่มหาศาลประเมินคา่มิได้ 

3. การเปิดเสรีการขยายพนัธุ์พืช จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทนุขนาดใหญ่ข้ามชาตเิข้ามายดึ

ครองอาชีพและกิจการทีคนไทยได้พฒันามาเป็นเวลานานกวา่ 30 ปี จนกลายเป็นอาชีพของคน

ไทยเป็นจํานวนมาก เช่น ธรุกิจกล้วยไม้ของไทย ทงันีโดยกลุม่ทนุขนาดใหญ่จะเข้ามาใช้ประโยชน์

จากฐานพนัธกุรรม ภาพลกัษณ์ และฐานการตลาด เบยีดขบัผู้ประกอบการรายยอ่ยทีได้พฒันามา

เป็นลําดบัให้สญูหายไปเชน่เดียวกบัทีเกิดขนึกบัร้านค้าปลีกรายยอ่ย เกิดผลกระทบตอ่กิจการ

กล้วยไม้ของไทยซงึมีมลูคา่การสง่ออกหลายพนัล้านบาท/ปี โดยไมจํ่าเป็นต้องกลา่วผลกระทบตอ่

ศกัยภาพการพฒันาในอนาคตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดบัท้องถิน 

4. นกัลงทนุตา่งชาตสิามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืนฐานของประเทศ เช่น 

ชลประทาน การพฒันาทีดนิ การสง่เสริมการเกษตร การอดุหนนุผลผลติทางการเกษตร รวมถึงการ

วิจยัในสาขาตา่งๆ ซงึล้วนแล้วแตเ่กิดขนึจากภาษีอากรของประชาชน  
2.2 ผลกระทบจากการเปิดเสรีในสาขาอืนๆ 
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นอกเหนือจาก 3 สาขาสาํคญัทีมีการเคลือนไหวอยา่งกว้างขวางแล้ว ยงัมีสาขาการลงทนุ

ด้านการเกษตรและทรัพยากรทีเป็นเป้าหมายของการลงทนุจากตา่งชาตโิดยเฉพาะกลุม่

อตุสาหกรรมในยโุรป เช่น การลงทนุทีเกียวกบัการวิจยัทรัพยากรชีวภาพเพือผลติเป็นอาหารและ

ยา  ดงัทีเมือไมกี่ปีทีผา่นมา บริษัทโนวาร์ตสิได้ลงนามร่วมกบัศนูย์พนัธวุิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาตใินการวิจยัเชือราในประเทศไทยเพือนําไปผลติยา 

ยงัมีสาขาการลงทนุอืนอีกทีมีผลกระทบตอ่ความมนัคงทางอาหาร เชน่ การลงทนุในสาขา

ทีเกียวกบัการจดัการแปรรูปหรือจดัจําหนา่ยสนิค้าเกษตร การจดัการนํา เป็นต้น 

สาขาการผลติทีเกียวกบักบัทรัพยากรธรรมชาต ิ และสนิค้าเกษตรเหลา่นีไมส่มควรเปิดให้

คนตา่งชาตเิข้ามาลงทนุโดยมีสทิธิเท่าเทียมกบัคนในประเทศ เนืองจากเป็นการลงทนุทีมี

ผลกระทบตอ่ฐานทรัพยากร เกษตรกร ชมุชนท้องถิน ความมนัคงทางอาหารของประเทศ  
 

3. ผลกระทบเรืองทรัพย์สินทางปัญญา 
 เกรน (GRAIN)7 ได้ประมวลความตกลงการค้าระหวา่งสหภาพยโุรป (European Union)

กบัประเทศตา่งๆ พบวา่ล้วนแล้วแตมี่เงือนไขให้ประเทศคูเ่จรจาต้องยอมรับระบบทรัพย์สนิทาง

ปัญญาทีเข้มงวด เชน่ ประเทศทีเข้าเป็นภาคีต้องเข้าเป็นสมาชิกสนธิสญัญาคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมยู่

ปอพ 1991 (UPOV 1991) ต้องเข้าเป็นสมาชิกสนธิสญัญาบดูาเปสต์ และในบางกรณีต้องยอมรับ

ระบบสทิธิบตัรในสงิมีชีวิต (Patent on Life) ด้วย ดงัเชน่ EU-South Africa FTA มีผลบงัคบัใช้เมือ

ปี 1999 นนัประเทศแอฟริกาใต้ต้องให้การคุ้มครองสทิธิบตัรการประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที

มีประสทิธิภาพในระดบัมาตรฐานระหวา่งประเทศขนัสงูสดุ 

 ตวัอยา่งความตกลงของสหภาพยโุรปกบัประเทศตา่งๆทีเกียวกบัสทิธิบตัรในสงิมีชีวติมี

ดงัตอ่ไปนี 

 -  EU-Jordan FTA  มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1997 ประเทศจอร์แดนต้องเข้าเป็นสมาชิก

สนธิสญัญาบดูาเปสต์และ UPOV  ภายในปี 2007 

 - EU-Tunisia FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1998  ประเทศตนีูเซียต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก

บดูาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี 2002 

 - EU-South Africa FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1999  ประเทศแอฟริกาใต้ต้องให้การ

คุ้มครองสทิธิบตัรการประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีมีประสทิธิภาพในระดบัมาตรฐานระหวา่ง

ประเทศขนัสงูสดุ ซงึหมายรวมถงึการเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์ด้วย 

                                                 
7 Bilateral agreements imposing TRIPS-plus intellectual property rights on biodiversity in developing 
countries GRAIN ▪ update of March 2008 
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 - EU-Morocco FTAมีผลบงัคบัใช้เมือปี  2000 ประเทศโมร็อคโคต้องเป็นสมาชิก

บดูาเปสต์และ UPOV (1991 Act)  ภายในปี 2004  

 - EU-Mexico FTA มีผลบงัคบัใช้แล้วเมือปี  2000  ประเทศเม็กซโิกต้องเข้าร่วมเป็น

สมาชิกบดูาเปสต์ภายใน 3 ปีนบัตงัแตค่วามตกลงทางการค้ามีผลบงัคบัใช้  

 - EU-Bangladesh Cooperation Agreement  มีผลบงัคบัใช้ในปี  2001  

ประเทศบงัคลาเทศต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี 

2006 

 - EU-Korea Trade and Cooperation Agreement มีผลบงัคบัใช้ในปี  2001 

ประเทศเกาหลีต้องเร่งดําเนินการเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOVConvention (1991 Act) 

เร็วทีสดุเท่าทีเป็นไปได้ 

 - EU-Egypt FTA ลงนามเมือปี  2001 ประเทศอียิปต์ต้องเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ 

UPOV  ภายใน 5 ปีหลงัจากข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบงัคบัใช้ 14 

 - EU-Algeria FTA ลงนามเมือปี  2002 ประเทศอลัจีเรียต้องเข้าเป็นสมาชิก UPOV 

(1991) ภายใน 5 ปีนบัตงัแตข้่อตกลงมีผลบงัคบัใช้ (คือภายในปี 1996) และต้องเข้าเป็นสมาชิก

บดูาเปสต์ 

 - EU-Lebanon FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี  2002 ประเทศเลบานอนต้องเป็นสมาชิก

บดูาเปสต์และ UPOV (1991 Act)  ภายในปี 2008 

 - EU-Syria FTA ลงนามเมือปี 2004 ประเทศซีเรียต้องให้การคุ้มครองทรัพย์สนิทาง

ปัญญาตาม “มาตรฐานระหวา่งประเทศขนัสงูสดุ” โดยต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ 

UPOV Convention (1991) ภายใน 5 ปี 

 - EU-West Africa  EPA  อยูร่ะหวา่งการเจรจาสหภาพยโุรปยืนข้อเสนอให้ประเทศแอฟ

ริกาตะวนัตก ต้องให้สตัยาบนั  UPOV (1991) รวมทงัเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์  

 ผลกระทบตอ่การยอมรับระบบทรัพย์สนิทางปัญญาตามข้อเสนอของยโุรปซงึสงูไปกวา่

ความตกลงเรืองทรัพย์สนิทางปัญญาขององค์กรการค้าโลกนนัจะมีผลกระทบดงัตอ่ไปนี 
 3.1 กรณีพันธ์ุพืช 
 การเข้าเป็นภาคีในอนสุญัญายปูอฟฉบบัปี ค.ศ. 1991   ทําให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชของ

ประเทศอาเซียนเป็นไปอยา่งเข้มงวดมากยิงขนึ เช่น8  

 - ต้องถกูบงัคบัให้คุ้มครองพนัธุ์พืชทกุชนิดโดยไม่ต้องมีการประกาศชนิดพืชคุ้มครองก่อน 

ซงึในกรณีประเทศไทยนนั การประกาศรายชือชนิดพืชทีจะคุ้มครองต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการ

                                                 
8 จาก วิสทุธิ ใบไม้, จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, วิฑรูย์ เลียนจํารูญ และบณัฑรู เศรษฐศิโรตม์ “ลงนามเพือลม่สลาย” 
,2549,  มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน  
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คุ้มครองพนัธุ์พืช และการจะประกาศรายชือพืชใดนนัต้องพิจารณาวา่เกียวข้องกบัผลกระทบตอ่คว

วามมันคงทางอาหาร การผูกขาดของบริษัทปรับปรุงพันธุ์หรือการมีทางเลือกให้กับเกษตรกร

หรือไม ่เป็นต้น 

 - ขยายระยะเวลาการคุ้มครองพนัธุ์พืช จากเดิม 15 ปีเป็น 20 ปีสําหรับพืชทวัไป และเป็น 

25 ปีสําหรับไม้ยืนต้นและองุ่น 

 - ขยายขอบเขตของสิทธิให้กว้างขึน โดยนกัปรับปรุงพนัธุ์มีสิทธิเด็ดขาดทีจะกีดกนัผู้ อืนมิ

ให้นําเอาสว่นทีใช้ในการขยายพนัธุ์ของพืชไปใช้ประโยชน์ทงัในทางพาณิชย์ และในการเพาะปลกู 

รวมทังมีสิทธิห้ามการส่งออก นําเข้า หรือเก็บรักษาส่วนทีใช้ในการขยายพันธุ์ของพืชเพือการ

จําหน่ายหรือเพือการเพาะปลกู  

 - จํากดัข้อยกเว้นในเรือง “สิทธิพิเศษของเกษตรกร” (Farmers’ exemption) ในอนัทีจะ

เก็บรักษาและแลกเปลียนเมล็ดพนัธุ์ให้แคบลง โดยภาคีสมาชิกอาจไม่ให้การรับรองสิทธิพิเศษของ

เกษตรกรก็ได้ 

 การคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์หรือบริษัทพันธุ์ พืชเช่นนี มีลกัษณะคล้ายกับสิทธิผูกขาด

ภายใต้กฎหมายสทิธิบตัรนนัเอง ผลกระทบระยะยาวทีจะเกิดขนึคือ9

 1) ผลกระทบทีมีต่อการวิจัยเรืองการปรับปรุงพนัธุ์ของภาคสาธารณะและการปรับปรุง

พนัธุ์โดยรวม

การศกึษาทีทําในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ระบบกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชสง่ผลกระทบในแง่ลบที

ชดัเจนคือทําให้ข้อมลูความรู้และเชือพนัธุ์พืชจากภาคธุรกิจเมลด็พนัธุ์ไปสูส่ถาบนัสาธารณะทีทํา

หน้าทีในการปรับปรุงพนัธุ์พืชน้อยลง ในทางกลบักนับริษัทเมลด็พนัธุ์จะได้ประโยชน์จากระบบ

กฎหมายดงักลา่วโดยทําให้ข้อมลูและความรู้ในการปรับปรุงพนัธุ์ถกูดดูเข้าไปใช้เพือผลประโยชน์

ของบรรษัทเมลด็พนัธุ์มากขนึกวา่เดมิ10  

ในกรณีประเทศไทยสงิเหลา่นีได้เกิดขนึก่อนหน้ามีระบบกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชแล้ว  โดย

บริษัทเมลด็พนัธุ์ได้วา่จ้างให้นกัปรับปรุงพนัธุ์ของรัฐด้วยเงินเดือนสงูๆเพือเข้าร่วมงานกบับริษัท แต่

แนวโน้มเชน่นีอาจรุนแรงมากขนึและอาจมีผลทําให้ระบบปรับปรุงพนัธุ์ของภาคสาธารณะต้อง

ออ่นแอลงในทีสดุ 

2)  ผลกระทบทีมีตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

                                                 
9 สว่นใหญ่ในบทวิเคราะห์นีได้จากรายงานเรือง ปัญหาและการบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 
ทีมีตอ่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย โดย องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภมิูปัญญาไทย (ปัจจบุนั
คือ มลูนิธิชีววิถี – BioThai) 
 
10 See van Wijk and Jaffé, op cit., p. 25. 
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เงือนไขพืนฐานของระบบการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมที่ต้องมีลกัษณะสมําเสมอประจําพนัธุ

 (Uniformity)และความมีเสถียรภาพ(Stability)ของสายพนัธุ์ เป็นการสง่เสริมมาตรฐานของเรือง

พนัธุ์พืชเพือตอบสนองตอ่ระบบการปลกูพืชเชิงเดียว (monoculture) ในพืนทีการเกษตรขนาดใหญ่  

 กฎเกณฑ์พืนฐานสองประการในเรืองความสมําเสมอและเสถียรภาพของสายพนัธุ์พื

กระตุ้นให้นกัปรับปรุงพนัธ์ทํางานกบัการปรับปรุงพนัธุ์ทีใช้เฉพาะเชือพนัธกุรรมชนั”หวักะทิ”เทา่นนั  

ทําให้การปรับปรุงพนัธุ์ขาดความหลากหลายของฐานพนัธกุรรม ดงังานศกึษาชินหนงึซงึทําโดย

สมาคมปรับปรุงพนัธุ์ทีใหญ่ทีสดุของโลกพบวา่ 2 ใน 3 ของเชือพนัธุ์ได้มาจากธนาคารเชือพนัธุ์ มี

เพียง 1 ใน 3 เท่านนัทีได้มาจากแปลงเกษตรกร และมีจํานวนน้อยมาก (ประมาณ 7 %) ทีได้ฐาน

พนัธกุรรมจากภายนอกจริงๆ ในขณะทีการปรับปรุงพนัธุ์พืชบางชนิดเชน่ข้าวโพดนนัยิงใช้ฐาน

พนัธกุรรมทีแคบยิงไปกวา่นีอีกด้วยซาํ11

 ข้ออ้างทีบอกวา่การสง่เสริมระบบทรัพย์สนิทางปัญญาทําให้ได้พนัธุ์พืชทีหลากหลายเป็น

สงิตรงกนัข้าม เนืองจากนกัปรับปรุงพนัธุ์จะถกูผลกัดนัให้มุง่เป้าเฉพาะการปรับปรุงพนัธุ์ทีมี

ลกัษณะสําคญัเพียงไมกี่ลกัษณะเชน่อาจเกียวข้องกบัยีนทีควบคมุลกัษณะเพียงยีนเดียวเพือทําให้

เกิดความแตกตา่งระหวา่งพนัธุ์พืชทีตนปรับปรุงกบัพนัธุ์อืนทีมีอยูแ่ตเ่ดมิเท่านนั 

 แนวโน้มเชน่นีเป็นเรืองอนัตราย เนืองจากถงึแม้เกษตรกรจะซือเมลด็พนัธุ์ยีห้อตา่งๆมาใช้

แตม่นัมีกลบัเป็นเมลด็พนัธุ์ทีเกือบเหมือนเดมิทีมีฐานพนัธุกรรมแคบๆ 

3) การผกูขาดของบรรษัทเมลด็พนัธุ์ข้ามชาต ิ

เบืองหลงัแรงผลกัดนัเรืองการคุ้มครองสทิธินกัปรับปรุงพนัธุ์คือความพยายามในการผกูขาด

เรืองพนัธุ์พืช เป้าหมายสงูสดุของบริษัทเมลด็พนัธุ์คือการบีบบงัคบัให้เกษตรกรต้องซอืเมลด็พนัธุ์

ทกุครังทีต้องการเพาะปลกู  การใช้มาตรการทางกฎหมายเพือลดทอนสทิธิเกษตรกรเช◌่นนีกําลงั
ดําเนินไปพร้อมๆกบัการใช้มาตรการอืนๆด้วย เช่น การทําสญัญากบัเกษตรกรเป็นรายๆ การใช้เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพนัธุ์เพือให้เกษตรกรใช้เมลด็พนัธุ์ได้หนเดียวเพราะไมส่ามารถเก็บไปทําพนัธุ์ตอ่ได้  เป็นต้น 

อนัทีจริงการขยายตลาดของภาคเอกชนไมใ่ช่เรืองเลวร้ายอะไรนกั หากแตว่า่การเข้ามา

ครอบครองการผลติเมลด็พนัธุ์ทีผลติโดยภาคสาธารณะและการแทนทีเมลด็พนัธุ์ทีเกษตรกรเก็บ

เอาไว้ใช้เองเป็นเรืองทีควรตระหนกัเพราะจะทําให้การผกูขาดดําเนินไปอยา่งรุนแรงยิงขนึ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิภาคเอกชนทีกลา่วถงึนนัหาได้เป็นบริษัทท้องถินไมแ่ตเ่ป็นบรรษัทข้ามชาตด้ิาน

เมลด็พนัธุ์และเคมีเกษตรของโลก 

4) การทําลายหลกัการแบง่ปันผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ 

                                                 
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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 ภายใต้อนสุญัญาความหลากหลายทางชีวภาพซงึแทบทกุประเทศในอาเซียนเป็นภาคีอยู่

ด้วยนนั ได้กําหนดให้แต่ละประเทศมีอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ และการนําพนัธุกรรมไปใช้

ประโยชน์นนัต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า (Prior Informed Consent) และต้องแบง่ปันผลประโยชน์

อยา่งเท่าเทียมและยตุธิรรม (Equitable Benefit Sharing)  

 ในประเทศไทยนัน หลกัการของเรืองนีได้ถูกนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบรรจุอยู่ใน

กฎหมายคุ้ มครองพันธุ์ พืช โดยทีการให้การคุ้ มครองพันธุ์ พืชใหม่นันต้องระบุทีมาของฐาน

พนัธุกรรมทีใช้ และต้องแบง่ปันผลประโยชน์ให้รัฐและชมุชนตามทีกฎหมายบญัญตั ิ 

 การลงนามในความตกลงการค้ายโุรป-อาเซียน เป็นการยอมรับระบบกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาของอุตสาหกรรมและทําลายหรือทําให้หลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในการ

คุ้มครองสทิธิเกษตรกร ชมุชน และอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพออ่นแอลง 

 3.2 กรณีการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรในสิงมีชีวิต 

 ปริมาณการจดสิทธิบตัรในประเทศอตุสาหกรรมต่าง ๆ ทงับริษัทและสถาบนัในยโุรปและ

สหรัฐนันมีเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มเพิมขึนเรือย ๆ ดังนันหากประเทศไทยเปิดให้มีการ

คุ้มครองสิทธิบตัรในพืช และสตัว์ บริษัทจากประเทศเหล่านี โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ก็

                                                

จะหลงัไหล

เข้ามาจดสทิธิบตัรพืช และสตัว์ในประเทศไทยกนัอยา่งมากมาย 

 เจษฎ์ โทณะวณิก 12 ได้สรุปผลกระทบจากการขยายสิทธิบัตรครอบคลุมถึงสิงมีชีวิต

โดยเฉพาะอยา่งยิงในพืช และสตัว์วา่ จะเกิดผลกระทบหลายประการ คือ  

 1) การอนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรในสิงมีชีวิต โดยเฉพาะพืช และสัตว์จะทําให้ฐาน

ทรัพยากรพนัธุกรรมเหลา่นีไปตกอยูใ่นมือของเอกชน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาตเิป็นสว่นใหญ่ 

 2) นกัปรับปรุงพนัธุ์พืช และสตัว์จะสญูเสียศกัยภาพในการเข้าถึงฐานพนัธุกรรม เนืองจาก

ความเป็นเจ้าของในพนัธุกรรมอยูก่บัภาคเอกชน 

 3) งานวิจยัของภาครัฐอาจจะเป็นไปเพือตอบสนองความต้องการของเจ้าของสิทธิบตัร

มากกวา่เพือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 

 4) นกัปรับปรุงพนัธุ์พืช และสตัว์ รวมถึงเกษตรกรหวัก้าวหน้าทีสามารถปรับปรุงพนัธุ์เอง

ได้ในระดบัหนงึ จะสญูเสียความสามารถในการแขง่ขนั เนืองจากถกูกีดกนัโดยระบบสทิธิบตัร 

 
12  .เจษฎ์ โทณะวณิก การศกึษาผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีในประเดน็สิทธิบตัรสงิมีชีวิต 
โครงการหน่วยจดัการความรู้ด้านการค้าและสงิแวดล้อมในสถานการณ์สากล สนบัสนนุโดย สํานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) สงิหาคม 2549 
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 5)  ระบบการเกษตรทงัหมดอาจจะถกูผกูขาดโดยกลุ่มบริษัททีเป็นเจ้าของสิทธิบตัรมาก

ทีสดุ ซงึโดยทวัไปน่าจะเป็นกลุม่บริษัทข้ามชาต ิ 

 

 3.3 Budapest Treaty13

 สนธิสญัญานีเป็นสนธิสญัญาทีเกียวข้องกบัการจดสทิธิบตัรจลุนิทรีย์ซงึถือวา่เป็น

ทรัพยากรชีวภาพทีสําคญัยงิโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนชืนซงึมีความหลากหลายและอดุม

สมบรูณ์ของจลุนิทรีย์มากกวา่ภมูิภาคอืนๆของโลก 

  ทรัพยากรจลุนิทรีย์นนัมีความสําคญัอยา่งมาก ทงัในระดบัการใช้ประโยชน์ทวัไปของ

ประชาชน  ศกัยภาพทางเศรษฐกิจในการนําจลุนิทรีย์ทีมีอยูใ่นประเทศไทยมาใช้ประโยชน์

นนั อาจคํานวณจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผลติภณัฑ์ทีได้จากจลุนิทรีย์ในระดบัโลกมาเป็นฐาน

ในการคํานวณ โดยเปรียบเทียบกบัตวัเลขสดัสว่นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เมือเปรียบเทียบกบัความหลากหลายทางชีวภาพทีมีอยูใ่นโลก โดยวิธีนีประมาณการได้อยา่ง

คร่าวๆวา่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของผลติภณัฑ์จากจลุนิทรีย์นนั จะมีมลูคา่สงูถงึ 1.6 – 6 แสนล้าน

บาท/ปี 14

 

 สนธิสญัญาบดูาเปสต์ เป็นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศทีผลกัดนัโดยประเทศอตุสาหกรรม

เพือต้องการสร้างกระบวนการขอรับสิทธิบตัรทีเอืออํานวยต่อการจดสิทธิบตัรจุลินทรีย์ในระดบั

ระหว่างประเทศ ทังนีเนืองจากการประดิษฐ์ทีเกียวข้องกับจุลชีพเพือสร้างจุลชีพทีมีความใหม่

แตกต่างไปจากสิงทีมีอยู่เดิมนนั ไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูของนวตักรรมได้อย่างชดัเจนหรือแทบ

เป็นไปไมไ่ด้เลยหากเปรียบเทียบกบัการประดษิฐ์ทางอตุสาหกรรมอืนๆ 

  ประเทศทีประสงค์จะให้การคุ้มครองสิทธิบัตรในจุลชีพจึงต้องสร้างระบบการรับฝาก

สารชีวภาพขึน เพือเป็นส่วนหนึงของการเปิดเผยข้อมลูเกียวกับการประดิษฐ์ได้อย่างเพียงพอซึง

เป็นหลกัพืนฐานของการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตัร สนธิสญัญานีได้สร้างระบบรับฝาก

ระหวา่งประเทศทีเรียกวา่ “องค์กรรับฝาก(สารชีวภาพ)ระหวา่งประเทศ (International Depositary 

Authority - IDA) “ ขนึ โดยประเทศทีลงนามเป็นภาคีในสนธิสญัญานีสามารถฝากจลุชีพทีประสงค์

                                                 
13 ริงชยั ตนัสกลุ  และวิฑรูย์ เลียนจํารูญ( 2553)  โครงการ การเข้าเป็นภาคีสนธิสญัญาบดูาเปสต์ภายใต้บริบท
ของอนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอีย-ูอาเซียน ชดุ
โครงการพฒันาความรู้และยทุธศาสตร์ความตกลงพหภุาคีด้านสงิแวดล้อม   สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.) 
14 สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เอกสารข้อเสนอแนะตอ่รัฐบาลเรืองความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจ
ไทย-ญีปุ่ น 2550 
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จะขอสิทธิบตัรไว้ทีองค์กรรับฝากใดก็ได้เพียงแห่งเดียว  ก็สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบตัรได้

ในทกุประเทศทีเป็นสมาชิก ปัจจบุนัมีประเทศต่างๆเป็นสมาชิกบูดาเปสต์แล้ว 72 ประเทศ และมี

จํานวน IDA  37 แห่ง อยู่ในประเทศต่างๆ 20 ประเทศทัวโลก โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ

อตุสาหกรรม  

 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป(EU)  มีข้อเรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจาต้องเข้าเป็นภาคีใน

สนธิสญัญาบดูาเปสต์ เพือผลประโยชน์ของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศดงักลา่วซงึมี

ความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีสงูกวา่ 

 การเป็นภาคีในสนธิสญัญานีอาจให้ประโยชน์แก่นกัวิจยัหรือบริษัทไทยทีมีศกัยภาพในการ

นํา เทคโนโลยีและผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศซึงมีอยู่น้อยมากๆ 

ในขณะทีผลกระทบของการเข้าเป็นภาคีนนัสงูกวา่ประโยชน์ทีได้รับ เนืองจาก 

1) การเข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญาบูดาเปสต์ปิดช่องทางในการออกกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองทรัพยากรจุลินทรีย์ของประเทศในอนาคต เพราะข้อกําหนดใน

มาตรา 3 (2) ของสนธิสญัญานนั เป็นอปุสรรคหากประเทศไทยเรียกร้องให้ผู้ ยืนขอสิทธิบตัรจลุชีพ

ต้องยืนเอกสารแสดงทีมาของทรัพยากรชีวภาพซึงเป็นขันตอนสําคัญของหลักการเข้าถึงและ

แบง่ปันผลประโยชน์ภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

2) ปัญหาจากการทีสนธิสญัญาไม่ได้กําหนดขอบเขตของคําว่า “จลุชีพ” ซงึอาจทํา

ให้แนวทางปฏิบัติและนโยบายการคุ้ มครองสิทธิบัตรของประเทศขยายไปถึงยอมรับการจด

สทิธิบตัรในสงิมีชีวิต  รวมถึงความไมเ่ท่าเทียมทีผู้ ทีได้ประโยชน์จากกลไกนีคือบริษัทขนาดใหญ่ใน

ประเทศอตุสาหกรรมทีสามารถจดสิทธิบตัรจลุชีพได้โดยง่าย แต่นกัวิจยัไทยซงึมีสดัส่วนการได้รับ

ความคุ้มครองสิทธิบตัรน้อยกว่ามากนนั ต้องประสบปัญหากบัการเข้าถึงตวัอย่างจลุชีพได้ยากขึน 

ซงึจะมีผลกระทบตอ่การวิจยัและพฒันาของประเทศในสาขานีในระยะยาว 

 การเข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญานีโดยทีประเทศไทยขาดความพร้อมในการพฒันา

เทคโนโลยีชีวภาพจะสร้างผลกระทบให้เกิดขนึ ทงันียงัไมน่บัผลกระทบด้านอืนๆ เชน่  การละเมิด

สทิธิของเกษตรกร และความเชือพืนฐานทีวา่สงิมีชีวิตทกุชนิดนนัเป็นสว่นหนงึของระบบชีวิตซงึไม่

อาจให้ผู้ใดถือสทิธิผกูขาดได้ 
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