
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอม 
ของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหมทีก่รุงโดฮา 
(The WTO Doha Round of Trade Negotiations: Strategic Preparation of the Thai Industrial Sector) 

 
 

 

สิ่งแวดลอม 
 

 

อัจฉรี  ชไตนมึลเลอร  
เรวดี  จรุงรัตนาพงศ 
ปนัดดา  กัลปพฤกษ  

 

 

 

เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

พฤศจิกายน 2547 



8-2 สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

สารบัญ 

หนา 
สิ่งแวดลอม ......................................................................................................................................... 8-1 
 1.   ความเปนมา ....................................................................................................................... 8-1 
 2 ความกาวหนาในการเจรจาประเด็นดานสิ่งแวดลอมในองคการการคาโลก ...................... 8-2 
 3. การติดฉลากสิ่งแวดลอม.................................................................................................. 8-11 
 4. ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ............................................................... 8-31 
 5.   บทสรุป ........................................................................................................................... 8-40 
บรรณานุกรม.................................................................................................................................... 8-43 

 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 1   ตัวอยางสินคาสงออกของไทยที่เปนสินคาติดฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศคูคา.......... 8-18 
ตารางที่ 2   ตัวอยางสินคาสงออกของไทยที่อาจมี GMOS .............................................................. 8-27 
ตารางที ่3   สินคาสงออกของไทยไปยังญ่ีปุนที่อาจไดรับผลกระทบจาก 

มาตรการติดฉลาก GMOS ............................................................................................ 8-28 
ตารางที่ 4   สินคาสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปที่อาจไดรับผลกระทบจาก 

มาตรการติดฉลาก GMOS ............................................................................................ 8-29 
ตารางที่ 5 จํานวนการยื่นขอจดทะเบียนและจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากตางประเทศ .... 8-32 
ตารางที ่6 สาระสําคัญใน UPOV .................................................................................................. 8-35 
ตารางที ่7   แนวคิดที่แตกตางกันในความหมายของประเด็นตางๆ................................................. 8-36 
ตารางที่ 8   ทาทีของประเทศตางๆ  ในการออกสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับประเด็นทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพ ........................................................................................................ 8-37 
  

 



 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

สิ่งแวดลอม 

1.  ความเปนมา 

ในการเจรจาการคาระหวางประเทศรอบอุรุกวัยในป พ.ศ. 2529 ไมไดบรรจุประเด็น
สิ่งแวดลอมไวในวาระการประชุม แตในป พ.ศ. 2533 กลุมประเทศ European Free Trade Association 
ไดเสนอใหพิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอม เนื่องจากเหตุผล 1) มิใหแนวโนมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ขยายตัวกลายเปนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยใชวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมบังหนา 
2) กลุมประเทศเหลานี้เกรงวา การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของตนจะถูกตัดสินวาเปนการละเมิด
แกตต และ 3) ประเทศเหลานี้เกรงวา กติกาของแกตตจะขัดแยงกับกติกาของอนุสัญญาพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม และเนื่องจากแกตตเปนองคกรที่เขมแข็งกวา จะทําใหอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้น
จะหมดประสิทธิภาพไป (มิ่งสรรพ และพิศมัย 2538) ถึงแมวาไมมีประเด็นดานสิ่งแวดลอม แตไดมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อออกกฎเกี่ยวกับการคาที่มีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2537 ซึ่งนับวาเปนจุดเปลี่ยนที่ประเทศกลุมนิยมการคาเสรีเร่ิมยอมรับความจริง
ถึงความสําคัญของการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

ในขณะเดียวกัน การประชุมสุดยอดที่รูจักกันในนาม “Earth Summit” หรือ United Nations 
Conference on Environment and Development: UNCED ที่กรุงริโอเดอจาเนโร เมื่อป พ.ศ. 2535 ผล
จากการประชุมไดแก ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งประกอบดวย หลักการวาดวย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนปฏิบัติการ (Agenda 21) การประชุม UNCED นับเปนความสําเร็จของกลุม
พิทักษสิ่งแวดลอม (GATT รอบอุรุกวัย) 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2539 คณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม
เสนอใหมีการแกไขบทบัญญัติของ WTO โดยคํานึงถึงความเปนไปได และเปดกวางสําหรับทุก
ประเทศ ความเทาเทียมกัน และการไมเลือกปฏิบัติ มาจนถึงการประชุมคร้ังที่ 4  พ.ศ. 2544 รอบโดฮา 
ณ เมืองโดฮา ประเทศการตา  การคาและสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในปฏิญญาโด
ฮา (Doha Ministerial Declaration)1 โดยกําหนดใหมีการเจรจาใน 3 ประเด็นภายใต paragraph 31 ดังนี้ 
(i) ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑ WTO กับมาตรการทางการคาภายใตความตกลงสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) (ii) กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

                                                        
1  การประชุมครั้งที่ 4 มีขึ้น ณ เมืองโดฮา ประเทศการตา ระหวางวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
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ฝายเลขาธิการ MEAs และคณะกรรมการที่เกี่ยวของของ WTO และหลักเกณฑในการใหสถานะ 
ผูสังเกตการณแก MEAs และ (iii) ลดเลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับสินคาและ
บริการสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอมชุดพิเศษ 
(Committee on Trade & Environment Special Session: CTESS) 

นอกจากนี้ ในปฏิญญาโดฮาไดกําหนดใหคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม (Committee 
on Trade & Environment: CTE) ของ WTO ดําเนินการศึกษาในประเด็นสําคัญ 3 เร่ืองภายใต 
paragraph 32 ดังนี้ (i) ผลของมาตรการสิ่งแวดลอมตอการเปดโอกาสของสินคาจากประเทศกําลัง
พัฒนาในการเขาสูตลาดของประเทศพัฒนาแลว (ii) บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวย
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS) และ (iii) ขอกําหนดมาตรการติดฉลากสิ่งแวดลอม 
(Eco-labeling) 

ภายในปฏิญญาโดฮายังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการคาและสิ่งแวดลอม เชน การเจรจาตอรอง
เพื่อความชัดเจนและปรับปรุงระเบียบวินัยในความตกลงวาดวยการปฏิบัติตามมาตรา 6 ของ GATT 
1994 และความตกลงวาดวยเร่ืองการอุดหนุนและมาตรการตอตานการอุดหนุนตาม paragraph 28 อยู
ภายใตความรับผิดชอบของ Negotiating Group on Rules การทบทวนดานสิ่งแวดลอมและความ
ชวยเหลือทางเทคนิคตาม paragraph 33 และประเด็นเร่ืองการพัฒนาและสิ่งแวดลอมภายใตการพัฒนาที่
ยั่งยืนตาม paragraph 6 และ paragraph 51 อยูในความรับผิดชอบของ CTE เชนเดียวกัน 

2 ความกาวหนาในการเจรจาประเด็นดานสิ่งแวดลอมในองคการการคาโลก 

ความกาวหนาในการเจรจาประเด็นดานสิ่งแวดลอมในองคการการคาโลกแบงออกเปนสอง
ชวง คือ หลังรอบประชุมโดฮา และหลังรอบประชุมที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก2 โดยเฉพาะ
หลังจากการประชุมที่เมืองแคนคูนแลว การเจรจาเรื่องการคาและสิ่งแวดลอมไมมีความคืบหนามากนัก 
เนื่องจากประเทศสมาชิกไมสามารถตกลงกันไดในการดําเนินการเจรจาในประเด็นหลักๆ ไดแก เกษตร 
และ Singapore Issues โดยมีการประชุมของกลุมการคาและสิ่งแวดลอมในเดือนเมษายน และมิถุนายน 
พ.ศ. 2547 สวนการรายงานความกาวหนาสามารถแบงกลุมตามประเด็นในปฏิญญาโดฮา ไดดังนี้ 

                                                        
2  การประชุมครั้งที ่5 มีขึ้น ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2546 
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2.1 paragraph 31 (i) ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑขององคการการคาโลกกับมาตรการทาง
การคาภายใตความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

การประชุมของ CTESS สําหรับการเจรจาเรื่องการคาและสิ่งแวดลอม มีการหารือ Paragraph 
31(i) เร่ืองความสัมพันธระหวางกฎเกณฑขององคการการคาโลกกับมาตรการทางการคาภายใตความ
ตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (WTO/MEAs Relationship) มีประเทศที่ไดยื่นขอเสนอตอ CTESS 
ดังนี้ สหภาพยุโรป (TN/TE/W/1) ญ่ีปุน (TN/TE/W/9) เกาหลี (TN/TE/W/13) อารเจนตินา 
(TN/TE/W/2) ไตหวัน (TN/TE/W/11) ออสเตรเลีย (TN/TE/W/7) นิวซีแลนด (TN/TE/W/12) และ 
สวิตเซอรแลนด (TN/TE/W/4) 

การประชุมในเร่ืองความสัมพันธระหวางกฎเกณฑขององคการการคาโลกกับมาตรการทาง
การคาภายใตความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ พบวา มีการแบงกลุมอยางชัดเจน โดยกลุมแรก
ไดแก  สหภาพยุโรป  ญ่ีปุน  และสวิตเซอรแลนดมีทาทีที่ชัดเจนที่ตองการใหมีการตีความวา
ความสัมพันธระหวางกฎ WTO กับมาตรการทางการคาภายใตความตกลงระหวางประเทศ รวมทั้ง
ตองการใหมาตรการทางการคาเหลานั้นและพันธกรณีการคาที่เจาะจง (Specific Trade Obligations: 
STOs) ซึ่งเปนคําที่ไดระบุในปฎิญญาโดฮา มีขอบเขตที่กวางที่สุด ในขณะที่กลุมที่สองซึ่งนําโดย
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ รวมทั้งประเทศไทยมีความเห็นวา
ความสัมพันธระหวางการคาและสิ่งแวดลอมในปจจุบันยังไมมีปญหา และนิยามทั้งสองควรแคบและ
รัดกุมเพื่อไมใหมีการบิดเบือนจุดประสงคของมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO ที่กรุงโดฮา 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณาอยูภายใต paragraph 31(i) เร่ือง
ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑองคการการคาโลกกับมาตรการทางการคาภายใตความตกลง
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศในมุมมองของ global governance system เสนอโดยสหภาพยุโรป 
(TN/TE/W/39) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากนอรเวยและ สวิตเซอรแลนด  อยางไรก็ตาม บางประเทศ
กลับมีความคิดเห็นวา สหภาพยุโรปเปดประเด็นที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบของ CTESS และใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 สหรัฐอเมริกาไดยื่นขอเสนอ (TN/TE/W/40) ใหใชแนวคิด bottom-up 
approach (ที่ถูกเสนอเปนคร้ังแรกโดยออสเตรเลีย TN/TE/W/7) ในการหาความสัมพันธระหวาง
กฎเกณฑ WTO และมาตรการดานการคาภายใตความตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ขณะนี้ ประเทศสมาชิกไดเร่ิมพิจารณารายละเอียดของมาตรการดานการคาภายใตความตกลง
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศหลักๆ ไดแก Convention on International Trade in Endangered Species 
(CITES); Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer; Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal; Cartagena Protocol 
on Biosafety; Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 
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Chemicals and pesticides in International Trade (PIC); Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants วามีมาตราใดเปนพันธกรณีการคาที่เจาะจง โดยตองกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนวามี
คุณสมบัติอยางไร ในขั้นตอไปจะตองพิจารณาวาพันธกรณีการคาที่ไดคัดเลือกมานั้นขัดกับกฎ WTO 
หรือไม อยางไร 

2.2 Paragraph 31(iii) การลดเลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับสินคาและ
บริการสิ่งแวดลอม 

Paragraph 31(iii) เร่ืองการลดเลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับสินคาและ
บริการสิ่งแวดลอม มีประเทศที่ไดยื่นขอเสนอตอ CTESS ดังนี้ นิวซีแลนด (TN/TE/W/6) สหรัฐ-
อเมริกา (TN/TE/W/8 และ TN/TE/W/38) กาตาร (TN/TE/W/14 และ TN/TE/W/33) จีน (TN/TE/W/42) 
และ ไตหวัน รวมกับ Penghu, Kinmen และ Matsu (TN/TE/W/44) 

นิวซีแลนดไดเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเจรจาลด/เลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี
สําหรับสินคาและบริการสิ่งแวดลอมซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนในการจํากัดขอบเขตของคําวาสินคา
สิ่งแวดลอม โดยเอกสารดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเอกสารที่นิวซีแลนดไดเสนอภายใตโครงการ Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC) Accelerated Tariff Liberalization (ATL) Initiative ในป พ.ศ. 
25423 แตไมสามารถหาฉันทามติไดจึงสงตอมาในเวที WTO โดยเอกสารดังกลาวไดระบุรายชื่อและ
สถิติการนําเขาสงออก HS Code ของสินคาที่เปนสินคาสิ่งแวดลอม ดังแสดงตอไปนี้ 

Categories of environmental goods Illustrative example(s) 
Air pollution control soot removers for boilers 8404.10 

scrubbers/precipitators (wet/dry; electrostatic); catalytic converters 
8421.39 
waste gas incinerators 8417.80 

Water pollution control pumps (sewage) 8413.60 and .70  
equipment for filtering/purifying water or other liquid industrial 
discharge 8421.21 and .29 

Solid/hazardous waste management waste incinerators: electric - resistance heated 8514.10, induction 
or dielectric 8514.20, and other 8514.30 
trash compactors 8479.82 

Remediation/clean-up of soil and water absorbent material used in booms or socks used for containing oil 
spills 2302.10 
inflatable spill recovery barges 8907.10 
pollution protection booms 8907.90 

                                                        
3 (WT/GC/W/138/add.1 อางใน TN/TE/W/6) 
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Categories of environmental goods Illustrative example(s) 
Noise/vibration abatement industrial mufflers 8409.91 8409.99 
Monitoring/analysis and assessment pH meters 9027.80 

gas or smoke analysis apparatus 9027.10 
Potable water treatment water treatment systems 8421.21 
Other recycling systems metal recycling equipment 8462.91 

machinery for cleaning or drying bottles or other containers 
8422.20 
asphalt recycling equipment 8474.32 

Renewable energy plant wind turbine pumps 8413.81 
solar panels 8541.40 

Heat/energy management heat exchangers 8419.50 
economizers for boilers 8404.10 

Other: soil conservation erosion control matter 4601.20 
environmental protection cloth 5911.90 

Note: (1) Categories of goods which the OECD considers to be "core" components of the environmental industry are shaded. 
Source: TN/TE/W/6 
 

ขณะที่สหรัฐอเมริกาไดเสนอเอกสารเรื่อง Negotiations on environmental goods ซึ่งสนับสนุน
หลักการกําหนดสินคาสิ่งแวดลอมโดยเนนที่ตัวสินคา (end-use) และไมสนับสนุนการใชวิธีการและ
ขั้นตอนการผลิต (process and production methods: PPMs) เปนหลักเกณฑในการกําหนดสินคา
สิ่งแวดลอม ซึ่งสมาชิกสวนใหญโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาก็ใหการสนับสนุน 

หลังการประชุมที่เมืองแคนคูน สมาชิก WTO เห็นดวยที่จะมอบเรื่องการลด/เลิกภาษีสินคา
ดังกลาวใหเปนหนาที่ของ Negotiating Group on Market Access (NGMA) โดย CTE จะชวยในการ
กําหนดนิยามสินคาสิ่งแวดลอม ซึ่งในการกําหนดขอบเขตของคําวาสินคาสิ่งแวดลอม มีผูเสนอใหเร่ิม
จากรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมของ APEC และ OECD โดยรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมของ OECD ถูก
กําหนดขึ้นจากรายชื่อของกลุมสินคาสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ในขณะที่รายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมของ 
APEC ถูกกําหนดขึ้นหลังการกําหนดมาตรฐานสินคาสิ่งแวดลอม โดยที่รายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมทั้งสอง
กลุมมีความซ้ําซอนกัน ดังนี้ recycling equipment, incineration equipment และ measuring and 
monitoring equipment 

ญ่ีปุนเสนอรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มีจํานวน 166 รายการ โดย
สวนใหญเปนรายชื่อจาก OECD และ APEC แตมีการเพิ่มเติมสินคาในกลุม cleaner technology and 
products เขามาอีก 30 รายการ 
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ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 สหรัฐอเมริกาไดเสนอรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอม 2 กลุม คือ กลุม
รายชื่อหลัก (core list4) ซึ่งเปนสินคาที่เปนที่ยอมรับทั่วโลกวาเปนสินคาสิ่งแวดลอม และกลุมรายชื่อ
เสริม (complementary list) (สหรัฐอเมริกาเสนอเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546) โดยประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกัน คือ ขอบเขตของคํานิยามสินคาสิ่งแวดลอมวา ควรเปนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือ
ควรเปนสินคาที่ชวยในการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา ไดแก บราซิล 
เม็กซิโก มาเลเซีย และ จีน ตองการใหรายชื่อสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกัน กลาวคือ มีทั้งสินคาสงออก
จากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากรายชื่อที่สหรัฐอเมริกาเสนอสวนใหญเปน
สินคาสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมสงออกของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

จีนเสนอใหยกเวนสินคาดังนี้ คือ สินคาที่สามารถใชประโยชนไดหลายทางไมเฉพาะแตดาน
สิ่งแวดลอมเทานั้น (multiple-uses) สินคาที่พิจารณาจากวิธีการและขั้นตอนการผลิตที่ไมเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม (PPMs) และเทคโนโลยีสะอาด (clean technologies) โดยจีนเสนอใหแบงสินคา 2 กลุม 
กลุมแรกเปนสินคาสงออกจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว และกลุมที่สองเปนสินคา
ที่ตองการการปฏิบัติที่พิเศษและแตกตาง (special and differential treatment) โดยใหประเทศกําลัง
พัฒนาเลือกรายชื่อสินคาได 

สหภาพยุโรปเสนอใหมีการกําหนดหลักการและเกณฑของสินคาสิ่งแวดลอมในการประชุม
ของ CTE และจะนําไปเจรจากับ NGMA โดยในเบื้องตนสหภาพยุโรปเสนอสินคาสิ่งแวดลอม 2 กลุม คือ 
กลุมแรกเปนสินคาที่ใชในการปองกันมลพิษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมที่สองเปน
สินคาที่ใชและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยกลุมหลังจะตองมีมาตรฐานสิ่งแวดลอมเปนเกณฑ
แบงกลุม 

ลาสุด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไตหวัน Penglu, Kinmen และ Matsu ไดเสนอ
รายชื่อสินคาสิ่งแวดลอม 78 สินคา แบงออกเปน 6 กลุม ไดแก air pollution control; waste water 
management; solid/hazardous waste management; remediation/clean-up of soil and water; 
noise/vibration abatement; and monitoring/analysis and assessment เพื่อเปนขอมูลในการเจรจาลดภาษี
ของสินคาเหลานี้ตอไป 

                                                        
4  กลุมสินคาหลกั core list มีตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ (หนึ่ง) environmental remediation and pollution prevention หมายถึง 

สินคาที่ใชในการทําความสะอาดสิ่งแวดลอม หรือปองกันการเกิดมลพิษ ตวัอยางเชน smokestack scrubbers, sewage treatment 
equipment, solid waste recycling systems เปนตน และ (สอง) clean technologies หมายถึง เทคโนโลยีสะอาดที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย สวนกลุมสินคาเสริม complementary list ใหประเทศสมาชิกคัดเลือกรายชื่อสินคาที่ตองการเปดเสรี 
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ถึงแมวายังไมไดขอสรุปในการกําหนดรายการสินคาสิ่งแวดลอม หลักสําคัญในการกําหนด
สินคาสิ่งแวดลอม คือ เปนเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม หรือ
ผลิตภัณฑที่ใชแลวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย (environmental preferable products: EPPs) แต
ตามหลักของ OECD และ Eurostat5 ที่วา สินคาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการ 
การผลิต สินคาหรือบริการ ที่ใชในการวัด การปองกัน การกําจัด หรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ทํา
ความเสียหายใหกับทรัพยากรน้ํา ดิน หรือกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เสียง ขยะ รวมทั้งระบบนิเวศ ซึ่ง
ตามหลักดังกลาวจะทําใหรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการดานเทคโนโลยี ดังนั้น 
เพื่อใหเปนประโยชนกับทุกฝาย จึงควรกําหนดนิยามสินคาสิ่งแวดลอม คือ เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีที่
ใชในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งสวนใหญเปนสินคาสงออกของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว และ
สินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชแลวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย หรือที่เรียกวา EPPs ที่ประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศมีการสงออก อยางไรก็ตาม นิยามของสินคา EPPs ยังไมเปนที่ยอมรับในสากล 

ในประเด็นการเจรจาลดภาษีของสินคาและบริการสิ่งแวดลอม กลุมประเทศพัฒนาแลว คือ 
สหรัฐอเมริกาเสนอใหมีการลดภาษีสินคาสิ่งแวดลอม ในกลุมรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมหลัก โดยใหลด
ภาษีของสินคาทุกประเภทภายใน ป พ.ศ. 2553 และในกลุมรายชื่อสินคาสิ่งแวดลอมเสริม โดยให
ประเทศสมาชิกเลือกลดภาษีเฉพาะสินคาสิ่งแวดลอมที่ตองการเปดเสรีลงมาที่ระดับ “X” เปอรเซ็นต 
ภายในระยะเวลาเดียวกัน และใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถลดภาษีในอัตราที่นอยกวา “X” 
เปอรเซ็นต ในกลุมสินคาสิ่งแวดลอมเสริม เพื่อใหเปนไปตามหลัก less than full reciprocity 

แนวโนมของการเสนอใหมีการลดภาษีของสินคาและบริการสิ่งแวดลอมภายในป พ.ศ. 2553 
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินคาสวนใหญเปนสินคาสงออกของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว พิจารณาจาก
ขอมูลการประมาณการมูลคาสินคาสิ่งแวดลอมในตลาดโลกเทากับ US$ 550 billion ประมาณรอยละ 
90 เปนสินคาของกลุมประเทศพัฒนา โดยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน รวมกันประมาณรอย
ละ 856 มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 14 ตอปในชวงป พ.ศ. 2539-2543 และจากการประมาณการพบวาจะ
เพิ่มขึ้นเปน US$ 600 billion ในป พ.ศ. 2553 สินคาสวนใหญ คือ การบําบัดน้ําเสีย (wastewater 
treatment), การจัดการกากของเสีย (waste management) และ อุปกรณควบคุมมลพิษอากาศ (air 
pollution control) แนวโนมของความตองการสินคากลุมนี้ของประเทศกําลังพัฒนาอยูที่รอยละ 8-12 
ตอป7  อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2539-2543 ประเทศกําลังพัฒนาไดมีการสงออกสินคาสิ่งแวดลอม 
(ตาม OECD list) จํานวน 14 รายการจาก 128 รายการ เชน ประเทศไทยสงออก fluorescent lamps 

                                                        
5  OECD, 1996 cited in COM/ENV/TD(2003)10/FINAL, April 2003. 
6  ขอมูลป พ.ศ. 2543 
7  UNCTAD 2003.  Environmental goods and services in trade and sustainable development.  TD/B/COM.1/EM.21/2 
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เชนเดียวกับ จีน เม็กซิโก เกาหลี อินโดนีเซีย และชิลี หรือ พลังงานชีวภาพ (bio-fuels) โดยประเทศ
บราซิล จาไมกา อารเยนตินา โบลิเวีย คอสตาริกา เอควาดอร และ กัวเตมาลา หรือ ไมกวาด โดย
ประเทศอิหราน ภูฐาน เคนยา ศรีลังกา และ เนปาล เปนตน 

ปจจัยที่มีผลตอความตองการสินคาสิ่งแวดลอม ไดแก นโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศ 
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมาย แรงกดดันของผูบริโภค เปนตน สําหรับปจจัยที่มี
ผลตอการผลิตสินคาสิ่งแวดลอม คือ การพาณิชยในตลาด ขอจํากัดการลงทุน นโยบายดานการสงออก 
นโยบายการประดิษฐและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

ปจจัยดานอุปทาน ปจจัยดานอุปสงค 
1) พิกัดอัตราภาษีของสินคาส่ิงแวดลอม 1) แนวโนมของนโยบายดานส่ิงแวดลอม 
2) การบริหารของภาครัฐตอสาธารณะ  1.1) อุปกรณการควบคุมมลพิษและการกําจัดทีป่ลายทอ 
3) ขอกีดกันทางการคา  1.2) การควบคุมและปองกันมลพิษ : กระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑสะอาด 
4) สิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา  1.3) การเลื่อนเสนอุปสงคโดยการปฏริูปกฎหมายรวมทั้ง

การริเริ่มในสวนของภาคเอกชน 
5) การสนับสนุนการเผยแพรการประดิษฐและ

เทคโนโลย ี
2) การเลื่อนเสนอุปสงคโดยเสนอุปสงคโดยการรวมตัวกันของ

ประเทศตางๆ 
 3) ผลกระทบจากการเลื่อนเสนอปุสงคของอุตสาหกรรมการ

ผลิตสินคาและบริการสินคาดานส่ิงแวดลอม 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2543. 

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมของประเทศไทยแบงออกเปน 4 กลุมตามระดับของ
เทคโนโลยีการผลิต กลุมแรกมีการผลิตในประเทศอยูแลว กลุมสองยังไมมีเทคโนโลยีการผลิตที่
สามารถแขงขันได กลุมสามเปนกลุมที่มีศักยภาพแตไมมีเทคโนโลยีการผลิต และสุดทายเปนกลุมที่ยัง
ไมมีการกําหนดระดับมาตรฐานเทคโนโลยี แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความตองการเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย คือ คอยๆ เปลี่ยนจากเทคโนโลยีประเภทบําบัดที่ปลายทอ ไปสูเทคโนโลยี
สะอาด และเทคโนโลยีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ประกอบกับในภาคอุตสาหกรรมมีการสงเสริม
มาตรการการปองกัน ที่เรียกวา pollution prevention (P2) ทั้งนี้ ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ ไดแก  
(1) กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศ และ (2) ความ
ตองการและความตระหนักตอสิ่งแวดลอมของผูบริโภค (สวนใหญเปนผลิตภัณฑเพื่อประโยชนของ
ตนเอง เชน เคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองกรองอากาศในบาน เปนตน) รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ (มาตรการเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑของสหภาพยุโรป) (3) การใหบริการสาธารณะดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมของรัฐ 
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โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม รายชื่อ ความตองการงานวิจัย 
กลุมผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยี
ในระดบัการผลิตอยูแลว  

เครื่องกําจดัมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง 
ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับอุตสาหกรรม 
ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชน 
เครื่องระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 
ฉนวนปองกันความรอน 
เครื่องสูบ (pump) 
เครื่องกรองน้ําและตัวกลาง 
อุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคล(อุตสาหกรรม) 
ถานกัมมันต (activated carbon) 
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล รวมถึงชุดปองกันบุคคล
จากสารเคมี (อุตสาหกรรม) 
บรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม 

การวิจัยเพ่ือปรับปรุงการ
ผลิต หาวัตถุดิบที่เหมาะสม 
และลดตนทนุการผลิต 

กลุมผลิตภัณฑที่ยังไมมี
เทคโนโลยีในระดบัการผลิต
ในปจจบุันที่สามารถแขงขนั
ในตลาดโลกได 

เครื่องเติมอากาศ 
เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและ มูลฝอยติดเช้ือ 
สารเคมีในการบําบดัและปองกันมลพิษ (บางชนิด) 
ภาชนะสําหรับบรรจุวัตถุอันตรายและกากของเสีย
อันตราย 
วัสดุปูพ้ืนสําหรับการฝงกลบขยะมูลฝอย 

การวิจัยเพ่ือยกระดับ
เทคโนโลย ี

กลุมผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ
แตยังไมมีเทคโนโลยใีนการ
ผลิตในประเทศ 

เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง 
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

การวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
ตนแบบ 

กลุมผลิตภัณฑที่ยังไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑของการ
วิจัยและพัฒนา 

ภาชนะสําหรับบรรจุขยะมูลฝอย 
รถเก็บขยะมูลฝอย 
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล รวมถึงชุดปองกันบุคคล
จากสารเคมี (เกษตรกรรม) 

การวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
ตนแบบ โดยตองกําหนด
ระดับมาตรฐานเทคโนโลยี
กอน 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2543. 
 

การเปดเสรีในสินคาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมนาจะเปนประโยชนอยางมากตอประเทศที่
พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน เนื่องจากเปนผูสงออกสินคา
อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมรายใหญ ซึ่งรวมกันประมาณรอยละ 85 ของสินคาทั้งหมด สําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบเชนกัน ดังกรณีของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตองพึ่งพาหรือเลียนแบบเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมจากประเทศที่
พัฒนาแลว  หากมีการลดภาษีสําหรับสินคาและบริการสิ่งแวดลอมจะทําใหสินคาและบริการ
สิ่งแวดลอมถูกลง โดยจะมีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย ดังนี้ 



8-10 สิ่งแวดลอม 
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- ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปนผูผลิตเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งไมมีความเขมแข็งมากนัก 
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  จะทําใหเสียโอกาสในตลาด
ภายในประเทศจากผูนําเขาสินคาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากตางประเทศที่มีตนทุนตํ่ากวา 
แตจะทําใหผูบริโภคภายในประเทศมีทางเลือกมากขึ้น ในการเลือกใชสินคานําเขาที่มีราคา
ถูกลงและไดมาตรฐานสากล (ประกอบกับความไมมั่นใจของผูบริโภคในมาตรฐานของ
สินคาของประเทศไทย) 

- ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปนผูผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งสวนใหญมีตนทุนการผลิตตอหนวย
สูง และมีกระบวนการผลิตที่ไมครบวงจร ในตลาดการแขงขันสมบูรณ ราคาจะเปน
ตัวกําหนด หากตนทุนการผลิตตอหนวยของภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงสูงอยู ก็จะมีปญหา
ในการแขงขันในตลาดโลก 

ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐควรมีการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
- ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปนผูผลิตเทคโนโลยีภายในประเทศ ควรมีการรวมตัวของผูผลิต

รายยอยในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการกําหนดตนแบบแลวใชรวมกัน
เปนการลดตนทุน 

- ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปนผูผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งสวนใหญมีตนทุนการผลิตตอหนวย
สูงและเปนระบบการผลิตที่ไมครบวงจร ควรรวมทุนกับตางประเทศเพื่อประโยชนในเรื่อง
ของตลาดในตางประเทศ และการถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะในกลุมเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยไมมีความพรอม เชน เคร่ืองมือตรวจวัดระดับเสียง เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพ
นํ้า เปนตน และในอนาคตนาจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไดตอไป 

- ภาครัฐควรสนับสนุนมาตรการการใชสินคาไทย  พรอมกําหนดมาตรฐานสินคา
ภายในประเทศที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2.3 Paragraph 32(iii) ขอกําหนดมาตรการติดฉลากสิ่งแวดลอม 

Paragraph 32(iii) เร่ืองขอกําหนดมาตรการติดฉลากสิ่งแวดลอม ณ ปจจุบัน มีประเทศที่ไดยื่น
ขอเสนอตอ CTE คือ สวิตเซอรแลนด (WT/CTE/W/219) ซึ่งสวิตเซอรแลนดไดเสนอรายงานเรื่อง 
Labeling for Environmental Purposes ซึ่งสนับสนุนใหมีการพิจารณาเรื่องฉลากสิ่งแวดลอมทั้งในแง
ของฉลากบังคับและฉลากสมัครใจเพื่อตอบสนองตอมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO ที่กรุงโดฮา และเพื่อ
นําไปสูการมีขอเสนอแนะวาควรจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้ตอไปอยางไร 

แมวา สวิตเซอรแลนด และสหภาพยุโรป ตองการผลักดันใหเร่ิมมีการเจรจา เร่ืองการติดฉลาก
สิ่งแวดลอม หลังรอบประชุมที่เมืองแคนคูน โดยรวมถึงการพิจารณามาตรการติดฉลากบังคับ ในเดือน
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เมษายน พ.ศ. 2547 แตสมาชิกสวนใหญมีความเห็นวา การเจรจาเรื่องนี้อยูใน Committee for Technical 
Barriers to Trade ซึ่งอยูนอกกรอบของ CTE 

3. การติดฉลากสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่มีการเจรจาหารือในองคการการคาโลกตั้งแตภายใตรอบโด
ฮาจนถึงปจจุบันยังไมมีความคืบหนามากนัก ดังนั้น ในสวนนี้จะนําเสนอเฉพาะจุดยืนของประเทศคูคา 
คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้จะกลาวถึงการวิเคราะห
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยคัดเลือกกรณีของการติดฉลากสิ่งแวดลอม
ในภาพรวม และการติดฉลากสิ่งแวดลอมบนสินคาตัดตอพันธุกรรม ซึ่งผูศึกษาเห็นวามีประเด็นสําคัญ
ที่มีผลกระทบตอประเทศไทย มีดังนี้ 

3.1 การติดฉลากสิ่งแวดลอมสินคาและบริการทั่วไป 

Ecolabeling หรือ การติดฉลากสิ่งแวดลอม เปนการใหขอมูลดานสิ่งแวดลอมของสินคาหรือ
บริการแกผูบริโภค โดยเปนมาตรการสมัครใจที่มีการใชอยางแพรหลายทั่วโลก ทั้งนี้ การใหฉลาก
สิ่งแวดลอมจะถูกกําหนดตามเกณฑมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมโดยองคกรอิสระ ซึ่งหลักเกณฑที่ใชใน
การวิเคราะหเพื่อใหฉลากสิ่งแวดลอม คือ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (A Life-Cycle Analysis) 

ประเด็นของการติดฉลากสิ่งแวดลอมภายใตกรอบ WTO ก็คือความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา (Technical Barriers to Trade: TBT) ซึ่งกําหนดวา การออกกฎระเบียบดานเทคนิคและ
มาตรฐานตางๆ ทั้งในสวนของสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงขอกําหนดในเรื่องการ
บรรจุหีบหอ การทําเคร่ืองหมาย การปดฉลาก และวิธีดําเนินการประเมินความสอดคลองของขอบังคับ
ทางเทคนิคและมาตรฐาน จะตองมีความเปนธรรม โปรงใส และไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการคา
ระหวางประเทศโดยไมจําเปน  โดยสงเสริมใหสมาชิกยอมรับกฎระเบียบดานเทคนิคและมาตรฐาน
ระหวางกันโดยจัดทําความตกลงวาดวยการยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 
ซึ่งจะชวยลดตนทุนและเอื้อประโยชนตอการคา รวมทั้งสงเสริมใหประเทศสมาชิกใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการในเรื่องการจัดทําและใชบังคับกฎระเบียบดานเทคนิคและมาตรฐานแกประเทศกําลังพัฒนา 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานสากลของการติดฉลากสิ่งแวดลอมที่ใชรวมกัน แตจะเปนใน
ลักษณะที่แตละประเทศใชเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมของตนเอง 

ประเด็นที่เปนที่กังวลของประเทศกําลังพัฒนา คือ การกําหนด กระบวนการผลิตสินคา 
(PPMs) ต้ังแตการใชวัตถุดิบถึงกระบวนการทําลายของเหลือทิ้ง มาเปนเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการ
สิ่งแวดลอม/มาตรการการคา ซึ่ง สหภาพยุโรป และแคนาดา สนับสนุนประเด็นดังกลาว  สวนกลุมที่ไม
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เห็นดวย คือ ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา (เนื่องจากเกรงวาจะกระทบกับสินคา 
GMOs) ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวจะมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศกําลังพัฒนา
ที่มีระดับเทคโนโลยีตํ่ากวา และคาใชจายในการติดฉลากสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในชวงทศวรรษ  1980 มีการเคลื่อนไหวของกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ เรียกรองให
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ ในสหรัฐอเมริกาแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องของ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดต้ังโครงการฉลากสิ่งแวดลอมขึ้นเชนเดียวกับในประเทศ
เยอรมนี และแคนาดา และในป พ.ศ. 2532 องคกรอิสระ Greenseal จึงไดกอต้ังขึ้นมา มีวัตถุประสงค
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโดยสนับสนุนใหการผลิตสินคาและบริการปลอยมลพิษและของเสียสู
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด Greenseal จะทําหนาที่เกี่ยวกับการออกฉลากสิ่งแวดลอม และกําหนดเกณฑการ
พิจารณาใหฉลากสิ่งแวดลอม คือ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑเร่ิมต้ังแตวัตถุดิบ ผานมาสู
กระบวนการผลิต การนําไปใช ตลอดจนการกําจัด โดยในทุกขั้นตอนจะตองทําการประเมินผลกระทบ
ที่มีตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ลักษณะของการเขารวมโครงการฉลากสิ่งแวดลอมเปนรูปแบบของความสมัคร
ใจของผูผลิต 

การใหฉลากสิ่งแวดลอมมีขึ้นคร้ังแรกในป พ.ศ. 2535 แกกลุมผลิตภัณฑอุปกรณทําความ
สะอาดบาน สีทาบาน ตอมาไดขยายสูสินคาที่หลากหลายขึ้น ในปจจุบัน กลุมผลิตภัณฑที่ไดรับการติด
ฉลากสิ่งแวดลอมจาก Greenseal ไดแก 

อุปกรณทําความเย็น (Electric chillers) อุปกรณบรรจุอาหาร (Food  packaging) 
อุปกรณทําความสะอาด (Cleaners) โรงแรมที่พักอาศัย (Lodging  properties) 
Fleet  vehicle  maintenance สี (Paints and Coatings) 
กระดาษ (Papers and Newsprint) หนาตางและประตู (Windows and Doors) 
อุปกรณประหยัดน้ํา (Water  Efficient  Fixtures)  

ในสวนของภาครัฐไมวาจะเปนรัฐบาลกลาง รัฐ เมือง ตลอดจนเทศบาล ตางใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเนนวากิจกรรมหรือโครงการตางๆ จะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หนวยงาน
ของภาครัฐหลายหนวยงาน เชน U.S. Army Aberddeen Proving Ground, U.S. Committee For 
Purchase From People Who Are Blind or Severely Disabled, U.S. Department of Energy, U.S. 
Department of Interior และ U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ไดเขารวมโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน โดยใชผลิตภัณฑที่ไดการรับรองจาก Greenseal 
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สหภาพยุโรป 
ในสหภาพยุโรป มีการกอต้ังโครงการฉลากสิ่งแวดลอมขึ้นในป พ.ศ. 2535 ภายใตชื่อวา EU 

Eco-Label ซึ่งมีสัญลักษณเปนตราดอกไม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลแกผูบริโภคชาวยุโรปให
สามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมออกจากสินคาหรือบริการทั่วไป 
และเพื่อมุงหวังในระยะยาวใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน โดยการกระตุนใหบรรดาผูผลิต
รวมกันปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด สวนทางดานผูบริโภคมี
การรณรงคใหเกิดจิตสํานึกในการหันมาใชสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โครงการ 
EU Eco-Label อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการฉลากสิ่งแวดลอมแหงสหภาพยุโรป 
(European Eco-labeling Board: EUEB) อันประกอบดวย ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม กลุมพิทักษ
สิ่งแวดลอม และองคกรผูบริโภค โดยมีคณะกรรมมาธิการแหงสหภาพยุโรป (European Commission) 
เปนผูใหการสนับสนุน 

ปจจุบันมีสินคาและบริการที่ไดรับตราสัญลักษณดอกไมทั้งหมด 21 กลุมผลิตภัณฑ คิดเปน
สินคาและบริการตางๆ หลายรอยรายการ การเขารวมโครงการ EU Eco-Label อยูในลักษณะของการ
สมัครใจ โดยผูผลิตจะนําวิธีการผลิตของตนมาเสนอตอคณะกรรมการฉลากสิ่งแวดลอมแหง 
สหภาพยุโรปซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาใหฉลาก หากตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวก็จะไดรับอนุญาต
ใหนําสัญลักษณตราดอกไมไปติดบนสินคาไดโดยเสียคาธรรมเนียม ซึ่งหลักเกณฑในการพิจารณา
อนุญาตใหติดฉลากสิ่งแวดลอม คือ การตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ต้ังแตสวนของ
วัตถุดิบ ผานไปสูการผลิต การจําหนายจายแจก การบริโภค ไปจนถึงการกําจัดและทําลาย ที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

สินคาและบริการที่ไดรับตราสัญลักษณดอกไมทั้งหมด 21 กลุมผลิตภัณฑ มีดังนี้ 
1. รองเทา (Shoes) 12. น้ํายาลางจาน (Hand dishwashing) 
2. Hard Floor Covering 13. ผงซักฟอก (Detergents) 
3. สีและน้ํามันเคลือบเงา  (Paints and Varnishes) 14. น้ํายาซักรีด (Laundry detergents) 
4. หลอดไฟฟา (Light bulbs) 15. เฟอรนิเจอร (Furniture) 
5. โรงแรมสถานที่ทองเที่ยว  (Tourist accommodation service) 16. เส้ือผา (Clothing) 
6. เครื่องลางจาน (Dishwashers) 17. ผาปูเตียง (Bed linen) 
7. ตูเย็น (Refrigerators) 18. Indoor textile 
8. เครื่องดูดฝุน (Vacuum cleaners) 19. กระดาษชําระ (Tissue paper) 
9. เครื่องซักผา (Washing machines) 20. กระดาษสําเนา (Copying paper) 
10. น้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงค (All propose cleaners) 21. กระดาษกราฟฟค (Graphic paper) 
11. น้ํายาลางจานที่ใชกับเครื่องลางจาน (Dishwashing detergents)  
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ประเทศญ่ีปุน 

ภายใตสถานการณการตื่นตัวเกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศญี่ปุน 
สงผลใหในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ญ่ีปุนไดประกาศกฎหมายสนับสนุนและสงเสริมใหมีการใช
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงผลใหทั้งภาครัฐและภาคประชาชนไดหันมาใชสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น สวนทางดานผูผลิตก็พยายามพัฒนากระบวนการผลิตให
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ฉลากสิ่งแวดลอมจึงเปนเคร่ืองมือสําหรับผูผลิตที่ผลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่จะใชสื่อสารขอมูลไปยังผูบริโภค ตัวอยางของฉลากสิ่งแวดลอมใน
ญ่ีปุนที่เปนที่รูจักกันเปนอยางดี คือ Eco Mark ซึ่งมีหลักเกณฑในการใหฉลากสิ่งแวดลอมโดย
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑแบบครบวงจร (whole product life-cycle) ซึ่งมี
อยู 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมการผลิต การผลิต การจัดจําหนาย การใชหรือการบริโภค และการกําจัด
หรือทําลาย โดยการประเมินผลกระทบดังกลาวทําขึ้นเพื่อสามารถระบุวาขั้นตอนใดที่มีสวนทําลายหรือ
สงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด เพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงขั้นตอนดังกลาว ใหสินคา
หรือบริการนั้นชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น 

การเขารวมโครงการฉลาก Eco Mark เปนการเขารวมโดยสมัครใจ กลาวคือ ผูผลิตสินคาหรือ
บริการที่ตองการไดรับฉลากสิ่งแวดลอม ใหยื่นรายละเอียดแกองคกรที่รับผิดชอบ หากเปนไปตาม
เงื่อนไขก็จะไดรับอนุญาตใหติดฉลากสิ่งแวดลอมบนสินคา ความยากงายในการขอฉลากจะแตกตาง
กันไปตามประเภทสินคา จากการสํารวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีกลุมสินคาที่ไดรับการติดฉลาก 
Eco Mark ทั้งสิ้น 64 ประเภท8 จํานวนทั้งสิ้น 5,391 รายการ จาก 1,867 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
คิดเปนรอยละ 10 
• Recyclable suitcase with collecting system after use  • Printing ink 
• Clothes • Household textile product 
• Industrial textile product • Paper for communication 
• Printing paper • Sanitary paper 
• Tile-blocks • Biodegradable lubricating oil 
• Board made of wood or the like • Paper stationery 
• Packaging paper • Paper packaging materials 
• Wooden product • Water-saving equipment 
• Copier • Plastic product using recycled materials 
• Personal computer • Paper printed matter 
• Returnable containers/packaging materials • Printers 
• Building product using recycled materials • Glass product 

                                                        
8  ดูเพ่ิมเติมใน http://www.ecomark.jp/english/index.html 
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• Garbage disposer • Paints
• Fire extinguisher • Commodity 
• Recycled soap made from cooking oil • Furniture 
• Containers for collecting used bottles • Hot-water supply systems using solar energy 
• Product made from used tires • Products using solar battery modules 
• Soundproof and vibrationproof mats • Blast furnance fine powder slag and blast 

furnance cement 
• Refillable containers • Drainage fixtures for rainwater dissipation 
• Storage tanks for rainwater • CFC recovery system for air conditioners 
• Multi-pass thermal transfer ribbons • Briquettes made of waste 
• Replaceable ink cartridges and ribbon cassettes • Resource-conserving containers for edible oils 
• Recycled paving materials • Combustion apparatus using waste cooking  oil 
• Energy-saving gas leak detectors • Building materials of fly ash 
• Agriculture mulch sheeting of recycled pulp • Solar-powered clock or watch 

ประเทศไทย 

โครงการฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไดริเร่ิมขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 ภายใตชื่อวา 
ฉลากเขียว (Green Label) โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council 
for Sustainable Development: TBCSD) โดยไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 
เคร่ืองหมายฉลากเขียวที่ติดอยูกับสินคาถือเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการใหขอมูลแกผูบริโภคไดทราบวาผลิตภัณฑน้ันนอกจากจะมีคุณภาพแลว ยัง
เนนเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย ผูบริโภคที่มีความประสงคจะชวยรักษาสิ่งแวดลอมจะสามารถ
เลือกซื้อไดถูกตอง ในสวนของผูผลิตก็ตองพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาและบริการของตน
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับของผูบริโภคและสง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันและ
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานทางกระบวนการผลิตและการบริโภค 

หลักเกณฑในการพิจารณาการอนุญาตติดฉลากเขียว คือ การประเมินกระบวนการผลิต 
ทุกขั้นตอนใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด หรือในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ผูผลิต
ตองใชวิธีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด หากพบวาขั้นตอนใดสามารถปรับปรุงเพื่อให
สามารถรักษาสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น ก็ตองทําการปรับปรุงในสวนนั้น โดยจะทําการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงและที่อาจจะเกิดขึ้น ในการขอใชฉลากเขียวจะเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจําหนาย หรือ
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ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยไมมีกฎหมายบังคับแตอยางใด ปจจุบัน
มีผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากเขียวจํานวน 36 ผลิตภัณฑ 

1. กระดาษ 2. ผลิตภัณฑทําจากผา 
3. คอมพิวเตอร 4. หลอดฟลูออเรสเซนซ 
5. วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม 6. เครื่องซักผา 
7. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา 8. เครื่องเขียน 
9. ฉนวนกันความรอน 10. เครื่องถายเอกสาร 
11. ตลับหมึก 12. ตูเย็น 
13. ผลิตภัณฑสี 14. รถยนตนั่ง 
15. น้ํามันหลอล่ืน 16. เครื่องสุขภัณฑ 
17. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 18. แชมพู 
19. เครื่องปรับอากาศ 20.ผลิตภัณฑลางจาน 
21. ถานไฟฉาย 22. ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
23. เครื่องเรือนไมยางพารา 24. สบู 
25. ฉนวนยางกันความรอน 26. เครื่องเรือนเหล็ก 
27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 28. สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 
29. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 30. สเปรย 
31. บรรจุภัณฑที่นํากลับมาเติม หรือใชใหมได 32. บริการประเภทซักแหง/ซักอบรีด 
33. มอเตอร 34. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 
35. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทําจากพลาสติกที่ใชแลว 36. สารซักฟอก 

 

3.2 ผลกระทบของการติดฉลากสิ่งแวดลอมท่ีมีตออุตสาหกรรมไทย 

ฉลากสิ่งแวดลอมเปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่ใชสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในรูป
กิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งมิไดมีการบังคับตามกฎหมาย โดยฉลากสิ่งแวดลอมเปนการใหขอมูลแก
ผูบริโภควาสินคานั้นเปนภัยตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาอ่ืนในประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ฉลาก
สิ่งแวดลอมจะชวยในการกระตุนจิตสํานึกของผูบริโภคใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และสราง
ความกดดันตอผูผลิตอ่ืนๆ ใหหันมาผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในปจจุบันการใหฉลาก
สิ่งแวดลอมในประเทศตางๆ มีความกาวหนาคอนขางมาก และผลิตภัณฑที่ติดฉลากสิ่งแวดลอมมี
จํานวนและความหลากหลายมากขึ้น ผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ตางก็ให
ความสําคัญในมาตรการการติดฉลากสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนที่มีผลิตภัณฑกวา 60 
ประเภทที่มีการติดฉลากสิ่งแวดลอม ประเทศไทยไดมีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศจํานวนมาก 
พบวา สินคาสงออกของประเทศไทยที่นาจะไดรับผลกระทบหากประเทศนําเขานํามาตรการฉลาก
สิ่งแวดลอมมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา ไดแก สี กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ สินคาสิ่งทอ
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และเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน (ตารางที่ 1) ถึงแมวาสินคาบางอยางมีการใหฉลากเขียวแลวก็ตาม 
เนื่องจาก เกณฑมาตรฐานในการใหฉลากสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกันในแตละประเทศ 

ผลกระทบของการติดฉลากสิ่งแวดลอมอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชน การที่ผูผลิตตัดสินใจ
ในการลงทุนดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นวา กลุมผูบริโภคมีความเต็มใจที่
จะจายในราคาที่สูงกวาสําหรับสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคา Premium ของสินคาหรือบริการที่
ไดรับการติดฉลากสิ่งแวดลอมกับสินคาหรือบริการที่ไมมีการติดฉลากสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกัน 
ทั้งในดานความแตกตางของราคาในแตละรายการสินคาและความแตกตางของราคาในแตละประเทศ 
จากขอมูลการสํารวจของ Harvard Institute for International Development ในป พ.ศ. 2538 พบวา มี
ความแตกตางของราคาตั้งแตรอยละ 5 จนถึงรอยละ 30 เชน สินคาที่ติดฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศ
สิงคโปร และสินคาอาหารชีวภาพ (organic food) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคา premium อยูในชวง
ประมาณรอยละ 5-7 สินคาไมในประเทศอังกฤษมีคา premium รอยละ 13 สินคา organically grown 
flowers ในประเทศเนเธอรแลนด มีคา premium สูงที่สุด คือ รอยละ 30 เปนตน 

การศึกษาผลกระทบของการติดฉลากสิ่งแวดลอมตอการบริโภคสินคาที่ผานๆ มา แสดงให
เห็นวา การติดฉลากสิ่งแวดลอมมีผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจบริโภคสินคาในกลุมนี้มากขึ้น เชน 
ผงซักฟอก อาหารทะเลกระปอง กระดาษชําระที่ผลิตมาจากกระดาษที่ใชแลว เสื้อผาที่ผลิตจากฝาย
ชีวภาพ (organic cotton) ผลิตภัณฑไฟฟา ในขณะที่บางกรณีการติดฉลากสิ่งแวดลอมก็ไมมีผลกระทบตอ
การบริโภคสินคา  เชน  กระดาษชําระที่ไมฟอกขาว  หรือเสื้อผาที่ใชผลิตภัณฑสีที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (environmentally friendly dyes) เปนตน ผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลวมีความเต็มใจที่จะ
จายใหกับผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากสิ่งแวดลอมในราคาที่สูงกวาสินคาที่ไมไดติดฉลาก เชน ในประเทศ
กลุมนอดิก (Nordic) มีความเต็มใจที่จะจายใหกับสินคากระดาษชําระที่ติดฉลาก Nordic Swan label สูง
กวาราคาปกติประมาณรอยละ 13-18 (Bjorner, Hansen and Russell 2004) 

พฤติกรรมการบริโภคที่ใหความสนใจในสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในประเทศพัฒนา
แลว จึงเปนชองทางที่ผูผลิตสินคาควรใชฉลากสิ่งแวดลอมเปนเคร่ืองมือในการขยายตลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในตลาดยุโรปที่ผูบริโภคใหความสนใจตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาสิ่งทอ เปนตน โดยที่ผูผลิต
อาจไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นในการพิสูจนวาสินคานั้นๆ ไมมีสารพิษตกคางอยู ทั้งนี้ ภาครัฐ
ควรใหการสนับสนุนในขั้นตอนการพิสูจนกอนติดฉลากสิ่งแวดลอมใหสะดวกขึ้น และระบบการ
พิสูจนสารเคมีในประเทศที่ไดมาตรฐานสากล 

ในภาพรวมประโยชนของการไดรับฉลากสิ่งแวดลอมตอผูผลิตในประเทศไทยยังไมชัดเจน
เทาที่ควร เนื่องจากเปนมาตรการสมัครใจ ยังไมมีการบังคับใชทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในอนาคต
ประเภทของสินคาที่ติดฉลากสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการคาของ
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ประเทศไทยได และที่สําคัญในประเทศที่พัฒนาแลวผูบริโภคมีความตื่นตัวในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
คอนขางสูง และมีศักยภาพในการจายเงินเพิ่มสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับการติดฉลากสิ่งแวดลอม 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสินคาที่ไมมีฉลากสิ่งแวดลอมได 

ถึงแมวาจะเปนมาตรการการติดฉลากสิ่งแวดลอมจะเปนมาตรการสมัครใจ ไมมีการบังคับทาง
กฎหมาย แตอาจถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือกีดขวางทางการคาระหวางประเทศได เนื่องจากกอใหเกิดการ
เลือกปฏิบัติระหวางสินคาประเภทเดียวกัน โดยสรางความแตกตางในสายตาของผูบริโภค ทั้งนี้ 
ประเทศที่นําเขาอาจจะใชกฎเกณฑเดียวกันระหวางสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตในประเทศ และการตั้ง
กฎเกณฑของมาตรการสิ่งแวดลอมนั้นเปนการตั้งกฎเกณฑของแตละประเทศ ซึ่งประเทศไทยควร
จะตองติดตามความคืบหนาทั้งในวิธีการตั้งกฎเกณฑ และการใหนํ้าหนักกระบวนการผลิตในขั้นตอน
ตางๆ ของประเทศที่เปนคูคา เพื่อปองกันมิใหการติดฉลากสิ่งแวดลอมกลายเปนเคร่ืองมือกีดกันทาง
การคาในอนาคต ในขณะเดียวกันผูสงออกไทยควรมีความตื่นตัวในการใชฉลากสิ่งแวดลอมเปน
เคร่ืองมือในการขยายตลาดสินคาไดเชนกัน พรอมทั้งมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ เพื่อ
พัฒนาสินคาและบริการของตนไมใหเสียเปรียบในการสงออกสินคา โดยภาครัฐควรใหการสนับสนุน
ในขั้นตอนการพิสูจนกอนติดฉลากสิ่งแวดลอมใหสะดวกขึ้น และระบบการพิสูจนฯ ในประเทศที่ได
มาตรฐานสากล 

ตารางที่ 1  ตัวอยางสินคาสงออกของไทยที่เปนสินคาติดฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศคูคา 
มูลคา  (ลานบาท) ราคา ป 

2541 
อัตราการขยายตัว (รอยละ) ประเทศคูคา รายการสินคา 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
(ม.ค.-พ.ค.)

สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุน 

ผลิตภัณฑกระดาษ 26,322 29,221 -1.18 11.01 10.30 √ √ √ 
สี 2,073 2,419 17.08 16.70 5.24 √ √ √ 
เสื้อผาสําเร็จรูป 115,802 113,438 -8.91 -2.04 -4.00  √ √ 
เฟอรนิเจอร 40,958 42,676 8.21 4.19 3.83  √ √ 
รองเทา 32,993 32,820 -10.14 -0.52 -9.22  √  
ตูเย็นใชในบาน 18,493 21,700 20.03 17.34 9.36  √  
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

3.3 การติดฉลากสิ่งแวดลอมบนสินคาตัดตอพันธุกรรม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกามีนโยบายยอมรับวา สินคาตัดตอพันธุกรรม (Genetically Modified Organic: 
GMOs) มีความปลอดภัยมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 เมื่อนักวิทยาศาสตรไดคิดคนมะเขือเทศจากการตัดแตง
ยีนสไดเปนคร้ังแรก ตามนโยบายดังกลาว พืช GMOs จึงมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการบริโภค
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ของมนุษยและสัตว และสหรัฐอเมริกาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหกับผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับ GMOs แตไมไดกําหนดใหมีการติดฉลากอาหารที่มีสวนผสมของ GMOs เปนพิเศษแตกตางไปจาก
สินคาอาหารโดยทั่วไป 

ระเบียบการติดฉลากของสหรัฐอเมริกา คือ ตองแจงคุณสมบัติของอาหารใหตรงกับขอเท็จจริง 
ต้ังแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาไดทําการประเมินขอคิดเห็นของประชาชนเปนระยะๆ 
สรุปไดวา ผูบริโภคมีความตองการใหมีการกําหนดแนวทางเกี่ยวกับเร่ืองนี้ คือ ถาอาหารที่มีสวนผสม
ของ GMOs มีความแตกตางกับอาหารปกติอยางมีนัยสําคัญ ชื่อสามัญที่ใชในสวนผสมจะตองเปลี่ยนไป 
เพื่อชี้ใหเห็นความแตกตางของอาหารที่อาจเกิดขึ้น เชน คุณคาของอาหาร สารที่ทําใหเกิดการแพ หรือ
คุณสมบัติทางกายภาพที่แตกตางไปจากอาหารโดยทั่วไป เปนตน 

Food and Drug Administration (FDA) ไดกําหนดแนวทางใหภาคเอกชนนําไปใชในการติด
ฉลากอาหารเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองกับผูบริโภคมากที่สุด แมไมมีกฎหมายบังคับใหผูผลิตอาหารติด
ฉลากอาหารที่มีสวนของ GMOs แตผูผลิตบางรายมีความตองการแจงใหผูบริโภคทราบวา ผลิตภัณฑ
อาหารนั้นมีสวนผสมของ GMOs ทั้งนี้ FDA จึงใหขอแนะนําในการใชขอความบนฉลากใหเหมาะสม
สําหรับอาหารที่ไมมีการตัดแตงพันธุกรรม หรือ genetically modified วาสมควรจะใชคําใดจึงจะ
เหมาะสม อยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวมีการถกเถียงกันมาก กลาวคือ นักวิชาการมีความเห็นวา 
genetically modified น้ันมีความหมายที่กวางกวา biotechnology มาก เพราะ genetically modified อาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของยีนสเพียงเล็กนอยเทานั้นและอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได และ
สหรัฐอเมริกาไมไดกําหนดระดับสูงสุดของปริมาณสวนผสม GMOs ในอาหารวาควรจะเปนเทาใด 
นอกจากนี้ FDA จึงแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชคําวา free of bio-engineered material เนื่องจากใน
ปจจุบันเทคโนโลยีที่มีอยูไมสูงพอที่จะตรวจสอบ bio-engineered material ที่อยูในระดับตํ่ามากๆ ใน
อาหารหลายชนิดไดแตจะตรวจสอบไดเฉพาะในอาหารบางชนิดเทานั้น และ FDA ยังเตือนใหผูผลิต
ระมัดระวังในการใชถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพื่อไมใหผูบริโภคเขาใจผิดวาสินคาของตนมีคุณสมบัติที่
เหนือกวาสินคาอ่ืน 

สหภาพยุโรป 

นโยบายของสหภาพยุโรปในเร่ืองของสินคา GMOs อยูในลักษณะของการปองกันไวกอน 
(Precautionary) โดยการดําเนินการเกี่ยวกับสินคา GMOs จะอยูภายใตกรอบสมุดปกขาว (White paper 
on safety food) ที่ใหความสําคัญในหลายๆ ประเด็น สรุปไดดังนี้ 

- มีการจัดต้ัง European Food Authority (EFA) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบดานความปลอดภัย
ทางดานอาหารโดยเฉพาะ 
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- ใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจทางดานความ
ปลอดภัย โดยการเพิ่มศักยภาพทางดานการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร  การวิเคราะหขอมูล 
และการใหขอมูลกับผูบริโภค ใหรวดเร็วและถูกตองที่สุด ทั้งนี้อาจมีการใชหลักการ
ปลอดภัยไวกอนดวย 

- ตรวจสอบความปลอดภัยของสวนผสมอาหารอยางครบวงจร ต้ังแตการเพาะปลูก การผลิต
ขั้นกลาง เชน อาหารสัตว จนกระทั่งถึงการบริโภคขั้นสุดทาย โดยใหมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยยอนหลังไดทุกขั้นตอน (traceability) 

- การติดฉลากเปนการใหขอมูลที่ถูกตองกับผูบริโภค และเปดโอกาสใหผูบริโภคใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ  หลักการพื้นฐานที่สําคัญในการติดฉลาก คือ บังคับใหติดฉลาก
เฉพาะสินคาที่พิสูจนหรือทดสอบทางวิทยาศาสตรไดวาเปนสินคา GMOs หรือมี
แหลงกําเนิดจาก GMOs สําหรับสินคาที่มีการรับรองวาไมไดผลิตจาก GMOs น้ัน ควรจะ
ใหติดฉลากโดยสมัครใจ โดยมีความพยายามใหระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการติดฉลาก
สอดคลองกับกฎเกณฑการคาระหวางประเทศมากขึ้น เชน กฎเกณฑภายใตคณะกรรมการ
วาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  และคณะกรรมการวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคาระหวางประเทศ (TBT) ของ WTO เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกับ
ประเทศตางๆ 

- การนําเขาสินคาอาหารและสวนประกอบของอาหารที่คิดคนขึ้นใหม (novel foods and 
novel ingredients) ที่เปน GMOs ที่ไมเคยมีการนําเขามากอน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในทางปฏิบัติ ใหใชกรอบของ 
Novel Food Regulation (EC) NO.258/97 เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

- ในเวทีการเจรจาการคาระหวางประเทศ สหภาพยุโรปไดแสดงเจตนารมณที่จะผลักดันให 
WTO ยอมรับหลักเกณฑการปองกันไวกอนในเรื่องความปลอดภัยทางดานอาหาร 

- สหภาพยุโรปมีระดับความเขมขนของการบังคับใชกฎหมายในหลายระดับ ไดแก (1) 
Regulation เปนการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดที่สุด คือ ทุกประเทศสมาชิกตองปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวใน Regulation เหมือนกันทุกประเทศ (2) Directive เปนการบังคับใช
กฎหมายที่เขมงวดรองลงมา โดยยินยอมใหประเทศสมาชิกมีกฎหมายของตนในเรื่องนั้นๆ 
ได แตจะตองนํากฎเกณฑที่กําหนดไวใน Directive ไปรวมไวในกฎหมายของแตละ
ประเทศดวย สวน วิธีการและรูปแบบในการปฏิบัติของแตละประเทศมีความแตกตางกัน
ได การบังคับใช Directive อาจบังคับใชกับทุกประเทศ หรือกับบางประเทศที่กําหนดไว
ใน Directive (3) Decision คือ มติที่เกี่ยวของกับรายละเอียดในทางปฏิบัติที่อางอิงถึง
กฎหมายหลัก เชน Regulation หรือ Directive การบังคับใชอาจใชกับทุกประเทศหรือบาง
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ประเทศที่กําหนดไวใน Decision และ (4) Recommendation ประเทศสมาชิกไมมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติตาม 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสมาชิกสหภาพยุโรป 6 ประเทศ คือ ออสเตรีย ลักเซมเบอรก ฝร่ังเศส 
เดนมารก กรีซ และอังกฤษ ไดกําหนดมาตรฐานเขมงวด หรือ หามใช และ/หรือ หามวางจําหนาย
ขาวโพดและถั่วเหลือง GMOs โดยใหเหตุผลวา มีความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนและอาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2544 สหภาพยุโรป ไดออกกติกาตอสินคา GMOs ดังนี้ 

- การออกใบอนุญาต GMOs มีอายุเพียง 10 ป หมดอายุตองมาตอใหม 
- มีการกําหนดฉลากที่เฉพาะ และพัฒนาการตรวจหา 
- ตองมีการขอขอคิดเห็นจากสาธารณะเมื่อจะทดลองปลอย GMOs 
- กําหนดใหมีขอมูลสาธารณะ และการจดแจงวามี GMOs อะไรบาง และอยูที่ใด 
- กําหนดเวลาพิจารณาที่เครงครัดวาจะนานเทาใด 
- ตองมีการรายงานทุก 3 ป ถึงเร่ืองผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเมื่อมีการปลอยออก

หรืออนุญาตใหทําการตลาดสินคา GMOs 
จุดยืนของสหภาพยุโรป แสดงใหเห็นวา มาตรการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสินคา GMOs มี

หลากหลายมาตรการและมีความเขมงวดขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในสวนของมาตรการติดฉลากสินคา 
GMOs ที่เดิมถูกปฏิบัติเหมือนสินคาทั่วไป ตอมาไดเขมงวดขึ้น โดยกําหนดใหการติดฉลากตองระบุถึง
สินคาวัตถุดิบที่เปน GMOs อันเปนสวนประกอบของอาหาร และครอบคลุมถึงสารปรุงรส และสาร
ปรุงแตง ซึ่งไดกําหนดระดับของการปนเปอนของ GMOs ขั้นสูงไว กลาวคือ ใหมีอยูในสวนประกอบ
ของอาหารในแตละรายการไดไมเกินรอยละ 0.9 ถาเกินจากนี้ตองดําเนินการติดฉลาก และอนุญาตให
เกิดการปนเปอนอยางไมต้ังใจของอาหารและอาหารสัตว GMOs ไดรอยละ 0.5 ซึ่งกฎนี้จะมีผลบังคับ
ใชต้ังแตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2547 ในชวงระยะเวลา 3 ปเทานั้น หลังจากนั้นจะไมอนุญาตใหมีการ
ปนเปอนเลย 

มาตรการดังกลาวจะใชกับสินคา GMOs ที่อนุญาตใหนําเขา สหภาพยุโรป มี 16 ประเภท 
ไดแก 

1. เครื่องดื่มถ่ัวเหลือง (Soy beverages) 9. น้ําเช่ือม (Syrup) 
2. น้ํามันถ่ัวเหลือง (Soy  oil) 10. น้ํามันเรปซีด (Repeseed oil) 
3. แปงถ่ัวเหลือง (Soy  flour) 11. น้ํามันเมล็ดฝาย (Cottonseed oil) 
4. เลซิติน (Lecithin) 12. อาหารขบเคี้ยว (Snack foods) 
5. เมล็ดขาวโพด (Maize kernels) 13. อาหารอบ (Baked foods) 
6. น้ํามันขาวโพด (Maize oil) 14. อาหารทอด (Fried foods) 
7. แปงขาวโพด (Maize flour) 15. ลูกกวาด (Confectionary) 
8. น้ําตาล (Sugar) 16. เครื่องดื่มที่ไมใชเหลา (Soft drinks) 
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ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการตัดแตงพันธุกรรมมา
ต้ังแตเมื่อสหรัฐอเมริกาคนพบเทคโนโลยีน้ี ในป พ.ศ. 2516 จนกระทั่งป พ.ศ. 2529 จึงไดต้ัง
คณะทํางานเพื่อประเมินทางดานความปลอดภัยของสินคาที่มีการตัดแตงพันธุกรรม ตอมาในป  
พ.ศ. 2534 ไดมีการกําหนดแนวทางในการประเมินความปลอดภัยสําหรับผูผลิตสินคาที่มีสวนผสมของ 
GMOs ขึ้น และไดมีการปรับปรุงแนวทางดังกลาวมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งไดปรับเปลี่ยนแนวทาง
ตางๆ มาเปนกฎระเบียบขอบังคับ หนวยงานที่รับผิดชอบทางดาน GMOs ของญ่ีปุน มี 3 หนวยงาน คือ 
(1) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบดานการทดลอง การทดสอบในหองทดลอง
ภายใต Experimental Guidelines for DNA in GMOs Products (2) กระทรวงเกษตร รับผิดชอบทั่วไป 
สําหรับการพัฒนา GMOs ลงสูแปลงทดลองโดยใช Guidelines for GMOs Utilization in the 
Agriculture and Fisheries (3) กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบทางดานความปลอดภัยของอาหารที่
ผลิตจาก GMOs โดยใช กฎหมาย Safety Assessment Guidelines for Foods and Food Additives 
Produced by Recombinant DNA Technology 

ญ่ีปุนใชหลักความเทียบเทา (substantial equivalency) มาใชในการประเมินความปลอดภัย
สินคาที่เปน GMOs กลาวคือ หากสินคาดังกลาวมีความเทาเทียมกับสินคาทั่วไปที่มีความปลอดภัย 
มาเปนเวลานาน ก็ถือวาสินคา GMOs มีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค จึงไดประกาศวาสินคา 
GMOs ที่ไดรับรองจากรัฐบาลแลวก็มีความปลอดภัย อยางไรก็ตาม มีกระแสการตอตานสินคา GMOs 
จากผูบริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑเตาหูซึ่งเปนอาหารที่นิยมบริโภคทั่วไป 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดทําการทบทวนมาตรการทางดานความปลอดภัยของ
อาหาร และมีมติวา การวางจําหนายสินคา GMOs ตองไดรับอนุญาตกอน พรอมทั้งตองแจงขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบ DNA และอ่ืนๆ สินคาที่ญ่ีปุนเคยใหการรับรองไปแลวเกือบ 40 ผลิตภัณฑที่
ผลิตจากพืช GMOs เชน ถั่วเหลือง เรปซีด มันฝร่ัง ขาวโพด ฝาย มะเขือเทศ นํ้าตาลจากหัวบีท เปนตน 
ซึ่งสินคาสวนใหญนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา บางสวนมาจากประเทศเบลเยียม เยอรมนี 
เนเธอรแลนด เดนมารก สวิตเซอรแลนด เปนตน พรอมกันนี้ ไดกําหนดใหใชมาตรการติดฉลาก
ผลิตภัณฑทางดานการเกษตรที่มีสวนผสมของ GMOs จํานวน 5 ชนิด ไดแก ถั่วเหลือง ขาวโพด  
มันฝร่ัง เรปซีด และเมล็ดฝาย โดยมีเงื่อนไขในการติดฉลาก คือ หากสวนประกอบของอาหารตาม
รายชื่อขางตน มีสวนผสม GMOs เกินกวารอยละ 5 ของน้ําหนักสวนผสมหลัก 3 รายการแรกของ
อาหารจะตองติดฉลากโดยมีผลบังคับในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ทั้งนี้สินคา 5 ชนิดนี้เปนสินคา
เปาหมาย ซึ่งถาเขาขายการติดฉลากวาเปน GMOs ตามที่กําหนดไวก็ตองดําเนินการ แตถาไมเขาขายก็
เปนสินคา non-GMOs ในขณะที่สินคาอ่ืนๆ ที่ไมใชสินคา 5 ประเภทนี้ ถึงแมจะไมใช GMOs ก็ไม
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อนุญาตใหติดวาเปน non-GMOs สําหรับการติดฉลาก GMOs บนอาหารสัตวยังเปนมาตรการโดย
สมัครใจ 

ประเทศไทย 
ในปจจุบันประเทศไทยยังคงไมอนุญาตใหมีการปลูกพืช GMOs อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม

แปรรูปอาหารของไทย มีการพึ่งพาวัตถุดิบที่เปน GMOs ที่มีราคาต่ํากวา ซึ่งในขั้นนี้ยังไมมีมาตรการ
สากลรองรับวา สินคา GMOs มีความแตกตางกับสินคาโดยธรรมชาติหรือไม จึงจําเปนตองมีมาตรการ
เฉพาะหนาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน โดยมีหนาที่กําหนดทาทีของประเทศไทยตอเร่ือง 
GMOs ใน WTO และเสนอแนะนโยบายแหงชาติ และยุทธศาสตรเกี่ยวกับสินคา GMOs และ
คณะอนุกรรมการไดมีการแตงต้ังคณะทํางานกําหนดมาตรการทางดานการผลิตและการคาสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธาน เพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
นโยบายของประเทศไทยระยะสั้น 

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุม กนศ. ไดพิจารณา
รายงานของคณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งไดเสนอแนวทางนโยบายและ 
ยุทธศาสตรสินคาเทคโนโลยีชีวภาพในดานการผลิต การสงออก การนําเขา และการสรางสมรรถนะ
ดานขอมูลที่ประชุม กนศ. ไดเห็นชอบขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และมีมติ ดังนี้ 

1.  การผลิต 

- ไมยินยอมใหมีการนําเขาเมล็ดพันธุ GMOs มาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย จนกวาจะมีการ
พิสูจนทางวิทยาศาสตรวามีความปลอดภัยทั้งดานชีวภาพและดานอาหาร (bio-safety 
and food safety) 

- ยินยอมใหมีการนําเขาเมล็ดพันธุ GMOs เฉพาะเพื่อทําการวิจัยเทานั้น 
- ใหกรมวิชาการเกษตรดูแลการรั่วไหลของเมล็ดพันธุ GMOs ไปสูแปลงเพาะปลูก โดย
ใชอํานาจตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

2.  การสงออก 
- ใชความตกลงโดยสมัครใจ (voluntary) ระหวางผูซื้อและผูขายภาคเอกชนในการออก
มาตรการดานใบรับรอง (certificate) หรือติดฉลาก (labeling) 

- หากประเทศผูนําเขาตองการการตรวจสอบและออกใบรับรองจากภาครัฐใหหนวยงานที่
มีหนาที่อํานาจดูแลอยูแลว เชน กรมประมง  กรมปศุสัตว เปนผูออกใบรับรอง โดยให
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเปนผูตรวจสอบ 
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3.  การนําเขา 

- เมล็ดพันธุที่เปน GMOs ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับดูแลตาม พระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507  ซึ่งใหนําเขาเฉพาะเพื่อการทดลองวิจัยเทานั้น 

- ปจจุบันยังไมมีการพิสูจนจากคณะผูวิจัยจากประเทศตางๆ หรือแมแต Codex วาสินคา 
GMOs มีผลกระทบตอผูบริโภคหรือไม ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค ที่ประชุม 
กนศ. จึงมีมติดังนี้ 

- ใหกระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศซึ่งมีอํานาจตาม พระราชบัญญัติ การ
สงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 ใชอํานาจกํากับการ
นําเขาสินคา GMOs ในกรณีที่เห็นวามีผลกระทบตอผูบริโภค 

- ในกรณีเนื้อไกที่เลี้ยงโดยวัตถุดิบ GMOs ภาคเอกชนไดตรวจสอบกฎระเบียบของ
ประเทศผูนําเขาแลววาไมมีขอกําหนดใหติดฉลากวาเลี้ยงโดยอาหาร GMOs ดังนั้น  
จึงไมจําเปนตองมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรวามีสารตัดแตงพันธุกรรม แตจะมี
เฉพาะกรณีของสินคาที่ตองการติดฉลากวาเปนสินคาชีวภาพ (bio-products) เชน เนื้อไก
ชีวภาพ (bio-chicken) จะมีการตรวจสอบอยางชัดเจนวาใช non-GMOs หรือไม ซึ่งเปน
การดําเนินการโดยสมัครใจระหวางผูซื้อและผูขาย 

- ใหศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติใหบริการตรวจสอบวาสินคา
นําเขาใดเปนสินคาตัดแตงพันธุกรรม ซึ่งจะตองมีการลงทุนพัฒนาดานบุคลากรและ
อุปกรณเคร่ืองมือตอไปในอนาคต 

- ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนผูติดตาม ขอมูล
ขาวสารการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ เพื่อดูแล
อยางใกลชิดวาสินคา GMOs ใดจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค และรายงานตอคณะอนุกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อดําเนินการ
ตอไป 

4.  การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

- ใหเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด และกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
เพียงพอ และเปนธรรมแกผูผลิต ผูบริโภคในแงมุมตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม การผลิต
ความปลอดภัยมาตรฐาน รวมทั้งกฎเกณฑดานการคาระหวางประเทศ เพื่อใหภาคเอกชน
และภาครัฐไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

สินคา GMOs ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑอาหารที่เปน GMOs ทั้งที่นําเขาโดยตรง และที่ผลิต
ขึ้นภายในประเทศจากถั่วเหลืองและขาวโพดที่เปน GMOs สวนการปลอย GMOs ลงสูสิ่งแวดลอมยัง
ไมมีการดําเนินการ ยกเวนอาจมีการร่ัวไหลของถั่วเหลืองและขาวโพดที่นําเขามาแปรรูปออกไปสู
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แปลงเพาะปลูก อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในสวนที่เปนกฎระเบียบของประเทศแลว คาดวานาจะ
สามารถควบคุมการแพรกระจายของ GMOs ได เพราะถึงแมวาจะอนุญาตใหมีการนําเขาถั่วเหลืองและ
ขาวโพดมาใชในการแปรรูปเปนอาหารมนุษยและอาหารสัตวได แตการนําเขาดังกลาวอยูในการดูแล
ของกระทรวงพาณิชยที่จัดสรรใหกับผูใชหรือองคกรของรัฐโดยตรง โดยในป พ.ศ. 2545 ไดจัดสรร
การนําเขาขาวโพดใหกับองคการคลังสินคา และจัดสรรการนําเขาถั่วเหลืองใหกับผูผลิตและผูใชที่เปน
องคกร ไดแก สมาคมผูผลิตน้ํามันถั่วเหลืองและรําขาว สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย สมาคมผูเลี้ยงไก
เนื้อเพื่อการสงออก สมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว สมาคมปศุสัตวไทย สมาคมผูผลิตไกเนื้อ
เพื่อสงออกไทย บริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท แลคตาซอย จํากัด บริษัท
กรีนสปอต ประเทศไทย จํากัด และบริษัทเดรียพลัส จํากัด ซึ่งผูนําเขาจะนําไปแปรรูปทั้งหมด จึงไม
นาจะมีการร่ัวไหลของถั่วเหลืองและขาวโพดจากการนําเขาไปสูแปลงเพาะปลูก 

กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2541) พ.ศ. 2545  
(8 เมษายน พ.ศ. 2545) เร่ืองการแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุ
วิศวกรรม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) เพื่อเปนการใหขอมูลตอ
ผูบริโภค โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ
จากถั่วเหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพดที่ไดจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic 
modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) เปนอาหารที่ตองติดฉลาก ทั้งนี้โดย
กําหนดใหผลิตภัณฑดังกลาวที่มีสารพันธุกรรม (DNA) หรือโปรตีนที่เปนผลจากการดัดแปลง
พันธุกรรมอยูต้ังแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบที่เปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และ 
แตละสวนประกอบนั้นมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ หากอาหารใดเขาขายดังกลาว
ตองติดฉลากวาเปนสินคา GMOs และหากอาหารใดไมมี GMOs หามใชขอความที่อาจทําใหผูบริโภค
เขาใจผิด เชน ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ไมใชอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ไมมีสวนประกอบ
ของอาหารดัดแปลงพันธุกรรม หรือ มีการคัดหรือแยกสวนประกอบที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชต้ังแต 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (เมื่อพน 1 ป นับจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) โดยในการกําหนดรายการสินคาและการกําหนดระดับการปนเปอนสูงสุด ประเทศไทย
ไดอาศัยหลักการจากประเทศญี่ปุน พรอมทั้งคํานึงถึงศักยภาพในการตรวจสอบของประเทศไทย 
เนื่องจากการกําหนดระดับการปนเปอนที่ตํ่าทําใหความเปนไปไดที่จะคลาดเคลื่อนจากความจริงมี
สูงขึ้น 

กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบสินคา GMOs แบงรายการ
สินคาออกเปน 2 สวน สวนหนึ่ง คือ สินคาที่ยังไมมีรายงานใดๆ วามีการตัดแตงพันธุกรรม และอีกสวน
หน่ึง คือ สินคาที่อาจมี GMOs สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจาก ถั่วเหลืองและขาวโพด เชน 



8-26 สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

ขาวโพดสด ขาวโพดฝกออน ขาวโพดอบกรอบ แปงขาวโพด ถั่วแระ เมล็ดถั่วเหลือง แปงถั่วเหลือง 
เตาเจี้ยว เปนตน ซึ่งเปนรายการที่สอดคลองในบัญชีการหามนําเขาและตองทําการตรวจสอบ 

สําหรับประเด็นสินคาสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ไมใชอาหาร ประเทศไทย
กําลังอยูในขั้นตอนการพิจารณาการเขารวมพิธีสารคารตาเฮนา (Cartagena Convention) ภายใต 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันไปเมื่อ 31 ตุลาคม  
พ.ศ. 2546) วัตถุประสงคของพิธีสารคารตาเฮนานั้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสินคาสิ่งมีชีวิตที่มีการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยไมรวมผลิตภัณฑยา และสินคาหรืออาหารที่ผานการแปรรูป ซึ่งเปนการยึด
หลักการปองกันไวกอน ประโยชนที่จะเกิดขึ้น คือ ประเทศผูนําเขาสามารถทราบขอมูลการเคลื่อนยาย
สินคา GMOs ตามขอตกลงแจงขอมูลลวงหนา ประชาชนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากการติด
ฉลากสินคา GMOs และมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคา GMOs และมีการแบงปนขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับ GMOs ผานทาง Bio-safety clearing house ทั้งนี้ ในสวนนี้นาจะเปนผลดีหากประเทศไทยเขา
รวมพิธีสารคารตาเฮนา เพื่อประโยชนในการรับรูขอมูลการเคลื่อนยายสินคา GMOs รวมท้ังมีการ
เปดเผยขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการบริโภคสินคากลุมนี้ 

3.4 ผลกระทบของการติดฉลากสิ่งแวดลอมบนสินคาตัดแตงพันธุกรรมท่ีมีตอ 
อุตสาหกรรมไทย 

การติดฉลากเพื่อใหขอมูลดานสิ่งแวดลอมบนสินคาตัดตอพันธุกรรมที่ผานการแปรรูปนาจะมี
ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสินคา GMOs คือ อุตสาหกรรม
อาหารของไทยที่สงออก เชน อาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแปรรูป ไกแปรรูป สิ่งปรุงรส เปนตน 
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสงออกดังกลาวอาจมีการใชขาวโพด GMOs และถั่วเหลือง GMOs ที่มี
การนําเขามาจากสหรัฐอเมริกาเปนวัตถุดิบในการผลิต (ตารางที่ 2) 

การสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอเมริกา ผูสงออกไมตองกังวลเร่ืองการติดฉลาก
สินคาวามี GMOs หรือไม เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไมมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ยกเวนอาหารที่
เปน GMOs และมีคุณสมบัติแตกตางไปจากอาหารดั้งเดิม อีกทั้งวัตถุดิบที่มีการนําเขาในปจจุบันที่อาจ
เปน GMOs อันไดแก ถั่วเหลือง และขาวโพด สวนใหญวัตถุดิบเหลานั้นก็มีการนําเขาจากสหรัฐอเมริกา
เปนสวนใหญ ซึ่งทําใหสินคาอาหาร/แปรรูปอาหารของไทยอาจมีองคประกอบของ GMOs ถึงกระนั้น
ก็ตาม การสงออกสินคาอาหารที่มีสวนประกอบของ GMOs ไปยังสหรัฐอเมริกาก็ไมนาจะมีปญหาแต
อยางไร 

ตลาดสงออกสินคาอาหารของไทยที่มีการใชมาตรการการติดฉลากสินคา GMOs ซึ่งอาจสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมไทยบาง คือ ญ่ีปุน เนื่องจากญี่ปุนมีการใชมาตรการการติดฉลากสินคา GMOs 



สิ่งแวดลอม  8-27 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

ที่มีความคลายคลึงกับมาตรการของประเทศไทยและในอีกหลายๆ ประเทศ กลาวคือ ใหมีการติดฉลาก
สินคาที่เปน GMOs แตไมเขมงวดมากนัก เนื่องจากกําหนดคาสูงสุดของสวนผสม GMOs ไวถึงรอยละ 
5 ในวัตถุดิบ 3 รายการแรก ซึ่งเทากับมาตรฐานของประเทศไทย ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารของไทยที่
สงออกไปญี่ปุนที่อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว ไดแก ไกปรุงรส ปลาหมึกปรุงรส อาหาร
ทะเลกระปอง อาหารทะเลแปรรูป ผักกระปอง สิ่งปรุงรสอาหาร เปนตน (ตารางที่ 3) เนื่องจากเปน
สินคาที่ตองมีฉลากสินคา GMOs อาจทําใหมีตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นได 

ตารางที่ 2  ตัวอยางสินคาสงออกของไทยที่อาจมี GMOs 
มูลคา (ลานบาท) ราคา ป 2541 อัตราการขยายตัว (รอยละ) 

รายการ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 
(ม.ค.-พ.ค.) 

ซอสถั่วเหลือง 153 140 13.26 -8.16 66.67 
ทูนากระปอง 23,924 27,270 -5.47 13.98 5.71 
ซารดีนกระปอง 1,607 1,944 7.31 21.01 3.47 
ขนมปงกรอบ 2,317 2,314 14.46 -0.14 -11.70 
บิสกิต แวฟเฟล เวเฟอร 261 296 -18.29 13.33 20.58 
ผักกระปองและแปรรูป 6,868 7,528 2.28 9.61 -2.18 
ไกแปรรูป 13,064 15,516 14.92 18.77 -3.70 
ผลิตภัณฑขาวสาลี อาหารสําเร็จรูป 10,155 11,851 6.61 16.70 3.97 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

ในขณะสหภาพยุโรปมีการใชมาตรการฉลากสินคา GMOs ที่กําหนดใหมีการติดฉลากสินคา 
GMOs ที่อนุญาตใหนําเขา 16 ประเภท และกําหนดระดับของการปนเปอนของสวนผสม GMOs ใหมี
อยูในสวนประกอบของอาหารในแตละรายการไดไมเกินรอยละ 0.9 ถาเกินจากนี้ตองดําเนินการติด
ฉลาก และอนุญาตใหเกิดการปนเปอนอยางไมต้ังใจของอาหารและอาหารสัตว GMOs ไดรอยละ 0.5 
ซึ่งกฎนี้จะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2547 ในชวงระยะเวลา 3 ปเทานั้น หลังจากนั้นจะ
ไมอนุญาตใหมีการปนเปอนเลย จะเห็นไดวา มาตรการฉลากสินคา GMOs ของสหภาพยุโรปมีความ
เขมงวดมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมาตรการดังกลาวจะเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรม
อาหารของประเทศไทยอยางแนนอน 



8-28 สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

ตารางที่ 3  สินคาสงออกของไทยไปยังญ่ีปุนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากมาตรการติดฉลาก GMOs 
มูลคาการสงออก (ลานบาท) ราคา ป 2541 รายการสินคา 

2542 2543 2544 2545 2546 
อาหารทะเลแปรรูป 3,483 3,828 15,557 14,639 14,424 
ไกแปรรูป 1,889 2,196 3,410 4,669 6,237 
อาหารทะเลกระปอง 9,431 11,034 2,626 2,500 2,217 
ผักกระปองและแปรรูปอ่ืนๆ 2,308 2,690 2,376 2,142 2,350 
ปลาหมึกแปรรูป 1,044 1,414 1,613 1,597 1,398 
ส่ิงปรุงรสอาหาร 961 953 866 993 901 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

สินคาสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปที่อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการติดฉลากสินคา 
GMOs มีประมาณ 13 รายการ (ตารางที่ 4) โดยสินคาที่มีมูลคาสงออกในสามอันดับแรก คือ ผลไม
กระปองและแปรรูป (29% ของสินคาที่สงออก) ไกแปรรูป (53% ของสินคาที่สงออก) ไกสดแชเย็น
และแชแข็ง (28% ของสินคาที่สงออก) โดยที่มูลคาสงออกสินคาเฉลี่ยใน 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2542-
2546) มีมูลคากวา 35,000 ลานบาท ซึ่งหมายความวาประเทศไทยอาจสูญเสียผลประโยชนทางการคา
กับสหภาพยุโรป หากประเทศไทยไมสามารถที่จะติดฉลากสินคา GMOs ตามมาตรฐานของสหภาพยุ
โรปได และหากประเทศไทยไมสามารถผลิตสินคาที่ไมมีสวนผสมของ GMOs ได เนื่องจากวัตถุดิบที่
ใชในประเทศมีความเสี่ยงของการปนเปอนของพืช GMOs ซึ่งประเทศไทยนําเขาถั่วเหลืองและ
ขาวโพดจากสหรัฐอเมริกาที่เปนพืช GMOs 

ถึงแมวาประเทศไทยไดประกาศใชมาตรการการติดฉลากสินคา GMOs แลวก็ตาม แต
ผลกระทบของมาตรการที่เขมขนในการติดฉลากสินคา GMOs ของตลาดที่สําคัญ เชน สหภาพยุโรป 
คาดวาจะสรางภาระใหกับอุตสาหกรรมการสงออกสินคาอาหารของไทยอยางแนนอน และในอนาคต
หากสหภาพยุโรปทําการเพิ่มรายการสินคาที่เปน GMOs ไดแก มันฝร่ัง เรปซีด มะเขือเทศ มะละกอ 
ฝาย และขาว อุตสาหกรรมอาหารสงออกของไทยก็จะไดรับผลกระทบในวงกวางขึ้นอยางแนนอน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ตนทุนทางดานการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ประมาณรอยละ 10-15 จากตนทุนเดิมในกรณีของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง  
(ปทมาวดี และ ชยันต 2547; ชยันต 2547) ทั้งนี้ เนื่องจากผูสงออกจําเปนตองทําการตรวจสอบ และถา
พบวาสวนประกอบที่เปน GMOs มีคาเกินระดับที่กําหนด ตองดําเนินการติดฉลาก ซึ่งจะสงผลให
ตนทุนสูงขึ้นนั่นเอง และการที่ประเทศที่นําเขาสินคาจากประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐาน
องคประกอบของ GMOs ในสินคาจะทําใหสวนแบงตลาดของสินคาดังกลาวลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในตลาดสหภาพยุโรป นอกจากนี้ หากมีการกําหนดระดับการปนเปอนสูงสุดไวในระดับตํ่ามาก อาจทํา
ใหการตรวจสอบการปนเปอนตองอาศัยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งนาจะเปนขอจํากัดที่สําคัญของประเทศ
ไทยเชนกัน 



สิ่งแวดลอม  8-29 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหมที่กรุงโดฮา 

ตารางที่ 4  สินคาสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปที่อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการติดฉลาก GMOs 

รายการ มูลคาการสงออก (ลานบาท ราคา ป 2541) สัดสวนการสงออกทั้งหมด (รอยละ) สัดสวนการสงออกในสินคานั้น (รอยละ) 
 2542 2543 2544 2545 2546 2543 2544 2545 2546 2547 

(ม.ค.-พ.ค.)
2543 2544 2545 2546 2547 

(ม.ค.-พ.ค.) 
ผลไมกระปองและแปรรูป 8,725 6,049 6,243 6,485 8,481 1.40 1.36 1.49 1.76 0.26 36 30 27 29 30 
ไกแปรรูป 3,698 5,543 6,795 7,402 8,177 1.30 1.48 1.70 1.69 0.23 64 60 57 53 51 
ไกสดแชเย็นและแชแข็ง 4,481 5,357 9,700 5,859 6,929 1.20 2.11 1.35 1.44 0.03 35 41 26 28 39 
อาหารทะเลกระปอง 6,256 5,487 4,475 4,140 4,286 1.30 0.97 0.95 0.89 0.10 8 14 13 13 11 
อาหารทะเลแปรรูป 1,679 1,422 3,833 3,202 3,678 0.30 0.83 0.74 0.76 0.10 15 7 6 7 8 
ผักกระปองและแปรรูป 1,000 1,008 1,404 1,770 1,973 0.20 0.31 0.41 0.41 0.06 16 21 26 26 30 
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหาร
สําเร็จรูปอื่นๆ 

755 862 958 1,112 1,379 0.20 0.21 0.26 0.29 0.04 11 10 11 12 11 

ผักสดแชเย็นและแชแข็ง 674 765 1,157 1,253 1,307 0.20 0.25 0.29 0.27 0.04 13 26 25 24 20 
สิ่งปรุงรสอาหาร 459 633 746 846 980 0.20 0.16 0.19 0.20 0.03 18 19 19 21 21 
เนื้อสัตวและของปรุงแตง 753 165 545 616 818 0.00 0.12 0.14 0.17 0.02 3 9 10 14 12 
ผลิตภัณฑขาว 335 360 467 718 821 0.10 0.10 0.16 0.17 0.02 8 9 13 15 20 
เปดแชแข็ง 223 252 606 260 403 0.10 0.13 0.06 0.08 0.0005 24 37 14 17 62 
กุงสดแชเย็นและแชแข็ง 2,663 2,394 2,414 533 234 0.60 0.53 0.12 0.05 0.02 4 4 2 1 2 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 



8-30 สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

ดูเหมือนวา ประเทศไทยคงไมสามารถหลีกเลี่ยงการติดฉลากสินคา GMOs ได และการ
ปนเปอนของ GMOs ในอาหารที่ผลิตในประเทศไทยก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการนําเขาสินคาที่มี 
GMOs เชน ถั่วเหลือง และขาวโพด จากสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในหลายๆ ประเทศไดมีการใช
มาตรการการใหขอมูลสินคาแกผูบริโภคในการตัดสินใจ เนื่องจากความไมชัดเจนของผลกระทบระยะ
ยาวของสินคา GMOs ตอสุขภาพและสภาพแวดลอม ที่ทําใหประชาชนเกิดความไมมั่นใจตอสินคา 
GMOs ดังนั้น การใหขอมูลแกผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจึงเปนทางออกที่หลายๆ 
ประเทศเลือกใช 

สําหรับประเทศไทยควรมีการเตรียมความพรอมในประเด็นดังนี้ รัฐบาลตองใหการสนับสนุน
ความพรอมทางเทคโนโลยีในระบบตรวจสอบ GMOs ที่ไดมาตรฐานสากล และอํานวยความสะดวกใน
กระบวนการตรวจสอบ การติดฉลาก เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการสงออกสินคาได นอกจากนี้ รัฐควร
อํานวยความสะดวกตอการนําเขาสินคาที่มิใช GMOs เพื่อใหผูผลิตมีทางเลือก หากตองการผลิตสินคา
ใหกับกลุมตลาดที่ตองการสินคาปลอด GMOs โดยเพิ่มอํานาจในการตอรองในราคาสูงกวา เนื่องจาก
ตนทุนในการตรวจสอบ และวัตถุดิบที่มีราคาสูง 

3.5 การกําหนดทาทีของประเทศไทยในการติดฉลากสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันการคาของการใชมาตรการสิ่งแวดลอม เชน การติด
ฉลากสิ่งแวดลอม อาจเกิดไดในสองลักษณะ คือ ผลกระทบตอตนทุนของผูประกอบการ ผลกระทบตอ
โอกาสในการขยายตลาดหรือการเขาถึงตลาด 

เงื่อนไขการติดฉลากสินคาสิ่งแวดลอม หรือ สินคา GMOs ที่ต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงคคุมครอง
สิ่งแวดลอม ถึงแมวาในปจจุบันเปนมาตรการสมัครใจ แตมีแนวโนมในการกีดกันการคาจากประเทศ
กําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบตออุตสาหกรรมการสงออกของไทยที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอในเร่ืองของ
การเพิ่มตนทุนของผูประกอบการ และการลดโอกาสในการขยายตลาด 

ดังนั้น ประเทศไทย ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

- ผูสงออกไทยควรปรับตัวเขาสูระบบการผลิตและการคาของโลกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น โดยใชฉลากสิ่งแวดลอม และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการของตนไมใหเสียเปรียบในการสงออกสินคา 

- ประเทศไทยควรจะตองติดตามความคืบหนาทั้งในวิธีการตั้งกฎเกณฑ และการใหนํ้าหนัก
กระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ ของประเทศที่เปนคูคา เพื่อปองกันมิใหการติดฉลาก
สิ่งแวดลอมกลายเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคาในอนาคต 
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- ภาครัฐควรใหการสนับสนุนในขั้นตอนการพิสูจนกอนติดฉลากสิ่งแวดลอมใหสะดวกขึ้น 
และระบบการพิสูจนฯ ในประเทศที่ไดมาตรฐานสากล 

- ภาครัฐควรทําการประชาสัมพันธใหภาคธุรกิจทราบถึงมาตรการดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศคูคา เพื่อการเตรียมความพรอมของภาคธุรกิจในการแขงขันในตลาดการคาเสรี 

4. ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

4.1  ทรัพยสินทางปญญาสําหรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

หลักการทั่วไปของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระบบสากล คือ ทําการจดทะเบียนที่
ประเทศใด จะไดรับความคุมครองเฉพาะแตเพียงประเทศนั้น ดังนั้น เพื่อเปนการปกปองสิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญา ผูประกอบการจะตองดําเนินการจดทะเบียนขอรับความคุมครองกอนที่จะสง
สินคาเขาไปจําหนาย ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงวนสิทธิในการใชทรัพยสินทางปญญานั้นแตเพียงผูเดียวใน
ประเทศซึ่งเปนผูนําเขาสินคาดังกลาว 

ปจจุบัน จะเห็นไดวาจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
(ตารางที่ 5) ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดรวมอยูในจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
ดังกลาวดวย เนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถทําการคิดคนและผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมไดเอง ยังตองมีการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยสิทธิบัตรที่ไดจดทะเบียนไวจะมี
อายุ 20 ปนับแตวันที่ขอรับสิทธิบัตร น่ันก็หมายความวา ประเทศผูผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จะมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายเทคโนโลยีดังกลาวใน
ประเทศไทยภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดไว เปนผลทําใหผูประกอบการไทยตองเผชิญกับคาใชจายที่
สูงเมื่อมีการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการผลิตของตน เนื่องมาจาก
อํานาจการผูกขาดที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการคุมครองดังกลาว อยางไรก็ตาม ในเวทีการเจรจาการคา
โลกรอบที่ผานมา ณ กรุงโดฮา มีประเด็นเกี่ยวกับการลดอายุการคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
เกิดขึ้น ซึ่งหากประเด็นดังกลาวไดรับการพิจารณาและสามารถทําเปนขอตกลงรวมกันได ก็จะสงผลดี
ตออุตสาหกรรมไทย เนื่องจากอํานาจการผูกขาดของผูผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จากตางประเทศก็จะลดลงไป ผูประกอบการไทยที่จําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีดังกลาวก็จะมีคาใชจาย
ที่ลดลง สงผลใหตนทุนลดลงตามมา ราคาสินคาก็จะถูกลง ซึ่งหากเปนสินคาสงออก ก็จะสามารถ
แขงขันกับตางประเทศไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม การลดอายุการคุมครองสิทธิดังกลาว อาจเปนการลด
แรงจูงใจในการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เนื่องจากประเทศที่คิดคนเทคโนโลยีอาจมองวา คาใชจายทั้งหมดในการคิดคนและการผลิตเทคโนโลยี
ดังกลาว อาจไมคุมคากับผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับภายในชวงระยะเวลาที่ถูกจํากัดใหลดลง 
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ตารางที่ 5 จํานวนการยื่นขอจดทะเบียนและจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากตางประเทศ 

ป พ.ศ. จํานวนการยื่นคําขอจดทะเบียน(ราย) จํานวนการรับจดทะเบียน(ราย) 
2542 5,011 488 
2543 5,246 580 
2544 5,490 1,098 
2545 4,696 1,831 
2546 5,148 1,529 

2547 (ม.ค.-ก.ค.) 3,122 680 
ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา 
 

4.2 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา (Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights: TRIPS) กับการถายทอดเทคโนโลยีดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา หรือ ทริปส (TRIPS) ภายใต
ขอตกลงขององคการการคาโลกนั้น เปนประเด็นที่ นําเขาสูการเจรจาขอตกลงแกตต (General 
Agreement on Tariffs and Trade) คร้ังแรกในการเจรจารอบอุรุกวัย เพื่อเปนมาตรการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property rights: IPRs) ที่มีผลบังคับใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม 
ทั้งนี้ การนําระบบทรัพยสินทางปญญามาใชน้ันมีแนวคิดที่วา ระบบสิทธิบัตร (patent system) จะชวย
สงเสริมใหมีการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวเชื่อมั่นวา การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาจะทําใหมีการลงทุนโดยตรงของตางชาติ (Foreign direct investment: 
FDI) และการถายทอดเทคโนโลยีไปสูประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น แตประเทศกําลังพัฒนากลับมี
แนวคิดในทางกลับกัน โดยมองวาการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากการลงนามในขอตกลง TRIPS 
อาจกลายเปนขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งขัดกับบทบัญญัติในอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity: CBD) ที่มีเปาหมายใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีไปสูประเทศกําลังพัฒนา/ดอยพัฒนา นอกจากนี้วัตถุประสงคในบทบัญญัติของ 
TRIPS มาตรา 7 ยังไดกลาวไววา “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็เพื่อสงเสริมใหมีการคิดคน
เทคโนโลยีใหม และถายทอด/เผยแพรเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งผูผลิตและ
ผูใชเทคโนโลยี” ซึ่งตอกย้ําวา การถายทอดเทคโนโลยีน้ันเปนเปาหมายหนึ่งของขอตกลง TRIPS 
เชนกัน  

ความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีดาน
สินคาตัดตอพันธุกรรม (Genetically Modified Organic: GMOs) ดวยเชนกัน ดังนั้น จึงมีการนําระบบ
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สิทธิบัตรเขามาใชเปนเคร่ืองมือเพื่อใชในการคุมครองความรูทางเทคโนโลยีดังกลาว โดยสินคา GMOs 
ไดพัฒนาครอบคลุมทั้งยารักษาโรค และพันธุพืช โดยประเด็นเร่ืองยารักษาโรคนั้น TRIPS เปดชองให
ประเทศกําลังพัฒนา/ดอยพัฒนาสามารถเขาถึงยารักษาโรคดวยมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐบาลใน
กรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินที่เปนภัยตอชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางรายแรง (Article 27.2) ในขณะที่
ประเด็นเร่ืองพันธุพืชกอใหเกิดขอถกเถียงหลากหลายประเด็น เชน ปญหาการถือสิทธิในความเปน
เจาของในทรัพยากรชีวภาพ ปญหาความเหมาะสมในการขอรับสิทธิในสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ชีวภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวไดขยายไปสูการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนโดยไมไดแจง หรือ
ปญหาการแบงปนผลประโยชนใหกับเจาของทรัพยากร (สมชาย ไมปรากฏปที่พิมพ)  

ประเด็นท่ีมีการถกเถียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพภายใตขอตกลง TRIPS 

การลงนามในขอตกลง TRIPS มีผลบังคับใหประเทศสมาชิกตองคุมครองดวยระบบสิทธิบัตร
แกผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธีการผลิตในทุกสาขาเทคโนโลยีที่มีความใหม (novelty) มีขั้นตอนการผลิตที่
สูงขึ้น (inventive step) และสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมได (capable of industrial application) 
(มาตรา 27.1) ซึ่งรวมถึงการใหความคุมครองแกสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับจุลชีพ (Microorganism) การ
ประดิษฐที่ใชกรรมวิธีซึ่งไมใชกรรมวิธีทางชีวภาพ (Non-biological Processes) และการประดิษฐที่ใช
กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Processes) ที่ใชสําหรับผลิตพืช หรือสัตว (มาตรา 27.3b) น่ัน
ยอมหมายถึง การคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลง TRIPS น้ันขยายความคุมครองไปถึง
สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันเปนอยางมาก 

ทั้งนี้ จากการที่ TRIPS ไดกําหนดไววาการประดิษฐที่ขอจดสิทธิบัตรไดน้ันตองมีเงื่อนไข 3 
ประการ คือ หนึ่ง ตองเปนผลิตภัณฑใหม สอง มีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น และ สาม สามารถนําไปใช
ในทางอุตสาหกรรมการคาได ปญหาที่เกิดขึ้น คือ การนิยามความหมายของคําวา “ผลิตภัณฑใหม” และ 
“การมีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น” หมายถึงอะไร กลาวคือ ในประเด็นของ “ความใหม” บางประเทศ
สมาชิกมองวาประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาผานปากตอปาก (oral tradition) โดยไมมีหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรนั้นไมเขาขายเงื่อนไข “ความใหม” น่ันยอมหมายถึงภูมิปญญาชาวบาน (traditional 
knowledge and folklore) ก็ไมอยูในเงื่อนไขที่สามารถจดสิทธิบัตรไดเชนกัน ในขณะที่ประเด็นของ 
“ขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น” ยังมีปญหาเร่ืองการใหคํานิยามของคําวา “การประดิษฐ” ที่แตกตางกันของ
แตละประเทศสมาชิก เชน ประเทศสมาชิกบางประเทศนิยามวาการประดิษฐรวมความถึงการคนพบ 
(discoveries) สิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ น่ันยอมหมายถึงประเทศดังกลาวยอมรับการจดสิทธิบัตรใน
สิ่งมีชีวิตที่พบอยูในธรรมชาติ ในขณะที่บางประเทศมองวาการคนพบสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในธรรมชาติไม
เขาเงื่อนไขของ “ขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น” แตถานําพืช สัตว หรือ จุลชีพมาผานกรรมวิธีตางๆ เชน การ
แยกตัว (isolation) หรือการทําใหบริสุทธิ์ (purification) จนทําใหสิ่งมีชีวิตเหลานั้นมีลักษณะแตกตาง
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ไปจากสิ่งที่เปนอยูตามธรรมชาติแลว จึงจะถือวาเขาตามเงื่อนไขและสามารถจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต
น้ันได 

ประเด็นการใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตสรางความกังวลใหกับผูที่เกี่ยวของวาอาจมีผลกระทบตอ
ภาคการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ (IATP 2003) กลาวคือ ดานผลกระทบของภาค
การเกษตรอาจทําใหเกษตรกรถูกกําจัดสิทธิในการใชเมล็ดพันธุ เพราะการเก็บเมล็ดพันธุเพื่อใชในการ
เพาะปลูกในฤดูกาลหนาจะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ถามีการจดสิทธิบัตรในเมล็ดพันธุดังกลาว ทําให
เกษตรกรอาจถูกบีบบังคับใหตองซื้อเมล็ดพันธุจากเจาของสิทธิบัตรเทานั้น นอกจากนี้ถาการพัฒนา
พันธุพืชมีเปาหมายหลักเพื่อการคาแลว อาจสงผลทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เพราะผูทรง
สิทธิเหลานั้นก็ยอมมุงพัฒนาเฉพาะพันธุพืชที่ใหผลกําไรทางการคาเทานั้น นอกจากนี้ ถาระบบ
สิทธิบัตรถูกครอบครองโดยเพียงกลุมคนบางกลุม การพัฒนาวิจัยพันธุพืชก็อาจกระทําไดยากลําบากขึ้น 
เพราะการนําพันธุพืชที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์มาทําการวิจัยอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตอเจาของ
สิทธิบัตรในพันธุพืชนั้นๆ  

แมวา TRIPS จะอนุญาตใหประเทศสมาชิกเลือกที่จะใชระบบสิทธิบัตร (patent system) หรือ
ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ที่บัญญัติในมาตรา 27.3b โดยระบุไววา “…ประเทศสมาชิก
สามารถคุมครองพันธุพืชดวยระบบสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ (effective sui 
generis system) หรือใชทั้งสองระบบรวมกัน…”  แตก็ยังมีประเด็นถกเถียงเกิดขึ้นวา มาตรฐานของ
ระบบกฎหมายเฉพาะของแตละประเทศอาจมีมาตรฐานไมเทาเทียมกัน ดังนั้นประเทศพัฒนาแลวจึง
พยายามแกปญหานี้ดวยการผลักดันใหประเทศสมาชิกคุมครองพันธุพืชตามมาตรฐานของอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants: 
UPOV) ซึ่งถึงแมวา UPOV จะไดรับการแกไขปรับปรุงมาหลายฉบับจนฉบับลาสุดคือ UPOV 1991 
(ตารางที่ 6) แตก็ยังไมเปนที่ยอมรับของประเทศกําลังพัฒนา/ดอยพัฒนาในการนํามาใชเปนมาตรฐาน
ในการคุมครองพันธุพืชใหม โดยประเทศพัฒนาแลว/ดอยพัฒนามีขอกังวลภายใต UPOV 1991 ที่ระบุ
ไววา ผูปรับปรุงพันธุพืชที่ไดรับการจดสิทธิบัตรสามารถเรียกรองคาเสียหายไดในกรณีที่มีการนําเมล็ด
พันธุไปใชประโยชน น่ันยอมหมายถึง เกษตรกรไมสามารถเก็บรักษา แลกเปลี่ยน หรือขายเมล็ดพันธุที่
ไดจากการเก็บเกี่ยว หรือก็คือเกษตรกรไมสามารถเก็บรักษาหรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุที่ไดจากการเก็บ
เกี่ยวได ถาไมมีการจายคาธรรมเนียมใหกับเจาของสิทธิในเมล็ดพันธุน้ันเสียกอน 
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ตารางที่ 6  สาระสําคัญใน UPOV  
ฉบับท่ี สาระสําคัญ 

UPOV 1961 สิทธิในพันธุพืชใหมเปนของนักปรับปรุงพันธุพืช 
UPOV 1978 ผูปรับปรุงพันธุพืชมีสิทธิในการคุมครองพันธุพืชใหม แตไมรวมถึงขั้นตอนที่ใชในการพัฒนา 

พันธุพืชใหม 
UPOV 1991 ภายใตระบบกฎหมายเฉพาะสําหรับพันธุพืช ผูปรับปรุงพันธุพืชใหมมีสิทธิในพันธุพืชใหม

เชนเดียวกับภายใตระบบสทิธิบัตร กลาวคือ ผูปรับปรงุพันธุพืชที่ไดรับการจดสทิธิบัตรสามารถ 
เรียกรองคาเสียหายไดในกรณีที่มกีารนําเมล็ดพันธุไปใชประโยชน ดังนั้นเกษตรกรจึงไมสามารถขาย
เมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวได นั่นคือ เกษตรกรจะตองจายคาธรรมเนียมใหกับผูปรับปรุงพันธุพืชนั้น
เสียกอน ถาตองการเก็บรักษา/แลกเปล่ียนเมลด็พันธุ โดยแมวาจะไมไดเปนการทําไปเพื่อการคา 
(non-commercial basis) ก็ตาม 

ที่มา: http://www.foodmarketexchange.com/datacenter/laws/detail/dc_lr_reference_trips.html, 19 July 2004. 

 

นอกจากนี้ยังมีความกังวลวา เทคโนโลยีชีวภาพอาจถูกใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมการใช
เมล็ดพันธุ โดยการคิดประดิษฐเมล็ดพันธุที่เปนหมันดวยวิธีวิศวพันธุกรรมทําใหเกษตรกรไมสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุไปใชในการเพาะปลูกฤดูกาลตอไปได ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกบังคับใหซื้อเมล็ดพันธุกับ 
ผูปรับปรุงพันธุอยางหลีกเลี่ยงไมได ในที่สุดผูปรับปรุงพันธุ หรือบริษัทขามชาติทั้งหลายก็ไม
จําเปนตองทําการคุมครองเมล็ดพันธุของตนโดยตรง แตอาศัยระบบสิทธิบัตรทํางานใหแทน จากความ
ขัดแยงดังกลาวทําใหประเทศญี่ปุนมีแนวคิดที่จะเสนอใหมีการสรางมาตรฐานของระบบทรัพยสินทาง
ปญญาที่จะเปนมาตรฐานที่ใชรวมกันทุกประเทศ แตการสรางมาตรฐานรวมกันเชนนี้คงเปนไปไดยาก 
ตราบใดที่แนวคิดของแตละกลุมในประเด็นตางๆ ยังมีแนวคิดที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดใน 
ตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  แนวคิดท่ีแตกตางกันในความหมายของประเด็นตางๆ 

ประเด็น บรรษัทขามชาติและประเทศ 
อุตสาหกรรมสวนใหญ 

ประเทศสวนใหญใน 
เอเชียแปซิฟค 

องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน 
และเกษตรกรรายยอย 

ความหลากหลาย
ของพันธุพืช  
(Plant Varieties) 

เปนสิทธิของผูปรับปรุงพันธุ 
(plant breeders rights) และควร
ใชระบบสิทธิบัตร 

เห็นดวยกับการใหสิทธิกับผู
ปรับปรุงพันธุ แตควรให
สิทธิพิเศษกับเกษตรกร 

ควรเปนสิทธิของเกษตรกรและ
ชุมชน 

กฎหมายเฉพาะ  
(Sui Generis) 

ควรยึดตามมาตรฐานของ UPOV ไมแนชัดวามีแนวคิดอยางไร 
แตสวนใหญจะยึดตาม
มาตรฐานของ UPOV 

ควรใชระบบทรัพยสินทาง
ปญญา 

สิทธิบัตร (Patents) ไมควรมีขอยกเวนไมวาจะเปน
ประเด็นในเรื่องใด 

ควรมีขอยกเวนในบาง
ประเด็น 

ไมควรมีสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต 

กรรมสิทธิ์ 
(Ownership) 

ควบคุมโดยระบบตลาด กรรมสิทธิ์เปนของรัฐ  
(State sovereignty) 

กรรมสิทธิ์เปนของชุมชนและ
จัดการรวมกันภายในชุมชน 

การทบทวนขอตกลง
TRIPS  
(Trips Review) 

ไมควรมีการแกไขที่ทําให
มาตรฐานของสิทธิบัตรตํ่าลง 

ควรมีการแกไขให 
สอดคลองกับอนสุัญญา 
CBD แตตองไมมีสิทธิบัตร
ในสิ่งมีชีวิตหรือภูมิปญญา
ชาวบาน 

ไมควรรวมประเด็นเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพและไม
ควรเพิ่มเติมประเด็นใดๆ 
เกี่ยวกับการปกปองภูมิปญญา
ชาวบาน 

การเขาถึง (Access) เขาถึงไดโดยอิสระและไมมี 
กฎเกณฑ 

ควบคุมโดยรัฐ ควบคุมโดยชุมชน 

การแบง
ผลประโยชน  
(Benefit Sharing) 

ผานระบบสิทธิบัตร ผานระบบสิทธิบัตร ผานระบบทรัพยสินทางปญญา
ของชุมชน 

ที่มา: GRAIN and Kalpavriksh 2002 p.11. 

ทาทีของประเทศตางๆ ในการออกสิทธิบัตรในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เมื่อพิจารณาทาทีของประเทศพัฒนาแลว ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน  
(ตารางที่ 8) พบวา ประเทศพัฒนาแลวทั้งสามประเทศ เห็นดวยกับการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันวาในระบบสิทธิบัตรไมจําเปนตองมีขอยกเวนสําหรับทรัพยากร
ประเภทใด ในขณะที่สหภาพยุโรป และญ่ีปุนมีขอเสนอแตเพียงวาไมควรมีการกําหนดมาตรฐานอื่นที่
ตํ่ากวามาตรฐานปจจุบันที่ตกลงกันอยู นอกจากนี้ญ่ีปุนยังเสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานของระบบ
ทรัพยสินทางปญญาที่ใชรวมกันระหวางประเทศสมาชิก เพราะเห็นวาอุปสรรคของการคาและการ
ลงทุนที่เปนอยูในปจจุบันเกิดจากการที่แตละประเทศมีมาตรฐานที่แตกตางกัน9 ในขณะที่ประเทศกําลัง
                                                        
9  Correa, Carlos. Review of the TRIPS agreement: Fostering the transfer  of technology to developing countries 

(http://www.twnside.org.sg/title/foster.htm, 19 July 2004) 
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พัฒนาบางประเทศซึ่งรวมประเทศไทยดวย มีความเห็นวาควรมีการแกไขในเนื้อหาของ TRIPS ภายใต
มาตรา 27.3b และใหมีการเพิ่มเติมในสวนของการปกปองภูมิปญญาชาวบาน ถึงแมวาประเทศไทยมี
กฎหมายที่ใหความคุมครองภูมิปญญาชาวบาน อันไดแก พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 อยางไรก็ตาม กฎหมายของประเทศไทยอาจ
ยังไมสามารถครอบคลุมในกรณีที่มีการนําภูมิปญญาชาวบาน (เชน สมุนไพรไทย พันธุพืช เปนตน) มา
ดัดแปลงจนกระทั่งเกิดความใหม (novelty) และกลายเปนสิ่งประดิษฐใหมที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตร
ในตางประเทศได ดังนั้น ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับรายละเอียดของขอตกลง TRIPS ใน
ประเด็นเหลานี้ ไดแก การเปดเผยแหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาชาวบานที่ใชในการ
ประดิษฐ การแสดงหลักฐานของการไดรับอนุญาตในการเขาถึงทรัพยากรและความรูน้ันๆ และ
หลักฐานที่แสดงวามีการแบงผลประโยชนที่เปนธรรมเพิ่มเติมลงในเนื้อหาของ TRIPS 

ตารางที่ 8  ทาทีของประเทศตางๆ  ในการออกสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวกับประเด็นทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประเทศ ขอเสนอท่ีเก่ียวกับสิทธิบัตรใน 
ส่ิงมีชีวิตตามมาตรา 27.3b 

ขอเสนอท่ีเก่ียวกับระบบ 
กฎหมายเฉพาะตามมาตรา 27.3b 

สหภาพยุโรป • ไมควรมีการกําหนดมาตรฐานการคุมครองต่ํา
กวาที่เปนอยู 

• ประเด็นใน TRIPS และ CBD ไมมีความขัดแยง
กัน 

• ไมมีความจําเปนใดที่จะตองแกไขมาตรา 27.3b 
เพราะเปนมาตราฐานที่เหมาะสมแลว 

• TRIPSไมใชเวทีสําหรับการอภิปรายเรื่องการ
คุมครองภูมิปญญาชาวบาน 

• ประเด็นเรื่องขอยกเวนสําหรับเกษตรกรสามารถ
พิจารณาจากมาตรา 30 ที่กลาวถึงการยกเวนการ
ออกสิทธิบัตรสําหรับทรัพยากรชีวภาพเพื่อ
การเกษตรและการบริโภค โดยขึ้นอยูกับ
ขอบเขตของการคุมครอง 

• การใช UPOV เปนมาตรฐานจะทําให
ระบบกฎหมายเฉพาะมีประสิทธิภาพ 

• การใชมาตรฐานอื่น ควรมีการระบุนิยาม
ตางๆ ใหแนชัด เชน สิ่งที่สามารถให
สิทธิบัตรได และเงื่อนไขของการจด
สิทธิบัตร (เงื่อนไขการเปนผลิตภัณฑใหม
เปนสิ่งจําเปน) ขั้นตอนในการจด
สิทธิบัตร ขอจํากัดและขอยกเวนใน
สิทธิบัตร และอายุของการใหความ
คุมครอง และควรรวมถึงมาตรการที่จะ
ปองกันการละเมิดสิทธิบัตร 

• การกําหนดขอยกเวนสําหรับเกษตรกร
สามารถพิจารณาไดจากมาตรา 27.3b โดย
ขึ้นอยูกับขอบเขตของการคุมครอง  

ญ่ีปุน • ไมควรมีการกําหนดมาตรฐานการคุมครอง 
ตํ่ากวาที่เปนอยู 

• ไมมีประเด็นที่ขัดแยงกันระหวางการจดสิทธิ-
บัตรในจุลชีพกับการหามจดสิทธิบัตรในพืชและ
สัตว 

• ปญหาการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตทําความตก
ลงกันไดภายใตมาตรา 27.2 (ขอยกเวนในการให

• ระบบภายใตอนุสัญญา UPOV เปนระบบ
กฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ 

• ปญหาความเหมาะสมระหวางสิทธิของผู
ปรับปรุงพันธุกับสิทธิของเกษตรกร
สามารถแกไขไดถาใชมาตรฐานตาม
ระบบของอนสุัญญา UPOV 
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ประเทศ ขอเสนอท่ีเก่ียวกับสิทธิบัตรใน 
ส่ิงมีชีวิตตามมาตรา 27.3b 

ขอเสนอท่ีเก่ียวกับระบบ 
กฎหมายเฉพาะตามมาตรา 27.3b 

สิทธิบัตรในกรณีที่การจดสิทธิบัตรอาจสงผลทํา
ใหเกิดเหตุการณอันตรายถึงชีวิตตอสุขภาพของ
มนุษย สัตว และพืช) 

• TRIPS และ CBD ไมมีความขัดแยงกันและ
สามารถดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันได 

• การแบงผลประโยชน (benefit sharing) ควรตก
ลงผานสัญญา ไมใชตกลงผาน TRIPS 

สหรัฐอเมริกา • ไมควรมีประเด็นใดถือเปนขอยกเวนในระบบ
สิทธิบัตร 

• TRIPS และ CBD ไมมีความขัดแยงกัน 
• การแบงผลประโยชน (benefit sharing) ควรตก

ลงผานสัญญา ไมใชตกลงผาน TRIPS 

• สหรัฐอเมริกาเชื่อวาการกําหนดกฎหมาย
เฉพาะอยางมีประสิทธิภาพจะตอง
ดําเนินการกับพืชทุกประเภท และ
ดําเนินการกับสิ่งใหมที่มีลักษณะที่
แตกตางไปจากเดิม โดยใชมาตรฐาน
เดียวกัน และสิทธิเปนของผูปรับปรงุพันธุ
แตผูเดียว โดยมีอายุของการคุมครอง
สิทธิบัตรอยางนอย 20 ป 

• ควรนํามาตรฐานภายใตอนุสัญญา UPOV 
มาเปนมาตรฐานในขอตกลง TRIPS 

บราซิล จีน คิวบา 
สาธารณรัฐ
โดมินิกัน เอค
วาดอร อินเดีย 
ปากีสถาน เปร ู
ไทย เวเนซูเอลา 
แซมเบีย และ
ซิมบับเว 

• TRIPS ควรมีการแกไขเพื่อไมใหขัดแยงกับ
เนื้อหาใน CBD โดยเรียกรองใหผูทรงสิทธิตอง
เปดเผยแหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพ และภูมิ
ปญญาชาวบานที่ใชในการประดิษฐ แสดง
หลักฐานของการไดรับอนุญาตในการเขาถึง
ทรัพยากรและความรูนั้นๆ และหลักฐานที่แสดง
วามีการแบงผลประโยชนที่เปนธรรม 

• ประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะเสนอกรอบแนวคิด
ในระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการปกปองภูมิ
ปญญาชาวบาน 

- 

ที่มา: http://www.biothai.net/downdoc/PDF/trips_article-273b-all_countries.pdf, 22 July 2004 
 

นอกจากนี้ในประเด็นเร่ืองกฎหมายเฉพาะ ทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนตางมี
ความเห็นสอดคลองกันวา ระบบกฎหมายเฉพาะควรยึดตามมาตรฐานของอนุสัญญา UPOV 1991 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเห็นวา ระบบกฎหมายเฉพาะนั้นสามารถนําไปใชไดกับพืชทุกชนิดไม
จําเปนตองมีขอยกเวน และสิทธิในพันธุพืชควรเปนสิทธิของผูปรับปรุงพันธุแตเพียงผูเดียว ในขณะ
ที่สหภาพยุโรปมีทาทีผอนปรนกวาที่ เสนอใหในสวนของประเด็นเร่ืองสิทธิของเกษตรกรควร
ดําเนินการตามขอกําหนดในอนุสัญญา UPOV 1991 ที่กลาวถึง สิทธิพิเศษของเกษตรกร (farmers’ 
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privilege) ที่ยินยอมใหสิทธิเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปได แต
อยางไรก็ตาม การใหสิทธิดังกลาวไมถือเปนขอบังคับของผูปรับปรุงพันธุ 

การกําหนดทาทีของประเทศไทยตามกรอบขอตกลง TRIPS 

ในอดีต หนวยงานวิจัยของรัฐหรือองคกรระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญในการทําวิจัย
ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา แตใน
ปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนไป งานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพของรัฐและ
องคกรระหวางประเทศมีแนวโนมลดลง ในขณะที่งานวิจัยทางการเกษตรของบริษัทเอกชนขนาดใหญ
ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่พัฒนาแลวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และประกอบกับกระแสของการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาดวยระบบสิทธิบัตรที่แตละประเทศใหความสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะแนวคิด
ที่วาระบบสิทธิบัตรจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการประดิษฐนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา โดยถาปราศจากการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาเหลานี้อาจทําใหผูประดิษฐไมไดรับผลตอบแทนคุมกับเงินลงทุน ปจจัย
เหลานี้สงผลใหจํานวนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทเอกชนขนาดใหญเหลานี้มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น (Alam 1998) 

ทั้งนี้ การคุมครองดวยระบบสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ อาจทําใหการถายทอด
เทคโนโลยีเปนไปไดยากขึ้น ถาสิทธิบัตรนั้นครอบคลุมการคุมครองอยางกวางๆ โดยไมระบุให 
ชัดเจนวาเทคโนโลยีในกระบวนการใด โดยอาจจะระบุเพียงใหครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑน้ันเทานั้น เชน ระบุเพียงกระบวนการผลิตที่เปน genetically modified plant เทานั้น หรือใน
กรณีของบริษัท Agracetus ที่ไดรับสิทธิบัตรในทั้งตนฝายและเมล็ดฝายที่เกิดจากการตัดตอยีน (all 
genetically engineered cotton plants and seeds) ซึ่งสิทธิบัตรที่มีการคุมครองอยางกวางขวางเชนนี้ยอม
เปนขอจํากัดในถายทอดเทคโนโลยีไปสูประเทศกําลังพัฒนา และถาทุกประเทศตางยอมรับมาตรฐาน
ในอนุสัญญา UPOV 1991 ก็จะยิ่งผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น ไมวาจะเปนประเด็นเร่ือง
การที่เกษตรกรไมสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุมาใชเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลหนา ซึ่งถึงแมจะมีการ
แกไขใหสิทธิพิเศษสําหรับเกษตรกรแลว แตภายใตอนุสัญญา ระบุไวแตเพียงวา “ยินยอมใหสิทธิ
เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปได แตการใหสิทธิดังกลาวไมถือ
เปนขอบังคับของผูปรับปรุงพันธุ” หรือในแงการวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืช นักวิจัยอาจไมสามารถเขาถึง
พันธุพืชเหลานั้นได ถามีการอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในพันธุพืชดังกลาว 

โดยภาพรวมแลว ผลกระทบของขอตกลง TRIPS อาจกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางชีวภาพในประเทศไทย  เพราะ  ถามีการยอมรับระบบสิทธิบัตรใน
เทคโนโลยีชีวภาพแลว การเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาวของนักวิจัยก็จะมีขอจํากัดมากขึ้น นอกจากนี้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพของภาคธุรกิจภายในประเทศก็ยิ่งจะยากลําบากมากขึ้นดวยเชนกัน หรือ
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ระบบสิทธิบัตรในเทคโนโลยีชีวภาพอาจมีผลกระทบจนถึงขั้นเปนการผูกขาดพันธุพืชหรือเมล็ดพันธุ
ของบริษัทเอกชนขนาดใหญในประเทศพัฒนาแลวก็เปนได และถาเปนเชนนั้นอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยยอมหลีกไมพนผลกระทบดังกลาว ดังนั้นเพื่อปองกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น รัฐควรพิจารณาอยางระมัดระวังในการลงนามขอตกลง TRIPS ในประเด็นดังตอไปนี้ 

• ประเด็นเร่ืองการใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต (มาตรา 27.3b) ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเขาถึง
พันธุพืชและเมล็ดพันธุของประเทศไทย ซึ่งถาพันธุพืชหรือเมล็ดพันธุเหลานั้นไดรับการ
จดสิทธิบัตรโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญในประเทศที่พัฒนาแลว  

• ประเด็นเร่ืองการกําหนดความหมายของหลักเกณฑตางๆ เนื่องจาก TRIPS ยังไมไดมีการ
กําหนดนิยามหรือความหมายที่ชัดเจนของหลักเกณฑตางๆ ซึ่งปจจุบันยังอยูในระหวาง
การพัฒนาหลักเกณฑตางๆ ดังนั้น จึงยังเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะหามาตรการปองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากชองวางดังกลาว โดยการกําหนดขอบเขตของคําวา “การ
ประดิษฐ (invention)” วามีนิยามครอบคลุมอยางไร เชน สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับขอมูล
พันธุกรรม หรือสายพันธุกรรม ไมใชการประดิษฐ แตเปนเพียงการคนพบ (discovery) 
เทานั้น เปนตน (สมชาย ไมปรากฏปที่พิมพ) 

• ประเทศไทยควรจะใหความสําคัญกับการเจรจาการคาในระดับพหุภาคี ไมวาจะเปนการ
เจรจาภายใตองคการการคาโลก (WTO) หรือองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (The 
World Intellectual Property Organization: WIPO) มากกวาการเจรจาในระดับทวิภาคี 
เพราะการรวมกลุมประเทศกําลังพัฒนาเพื่อตอรองในประเด็นตางๆ ยอมมีอํานาจการ
ตอรองมากกวาการเจรจาในระดับทวิภาคี (สมชาย 2547)  

5.  บทสรุป 

ถึงแมวา การเจรจาประเด็นดานสิ่งแวดลอมในองคการการคาโลกตั้งแตหลังรอบประชุมโดฮา 
และหลังรอบประชุมที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ยังไมมีความคืบหนามากนัก แตจากการวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยพิจารณาจุดยืนของประเทศคูคาที่สําคัญ 
คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ใน 2 ประเด็นดวยกัน ดังนี้ 
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(1) การติดฉลากสิ่งแวดลอมสินคาทั่วไป และสินคาตัดตอพันธุกรรม (GMOs)  
ประเด็น Eco-labeling GMOs labeling 

ประเทศคูคาที่สงผล
กระทบตอประเทศไทย 

 สหรัฐอเมริกา 
 สหภาพยุโรป 
 ญี่ปุน 

 สหภาพยุโรป 
 ญี่ปุน 

อุตสาหกรรมที่อาจ
ไดรับผลกระทบ 

 ยานยนต 
 พลาสติก * 
 เคมีภัณฑ 
 เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 
 ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 ไมและเครื่องเรือน 
 ยางและผลิตภัณฑยาง 
 รองเทาและผลิตภัณฑหนัง * 

 อาหาร 
 ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ลักษณะของผลกระทบ  ตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
 สวนแบงการตลาดที่ลดลง 

 ตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
 สวนแบงการตลาดที่ลดลง 

การเตรียมความพรอม
ของประเทศไทย 

 ทําการติดตามความคืบหนาในวิธีการตั้ง
กฎเกณฑของประเทศคูคาในการติด
ฉลากส่ิงแวดลอม เพ่ือปองกันการกีดกัน
ทางการคาโดยมาตรการดานส่ิงแวดลอม 

 ผูสงออกไทยควรมีความตื่นตัวในการใช
ฉลากส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมือในการ
ขยายตลาดสินคา โดยการปรบัปรงุ
เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ เพ่ือพัฒนา
สินคาและบริการของตนไมใหเสียเปรียบ
ในตลาด 

 รัฐควรใหการสนับสนนุในขั้นตอนการ
พิสูจนกอนติดฉลากสิ่งแวดลอมให
สะดวกขึ้น และพัฒนาระบบการพิสูจนฯ 
ในประเทศที่ไดมาตรฐานสากล และเพิ่ม
ประเภทสินคาใหมากขึ้น 

 รัฐใหการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
ในระบบตรวจสอบ GMOs ที่ได
มาตรฐานสากล และอํานวยความ
สะดวกในกระบวนการตรวจสอบ 
การติดฉลาก  

 รัฐใหการสนับสนุน/อํานวยความ
สะดวกใหผูผลิตมทีางเลือกหาก
ตองการผลิตสินคาใหกับตลาดทีม่ี
ความเขมงวดตอสินคา GMOs เชน 
สหภาพยุโรป เปนตน 

หมายเหตุ: * ผลกระทบตออุตสาหกรรมแบงเปนสองกลุม คือ กลุมสินคาที่มีการใหฉลากสิ่งแวดลอมของไทย และกลุมสินคาที่ยังไมมี
การใหฉลากสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานการใหฉลากสิ่งแวดลอมของนานาประเทศยังไมมีมาตรฐานสากล 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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(2) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากประเทศไทย
ยังไมสามารถทําการคิดคนและผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดเอง ยังตองมีการ
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยสิทธิบัตรที่ไดจดทะเบียนไวจะมีอายุ 20 ปนับแตวันที่ขอรับ
สิทธิบัตร เปนผลทําใหผูประกอบการไทยตองเผชิญกับคาใชจายที่สูงเมื่อมีการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการผลิตของตน หากมีการลดอายุการคุมครองสิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้นก็จะสงผลดีตออุตสาหกรรมไทย เนื่องจากอํานาจการผูกขาดของผูผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมจากตางประเทศก็จะลดลงไป ผูประกอบการไทยที่
จําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีดังกลาวก็จะมีคาใชจายที่ลดลง สงผลใหตนทุนลดลงและสามารถแขงขัน
กับตางประเทศไดมากขึ้น 

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights: TRIPS) กับการถายทอดเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) การเจรจาภายใตความตกลง TRIPS พบวายังไมสามารถหาขอสรุปที่ชัดเจนไดในเวที
ระดับโลก ไมวาจะเปนประเด็นเร่ืองการใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการกําหนดความหมายของ
หลักเกณฑตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น ผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยจึงยังไมมีความชัดเจน 
อยางไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรมนาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาการเขาถึงเมล็ดพันธุและพันธุ
พืช และภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสิ่งทออาจจะไดรับผลกระทบทางออมจากผลกระทบ
ตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรมอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ประเทศไทยควรพิจารณาอยางระมัด ระวังในการ
ตอรองในประเด็นตางๆ ที่กลาวมา และควรใหความสําคัญกับการเจรจาการคาในระดับพหุภาคี ไมวา
จะเปนการเจรจาภายใตองคการการคาโลก (WTO) หรือองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (The World 
Intellectual Property Organization: WIPO) มากกวาการเจรจาในระดับทวิภาคี เพราะการรวมกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อตอรองในประเด็นตางๆ ยอมมีอํานาจการตอรองมากกวาการเจรจาในระดับทวิ
ภาคี (สมชาย 2547) 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรมควบคุมมลพิษ 2543. รายงานหลักโครงการสํารวจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจของประเทศไทย. 

ชยันต ตันติวัสดาการ 2547.  จุดยืนเกี่ยวกับ FTA  ดาน GMOs ประสบการณจากกรณีถั่วเหลือง GMOs 
. เอกสารประกอบการประชุมเร่ือง รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการคาทวิภาคีกับ
สหรัฐอเมริกาอยางไร? ณ หองประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร ทา
พระจันทร วันที่ 27-28 เมษายน 2547 (เอกสารเหตุการณปจจุบันหมายเลข 2 โครงการ WTO 
Watch) 

ปทมาวดี ซูซูกิ และ ชยันต ตันติวัสดาการ 2547.  โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการ
นําเขาถั่วเหลือง GMOs เพื่อแปรรูปและบริโภค.  ศูนยบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
เอกสารประกอบการสัมมนา ณ หองประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร ทาพระจันทร วันที่ 10 กันยายน 2547 

นเรศ ดํารงชัย 2543.  ผลกระทบของ GMOs ขอมูลทางวิทยาศาสตรและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สิ่งที่
ประชาชนควรทราบ.   ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม 

นเรศ ดํารงชัย 2543.  ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ GMOs และขอเสนอแนะเพื่อเตรียมความ
พรอมของประเทศไทย International Agreements Related to GMOs. ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

มิ่งสรรพ ขาวสอาด และพิศมัย ภูริสินสิทธิ์ เอ่ียมสกุลรัตน. 2538.  การคา VS ปญหาสิ่งแวดลอมจาก
แกตตถึงองคกรการคาโลก ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 

สมชาย รัตนซื่อสกุล. ไมปรากฏปที่พิมพ. โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy): ที่มา-ปญหา และแนวทาง
สํ าห รับประ เทศไทยต ามกรอบคว ามตกลงทริ ปส  (http://www.biothai.net/cgi-bin/ 
biopiracy/show.pl?0010, 15 กรกฎาคม 2547)  
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สมชาย รัตนซื่อสกุล. 2547. บทบาทของสิทธิบัตรกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน. เอกสารประกอบการ
ประชุมเร่ือง รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอยางไร วันที่ 27-
28 เมษายน 2547 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ. 

ศิริพร สัจจรนันท และคณะ 2545 โครงการศึกษาสินคาตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) เสนอกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย กระทรวงพาณิชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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