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บทคัดย่อ

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership Agreement หรือ (TPP) เป็น
ความตกลงการค้าและการลงทุนระดับภูมภิ าครูปแบบใหม่ทมี่ เี นือ้ หาซับซ้อนและครอบคลุมมากกว่าความตกลงขององค์การ
การค้าโลก จนอาจเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ สามารถเข้ามาแทรกแซงการก�ำหนดนโยบาย
และกฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐภาคี แม้ว่ารัฐภาคีจะสามารถเลือกที่จะไม่น�ำกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุน
กับภาครัฐ (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) มาใช้กบั กรณีผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ แต่ขอ้ ยกเว้นดังกล่าวก็ครอบคลุม
เฉพาะข้อบทที่ว่าด้วยการลงทุนเท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงข้อบทอื่นใน TPP นอกจากนี้ เนื้อหาข้อบทบางเรื่องของ TPP
อาจส่งผลเสียต่อการควบคุมยาสูบของไทย และเปิดช่องให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่
ปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco
Control - FCTC) หรือท�ำให้มีคดีพิพาททางการค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมยาสูบเพิ่มมากขึ้น
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Abstract

The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) is a comprehensive model of regional trade and investment agreement. As a complex and comprehensive new generation of trade agreement, tobacco
industry or transnational tobacco companies would employ TPP to interfere with tobacco control policy
and law of the State Parties. The State Party may not adopt the Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
with respect to claims challenging a tobacco control measure; however, such exception provision covers
only the investment chapter. In sum, some of TPP’s provisions may have negative impact on tobacco
control in Thailand and tobacco industry may not comply with the WHO Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) or threaten the government by claiming the litigation or trade disputes in order
to undermine tobacco control measures.
Keywords: international trade and investment agreement, Tran-Pacific Partnership Agreement,
tobacco control, trade and health
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ภูมิหลังและเหตุผล
วามตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA)
หรือ TPP ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�ำเป็นความ
ตกลงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจทีม่ มี าตรฐานสูงกว่าความตกลง
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization)
และความตกลงการค้าเสรีระดับพหุภาคี และระดับทวิภาคี
อื่น TPP ครอบคลุมทั้งในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า
การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมยาสูบ
TPP พัฒนามาจากความตกลง The Pacific Three
Closer Economic Partnership (P3-CEP) โดยแรกเริ่ม
นั้น ประเทศสิงคโปร์ นิวซีแลนด์และชิลีได้เปิดการเจรจา
นอกรอบ ณ การประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเปค (APEC Leaders Summit) ในปี พ.ศ. 2545 จุดประสงค์ของเจรจาคือ
การสร้างความตกลงเพื่อเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้า
บริการและการลงทุน รวมไปถึงการปฏิรูปและการสร้าง
ความสอดคล้องทางกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสมาชิก
เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การ
จัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าเสรีและอ�ำนวยความ
สะดวกในภูมภิ าคแปซิฟกิ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2548 บรูไน
ได้เข้าร่วมการเจรจาและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership หรือ P4 ซึ่งข้อตกลง
ดังกล่าวเริม่ มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2549 จากนัน้ ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเข้า
ร่วมการเจรจา P4 ในปี พ.ศ. 2551 และในปีเดียวกันนี้เอง
ออสเตรเลีย เปรู และเวียดนามได้ประกาศขอเข้าร่วมการ
เจรจาด้วย(1)
ต่อมามีการเจรจา TPP ใหม่รอบแรกเมือ่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2553 ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพิจารณาให้ TPP
เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Agreement
หรือ FTA) แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีมาตรฐานสูงกว่าความ

ตกลงขององค์การการค้าโลก(2) จนกระทั่งการเจรจารอบ
สุดท้ายเสร็จสิน้ ทีเ่ มืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์เมือ่ วัน
ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการลงนามของประเทศเจรจา
12 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ขั้นตอนสุดท้ายคือประเทศที่ลงนามมีระยะเวลา
2 ปีทจี่ ะขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่ จะต้องให้สตั ยาบัน
ต่ อ TPP ทั้ ง ฉบั บ จึ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ทางกฎหมายอย่ า ง
สมบูรณ์
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศ
ถอนตัวอย่างเป็นทางการจากการเป็นประเทศผูล้ งนามแล้ว
โดยสหรัฐอเมริกาจะด�ำเนินการเจรจาความตกลงทางการ
ค้ า แบบทวิ ภ าคี กั บ ประเทศต่ า งๆ แทน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมของชาวอเมริกัน เพื่อการขึ้นค่าจ้างและเพื่อ
ปกป้องแรงงานของสหรัฐอเมริกา(3) แม้รัฐบาลไทยจะไม่
ตัดสินใจเข้าร่วมเจรจา TPP ตัง้ แต่แรก ทัง้ ๆ ทีเ่ คยได้รบั การ
ชักชวนจากสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่รัฐบาลไทยก็ยังมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจข้อตกลงนี้ เพราะอาจมีการ
ท�ำข้อตกลงทางการค้าอืน่ ทีม่ เี นือ้ หาคล้ายคลึงกันในอนาคต
การที่ประเทศไทยเป็นภาคีตาม “กรอบอนุสัญญาว่า
ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO
Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)
ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 (พ.ศ.
2548) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยจ�ำนวน 180 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558) จึ ง มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลาย
ประการ ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น
ก�ำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ ดังนั้น หากประเทศไทย
เข้าร่วมเจรจา TPP หรือข้อตกลงการค้าทวิภาคีทคี่ ล้ายคลึง
กั น ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม FCTC และ
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับนี้อย่างแน่นอน
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บทปริทัศน์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ผล  
กระทบของข้อบทต่างๆ ใน TPP ที่อาจมีผลต่อกฎหมาย
และนโยบายควบคุมยาสูบของไทย และการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตาม WHO FCTC เพือ่ เป็นข้อเสนอแนะให้รฐั บาล
ไทยระมัดระวังในการเจรจาความตกลงทางการค้าและการ
ลงทุนระดับภูมภิ าคและพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน
ไม่ควรให้ความส�ำคัญเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การค้าเท่านั้น

บทอื่นๆ ของ TPP ข้อบท 29 มีเนื้อหาที่ระบุถึงการน�ำข้อ
ยกเว้นตามพันธกรณีตามความตกลงต่างๆ ขององค์การการ
ค้าโลก คือความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า
หรือแกตต์ 1994 (GATT 1994) และความตกลง GATS มา
ปรับใช้กบั ข้อบทบางประเด็น ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตคือ ข้อยกเว้น
ตามมาตรา 20 ของความตกลงแกตต์สามารถน�ำมาปรับใช้
กับ TPP ได้ในบางข้อบทเท่านั้น เช่น ไม่ครอบคลุมถึงข้อ
บท 9 การลงทุน ข้อบท 18 ทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อ
บท 25 ความสอดคล้องกันของกฎหมาย
ข้อยกเว้นตามข้อบท 29 ดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับ
ประเด็นการค้ายาสูบใน 3 กรณีคอื (1) การค้าใบยาสูบของ
กลุ่มชาวไร่ยาสูบ ซึ่งไม่อยู่ในการครอบครองหรือไม่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ (2) กรณีตาม
ข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ (Chapter
28) เช่น ข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
ทุกเรื่อง รวมถึงประเด็นการค้ายาสูบด้วย และ (3) การ
ปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ตามความตกลง (Denial of
benefits) แก่ผลู้ งทุนของภาคีในบางกรณีตามมาตรา 9.15
ผลของข้อบท 29 ที่ส�ำคัญคือ หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือนโยบายควบคุมยาสูบ รัฐภาคีสามารถเลือก
ที่จะใช้หรือไม่ใช้วิธีระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับภาค
รัฐ (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) ในข้อ
บทว่าด้วยการลงทุนก็ย่อมได้
ทั้งนี้ การน�ำข้อยกเว้นตามมาตรา 20 มาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริง ก็ยังมีปัญหาในการตีความขององค์การการค้า
โลก ข้อยกเว้นทีน่ า่ สนใจคือ ความตกลงแกตต์ 1994 มาตรา
20 (บี) การออกมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อคุ้มครองชีวิตหรือ
สุขภาพของมนุษย์ สัตว์หรือพืช เนื่องจากองค์กรอุทธรณ์
ขององค์การการค้าโลกมักจะตีความอย่างจ�ำกัด โดยจะต้อง
ไม่กระทบต่อสิทธิอนั ชอบธรรมของรัฐทีอ่ าจถูกเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังเช่นกรณีข้อพิพาทที่ประเทศไทยเคยแพ้คดี
การน�ำเข้าบุหรี่ต่างชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990(4) ในขณะที่มีการ
จ�ำหน่ายบุหรี่ที่ผลิตในประเทศโดยโรงงานยาสูบ องค์คณะ

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นการทบทวนเอกสาร (documentary review)
ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาของความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้ น แปซิ ฟ ิ ก และบทความวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อนโยบายและกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทย
ผลการศึกษา
1. บทวิเคราะห์ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อบทต่างๆ ตาม TPP
พบว่า มีอย่างน้อย 6 ข้อบทจากทั้งหมด 30 ข้อบทที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ คือ ข้อบท 29 ข้อยกเว้น
และบทบัญญัติทั่วไป (Exceptions and General Provisions) ข้อบท 8 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical
Barriers to Trade, TBT) ข้อบท 9 การลงทุน (Investment) ข้อบท 17 รัฐวิสาหกิจและองค์กรผูกขาด (StateOwned Enterprises and Designated Monopolies)
ข้อบท 18 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
และข้อบท 25 ความสอดคล้องกันของกฎหมาย (Regulatory Coherence) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบท 29 ข้อยกเว้นและบทบัญญัติทั่วไป เป็นข้อ
บทที่จะต้องมีการพิจารณาก่อนเป็นล�ำดับแรก เนื่องจาก
เป็นบทบัญญัตทิ วั่ ไปและข้อยกเว้นทีม่ เี นือ้ หาเชือ่ มโยงถึงข้อ
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ที่ตัดสินคดีวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของฝ่ายไทยที่อ้างถึงการห้าม
น�ำเข้าบุหรี่ต่างประเทศตาม พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อ
คุ้มครองสุขภาพประชาชน ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 20
(บี) เพราะไม่ใช่มาตรการทีม่ คี วามจ�ำเป็น อีกทัง้ ฝ่ายไทยไม่
สามารถชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่อ้างถึงได้ว่ามีความแตก
ต่างจากความจ�ำเป็นตามมาตรา 20 (ดี) อย่างไรและการ
ห้ามน�ำเข้าบุหรี่ถือเป็นการขัดต่อมาตรา 11 วรรค 1 และ
ไม่เข้ากรณีตามมาตรา 11 วรรค 2 (ซี) ผลการพิจารณาคือ
รั ฐ บาลไทยแพ้ ค ดี จ นต้ อ งเปิ ด เสรี บุ ห รี่ น� ำ เข้ า บุ ห รี่ จ าก
ประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุด
ข้ อ บท 8 อุ ป สรรคทางเทคนิ ค ต่ อ การค้ า เป็ น
บทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าที่
ไม่จ�ำเป็น ส่งเสริมหลักความโปร่งใส การก�ำหนดกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ทางการค้าจะต้องมีความเป็นธรรมและให้
ความส�ำคัญกับหลักการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
กล่าวคือ กฎ ระเบียบทางเทคนิค (technical regulations)
มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคล้อง (conformity assessment procedures) ของรัฐบาลกลาง จะ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของรัฐภาคี เนื้อหาของข้อ
บทนี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ การขจั ด
อุปสรรคทางการค้าทีไ่ ม่จำ� เป็น การเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ทีร่ ฐั
ภาคีหรือผู้ประกอบการจะได้ทราบถึงสภาพการประกอบ
ธุรกิจที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ข้อบทนี้ยังบัญญัติให้ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินของรัฐบาลใน
ภูมิภาคและรัฐบาลท้องถิ่นด้วย ตามข้อ 8.5 ข้อ 8.6 และ
ข้อ 8.8 รวมถึงเอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อบทนี้ แต่ข้อ
บทนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อก�ำหนดทางเทคนิคของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการผลิตหรือการบริโภคตาม
เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ คือกรณีการจัดจ้างภาครัฐ มาตรการสุข
อนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary
measures) ตามข้อบท 7 ทั้งนี้ ภาคียังมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วย TBT
(WTO Agreement on Technical Barriers to Trade)

และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาส�ำคัญในข้อบท TBT ได้แก่ (1) ข้อ 8.5 Technical
regulations ภาคีจะต้องร่วมมือกันในการน�ำมาตรฐาน
แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะของนานาชาติมาปรับใช้เป็น
กฎและระเบียบทางเทคนิคตามนิยามของข้อตกลงองค์การ
การค้าโลก โดยกระบวนการประเมินความสอดคล้องกันจะ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ (2) ข้อ 8.6
Conformity assessment กระบวนการประเมินความ
สอดคล้องตามหลักการ national treatment หมายถึง
กระบวนการใดๆ ที่ใช้ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกฎ
ระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยอ้อม เช่น การเลือกสุ่ม การทดสอบและสุ่มตรวจ
การประเมิน การตรวจพิสูจน์ การจดทะเบียน การรับรอง
หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการท�ำส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ดี เนื้อหาของข้อ 8.6 ได้เปิดช่องให้รัฐภาคี
สามารถปกปิดหรือปฏิเสธทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินค้า
ที่น�ำเข้าไปยังรัฐภาคีอื่นได้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปิด
เผยข้อมูลสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยอ้างถึงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
อาจไม่สอดคล้องกับ FCTC มาตรา 10 เรื่องการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ส่ วนประกอบหรื อ สารปลดปล่ อ ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาสูบ
บริษัทบุหรี่หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างร้านค้าปลีกที่
จ�ำหน่ายบุหรี่ อาจใช้ข้อบท TBT คัดค้านการให้แสดงบัตร
ประชาชนของผูซ้ อื้ บุหรีท่ อี่ าจสงสัยว่าอายุตำ�่ กว่า 18 ปี โดย
อ้างว่ามาตรการนีม้ ไิ ด้ชว่ ยลดจ�ำนวนผูส้ บู ทีเ่ ป็นเด็กเยาวชน
ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อัตราการบริโภคยาสูบของ
เยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.
2558 ก็ยงั มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 6.58
(พ.ศ. 2547) เป็นร้อยละ 7.92 (พ.ศ. 2558) หรือเป็นจ�ำนวน
312,610 คน(5)
ข้อบท 9 การลงทุน ค�ำว่า “การลงทุน”ตาม TPP มี
ความหมายค่อนข้างกว้างคือ สินทรัพย์ใดๆ ทีน่ กั ลงทุนเป็น
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เจ้าของหรือควบคุมดูแลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการลงทุน รวมถึงการให้พันธะสัญญาเกี่ยวกับ
เงินทุนหรือทรัพยากรอืน่ ๆ การคาดการณ์เรือ่ งผลประโยชน์
หรือก�ำไร หรือข้อสันนิษฐานเรื่องความเสี่ยง รูปแบบการ
ลงทุนตาม TPP เช่น การตั้งวิสาหกิจ (enterprise) การถือ
หุน้ หลักทรัพย์หรือส่วนแบ่งในรูปแบบอืน่ ๆ ในวิสาหกิจของ
รัฐและเอกชน พันธบัตร หุน้ กู้ (debentures) หรือตราสาร
หนี้ต่างๆ การกู้ยืมเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน โครงการจ้าง
เหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) การก่อสร้าง โครงการ
บริหารจัดการ การผลิต สัมปทาน การแบ่งปันผลประโยชน์
หรือ สั ญ ญาอื่ น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน สิท ธิในทรัพ ย์สิ นทาง
ปัญญา (intellectual property rights) ใบอนุญาต ใบรับ
รอง หรือสิทธิอนื่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกันตามกฎหมายของรัฐภาคี
พันธกรณีสำ� คัญทีร่ ฐั ภาคีจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบทการ
ลงทุนคือ หลักการประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ (national treatment) คือ สินค้าและบริการของธุรกิจหรือนักลงทุนต่าง
ชาติ กั บ ธุ ร กิ จ จากต่ า งประเทศที่ น� ำ เข้ า มาจ� ำ หน่ า ยใน
ประเทศจะอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบเดียวกัน หรือ
หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most-Favoured-Nation Treatment หรือ MFN) กล่าว
คือ เมือ่ รัฐภาคีหนึง่ ให้สทิ ธิพเิ ศษแก่นกั ลงทุนจากรัฐภาคีใด
นักลงทุนจากรัฐภาคีอื่นทั้งปวงจะต้องได้รับสิทธินั้นด้วยใน
ทันที จะไม่มีการเลือกปฏิบัติกับนักลงทุนของรัฐภาคีอื่น
นอกจากนี้ ยังมีหลักการเรื่อง minimum standard of
treatment หรือหลักการ fair and equitable treatment
ส�ำหรับนักลงทุนทีจ่ ะต้องได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกัน
การละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
ขอบเขตของข้อบทว่าด้วยการลงทุนครอบคลุมถึงนัก
ลงทุนของรัฐภาคี (investors of another party) การ
ลงทุน (covered investments) ซึง่ มีขอบเขตกว้างกว่าข้อ
ตกลงด้านการลงทุนที่ประเทศไทยเคยท�ำความตกลงเสรี
การค้าแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคีกบั ประเทศอืน่ ๆ กล่าว

คือ ความตกลงแกตต์ (GATT) เป็นการเปิดเสรีการค้าแบบ
positive list ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกผูกพัน
ที่จะก�ำหนดอัตราภาษีสินค้าในอัตราต�่ำตามรายการสินค้า
ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายความตกลงเท่านั้น ในขณะที่ TPP
ข้อบท 9 การลงทุนเป็นการเปิดเสรีการลงทุนแบบ negative-list ซึง่ เป็นการเปิดเสรีการลงทุนสินค้าและบริการทุก
ด้านของรัฐภาคี เว้นแต่กรณีทเี่ ข้าข้อยกเว้นตามข้อบทเรือ่ ง
non-conforming measure (ข้อ 9.12) ซึ่งแบ่งเป็น 2
ลักษณะคือ (1) ข้อยกเว้นตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
9.12 ที่รัฐภาคีสามารถยกเว้นหรือไม่มีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบตั ติ าม และ (2) ข้อยกเว้นในเรือ่ งการลงทุน หรือข้อบท
อื่นๆ ตามสาขาหรือกิจการที่รัฐภาคีระบุ ยกเว้นตามภาค
ผนวก I และภาคผนวก II แนบท้าย TPP
ข้อส�ำคัญคือ ข้อบทว่าด้วยการลงทุนยังครอบคลุมไป
ถึงกฎหมาย กฎหรือระเบียบต่างๆ ของภาครัฐที่มีความ
เกีย่ วข้องกับการอนุญาตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน
รัฐภาคีอื่นที่เป็นอ�ำนาจของหน่วยงานรัฐ (investment
authorization) เช่น กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตท�ำงาน
ของคนต่างด้าว แต่ไม่รวมถึงการด�ำเนินการของรัฐภาคีที่
เกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป เช่น กฎหมายสิง่ แวดล้อม กฎหมาย
สุขภาพ กฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายอื่น หรือ
การออกใบอนุญาต หรือการอนุญาตลงทุนในบางกรณี
ข้อบท 9 การลงทุน มีเนือ้ หาส�ำคัญคือ กลไกการระงับ
ข้อพิพาททางการค้าทีเ่ รียกว่า “การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผู้ลงทุนกับภาครัฐ” (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ซึ่งเป็นรูปแบบการระงับข้อพิพาทที่พัฒนา
ขึ้นมาเพื่อรองรับการท�ำความตกลงทางการค้าหรือการ
ลงทุนระหว่างประเทศ (international investment
agreements) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีที่มา
จากความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement, NAFTA) หมวดที่ 11
(Chapter 11) โดยเมือ่ เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีแล้ว ใน
เบือ้ งต้นจะต้องมีการปรึกษาหารือหรือเจรจากันก่อน แต่ถา้
หาข้อยุตริ ว่ มกันไม่ได้ นักลงทุนของรัฐภาคีทเี่ ป็นคูพ่ พิ าทจะ
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ยืน่ ค�ำร้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายในระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้กอ่ นทีจ่ ะกลายเป็นคดีพพิ าทกันต่อไป โดย
คู่พิพาทจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา ICSID และกฎเกณฑ์
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของ UNCITRAL (UNCITRAL
Arbitration Rules)(6)
ผลการศึกษาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถดั (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) พบว่า
ISDS มีข้อเสียหลายประการ เช่น ปัญหาความไม่เป็นกลาง
หรือปัญหาความเป็นอิสระของผู้ที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
ปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน ไม่มีระบบตรวจสอบจริยธรรม
เหมือนองค์กรศาล เพราะอนุญาโตตุลาการเป็นนักกฎหมาย
ในบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายทีม่ ชี อื่ เสียง สามารถถูกซือ้ ตัวได้
ปัญ หากระบวนการที่ขาดความโปร่งใสและความชอบ      
ด้ ว ยกฎหมาย ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งค� ำ ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากและ
ระยะเวลาในการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาที่ไม่สามารถ
อุ ท ธรณ์ ห รื อ แก้ ไขความถู ก ต้ อ งของค� ำ ชี้ ข าดได้ ดั ง นั้ น
อังค์ถัดจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูป ISDS(7) แม้แต่ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปก็ตระหนักถึงข้อเสียของ ISDS แม้ว่า
จะมีข้อดีอยู่บ้างก็ตาม(8)
สิ่งที่น่าสนใจคือ สหรัฐอเมริกาได้จัดท�ำความตกลง
ด้านการลงทุนระหว่างประเทศทีม่ เี นือ้ หาของ ISDS มากถึง
50 ฉบับ และนักลงทุนของสหรัฐก็ยังไม่เคยแพ้คดีพิพาทที่
ใช้กระบวนการ ISDS แม้แต่คดีเดียว(9) ประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงพยายามผลักดันให้มี ISDS ใน TPP จนประสบความ
ส�ำเร็จในที่สุด กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลักดันเรื่องนี้คือ
บริษัทฟิลลิปมอร์ริส ได้ล็อบบี้สนับสนุนให้บรรจุเรื่อง ISDS
ไว้ในเนื้อหาของ TPP เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกิจการ
ยาสูบ โดยเฉพาะประเด็นการบรรจุหีบห่อและชื่อของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ(10) มีการศึกษาพบว่า ประเทศพัฒนาแล้ว
ได้น�ำกลไก ISDS มาเป็นส่วนหนึ่งในความตกลงการค้าเสรี
(FTAs) เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 2000 จนกระทั่ง
ปัจจุบนั มีความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีทใี่ ช้ ISDS เกิด

ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก จนกลายเป็นมาตรฐานในการคุ้มครอง
นักลงทุนต่างชาติ ทั้งๆ ที่เดิมนั้นเป็นกลไกการระงับข้อ
พิ พ าทในการท� ำ ความตกลงการค้ า แบบพหุ ภ าคี สิ่ ง นี้
สะท้อนให้เห็นว่าบรรษัทข้ามชาติจะได้รับความคุ้มครอง
เพิ่มมากขึ้นในการท�ำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี(11)
ข้อบท 17 รัฐวิสาหกิจและองค์กรผูกขาด มีเนื้อหา
ที่ใช้กับการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (state owned
enterprises, SOEs) ของรัฐบาลกลางที่เข้าเกณฑ์ คือรัฐ
เป็นเจ้าของ หรือรัฐถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงคิดเป็น
สัดส่วนในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีผลกับ
การค้ า หรื อ การค้ า ลงทุ น กั บ รั ฐ ภาคี อื่ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ บางลั ก ษณะตามที่ ก� ำ หนดไว้ เช่ น กองทุ น
ประเภท sovereign wealth fund ธนาคารเฉพาะกิจของ
รัฐ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญของภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีม่ รี ายได้ไม่เกินปีละ 200 ล้านของ
สิทธิพเิ ศษถอนเงิน (Special Drawing Rights, SDRs) หรือ
คิดเป็นเงินราว 9,400 ล้านบาทต่อปี (SDRs คือสินทรัพย์
ในสกุลเงินสมมติที่สร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือ IMF มีมูลค่าราว 46.94 บาท ณ วันที่ 10
เมษายน 2560)(12)
ข้อมูลปีงบประมาณ 2558 ของโรงงานยาสูบในฐานะ
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังซึ่งมีรายได้ต่อปีจากภาษี
สรรพสามิตจ�ำนวน 61,984.89 ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิ
7,105 ล้านบาท(13) โรงงานยาสูบจึงเข้าเกณฑ์รัฐวิสาหกิจที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบท 17
บทบัญญัติส�ำคัญที่รัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติตามมี
หลายประเด็น เช่น ประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา
17.4 Non-discriminatory Treatment) มีหลักการส�ำคัญ
คือ การประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจจะต้องสอดคล้อง
กั บ commercial considerations (หมายถึ ง ราคา
คุณภาพ ความมีอยู่ การตลาด การขนส่ง และเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการเอกชนด�ำเนินการเป็นปกติใน
ทางการค้า) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ�ำหน่ายสินค้าหรือ
บริการจะต้องไม่มีลักษณะการเลือกปฏิบัติกับวิสาหกิจ
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(องค์ ก รธุ ร กิ จ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ) ยกเว้ น การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ (public services) ทั้งนี้ ในกรณีโรงงานยาสูบมี
ข้อน่าพิจารณาว่า การรับซื้อใบยาสูบของโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง (รยส.) จากชาวไร่ยาสูบในประเทศกับ
ยาสูบทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐนั้น การที่ภาครัฐมีนโยบายให้ซื้อใบยาสูบจาก
ชาวไร่ยาสูบหรือผู้ค้าใบยาสูบในประเทศเป็นส�ำคัญ จะขัด
กับข้อ 17.4 นี้หรือไม่
ประเด็นการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ (ข้อ 17.6 Non-commercial assistance)
เนือ้ หาในเรือ่ งนีก้ ำ� หนดให้รฐั ภาคีสามารถให้ความช่วยเหลือ
แก่วิสาหกิจของรัฐบาลในฐานะเจ้าของกิจการได้ โดยจะ
ต้องเป็นการช่วยเหลือในลักษณะจ�ำกัด และจะต้องไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือเกิดความเสียหาย (adverse
effects) ต่ อการประกอบกิจ การของวิสาหกิจ หรื อ ผล
ประโยชน์ของรัฐภาคีอื่น ยกเว้นการให้ความช่วยเหลือที่
ด�ำเนินการอยู่ก่อนลงนามใน TPP
ประเด็นความโปร่งใส (ข้อ 17.10 Transparency)
ก� ำ หนดให้ รั ฐ ภาคี มี ห น้ า ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบกิจการหรือการขยายกิจการที่มีการผูกขาดให้รัฐ
ภาคีอนื่ ทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์เกีย่ วกับการผูกขาด
กิ จ การของรั ฐ โดยเฉพาะการร้ อ งขอข้ อ มู ล ค� ำ อธิ บ าย
กิจกรรมของรัฐวิสาหกิจใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้า
หรือการลงทุนระหว่างรัฐภาคี ข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบคือ
โครงสร้างหรือสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล สิทธิพิเศษใน
การลงมติหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ รายชื่อ
ของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นตัวแทนของภาค
รัฐ รายได้ ป ระจ� ำ ปี ข้อมูลมูลค่าสินทรัพ ย์ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึงวันเปิดเผยข้อมูล สิทธิ
พิเศษหรือผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่จะต้องเปิดเผยให้
คนทั่วไปทราบ โดยเฉพาะรายงานการเงิน รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูต้ รวจสอบภายนอก ทัง้ นี้ มีบางรัฐภาคี
ที่เจรจา TPP ที่ได้ตั้งข้อสงวนในข้อบท 17(14) เช่น ประเทศ

ญี่ปุ่นและมาเลเซียได้ยกเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อบท 17
หลายประเด็น เช่น ข้อ 17.4 ข้อ 17.6 ข้อ 17.10
ข้ อ บท 18 ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การคุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาตาม TPP มีมาตรฐานการคุม้ ครองสิทธิ
แก่เจ้าของสิทธิสงู กว่าความตกลงขององค์การการค้าโลกที่
เรียกกันว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) จึง
กล่าวได้ว่าเนื้อหาของ TPP ก็คือ TRIPs plus ซึ่งจะท�ำให้
ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศก�ำลังพัฒนา
ข้ อ บทนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด ค้ น
นวัตกรรม แม้ว่าข้อ 18.21 จะก�ำหนดให้รัฐภาคีสามารถ
จ�ำกัดการใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้าตามกฎหมายได้ แต่
ข้อยกเว้นในเรือ่ งนีก้ ท็ ำ� ได้คอ่ นข้างจ�ำกัด เช่น ควรสอดคล้อง
ตามหลักการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม (fair use of descriptive terms) โดยมีเงื่อนไขคือ ข้อยกเว้นดังกล่าวจะต้อง
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ์และบุคคลอื่นตาม
กฎหมายด้วย ส�ำหรับข้อยกเว้นทีเ่ กีย่ วกับมาตรการคุม้ ครอง
สุขภาพประชาชนบางประการตามปฏิญญาโดฮา (Doha
Declaration on TRIPs and Public Health) เช่น
มาตรการคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึง
ยา หรือกรณีท่ีเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ (national emergency) เช่น การรักษาผู้ป่วยเอดส์ วัณโรค
โรคมาลาเรีย หรือการระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอื่นๆ มีข้อสังเกตคือ ข้อยกเว้น
ในเรือ่ งการคุม้ ครองสุขภาพประชาชน มิได้ระบุในเรือ่ งการ
ควบคุมยาสูบแต่อย่างใด
ในข้อบท 18 ของ TPP จึงเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจยาสูบ
เป็นอย่างมาก มีขอ้ มูลหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า บริษทั บุหรี่
ข้ามชาติอย่างบริษัทฟิลลิปมอร์ริส เคยให้ความเห็นต่อร่าง
TPP เพือ่ เสนอต่อผูแ้ ทนการค้าสหรัฐ (USTR) ตามประกาศ
ใน Federal Register ลงวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2009 โดย
ระบุวา่ เนือ้ หาในข้อบทนีจ้ ะเป็นช่องทางในการต่อสูก้ บั การ
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ออกกฎหมายควบคุมให้ซองบุหรี่ปราศจากสีสัน (plain
packaging) ของประเทศอื่นในอนาคต(15)
ข้อบท 25 ความสอดคล้องกันของกฎหมาย เป็นข้อ
บทใหม่ทยี่ งั ไม่เคยถูกน�ำมาใช้กบั ความตกลงการค้าเสรีของ
สหรัฐฯ ที่ท�ำกับประเทศอื่นมาก่อน TPP เป็นความตกลง
การค้าฉบับแรกที่น�ำข้อบทนี้มาใช้โดยอ้างอิงหลักการเรื่อง
“good regulatory practice” เน้นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท�ำ แก้ไขปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายของ
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่กใ็ ห้สทิ ธิของ
รัฐภาคีที่จะก�ำหนดกฎหมาย กฎหรือระเบียบเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะได้เช่นกัน
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อบทนี้คือ กลุ่ม
ทุน องค์กรธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบ
จากการออกกฎหมาย กฎหรือระเบียบของภาครัฐ โดยมี
นักวิชาการให้ความเห็นว่า TPP มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนด
ทิศทางในการก�ำหนดนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลของ
รัฐภาคี ภาครัฐจะต้องออกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่ขัดหรือ
แย้งกับเนื้อหาของ TPP ที่จะท�ำให้องค์กรธุรกิจมีความเข้ม
แข็งและได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ท�ำให้หน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบันทางการเมืองถูกจ�ำกัดการใช้อำ� นาจ ข้อมูลการ
จัดเจรจาและจัดท�ำเนื้อหาของ TPP ที่ผ่านมา ก็พบว่า
อุตสาหกรรมยาสูบมีส่วนส�ำคัญในการล็อบบี้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 จึงส่ง
ผลเสียต่อเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบในระดับ
นานาชาติและระดับประเทศด้วย(16,17)
เนือ้ หาในข้อบทเรือ่ งความสอดคล้องกันของกฎหมาย
ทีจ่ ะต้องเป็นไปตามหลักการค้าเสรี ก�ำหนดทิศทางให้หน่วย
งานในประเทศต่ า งๆ ออกกฎหรื อ ระเบี ย บที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงกัน ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดกฎหรือกติกาต่างๆ มีนกั วิชาการให้ขอ้ สังเกต
ว่าเป็นรูปแบบทีท่ ำ� ให้บริษทั บุหรีฟ่ อ้ งร้องต่อศาลนิวซีแลนด์
เอาผิดกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ในประเด็นกระบวนการออก

มาตรการควบคุมยาสูบ(18)
จึงกล่าวได้ว่า ข้อบท 25 มีเป้าหมายเพื่อลดการออก
กฎหมาย กฎหรือระเบียบต่างๆ ให้มีน้อยที่สุด หรือลดผล   
กระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรม จึงท�ำให้รฐั ภาคีให้ความ
ส�ำคัญกับการควบคุมยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพประชาชน
และการปฏิบัติตาม FCTC ลดน้อยลงอย่างมาก เพื่อเลี่ยง
การไม่ปฏิบัติตามข้อบทนี(19)
้
2. ผลกระทบของ TPP ต่อการปฏิบัติตาม FCTC
และการควบคุมยาสูบของไทย

ประเทศไทยเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาองค์การ
อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ จึงต้องปฏิบัติตาม
พั น ธกรณี ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น FCTC ยกเว้ น พั น ธกรณี บ าง
ประเด็นที่ยังขาดกฎหรือระเบียบรองรับโดยเฉพาะ FCTC
มาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและกลไกการบริหาร
จัดการของภาครัฐที่อ่อนแอ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ
หากรัฐบาลไทยเข้าร่วมเจรจา TPP ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการควบคุมยาสูบ เนื่องด้วยเนื้อหาของ TPP ในข้อบท
บางเรื่อง มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับ FCTC เช่น มาตรา 9 กฎ
เกณฑ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา
10 การเปิดเผยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
มาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การออกมาตรการเหล่านี้ย่อมถูกคัดค้านจากบริษัทบุหรี่ ผู้
ค้าปลีกยาสูบรายย่อยหรือกลุ่มชาวไร่ยาสูบ (ตารางที่ 1)
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่อาจใช้ข้อบท
TPP บี บ บั ง คั บ ให้ รั ฐ บาลไทยไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีของ FCTC ได้ในหลายประเด็นซึง่ จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ติ ามการควบคุมยาสูบของไทย และการปฏิบตั ิ
ตามกรอบอนุสญ
ั ญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบ ผลกระทบของ TPP ต่อการปฏิบัติตาม FCTC และ
การควบคุมยาสูบของไทย มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 อุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบจะสามารถเข้าแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบของภาครัฐได้ง่ายขึ้น
หากไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของ TPP การปรับปรุง
นโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบจะอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการคลังอาจต้องจ�ำยอมให้อตุ สาหกรรมยาสูบเข้า
มามีส่วนร่วมในการยื่นข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ฝ่ายธุรกิจยาสูบหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามข้อบทของ TPP เรื่อง regulatory coherence โดยอ้างหลักเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของผูไ้ ด้
รับผลกระทบทุกฝ่าย
ในช่วง 10-20 ปีมานี้ อุตสาหกรรมยาสูบเริ่มใช้ความ
ตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (international trade and investment agreements) เป็น
เครื่องมือในการกดดันรัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้แก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุ ม ยาสู บ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ อุ ต สาหกรรมยาสู บ
ต้องการ ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ
อย่างหนึ่ง(20) เพราะเนื้อหาของความตกลงทางการค้าและ
การลงทุ น ระหว่ า งประเทศมั ก จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นอืน่ ๆ และมักจะถูก
ผลักดันจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ TPP และความตกลง
ทางการค้าเสรีอื่นๆ มักจะมีวิธีระงับข้อพิพาทที่ไม่มีระบบ
การตรวจสอบ และสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐบาลที่เป็น
คู่พิพาททางการค้าเป็นอย่างมาก
ข้อบทใน TPP ทีเ่ ป็นปัญหามากคือ ข้อบทเรือ่ ง regulatory coherence และข้อบท TBT เนื่องจาก TPP
ก�ำหนดให้รัฐภาคีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่จะได้
รับผลกระทบจากกฎหมายหรือมาตรการของภาครัฐ เข้า
มามี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการจั ด ท� ำ นโยบาย กฎหมาย
ควบคุมยาสูบทุกระดับ มีผลท�ำให้อุตสาหกรรมยาสูบเข้า
แทรกแซงหรือมีบทบาทในการควบคุมยาสูบของภาครัฐ ซึง่
ขัดกับ FCTC มาตรา 5.3 และจะท�ำให้ภาครัฐไม่สามารถ

เสนอกฎหมายควบคุมยาสูบทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ได้ เช่น FCTC
มาตรา 9 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ มาตรา 10 การเปิดเผยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ยาสู บ และมาตรา 11 การบรรจุ หี บ ห่ อ และติ ด ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ย่อมจะถูกคัดค้านจากบริษทั บุหรี่ ผูค้ า้ ปลีก
ยาสูบรายย่อยหรือกลุ่มชาวไร่ยาสูบ
2.2 กฎหมายควบคุมยาสูบอาจถูกเสนอให้แก้ไข
เนื้อหา หรือภาครัฐอาจไม่สามารถออกกฎหมายล�ำดับ
รองที่เข้มงวดได้
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิก
กฎหมายควบคุมยาสูบเดิม 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพ
ของผู ้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งออก
กฎหมายล�ำดับรองหลายฉบับ ทั้งนี้หากไทยเข้าเป็นภาคี
ของ TPP จะส่งผลให้บริษัทบุหรี่หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ร้านค้าปลีกที่จ�ำหน่ายบุหรี่ อาจยับยั้งกฎหมายล�ำดับรอง
หรือเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยอ้างว่ากฎหมายควบคุมยาสูบมีเนื้อหาขัดแย้งหรือไม่
สอดคล้องกับ TPP หากไม่มกี ารเสนอแก้ไข รัฐบาลไทยอาจ
ถูกร้องเรียนจากรัฐภาคี จนเกิดเป็นข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐจ�ำต้องเสนอขอ
แก้ไขกฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มงวดให้เป็นไปตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมยาสูบ เช่น หากมีการพิจารณา
เสนอจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองเรือ่ งซองบุหรีป่ ราศจากสีสนั
(plain packaging) เหมือนกับในบางประเทศที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดให้บริษทั บุหรีจ่ ดั ท�ำซองบุหรีป่ ราศจากสีสนั แล้ว เช่น
ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส กรณีดังกล่าวอาจ
ถือว่าขัดกับ TPP ในข้อบท intellectual property กล่าว
คื อ ภาคี ต าม TPP จะต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้
เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ าม FCTC มาตรา 11 หรือหากมีการเสนอแก้ไขอายุ
ของผูซ้ อื้ บุหรีจ่ ากอายุ 20 ปี เป็น 18 ปีเหมือนกฎหมายเดิม
ก็จะขัดกับ FCTC มาตรา 16 การห้ามจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้แก่เยาวชน เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่
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2.3 ภาครัฐอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายควบคุมยาสูบ
เนือ่ งจาก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
มีเนื้อหาบางเรื่องขัดกับ TPP เช่น มาตรา 35 ห้ามการ
โฆษณา ห้ามเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคม (corporate social responsibility, CSR) ของธุรกิจยาสูบ ซึ่งสอดคล้อง
กับ FCTC มาตรา 13 การจ�ำกัดหรือควบคุมการโฆษณา ส่ง
เสริมการขาย และการอุปถัมภ์โดยยาสูบ และมาตรา 5.3
แต่หากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท�ำกิจกรรม CSR ของ
ภาคธุรกิจตาม TPP ข้อบท 9 ว่าด้วยการลงทุนและข้อบท
20 ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเนื้อหาระบุให้ภาครัฐควร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมของผูป้ ระกอบธุรกิจ รวม
ถึงบริษัทบุหรี่หรือโรงงานยาสูบ ก็จะท�ำให้ประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิก FCTC ไม่สามารถออกมาตรการจ�ำกัดหรือ
ห้ามการท�ำกิจกรรม CSR ของอุตสาหกรรมยาสูบได้
ในทางวิชาการถือว่า CSR ของบริษัทบุหรี่ เป็นเพียง
การสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมยาสูบเท่านั้น เช่น ปี
ค.ศ. 1998 บริษัทฟิลลิปมอร์ริสริเริ่มโครงการเยาวชน Big
Brothers Sisters and Boys & Girls Clubs แต่กลับใช้
งบค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทาง
สั ง คมผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เป็ น จ� ำ นวนมากกว่ า เงิ น สนั บ สนุ น
โครงการ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในสหรัฐหลาย
แห่งประกาศอย่างเป็นทางการว่า ไม่รับเงินสนับสนุนการ
วิ จั ย จากบริ ษั ท บุ ห รี่ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย Harvard
มหาวิทยาลัย Johns Hopkins มหาวิทยาลัย Louisiana
State และมหาวิทยาลัย Emory(21)
2.4 ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นคดีพิพาท
ทางการค้าที่เกี่ยวกับยาสูบมากขึ้น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ
บริษทั บุหรีข่ า้ มชาติมแี นวโน้มทีจ่ ะใช้ความตกลงทางการค้า
เสรีแบบทวิภาคีในการฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศต่างๆ
ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ หรือที่
เรียกว่า ISDS โดยอ้างว่า กฎหมายหรือมาตรการของภาค
รัฐที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบไม่สอดคล้องกับหลักการ
ส�ำคัญของการค้าเสรี มีการเลือกปฏิบัติ หรือมีการก�ำหนด

กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนหรือการค้าระหว่าง
ประเทศ
ส�ำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ยาสูบ แม้ว่า TPP ในข้อบท
investment จะเปิดโอกาสให้รัฐภาคีตัดสินใจที่จะไม่ใช้
กลไกของการระงับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศก็ได้กต็ าม แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่ารัฐบาลไทยจะไม่
ถูกฟ้องร้องจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เพราะบริษัทบุหรี่ยัง
สามารถล็อบบี้ให้รัฐบาลของภาคียื่นค�ำร้องเป็นข้อพิพาท
ระหว่างรัฐภาคีได้ตามข้อบท 28 การระงับข้อพิพาท (dispute settlement) หากมีกรณีปัญหาการตีความเนื้อหา
ของ TPP หรือมีกรณีที่รัฐภาคีไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบทต่างๆ ทั้งนี้ ในขั้นแรกจะมีกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันก่อน แต่หากไม่ได้ข้อยุติ ก็จะน�ำไปสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐโดยแต่งตัง้ องค์
คณะ (panels) จ�ำนวน 3 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาตัดสินข้อพิพาท การก�ำหนดคุณสมบัติขององค์
คณะและวิธีพิจารณาด�ำเนินการวินิจฉัยข้อพิพาทก็เป็นไป
ตามข้อบทนี้ ไม่มีกฎเกณฑ์การตรวจสอบการท�ำงานของ
องค์คณะที่ชัดเจน จึงอาจมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางหรือ
ความน่าเชื่อถือขององค์คณะ
ส�ำหรับรัฐภาคีคู่พิพาทที่แพ้คดีจะต้องปฏิบัติตามค�ำ
ตัดสิน มิฉะนั้น อาจต้องถูกเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยความ
เสียหาย (compensation) หรือถูกประเมินให้จา่ ยเงินอืน่ ๆ
(payment of a monetary assessment) หรืออาจถูก
รัฐภาคีอนื่ ทีเ่ ป็นคูก่ รณีทรี่ อ้ งเรียนให้ดำ� เนินการระงับการให้
ผลประโยชน์ตามข้อตกลง TPP
3. บทวิเคราะห์ผลทางกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ ย วกั บ การเข้ า เป็ น ภาคี ข อง TPP กั บ การปฏิ บั ติ
พันธกรณีของ FCTC
ประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจคือ หาก TPP มีผลใช้
บังคับในขณะที่รัฐภาคีของ TPP เกือบทุกประเทศ ยกเว้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถานะเป็นรัฐภาคีของ FCTC ด้วย
ในกรณีเช่นนีจ้ ะถือว่า รัฐภาคีดงั กล่าวจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อ
บทของ TPP หรื อ FCTC เคยมี ร ายงานการศึ ก ษาผล
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Table 1 TPP Chapters that intersect with WHO FCTC
				
TPP
WHO FCTC
Chapter 9 Chapter 25 Chapter 18 Chapter 17 Chapter 8
		
Investment Regulatory Intellectual
SOEs
TBT
			
Coherence Property
Article 5 General Obligations
- Article 5.3
Article 9 Regulation of the contents of
tobacco products
Article 10 Regulation of tobacco product
disclosures
Article 11 Packaging and labelling of
tobacco products
Article 13 Tobacco advertising, promotion
and sponsorship
Article 16 Sales to and by minors

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Note: SOE = State Owned Enterprises, TBT = Technical Barriers to Trade

กระทบต่อสุขภาพของประเทศออสเตรเลียที่เกิดจาก TPP
ที่มีข้อเสนอแนะว่า หากเกิดกรณีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันใน
ประเด็นการควบคุมยาสูบขึน้ แล้ว ประเทศออสเตรเลียควร
ปฏิ บั ติ ต าม FCTC (22) อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เสนอแนะของ
ออสเตรเลียเป็นเพียงความเห็นหนึง่ เท่านัน้ และจากผลการ
ศึกษาในประเด็นนี้ พบว่า TPP ได้ก�ำหนดทางออกในเรื่อง
นี้ไว้ในข้อ 1.2 ซึ่งมีเนื้อหาคือ
ข้อ 1.2 วรรค 1 ก�ำหนดให้รัฐภาคีของ TPP จะต้อง
ปฏิบัติตามความตกลง TPP นี้ เช่นเดียวกันกับความตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ยังมีผลอยู่ในปัจจุบันซึ่งภาคีทุก
ประเทศมีสถานะเป็นภาคีอยูด่ ว้ ย เช่น ข้อตกลงขององค์การ
การค้าโลก กล่าวคือ ในกรณีทคี่ วามตกลงระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ยังมีผลอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ มีภาคีทกุ ประเทศหรือภาคีประเทศ
หนึ่งเป็นภาคีอยู่ด้วย ภาคีตาม TPP ก็ยังต้องเคารพสิทธิ
และหน้าที่ของภาคีอื่นๆ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
นั้นๆ
ข้อ 1.2 วรรค 2 ระบุวา่ ในกรณีทเี่ กิดความขัดแย้งหรือ

ข้อสงสัยเรื่องเนื้อหาของ TPP ว่ามีความขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติอื่นตามความตกลงการค้าเสรีฉบับอื่น (โดยมี
เงื่อนไขส�ำคัญคือ จะต้องมีรัฐภาคีอย่างน้อย 1 ประเทศที่
เป็นภาคีตามความตกลงอื่นด้วย) รัฐภาคีที่เป็นภาคีตาม
ความตกลงอืน่ จะต้องปรึกษาหารือกันกับภาคีอนื่ ๆ เพือ่ หา
ข้ อ ยุ ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง ถ้ า ภาคี ทุ ก ฝ่ า ยพึ ง พอใจร่ ว มกั น
(reaching a mutually satisfactory solution) บทบัญญัติ
ในข้อนีย้ อ่ มไม่ตดั สิทธิและหน้าทีข่ องรัฐภาคีตามข้อบท 28
การระงับข้อพิพาท
จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อ 1.2 ของ TPP มิได้ระบุว่า
ความตกลงใดจะมีผลเหนือกว่าความตกลงอื่น ฉะนั้น การ
เข้าเป็นภาคีตาม TPP จะส่งผลกระทบต่อประเด็นการ
ควบคุมยาสูบของภาคีทเี่ ข้าเจรจา TPP เพราะจะไม่สามารถ
เรียกร้องหรือกล่าวอ้างสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นภาคี
ของ FCTC ได้อีกต่อไป หากภาคีที่เป็นคู่พิพาทไม่เห็นชอบ
ด้วย
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บทสรุป
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ หรือ
TPP เป็นความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่มีเนื้อหากว้างขวาง ซับซ้อนและเปิดเสรีสูงกว่า
ความตกลงทางการค้าเสรีอื่น แม้ว่าจะมีผลดีต่อธุรกิจของ
ไทยบางสาขา แต่เนือ้ หาในข้อบทหลายเรือ่ งมีลกั ษณะทีเ่ อือ้
ประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมยาสูบ
เนื้อหาของข้อบทหลายเรื่องของ TPP จะเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดคดีพิพาททางการค้าที่เกี่ยวกับประเด็น
ยาสูบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอืน่ ทีเ่ ป็นรัฐภาคีของ
TPP อีกทั้งยังมีข้อบทที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วย
การควบคุมยาสูบทีไ่ ทยเป็นภาคี ดังนัน้ ประเทศไทยไม่ควร
เข้าร่วมเจรจา TPP เพราะจะส่งผลเสียต่อการควบคุมยาสูบ
และการคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนเป็ น อย่ า งมาก
กฎหมายควบคุ ม ยาสู บ จะถู ก แก้ ไขเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
อุตสาหกรรมยาสูบ

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2) กระทรวงสาธารณสุข ควรศึกษากติกาการค้าโลก
และข้อตกลงเสรีทางการค้าและการลงทุนทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
เพื่อเตรียมการในการออกกฎหมายลูกตาม พรบ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ดว้ ยความระมัดระวัง ป้องกันการ
ใช้ขอ้ อ้างของอุตสาหกรรมยาสูบเพือ่ สร้างข้อพิพาทหรือขัด
ขวางการควบคุมยาสูบของไทย
3) กระทรวงการคลั ง และรั ฐ บาลหรื อ ผู ้ ก� ำ หนด
นโยบายควรศึกษาติดตามการจัดท�ำความตกลงเสรีทางการ
ค้าและการลงทุนฉบับอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมี
เนื้อหาคล้ายคลึงกับ TPP เช่น การจัดตั้ง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) โดยศึกษา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านก่อนเข้าร่วมเจรจา
หรือเข้าร่วมเป็นภาคี
4) กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหาของ “ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน” (Bilateral Investment Treaty, BIT) (ฉบับปี
2013) หรือ Model BIT โดยก�ำหนดให้ประเด็นการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับภาครัฐ (ISDS) มีข้อยกเว้น
ส�ำหรับสินค้าทีม่ อี นั ตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อป้องกันมิให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือ
บริษทั บุหรีต่ า่ งชาติเข้าแทรกแซงการควบคุมยาสูบของภาค
รัฐ ด้วยการฟ้องร้องเป็นคดีพิพาททางการค้า และน�ำไปสู่
การแก้ไขกฎหมายควบคุมยาสูบตามที่ธุรกิจยาสูบต้องการ
อีกทัง้ ควรหลีกเลีย่ งข้อบททีอ่ าจท�ำให้รฐั บาลไทยเสียเปรียบ
หรื อ ถู ก ลิ ด รอนอ� ำ นาจรั ฐ ในการก� ำ หนดนโยบายและ
กฎหมายต่างๆ
5) ในการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวง
หน่วยงานต่างๆ ควรค�ำนึงถึงผลกระทบของนโยบายนัน้ ต่อ
สุขภาพของประชาชน (health in all policies)
6) ภาคประชาสังคมและประชาชนควรตืน่ ตัว ติดตาม
และส่งเสียงเพื่อป้องกันผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

1) รัฐบาลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ ควรศึกษาผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย
ในการเข้าเป็นภาคี TPP โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชนอย่างรอบด้าน และควรมีการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน นักวิชาการ องค์กรภาค
ประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางก่อน
เสนอต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ และควรเปิดเผยข้อมูลหรือผล
การศึกษาต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบก่อนการตัดสินใจ
เข้าร่วมเจรจา TPP เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นอกจากนี้ TPP ถือเป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้า
เสรีประเภทหนึ่ง ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการท�ำหนังสือสัญญา
อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราช184
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และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์
ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยและประธานรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
(พ.ศ. 2550-2551) ที่แนะน�ำผู้วิจัยให้มาศึกษาวิจัยในเรื่อง
ผลกระทบของ TPP ท�ำให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ใหม่ อีกทั้งยัง
กรุณาให้ค�ำชี้แนะเสมอมา
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