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ความตกลงดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัอีย-ูส่งเสริมกิจกรรมกศุล

• เร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Violation) คา้มนุษย์
• หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Agenda 21) ลดความเหล่ือมล ้า

– การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื FLEGT, IUU ยงัไงกต็อ้งปฎิบติัตามอยูดี่
– การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

– การสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน (Renewable energy)

– เสริมสร้าง low carbon economy

– ร่วมมือป้องกนัละลดอนัตรายจากสภาวะโลกร้อน (climate change)

• แรงงาน ใหค้วามยติุธรรมแก่คนใชแ้รงงาน (ILO)

– ไม่ใชแ้รงงานเยีย่งทาส ไม่ใชแ้รงงานเดก็ และไม่ปฎิบติัต่อแรงงานต่าางชาติ
อยา่งไม่เท่าเทียม



ผลกระทบในอนาคตจากสภาวะโลกร้อน IPCC
• ผลผลิตทางการเกษตรลดไปร้อยละ 25 ในปี 2050

• สภาพน ้าทะเลจะเป็นกรดมากข้ึน ท าใหส้ัตวท์ะเลหายไปร้อยละ 50 ใน
ปี 2050  ทั้งสองอยา่งท าใหส้ภาวะขาดแคลนอาหารจะเกิดข้ึนทัว่โลก

• น ้าจืดท่ีเคยไดจ้ากหิมะละลายลดลง และในบางแห่งจะหายไปหมด
• เม่ือหิมะละลายทางขั้วโลก ระดบัน ้าทะเลจะสูงข้ึน

– น ้าทะเลทะลกัเขา้มาาผสมน ้าจืด ท าใหน้ ้าจืดขาดแคลน
– แผน่ดินหายไปในทะเล ท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยัจะขาดแคลน

• พายรุุนแรง ท าใหส้ภาวะน ้าท่วมรุนแรง
• สภาวะแหง้แลง้ทวีความรุนแรง การคาดเดาฤดูกาลเพื่อการเกษตรท าได้

ยาก ความเสียหายทางการเกษตรมีมากข้ึน



Green Productivity (ผลติภาพสีเขียว)

• Quality, profitability and environment

• Quality หมายถึงความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการ
โดยใชท้รัพยากรนอ้ยลง ใชพัลงังานนอ้ยลง และสูญเสียในการ
ผลิตนอ้ยลง “doing more with less”

• ดว้ยเหตุท่ีสามารถผลินสินคา้และบริการดว้ยทรัพยากรท่ีนอ้ยลง
พลงังานใชน้อ้ยลง และสูญเสียในการผลิตนอ้ยลง ผลลพัธ์คือ
ก าไรมีมากข้ึน profitability

• ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ลดของเสียคือลดมลพิษจากโรงงาน เพิ่มความ
ปลอดภยัแก่คนงาน environment



ISO 14001:2004 & OHSAS 18001

• ISO 14001:2004 ก าหนดมาตรฐานปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มการป้องกนัการปล่อยของเสียท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ขณะเดียวกนักส็ามารถประกอบ
กิจการไดส้ าเร็จตามประสงค์

• OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลรับรองระบบ
บริหารจดัการองคก์รดว้ยการประเมินความปลอดภยั
ในการท างานของคนงานทั้งท่ีเกิดจากอุบติัภยัและความ
เส่ียงต่อสุขภาพคนงาน



ขยายตลาด สร้างโอกาส
ลดอุปสรรคทางการค้า

รับความช่วยเหลอื :  เงิน เทคโนโลยี
ความร่วมือด้านส่ิงแวดล้อม

ดงึดูดเงนิลงทุนจากต่างประเทศจาก GVC 
สร้างงาาน สร้างเงิน แต่

ช้าอด หมดได้ มีแต่เสีย

การท าเขตการค้าเสรี



การได้เป็นส่วนการผลิตที่สร้างมูลค่าสูงขึ้นของไทย
เกิดชึ้นได้หากมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา



The International Property Rights 
Index 2014

IPRI             Ranking IPR Score

Finland 1 8.6

Singapore 5 7.9

Hong Kong 11 7.2

Malaysia 27 6.3

China 46 5.4

Thailand 50 4.6

Indonesia 59 4.4

Vietnam 66 4.3



EU negotiating under TTIP on ISDS

– The ISDS mechanisms should contain safeguards 
against manifestly unjustified or frivolous claims.  
Initiating with a dialogue between Parties is a 
‘must’. Consideration should be given to the 
possibility of creating an appellate mechanism
applicable to investor-to-state dispute settlement 
under the Agreement, and to appropriate 
relationship between ISDS and domestic remedies

– The Agreement should be without prejudice to the 
right of the EU and member states to adopt and 
enforce measures necessary to pursue legitimate 
public policy objectives such as social, 
environmental, security, stability of financial system, 
public health and safety.



เปรียบเทียบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเวียดนามกับไทย



เปรียบเทียบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเกาหลีใต้กับไทย



Human rights and sustainable 
development in EU FTA

• ‘Respect for democratic principles and fundamental 
human rights, as laid down in the Universal 
Declaration of Human Rights, and for the principle of 
the rule of law, underpins the internal and 
international policies of both Parties and constitutes 
an essential element of this Agreement’  

• ‘Respect for human rights and fundamental 
freedoms, including respect for fundamental social 
rights, democracy based on the rule of law and 
transparent and accountable governance are an 
integral part of sustainable development’



ท าไมรัฐบาลไทยก่อนหน้านีล้งัเลเจรจากบัอยูีและสหรัฐ
• ทรัพยสิ์นทางปัญญา (IPR)

– เร่ืองสิทธิบตัรยา การขยายอายสิุทธิบตัร
– เร่ืองสิทธิบตัรพนัธ์ุพืช แบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเชิงพาณิชย์

• ระงบัขอ้พิพาทนกัลงทุนต่างชาติฟ้องรัฐ (ISDS)

• การปรับแกก้ฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตกลง - กิจกศุล
• การเปิดเสรีทางบริการ (Free trade on services)

– การเงินการธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั และโลจิสติกส์

• การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (GP) ทุจริตอยา่งถูกกฎหมาย



Lee Kwan Yew:  April 28, 2005

• เทคโนโลยแีละโลกาภิวฒันส่์งเสริมใหมี้ความ สามารถในการ
แข่งขนัเท่าเทียมกนัระหวา่งนานาประเทศ เพราะสินคา้และบริการ
ไม่วา่จะผลิตท่ีใดกจ็ะเหมือนกนั ต าแหน่งท่ีตั้งของประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ และทรัพยากรของประเทศไม่ใช่ปัจจยัท่ีสร้างความ
ไดเ้ปรียบอีกต่อไป แต่มีปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั
คือ จริยธรรมของผู้น าประเทศ รัฐบาลท่ีมีความซ่ือสัตย์ ประกอบ
กิจเพ่ือประเทศชาติ มีความสามารถ สร้างการท างานของรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างระเบียบกฎหมายท่ี
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานชองเหตผุล บนความถกูต้องท่ีทุกฝ่ายคาดเดาได้
และยอมรับได้ เหล่านีคื้อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั





ผลกระทบน้้าท่วมปี 2011 ต่อ FDI ที่เข้ามาไทย

• น้้าท่วม 2011 ท ำให้ Toshiba ส่วนที่ผลิต Hard Disk ปิดโรงงำนใน
ไทย ย้ำยไปตั้งโรงงำนในฟิลิปปินส์แทน ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้มีแนวโน้ม
เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติมำกกว่ำไทย

• นิตยสำร The economist ระบุว่ำ จำกกำรส ำรวจ บริษัทญี่ปุ่น 7000 
บริษัทย้ำยโรงงานออกไปจากไทย อันเป็นผลจำกน้ ำท่วมปี 2011

• หนังสือพิมพ์ลำว the Vientiane Times รำยงำนว่ำ บริษัทญี่ปุ่น Nikon
Corporation และ Toyota Motor Corporation ย้ำยโรงงำนผลิตไปยัง
ประเทศลำว

• เหล่ำนี้ย้ ำให้เห็นว่ำ “GVC means leaving from one country to the 
next is easier than ever” 



ความหายนะจากเหตุการณ์น้้าท่วมปี 2011

ประเทศ จ ำนวนคน ควำมเสยีหำย พืน้ทีน่ำทีถ่กูน ้ำท่วม จ ำนวนบำ้นที่

เสยีชวีติ ทำงเศรษฐกจิ เฮ็คแทร(์hectares) ถกูน ้ำท่วม

Thailand 884 USD45.7bil 1,327,740.00               766,267.00   

Cambodia 250 USD161mil 445,530.00                  250,000.00   

Vietnam 85 USD135mil 99,000.00                     175,000.00   

Laos 34 USD174mil 64,400.00                     140,000.00   

Philippines 35 USD325mil N/A N/A



The impacts

• ผลกระทบรุนแรง
• กระทบคน 13 ลา้นคนใน 36 จงัหวดั
• พ้ืนท่ีนา 18,000 ตารางกิโลเมตรถกูน ้า

ท่วมกวา่ 3 เดือน
• คนไทยตาย 884 คนไม่มีไต่สวนหาคนผดิ
• รายไดบ้ริษทักวา่ 575,000 สูญหาย
• 346,500 คนวา่งงาน 3 เดือน

• ความหายนะมากเป็นอนัดับ 4 ของโลก
(WB)

• ความสูญเสีย US$ 45.7billion บริษทั
ประกนัภยัสูญเงิน US.$10.8 billion

• เสียเงินก่อสร้างซ่อมแซม $50 billion

• ธุรกิจท่องเท่ียวสูญรายได้ $825 million

• โรงงานต่างชาติปิดกิจการหนีออกไป บริษทั
ญ่ีปุ่น 7,000 บริษทัยา้ยฐานการผลิต





1. ยบุสภา 3.5.2011            2.เลือกตั้ง 3.7.2011        
3. มติ ครม 3.9.2011
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ผลผลิตข้าวเปลือกในอาเซยีน (ตัน/ปี) ก่อนปี 2011
FAO statistics

ลำ้นตนั 2006 2007 2008 2009 2010

เวยีดนำม 35.8495 35.9427 35.7251 38.8955 39.886

พมำ่ 30.924 31.451 32.573 32.682 33.2

ไทย 29.6419 32.0994 31.6506 31.4629 31.6

กัมพูชำ 6.2641 6.727 7.1755 7.586 8.3



ค่าใช้จ่ายในโครงการรับจ าน า
• ข้าวสารที่เก็บอยู่ในโกดังกลางของรัฐบาล จะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บตันละ 216 ต่อ 6 เดือน หรือตัน
ละ 36 บาท ต่อเดือน รวมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องช้าระให้กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อีก
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ท้าให้มีภาระค่าดอกเบี้ยในการจัดเก็บ
รวมตันละ 108 บาทต่อเดือน รวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายตัน
ละ 144 บาท ต่อเดือน

ดังนั้น ข้าวสารที่รัฐจัดเก็บจ านวน 36.5 ล้านตัน ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการจัดเก็บประมาณ 5,256 ล้านบาทต่อเดือน



เปิดเส้นทางสวมสิทธ์ิจ าน าขา้ว!ก าหนดผลผลิตต่อไร่สูงเกิน
จริง เกิดขา้วส่วนเกิน9.1ลา้นตนั เปิดช่องชาวนาขายสิทธ์ิ"
พอ่คา้-โรงสี“ ท าใหรั้ฐเจ๊ง 1.36 แสนลา้นบาท

ขา้วเปลือก 9.1 ลา้นตนัท่ีลีกลอบและขายดว้ยการสวม
สิทธิ ผูล้กัลอบไดก้ าไร 81,000 ลา้นบาท

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ



FDI เข้าไปในอาเซียน 2011-2013
www.tradingeconomics.com



เปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของประเทศในอาเซียน



เปรียบเทียบการส่งออกไทยกับเวียดนามไปอียูและสหรัฐ



ด้วยปัจจัยที่ได้เปรียบไทย เวียดนามแซงไทยใน 4 ปี



รายได้ต่อคนต่อปีของไทยในปี 2024 = US.$6,718
รายได้ต่อคนต่อปีของมาเลเซียปี 2019 = US.$12,240



ผลิตภาพแรงงานไทยต่้ากว่าค่าเฉลี่ยโลก และจะ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากในอนาคต - เปรียบเทียบสิงคโปร์



Middle Income Trap – USD12,195.00

ASEAN GDP Average  growth GDP per year out of

countries rate 2000-2014 capita (USD) middle income

Thailand 1.10                                5,676.00      2070

Singapore 6.79                                55,182.00    1993

Malaysia 4.68                                10,457.00    2018

Indonesia 5.40                                3,510.00      2040

Philippines 1.15                                2,790.00      2135

Vietnam 6.13                                1,901.00      2045

Source:  www.tradingeconomics.com - inflation factor omitted

http://www.tradingeconomics.com/


Impala, Botswanaทีม่าของภาพประกอบ www.google.com

ขอบคณุครบั


