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'ทีพีพี-ทีทีไอพี' กับ WTO
2 มี.ค. 59 ฐานเศรษฐกิจ - ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership หรือ 
ทีพีพี) ที่เพิ่งมีการลงนามไปเมื่อเดือนกอนไดรับการสนใจอยางกวางขวางไมเฉพาะแตในบานเรา และไดมี 
การประเมินจากหลายฝายถึงผลดี-ผลเสียของความตกลงดังกลาว รวมถึงผลกระทบตอการเจรจาภายใต 
องคการการคาโลก (WTO) เรียกวาสะเทือนวงการ...เพราะเปนการจัดตั้งเขตการคาเสรีที่จะครอบคลุมถึง 1 
ใน 3 ของการคาโลก นอกจากทีพีพีแลว ยังมีความตกลงการคาระดับสะเทือนวงการรออยูอีก 1 ฉบับ คือ 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแอตแลนติก (Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ 
“ทีทีไอพี”) ระหวางสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรปซึ่งอยูระหวางการเจรจาและจะครอบคลุมมูลคาการคาสูง 
ไมแพกัน จึงปรากฎมุมมองตาง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบตอระบอบการคาระหวางประเทศในภาพรวมจาก 
“mega FTAs” ทั้ง 2 นี้ อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- Joseph Stiglitz ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจแนะ สหราชอาณาจักรควรพิจารณาแยกตัวหาก
   อียูเซ็น TTIP (ภาษาอังกฤษ)
- TPP เปาหมายหลักดานการคาในป 2016 ของโอบามา (ภาษาอังกฤษ)
- นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลประณามความตกลง.การคา”ของโอบามา (ภาษาอังกฤษ)
- ชี้ชะตาทีพีพีสอยืดเยื้อ 
- TPP ในเวที NABE (ภาษาอังกฤษ)
- ชำแหละขอตกลงยาใน TPP สภาหอชี้ไทยชวดโอกาสทอง / FDI ไหลเขาอันดับบวย 
- อาจารยเภสัชฯ ม.ขอนแกน หวง TPP กระทบ “ระบบบัตรทอง” ทำคายาเพิ่ม
- สมาคมดานธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐหนุน TPP (ภาษาอังกฤษ)
- ‘พาณิชย’ ลงพื้นที่ฟงเกษตรกรถกเขม TPP

‘TPP-TTIP’ and WTO
2 March 2016, �ansettakij - �e recently signed Trans-Paci�c Partnership (TPP) has drawn 
a wide range of attention, not only in our country. Positive and negative impacts of the 
agreement has been assessed by many, including impacts on the negotiations under the 
WTO. �e garnered attention on TPP stems from the fact that the agreement establishes a 
Free Trade Area which covers one-third of global trade. In addition to the TPP, there 
remains another mega-level agreement, the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) between US and the EU, which is being negotiated and will cover as much trade 
value as TPP. Di�erent perspectives have been voiced on the impacts of the two “mega 
FTAs” on the international trade system. Read full article in �ai
Related news:

- UK Should Consider Brexit If EU Signs TTIP, Suggests Labour Economics Adviser 
- TPP Is Obama’s Top Trade Priority For 2016 
- Nobel-Prize Economist Condemns Obama’s ‘Trade’ Deals 
- Talks on TPP to drag on (Article in �ai)  
- TPP at the NABE 
- Pharmaceutical aspects of TPP dissected. Chamber of Commerce claims �ailand will
   miss a golden opportunity/ Inward FDI at the bottom of the list (Article in �ai) 
- Khon Kaen University Pharmacy concerns over TPP impact on “UHC” TPP, raising
   drug prices (Article in �ai) 
- US Tech Industry Associations Endorse TPP 
- ‘Commerce’ visits the �eld, hear farmers out and discusses TPP 
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รางกม.จัดซื้อฯลดบทบาทองคการเภสัช หวั่นกระทบมั่นคงยา- 
เปดชองตางชาติ เอกชนหนุน-จี้อภ.หยุดผูกขาดยาภาครัฐ
6 มี.ค. 59 TCIJ - ราง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... ซึ่งจะมาแทนที่ระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยรัฐบาลและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศ 
วาจะเปนเครื่องมือสำคัญชวยลดปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ อานตอ
  
Draft Procurement Act decrease GPO roles. Concerns on 
drug security – creates opening for foreigners. Supports from 
private sector – demands a stop to GPO monopoly
6 March 2016, TCIJ - �e draft Public Procurement and Supply Management Act B.E. … 
which will replace the Regulations of the O�ce of the Prime Minister on Procurement 
B.E.2535 (1992) is said by the government and the Comptroller General’s Department, 
Ministry of Finance to be an important instrument to decrease corruption in government 
procurement.  Read full article in �ai

คณะมนตรี TRIPS: ความเห็นที่แตกตางในประเด็นการใหความรู 
ดานทรัพยสินทางปญญา; เปดตัวโครงการฐานขอมูลใหม 
4 มี.ค. 59, Intellectual Property Watch - การถกประเด็นทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมและ 
การพัฒนานั้นเปนหัวขอที่ปรากฏซ้ำหลายครั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการดานทรัพยสินทางปญญา
ภายใตองคการการคาโลกชวงที่ผานมา ในสัปดาหนี้ การใหความรู และการใหความรูจะสามารถสราง 
ความตื่นตัวดานทรัพยสินทางปญญาไดอยางไร เปนหัวขอที่ถูกยกขึ้นถก โดยมีสมาชิกองคการการคาโลก 
นำเสนอประสบการณของประเทศตน ในขณะท่ีประเทศกำลังพัฒนาไดเตือนในประเด็นทรัพยสินทางปญญา 
และนวัตกรรม อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

TRIPS Council: Di�ering Views On IP Education; New 
Database Project Launched
4 March 2016, Intellectual Property Watch - Discussions on the worth of intellectual property 
for innovation and development have been a recurring agenda item during recent meetings 
of the World Trade Organization committee on intellectual property. �is week, education 
and how it can raise awareness of IP was discussed with WTO members presenting their 
national experiences, and some developing countries warning against colluding IP and 
innovation. Read more
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http://www.ip-watch.org/2016/03/04/trips-council-ip-education-of-differing-importance-new-database-project-launched/
http://www.ip-watch.org/2016/03/04/trips-council-ip-education-of-differing-importance-new-database-project-launched/
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=6092
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=6092
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ความตกลงยักษใหญตัวใหมอยูในข้ันเตรียมการ: RCEP มีความหมาย 
อยางไรตอเมล็ดพันธุของเกษตรกรในเอเชีย
7 มี.ค. 59 GRAIN - นในเดือนกุมภาพันธ 2559 ไดมีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟก (TPP) ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยความตกลงนี้เปนความตกลงการคาที่เปนที่ขัดแยง 
และครอบคลุมทั้งหมด 12 ประเทศในภาคพื้นแปซิฟก เนื่องจากความตกลงนี้มาจากการผลักดันของ 
สหรัฐอเมริกา จึงมุงที่จะพัฒนาการคาและการลงทุนเฉพาะเพียงในกลุมประเทศหนึ่งซึ่งประเทศจีน 
ไมไดถูกรวมอยูในประเทศเหลานี้ โดยความตกลง TPP จะมีผลกระทบตอการเขาถึงและการควบคุม 
เมล็ดพันธุโดยเกษตรกรเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ยังคงมีความตกลงยักษใหญอีกหนึ่งความตกลง 
ซึ่งเขามาอยางเงียบ ๆ คือ ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) โดยในรายงานฉบับนี้ GRAIN ไดมองถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตอเมล็ดพันธุ 
ของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียภายใตความตกลง RCEP ในบริบทของความตกลง TPP 
ที่ไดมีการลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

New mega-treaty in the pipeline: what does RCEP mean for 
farmers’ seeds in Asia?
7 March 2016, GRAIN  - In February 2016, the Trans Paci�c Partnership (TPP), a 
controversial new trade agreement covering 12 countries of the Asia-Paci�c region, was 
signed in Aotearoa/New Zealand. �e result of a US-driven process, the agreement aims to 
boost trade and investment among a select group of countries—excluding China. �e TPP 
will have a major impact on farmers’ access to and control over seeds. But there is another 
“mega” trade deal sneaking into Asia: the Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP). In this report, GRAIN looks at what RCEP might mean for farmers’ seeds in the 
region, in the context of the recently signed TPP. Read more  

กรณีของ Gilead กับยา Sovaldi แสดงใหเห็นถึงชองวางระหวาง 
สิทธิบัตรและสุขภาพในอินเดีย
9 มี.ค. 59 Intellectual Property Watch - กลุมผูปวย นักกิจกรรมดานสุขภาพและผูผลิตยาสามัญราคาต่ำ 
เห็นพองกันเสมอไปหรือไม? บริษัทยาสามัญของอินเดียคิดเหมือนกันหรือไม? คำตอบอยางสั้นคือ 
ไมจำเปนเสมอไป แมวาจะมีผลประโยชนรวมกันในหลายโอกาส ทั้งสองคำถามดังกลาวไดถูกนำขึ้นถก 
อีกครั้งในอินเดียจากที่มีการพิจารณาคัดคานการจดสิทธิบัตรในกรณีที่เกี่ยวของกับ sofosbuvir (ชื่อทางการคา 
Sovaldi)  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Gilead Sovaldi Case Reveals Patent-Health Fissures In India
9 March 2016, Intellectual Property Watch - Are patient groups, health activists and manufac-
turers of low-cost generic drugs always on the same page? Do India’s generic companies 
think alike? �e short answer: not necessarily, though their interests have overlapped on 
many occasions. 
Both questions are once again being debated in India in the wake of the patent opposition 
hearings in case involving sofosbuvir (brand name Sovaldi). Read more   
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คณะผูเชี่ยวชาญระดับสูง: ไอเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพโลก 
และการขยายระบบทรัพยสินทางปญญา
19 มี.ค. 59 Intellectual Property Watch - ในสัปดาหนี้ กลุมผูสนับสนุนดานสาธารณสุข นักวิชาการ 
กลุมผูปวย รัฐบาลและอื่น ๆ นำเสนอเพิ่มเติมตอคณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงภายใตเลขาธิการสหประชาชาติ 
ในประเด็นการเขาถึงยา ในวิธีการแกปญหาการที่ราคาผลิตภัณฑทางการแพทยทั่วโลกถูกตั้งใหสูงเพื่อเปน 
การจายคาตอบแทนสำหรับการวิจัยและพัฒนา อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
ขาวที่เกี่ยวของ:

- WHO ตอนรับผูเชี่ยวชาญระดับสูงภายใตเลขาธิการสหประชาชาติ พรอมขอเสนอ
  (ภาษาอังกฤษ)
- ความริเริ่มระดับสูงของสหประชาชาติในประเด็นระดับโลกดานสาธารณสุขจัดการประชุม
  รับฟงความคิดเห็น (ภาษาอังกฤษ)
- การเจรจาคณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นเขาถึงยา (ภาษาอังกฤษ)
- เสียงจากเอเชียในประเด็นการเขาถึงยา: ทิ้ง TRIPS, สิทธิบัตรโดยสมัครใจไมไดผล, 
  ภัยจาก FTA (ภาษาอังกฤษ)

เปนไปตามคาด กรมวิชาการเกษตรแกไขกฎหมายคุมครองพันธุพืช 
ตามแนวทาง UPOV1991 
17 มี.ค. 59 มูลนิธิชีววิถี - เปนไปตามคาด การประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย 
คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผานมา 
เปนการแกไขกฎหมายตามแนวทาง UPOV1991 ตอบสนองแรงผลักดันของสหรัฐอเมริกา เอื้อประโยชน 
ตอมอนซานโตและบรรษัทเมล็ดพันธุยักษใหญ การเรงรีบแกไขกฎหมายนี้จะเปนขออางในการเขารวม TPP 
ไปพรอมๆกัน เพราะสามารถอธิบายตอสาธารณชนไดวาการเขารวม TPP ไมตองทำใหประเทศไทย 
ตองแกกฎหมายภายในตามความประสงคของสหรัฐแตประการใด อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- คำเตือนถึงรัฐบาลหยุดแกกฎหมายคุมครองพันธุพืช 

As speculated, Department of Agriculture revised the plant 
variety protection law after UPOV1991
17 March 2016, Bio�ai - �e meeting to take comments on the revision of Plant Variety 
Protection Act B.E. 2542 (1999) organized by the Department of Agriculture on 16 March 
2016 was, as predicted, a revision based upon UPOV 1991 in response to US pressure – 
bene�ting Monsanto and large seeds corporations. �e rush into this revision will be an 
excuse to concurrently join the TPP as it could be explained to the public that joining the 
TPP requires no revision of domestic laws. Read full article in �ai
Related news:

- Warnings to the government on plant variety protection law revision 
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UN High-Level Panel: Ideas For Change To Global Health 
And IP System Proliferate
19 March 2016, Intellectual Property Watch - Public health advocates, academics, patients, 
governments and others this week presented further ideas to the United Nations 
Secretary-General’s High-Level Panel on Access to Medicines on ways to break the 
longstanding pattern of expensive medical products around the world as a way to pay for 
research and development. Read more 
Related news:

- WHO Welcomes UN Secretary-General’s High-Level Panel, O�ers Suggestions 
- High-Level UN Initiative On Global Public Health Gap Holds Landmark Hearing
- Dialogue Of UN High-Level Panel On Medicines Access
- Asian Voices On Access to Medicines: Scrap TRIPS, Voluntary Licences Not
    Working, FTA �reats 

WHO: ประเทศกำลังพัฒนาตองมีระบบทรัพยสินทางปญญาที่ฉลาด
เพื่อใหเกิดการผลิตยาในประเทศ
25 มี.ค. 59 Intellectual Property Watch - คองคการอนามัยโลกไดออกรายงานเกี่ยวกับบทบาทของ 
ทรัพยสินทางปญญาในการผลิตยาภายในประเทศของประเทศกำลังพัฒนา โดยรายงานฉบับนี้กลาววา 
รูปแบบที่ประเทศออกแบบระบบทรัพยสินทางปญญานั้นเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาการพัฒนาและ 
ผลิตยาภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ผลลัพธทางสุขภาพนั้นขึ้นอยูกับการเขาถึงและความสามารถซื้อได 
ของยาจำเปนที่มีคุณภาพดี อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WHO: Developing Countries Need Smart IP Systems For 
Local Medicines Production
25 March 2016, Intellectual Property Watch – �e World Health Organization has released a 
report on the role of intellectual property in local production of medicines in developing 
countries. According to the report, the way countries design their intellectual property 
system is key in the development of local innovation and production. However, health 
outcomes will depend on the accessibility and a�ordability of good-quality essential medi-
cines. Read more 
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สนับสนุนโดย

สหรัฐคานการถกประเด็นรูปแบบ 4 ภายใต GATS
25 มี.ค.59 Third World Network - ในการประชุมดานการบริการ ณ องคการการคาโลก (WTO) 
เมื่อสัปดาหที่แลว สหรัฐอเมริกาไดทำการคานและขัดขวางการนำขอเสนอของอินเดียขึ้นถก โดยขอเสนอนี้ 
เรียกรองใหมีการเขาถึงตลาดที่มีผลทางการคาอยางแทจริงสำหรับผูใหบริการระยะสั้นภายใตการคาบริการ 
รูปแบบที่ 4 ของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

US opposes discussion of Mode 4 issues under GATS
29 January 2016, Department of Trade Negotiations - Ms. Sunanta Kangvalkulkij, Deputy 
Director-General of the Department of Trade Negotiations attends the second �ailand – 
Pakistan FTA negotiation in Islamabad, Pakistan. She revealed that the meeting was 
successful with the two parties being able to reach an agreement on sanitary and 
phytosanitary measures as well as on measures that are technical barriers to trade. 
Negotiations for other issues such as trade in goods, customs procedures and trade 
facilitation, trade remedies, and other legal issues also showed much progress. 
Read full article in �ai 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
in Health Policy and System Research for evidence-based policy making
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