
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี  

 

เร่ือง ถา้ไม่คืนความสุขให้ประชาชน ก็อยา่ส่งความทุกขด์ว้ยการเขา้ร่วม CPTPP 

  

ในโอกาสช่วงส้ินปีท่ีประชาชนควรไดพ้กัผอ่นและมีความสุขส่งทา้ยปี รัฐบาลกลบัหักหลงัประชาชน พิจารณานาํความตก

ลงท่ีครอบคลุมและกา้วหนา้สาํหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก(CPTPP) ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเขา้ร่วม 

เครือข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP  ในฐานะตวัแทนกว่า 400,000 เสียงจากประชาชน ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พล

เอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา ยติุการเดินหนา้พิจารณาการเขา้ร่วมความตกลง CPTPP รับฟังเสียงของประชาชนท่ีคดัคา้นมานาน

ร่วมสองปี และตอ้งยกเลิกการดึงดนัปลุกผ ีCPTPP ริดรอนสิทธิของประชาชนและตอกย ํ้าความเหล่ือมลํ้าในประเทศน้ีเสียที  

  

เครือข่าย #NoCPTPP ตอ้งการเห็นการตดัสินใจของรัฐบาลท่ีเห็นผลประโยชน์ของประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ของ

กลุ่มบรรษทัอุตสาหกรรมเพียงหยบิมือ ซ่ึงจะทาํลายความมัน่คงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 

ตลอดจนการเขา้ถึงยา การสาธารณสุขและระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศ อนัเป็นผลจากการครอบงาํของบริษทั

ยกัษใ์หญ่ของไทยและบรรษทัขา้มชาติยกัษใ์หญ่ของโลก ดงัขอ้กงัวลดงัต่อไปน้ี  

  

ประการแรก – การเขา้ร่วมเป็นภาคี CPTPP คือการยอมรับขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหลายฉบบั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคุม้ครองพนัธุพื์ชใหม่ หรือ UPOV 1991 ซ่ึงเป็นอนุสัญญาท่ีเอ้ือผลประโยชน์

ให้กบัอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนรวมถึง 

  

(1) ตอ้งแกพ้.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยตดัหลกัการขออนุญาตเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เปิดทางให้โจร

สลดัชีวภาพเขา้มาใชป้ระโยชน์จากพนัธุ์พืชของทอ้งถ่ิน 

 

(2) ตดัสิทธิพ้ืนฐานของเกษตรกรในการเก็บพนัธุ์พืชไปปลูกต่อในฤดูกาลถดัไป เพียงแค่เก็บเมล็ดพนัธุ์เพ่ือไปปลูกต่อกอ็าจ

มีโทษอาญาจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท 

  

(3) ขยายอาํนาจการผกูขาดพนัธุ์พืชใหม่ให้รวมไปถึงผลผลิตหรือผลิตภณัฑแ์ปรรูปซ่ึงผลกระทบน้ีจะรวมไปถึงผลิตภณัฑย์า

ท่ีแปรรูปจากพืชสมุนไพรดว้ย 

  

(4) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณธญัญาหารเพราะอาหารท่ีผลิตไดม้าจากการเกษตรกรรมเชิงเด่ียวและ

การผกูขาดของบริษทั นาํไปสู่ความล่มสลายของวถีิการปรับปรุงพนัธุ์และอาชีพนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชรายยอ่ย รวมถึงวิถีชีวิต

และวฒันธรรมการเกษตรเดิมของไทยท่ีส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

(5) เมล็ดพนัธุ์ในประเทศไทยท่ีเราปลูกอยูอ่าจมีราคาสูงข้ึน 2-6 เท่า ซ่ึงจะส่งผลให้อาหารแพงข้ึนเน่ืองจากตน้ทุนในการ

ปลูกสูงข้ึน จากรายงานการศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเม่ือปี 2556 พบว่า ใน

ระยะยาวหากเกษตรกรตอ้งซ้ือเมล็ดพนัธุ์พืชใหม่จากบริษทัเมล็ดพนัธุ์ทั้งหมด ราคาเมล็ดพนัธุ์ท่ีเกษตรกรจะตอ้งซ้ือสูงข้ึน



ประมาณ 2-6 เท่าหรือคิดเป็นมูลค่าเพ่ิมข้ึนจาก 28,538 ลา้นบาท เป็น 80,721 – 142,932 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 52,183 – 

114,394 ลา้นบาท/ปี   

  

ประการท่ีสอง – CPTPP จะทาํให้ประเทศไทยตอ้งยอมรับการนาํเขา้สินคา้ท่ีปรับสภาพเป็นของใหม่ หรือ remanufactured 

goods โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย ์และขยะพลาสติกและอิเลก็ทรอนิคส์ โดยท่ีประเทศไทยยงัไม่มี

มาตรการพิกดัศุลกากรท่ีแยกประเภทสินคา้เหล่าน้ีไดอ้ยา่งแม่นยาํชดัเจน  ไม่มีหน่วยราชการหรือหน่วยตรวจสอบท่ีมีขีด

ความสามารถในการตรวจสอบรับรอง  และขาดรายละเอียดในเชิงขอ้กาํหนดของการจดัการของเสีย/ของหมดอายเุม่ือสินคา้

เหล่าน้ีหมดอายไุป ทาํให้เกิดความกงัวลว่าจะเป็นช่องทางให้เป็นการนาํเขา้ขยะทางการแพทย ์ขยะพลาสติก และขยะ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ซ่ึงจะยิง่ซํ้ าเติมปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพจากขยะอิเล็กทรอนิกและขยะสารพิษ ท่ีประเทศไทยเผชิญ

อยูใ่ห้หนกัหน่วงข้ึนไปอีก น่ีคือการสวนทางกบัเป้าประสงคท่ี์ 12.4 ของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื SDG 12 ท่ีตอ้งการให้มี

การกาํจดัขยะอนัตราย ขยะติดเช้ือและกากอุตสาหกรรมให้ถูกตอ้ง  

  

ประการท่ีสาม – CPTPP ยงัมีบทว่าดว้ยการลงทุน ท่ีเปิดโอกาสให้นกัลงทุนต่างชาติท่ีเป็นเอกชนฟ้องร้องรัฐบาล ถา้รัฐบาล

ออกหรือบงัคบัใชก้ฎหมายหรือนโยบายใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของนกัลงทุนต่างชาติ แมว้่าจะเป็นไปเพ่ือ

คุม้ครองประโยชน์ของประชาชน โดยฟ้องร้องกลไกระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS) ท่ีมีคณะ

อนุญาโตตุลาการนอกประเทศทาํหนา้ท่ีตดัสิน  ทั้งน้ี นิยามการคุม้ครองการลงทุนใน CPTPP กินความกวา้งขวาง ซ่ึงรวมถึง 

portfolio ของนกัลงทุนต่างชาติท่ีจะเป็นเพียง  pre-establishment ทั้งท่ียงัหรือไม่ไดม้าลงทุนจริง ๆ ในประเทศไทย   ซ่ึง

ประเทศไทยไม่เคยมีการคุม้ครองการลงทุนเช่นน้ีมาก่อน  การคุม้ครองการลงทุนและการระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐและ

เอกชนใน CPTPP จะส่งผลให้รัฐบาลตอ้งระงบัการออกหรือบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประชาชน และชดเชย

ค่าเสียหายจาํนวนมหาศาลใหก้บันกัลงทุนต่างชาติท่ีเป็นเอกชน โดยใชเ้งินภาษีของประชาชนจ่าย   ยิง่ไปกว่านั้น ยงัจะ

ก่อให้เกิดสภาวะหวาดกลวัหรือ Chilling effect ทาํให้รัฐบาลไม่กลา้ท่ีจะออกหรือบงัคบัใชก้ฎหมายใด ๆ เพ่ือคุม้ครอง

ประโยชน์ของประชาชนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การเขา้ถึงยา และการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพราะกลวัจะถูกฟ้องโดยนกั

ลงทุนต่างชาติท่ีเป็นเอกชน รวมทั้งอาจทาํให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายและนโยบายท่ีส่งผลอยา่งไม่เป็นธรรมต่อคนใน

ประเทศได ้และอาจขดัต่อมาตรการควบคุมยาสูบตามกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก ท่ี

ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ซ่ึงน่ีสวนทางกบัเป้าประสงคท่ี์ 10.3 ท่ีมุ่งลดผลกระทบท่ีไม่เป็นธรรมจากนโยบายและกฎหมาย 

ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื-SDG 10 ท่ีว่าดว้ยการลดความเหล่ือมลํ้า  

  

ประการสุดทา้ย – ขอ้บทใน CPTPP ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สินคา้ท่ี

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ การคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อระบบสุขภาพและการสาธารณสุข

ของประเทศไทย เน่ืองจากจะทาํให้ยารักษาโรคแพงข้ึนอยา่งมหาศาล จากงานวจิยัการประเมินผลกระทบของ CPTPP 

ช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทยจะมีค่าใชจ่้ายดา้นยาเพ่ิมข้ึนเกือบ 400,000 ลา้นบาท เพราะประเทศตอ้งพ่ึงพายานาํเขา้และมี

สิทธิบตัรเพ่ิมข้ึนจาก 71% ในปัจจุบนั เป็น 89% และอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศจะมีส่วนแบ่งตลาดลดลงมากกว่า 

100,000 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายดา้นยาของประเทศท่ีสูงข้ึนยอ่มส่งผลต่อระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติทั้งสามระบบอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ เฉพาะระบบบตัรทองเพียงระบบเดียว งบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นยาคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของ

งบประมาณระบบบตัรทองทั้งหมด  ส่ิงเหล่าน้ีคือผลกระทบต่องบประมาณค่ายาเท่านั้น  CPTPP ยงัจะก่อให้เกิดปัญหาท่ี

รัฐบาลจะไม่สามารถกาํหนดและบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือส่งเสริมการเขา้ยา เช่น มาตรการใชสิ้ทธิโดยรัฐ และมาตรการป้อง



ปรามการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยา่งเหลา้และบุหร่ีดว้ย รวมไปถึงการจาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภคในเร่ืองความ

ปลอดภยัของสินคา้ เช่น เคร่ืองสาํอาง สินคา้ท่ีซ้ือขายผา่นระบบออนไลน์ สินคา้ท่ีมีส่วนผสมหรือปนเป้ือนส่ิงท่ีผา่นการตดั

ต่อพนัธุกรรมหรือ GMO ฯลฯ   ในเร่ืองการเขา้ยา ขอ้บทใน CPTPP ขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของปฏิญญาโดฮาว่าดว้ยความตก

ลงทริปส์และการสาธารณสุข และสวนทางกบับริบทของโลกในปัจจุบนั ท่ีกาํลงัเผชิญกบัวิกฤตการระบาดของโควิด 19 ท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงการเขา้ไม่ถึงยาและวคัซีน เพราะการผกูขาดดว้ยระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา  ทั้งหมดน้ีลว้นส่งผลกระทบ

ต่อเป้าประสงคท่ี์ 1.4 ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน-SDG 1 ท่ีมุ่งเพ่ิมการเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของคนยากจน 

เป้าประสงคท่ี์ 3.b ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื-SDG 3 ท่ีมุ่งเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงวคัซีนและยารักษาโรคอีก

ดว้ย  

  

ขอ้เสียในแต่ละประการนั้น ไม่ใช่ความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย เครือข่าย #NoCPTPP เห็นว่า นายกรัฐ

มนตรืและคณะ ควรมุ่งมัน่ดูแลตวามเป็นอยูข่องประชาชนบนพ้ืนฐานของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลก (SDGs) โดย

ท่ีไม่นาํพาประเทศสู่การครอบงาํทางเศรษฐกิจโดยบรรษทัอาหารยกัษใ์หญ่และทอดท้ิงเกษตรกร ผูผ้ลิตรายยอ่ย และ

ประชาชนไวเ้บ้ืองหลงั ดงัท่ีไดป้ระกาศต่อประชาชนไทยและประชาคมโลกไว ้ 

  

เครือข่าย #NoCPTPP ในฐานะตวัแทนกว่า 400,000 เสียงจากประชาชน ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียติุการพิจารณานาํ 

CPTPP เขา้มติคณะรัฐมนตรี และยติุการเขา้ร่วมความตกลง CPTPP อยา่งถาวรในทนัทีเพ่ือเป็นของขวญัส่งทา้ยปีให้กบั

ประชาชน  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

FTA Watch  

มูลนิธิชีววิถี  

กรีนพีซ ประเทศไทย  

Change.org 

มูลนิธิเขา้ถึงเอดส์  

เครือข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ประเทศไทย 

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค 

มูลนิธิเกษตรกรรมย ัง่ยนื (ประเทศไทย)  

กลุ่มศึกษาปัญหายา 

ศูนยว์ิชาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา 

มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา 

มูลนิธิศูนยคุ์ม้ครองสิทธิดา้นเอดส์ 

มูลนิธิบูรณะนิเวศ 

มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค 

มูลนิธิสุขภาพไทย 

เครือข่ายเฝ้าระวงัธุรกิจสุรา  

เครือข่ายงดเหลา้ 



TUNONICOTINE 

โครงการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะดา้นทรัพยากรแร่ 

กลุ่มนิเวศวฒันธรรมศึกษา 

เครือข่ายประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของแร่ 

กลุ่มคนรักษบ์า้นเกิดบาํเหน็จณรงค ์(คดัคา้นเหมืองโปแตชและโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ชยัภูมิ) 

กลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิด 6 หมู่บา้น (คดัคา้นเหมืองทองคาํ ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย) 

กลุ่มรักษอ์าํเภอวานรนิวาส (คดัคา้นการขุดเจาะสาํรวจแร่โปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร) 

กลุ่มรักษน์ํ้ าซบัคาํป่าหลาย (คดัคา้นการขอประทานบตัรทาํเหมืองหินทราย ต.คาํป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร) 

กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจนัได (คดัคา้นการทาํเหมืองหิน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัลาํภู) 

กลุ่มรักษบ์า้นแหง (คดัคา้นการขอประทานบตัรทาํเหมืองถ่านหินลิกไนต ์ต.บา้นแหง อ.งาว จ.ลาํปาง) 

กลุ่มรักษล์าํคอหงษ ์(คดัคา้นการขอประทานบตัรทาํเหมืองโปแตช อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา) 

กลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ (คดัคา้นการขอประทานบตัรทาํเหมืองทรายแกว้ ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์) 

สมาคมพิทกัษสิ์ทธิชุมชนเขาคูหา (คดัคา้นการทาํเหมืองหินปูน ต.คูหาใต ้อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) 

สมชัชาคนจน 

เครือข่าย People Go Network 

คณะรณรงคเ์พ่ือรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน (ครช.) 

มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม (EnLAW) 

เครือข่ายบริการเพ่ือความเท่าเทียมและเป็นธรรม We Fair 

เครือข่ายประชาชนเพ่ือรัฐสวสัดิการ (WWN) 

 

 


