จดหมายเปิ ดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี
เรื่ อง ถ้าไม่คืนความสุ ขให้ประชาชน ก็อย่าส่ งความทุกข์ดว้ ยการเข้าร่ วม CPTPP
ในโอกาสช่วงสิ้ นปี ที่ประชาชนควรได้พกั ผ่อนและมีความสุ ขส่ งท้ายปี รัฐบาลกลับหักหลังประชาชน พิจารณานําความตก
ลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสําหรับหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP) ให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบเข้าร่ วม
เครื อข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP ในฐานะตัวแทนกว่า 400,000 เสี ยงจากประชาชน ขอเรี ยกร้องให้นายกรัฐมนตรี พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุติการเดินหน้าพิจารณาการเข้าร่ วมความตกลง CPTPP รับฟังเสี ยงของประชาชนที่คดั ค้านมานาน
ร่ วมสองปี และต้องยกเลิกการดึงดันปลุกผี CPTPP ริ ดรอนสิ ทธิของประชาชนและตอกยํ้าความเหลื่อมลํ้าในประเทศนี้เสี ยที
เครื อข่าย #NoCPTPP ต้องการเห็นการตัดสิ นใจของรัฐบาลที่เห็นผลประโยชน์ของประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ของ
กลุ่มบรรษัทอุตสาหกรรมเพียงหยิบมือ ซึ่งจะทําลายความมัน่ คงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
ตลอดจนการเข้าถึงยา การสาธารณสุ ขและระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ อันเป็ นผลจากการครอบงําของบริ ษทั
ยักษ์ใหญ่ของไทยและบรรษัทข้ามชาติยกั ษ์ใหญ่ของโลก ดังข้อกังวลดังต่อไปนี้
ประการแรก – การเข้าร่ วมเป็ นภาคี CPTPP คือการยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุม้ ครองพันธุพ์ ืชใหม่ หรื อ UPOV 1991 ซึ่งเป็ นอนุสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กบั อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมถึง
(1) ต้องแก้พ.ร.บ.คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยตัดหลักการขออนุญาตเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เปิ ดทางให้โจร
สลัดชีวภาพเข้ามาใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชของท้องถิ่น
(2) ตัดสิ ทธิพ้นื ฐานของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อในฤดูกาลถัดไป เพียงแค่เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกต่อก็อาจ
มีโทษอาญาจําคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
(3) ขยายอํานาจการผูกขาดพันธุ์พืชใหม่ให้รวมไปถึงผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปซึ่งผลกระทบนี้จะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยา
ที่แปรรู ปจากพืชสมุนไพรด้วย
(4) สู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณธัญญาหารเพราะอาหารที่ผลิตได้มาจากการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและ
การผูกขาดของบริ ษทั นําไปสู่ ความล่มสลายของวิถีการปรับปรุ งพันธุ์และอาชีพนักปรับปรุ งพันธุ์พืชรายย่อย รวมถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการเกษตรเดิมของไทยที่ส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ
(5) เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยที่เราปลูกอยูอ่ าจมีราคาสู งขึ้น 2-6 เท่า ซึ่งจะส่ งผลให้อาหารแพงขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการ
ปลูกสู งขึ้น จากรายงานการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติเมือ่ ปี 2556 พบว่า ใน
ระยะยาวหากเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชใหม่จากบริ ษทั เมล็ดพันธุ์ท้งั หมด ราคาเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรจะต้องซื้อสู งขึ้น

ประมาณ 2-6 เท่าหรื อคิดเป็ นมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 28,538 ล้านบาท เป็ น 80,721 – 142,932 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 52,183 –
114,394 ล้านบาท/ปี
ประการที่สอง – CPTPP จะทําให้ประเทศไทยต้องยอมรับการนําเข้าสิ นค้าที่ปรับสภาพเป็ นของใหม่ หรื อ remanufactured
goods โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ และขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิคส์ โดยที่ประเทศไทยยังไม่มี
มาตรการพิกดั ศุลกากรที่แยกประเภทสิ นค้าเหล่านี้ได้อย่างแม่นยําชัดเจน ไม่มีหน่วยราชการหรื อหน่วยตรวจสอบที่มีขีด
ความสามารถในการตรวจสอบรับรอง และขาดรายละเอียดในเชิงข้อกําหนดของการจัดการของเสี ย/ของหมดอายุเมื่อสิ นค้า
เหล่านี้หมดอายุไป ทําให้เกิดความกังวลว่าจะเป็ นช่องทางให้เป็ นการนําเข้าขยะทางการแพทย์ ขยะพลาสติก และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งจะยิง่ ซํ้าเติมปัญหาสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพจากขยะอิเล็กทรอนิกและขยะสารพิษ ที่ประเทศไทยเผชิญ
อยูใ่ ห้หนักหน่วงขึ้นไปอีก นี่คือการสวนทางกับเป้าประสงค์ที่ 12.4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน SDG 12 ที่ตอ้ งการให้มี
การกําจัดขยะอันตราย ขยะติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง
ประการที่สาม – CPTPP ยังมีบทว่าด้วยการลงทุน ที่เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติที่เป็ นเอกชนฟ้องร้องรัฐบาล ถ้ารัฐบาล
ออกหรื อบังคับใช้กฎหมายหรื อนโยบายใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของนักลงทุนต่างชาติ แม้ว่าจะเป็ นไปเพื่อ
คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชน โดยฟ้องร้องกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS) ที่มีคณะ
อนุญาโตตุลาการนอกประเทศทําหน้าที่ตดั สิ น ทั้งนี้ นิยามการคุม้ ครองการลงทุนใน CPTPP กินความกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง
portfolio ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเป็ นเพียง pre-establishment ทั้งที่ยงั หรื อไม่ได้มาลงทุนจริ ง ๆ ในประเทศไทย ซึ่ง
ประเทศไทยไม่เคยมีการคุม้ ครองการลงทุนเช่นนี้มาก่อน การคุม้ ครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและ
เอกชนใน CPTPP จะส่ งผลให้รัฐบาลต้องระงับการออกหรื อบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน และชดเชย
ค่าเสี ยหายจํานวนมหาศาลให้กบั นักลงทุนต่างชาติที่เป็ นเอกชน โดยใช้เงินภาษีของประชาชนจ่าย ยิง่ ไปกว่านั้น ยังจะ
ก่อให้เกิดสภาวะหวาดกลัวหรื อ Chilling effect ทําให้รัฐบาลไม่กล้าที่จะออกหรื อบังคับใช้กฎหมายใด ๆ เพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ การเข้าถึงยา และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพราะกลัวจะถูกฟ้องโดยนัก
ลงทุนต่างชาติท่เี ป็ นเอกชน รวมทั้งอาจทําให้ไม่สามารถปรับปรุ งกฎหมายและนโยบายที่ส่งผลอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคนใน
ประเทศได้ และอาจขัดต่อมาตรการควบคุมยาสู บตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก ที่
ประเทศไทยเป็ นรัฐภาคี ซึ่งนี่สวนทางกับเป้าประสงค์ที่ 10.3 ที่มุ่งลดผลกระทบที่ไม่เป็ นธรรมจากนโยบายและกฎหมาย
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน-SDG 10 ที่ว่าด้วยการลดความเหลื่อมลํ้า
ประการสุ ดท้าย – ข้อบทใน CPTPP ที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สิ นค้าที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ การคุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อระบบสุ ขภาพและการสาธารณสุ ข
ของประเทศไทย เนื่องจากจะทําให้ยารักษาโรคแพงขึ้นอย่างมหาศาล จากงานวิจยั การประเมินผลกระทบของ CPTPP
ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นเกือบ 400,000 ล้านบาท เพราะประเทศต้องพึ่งพายานําเข้าและมี
สิ ทธิบตั รเพิ่มขึ้นจาก 71% ในปัจจุบนั เป็ น 89% และอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศจะมีส่วนแบ่งตลาดลดลงมากกว่า
100,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศทีส่ ู งขึ้นย่อมส่ งผลต่อระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติท้งั สามระบบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เฉพาะระบบบัตรทองเพียงระบบเดียว งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 50% ของ
งบประมาณระบบบัตรทองทั้งหมด สิ่ งเหล่านี้คือผลกระทบต่องบประมาณค่ายาเท่านั้น CPTPP ยังจะก่อให้เกิดปัญหาที่
รัฐบาลจะไม่สามารถกําหนดและบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่ งเสริ มการเข้ายา เช่น มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐ และมาตรการป้อง

ปรามการบริ โภคสิ นค้าทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอย่างเหล้าและบุหรี่ ดว้ ย รวมไปถึงการจํากัดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องความ
ปลอดภัยของสิ นค้า เช่น เครื่ องสําอาง สิ นค้าที่ซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์ สิ นค้าที่มีส่วนผสมหรื อปนเปื้ อนสิ่ งที่ผา่ นการตัด
ต่อพันธุกรรมหรื อ GMO ฯลฯ ในเรื่ องการเข้ายา ข้อบทใน CPTPP ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตก
ลงทริ ปส์และการสาธารณสุ ข และสวนทางกับบริ บทของโลกในปัจจุบนั ที่กาํ ลังเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโควิด 19 ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไม่ถึงยาและวัคซีน เพราะการผูกขาดด้วยระบบทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมดนี้ลว้ นส่งผลกระทบ
ต่อเป้าประสงค์ที่ 1.4 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน-SDG 1 ที่ม่งุ เพิ่มการเข้าถึงบริ การพื้นฐานของคนยากจน
เป้าประสงค์ที่ 3.b ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน-SDG 3 ที่มุ่งเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคอีก
ด้วย
ข้อเสี ยในแต่ละประการนั้น ไม่ใช่ความสุ ขของประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศไทย เครื อข่าย #NoCPTPP เห็นว่า นายกรัฐ
มนตรื และคณะ ควรมุ่งมัน่ ดูแลตวามเป็ นอยูข่ องประชาชนบนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนของโลก (SDGs) โดย
ที่ไม่นาํ พาประเทศสู่ การครอบงําทางเศรษฐกิจโดยบรรษัทอาหารยักษ์ใหญ่และทอดทิ้งเกษตรกร ผูผ้ ลิตรายย่อย และ
ประชาชนไว้เบื้องหลัง ดังที่ได้ประกาศต่อประชาชนไทยและประชาคมโลกไว้
เครื อข่าย #NoCPTPP ในฐานะตัวแทนกว่า 400,000 เสี ยงจากประชาชน ขอเรี ยกร้องให้นายกรัฐมนตรี ยตุ ิการพิจารณานํา
CPTPP เข้ามติคณะรัฐมนตรี และยุติการเข้าร่ วมความตกลง CPTPP อย่างถาวรในทันทีเพื่อเป็ นของขวัญส่ งท้ายปี ให้กบั
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FTA Watch
มูลนิธิชีววิถี
กรี นพีซ ประเทศไทย
Change.org
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค
มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
กลุ่มศึกษาปัญหายา
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา
มูลนิธิศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิดา้ นเอดส์
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค
มูลนิธิสุขภาพไทย
เครื อข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุ รา
เครื อข่ายงดเหล้า

TUNONICOTINE
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
เครื อข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่
กลุ่มคนรักษ์บา้ นเกิดบําเหน็จณรงค์ (คัดค้านเหมืองโปแตชและโรงไฟฟ้าถ่านหิ น จ.ชัยภูม)ิ
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด 6 หมู่บา้ น (คัดค้านเหมืองทองคํา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย)
กลุ่มรักษ์อาํ เภอวานรนิวาส (คัดค้านการขุดเจาะสํารวจแร่ โปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
กลุ่มรักษ์น้ าํ ซับคําป่ าหลาย (คัดค้านการขอประทานบัตรทําเหมืองหิ นทราย ต.คําป่ าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร)
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได (คัดค้านการทําเหมืองหิ น ต.ดงมะไฟ อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู)
กลุ่มรักษ์บา้ นแหง (คัดค้านการขอประทานบัตรทําเหมืองถ่านหิ นลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลําปาง)
กลุ่มรักษ์ลาํ คอหงษ์ (คัดค้านการขอประทานบัตรทําเหมืองโปแตช อ.โนนสู ง จ.นครราชสี มา)
กลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ (คัดค้านการขอประทานบัตรทําเหมืองทรายแก้ว ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสิ นธุ์)
สมาคมพิทกั ษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา (คัดค้านการทําเหมืองหิ นปูน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)
สมัชชาคนจน
เครื อข่าย People Go Network
คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
มูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม (EnLAW)
เครื อข่ายบริ การเพื่อความเท่าเทียมและเป็ นธรรม We Fair
เครื อข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (WWN)

