
ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค 

ปล้นสะดมจากชุมชนเพื่อผลกำาไร

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 16 ประเทศ อยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงการค้าที่มาพร้อมหายนะ ข้อตกลงนี้ถูก
ออกแบบเพื่อให้อำานาจและสิทธินานัปการแก่บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในการครอบครองทรัพยากรในประเทศ   ความ-
ตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) เป็นความ
ตกลงการค้าระหว่างบรรษัทขนาดใหญ่ ประเทศอาเซียน และคู่ค้าสำาคัญ 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย RCEP จะ
มีผลครอบคลุมกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและคิดเป็น 29% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของโลก

RCEP

ประเทศคู่ค้าของ RCEPและ GDP
เป็นดอลลาร์สหรัฐ 
• ออสเตรเลีย (1.205 ล้านล้าน)
• บรูไน (11 พันล้าน)
• กัมพูชา (20 พันล้าน)
• จีน (11.199 ล้านล้าน)
• อินโดนีเซีย (932 พันล้าน)
• อินเดีย (2.263 ล้านล้าน)
• ญี่ปุ่น (4.939 ล้านล้าน)
• ลาว (15 พันล้าน)
• มาเลเซีย (296 พันล้าน)
• พม่า  (67 พันล้าน)
•	 นิวซีเเลนด์	(185 พันล้าน)
•	 ฟิลิิปปินส์	(304.9 พันล้าน)
•	 สิงคโปร์	(296.9 พันล้าน)
•	 เกาหลีใต้	(1.411 ล้านล้าน)
•	 ไทย	(406.8 พันล้าน)
•	 เวียดนาม	(202 พันล้าน)
•	 และอื่นๆ	อีกเร็วๆ	นี้

บรรษัทข้ามชาติในประเทศคู่ค้า	RCEP	ที่เคยใช้กลไก	ISDS

ความตกลง RCEP ครอบคลุมเรื ่องใดบ้าง?
แม้ว่าการเจรจาความตกลง RCEP เป็นไปอย่างปิดลับ แต่เรามีข้อมูลว่าประเด็นการเจรจามีอะไรบ้าง รวมถึงร่างข้อตก
ลงบางส่วนยังถูกรั่วไหลออกมา ความตกลงนี้ครอบคลุมประเด็นการค้า ด้านสินค้า บริการ และภาคเกษตร พิกัดอัตรา
ศุลกากร ภาษี และเงินอุดหนุนการค้า เนื้อหาของความตกลงนี้ยังรวมถึงประเด็นที่อยู่นอกเหนือการค้า โดยเปิดโอกาสให้
ประเทศมหาอำานาจและบรรษัทขนาดใหญ่มีอำานาจกำาหนดนโยบายที่นอกเหนือไปจากการค้าในประเทศหลายด้าน 

ในโลกที่ช่องว่างระหว่างชนชั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำารงอยู่ของเรามากขึ้นทุกที ความตกลงการค้าเหล่านี้จะยิ่งกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้คนยากจนและประเทศ
กำาลังพัฒนา สามารถดำาเนินนโยบายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และอธิปไตยของตนเองได้ 

เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างไร?

กลุ่มผู้สนับสนุน RCEP เสนอว่า ความตกลงน้ีจะส่งเสริมอำานาจของอาเซียน และสนับสนุนให้อาเซียนยังมีบทบาทท่ีสำาคัญ
ท่ามกลางภูมิทัศน์การค้าและการลงทุนท่ีเปล่ียนไป ในแง่หน่ึง รัฐภาคีอาเซียนยังคงแสดงพันธกิจในการปฏิบัติตามหลักการ
ไม่แทรกแซงและการเคารพอธิปไตยของรัฐ แต่ในความเป็นจริง เจตจำานงในการเคารพอธิปไตยดังกล่าวครอบคลุมเพียงแค่
สิทธิของรัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดหลักการประชาธิปไตยโดยปราศจากความรับผิด นักลงทุนต่างชาติไม่
จำาเป็นต้องเคารพสิทธิด้านอธิปไตยของรัฐบาลซ่ึงควรมีอำานาจกำาหนดกฎหมายและนโยบาย อันท่ีจริงแล้ว ความตกลง RCEP 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงทำาลายฉันทมติมติของเสรีนิยมใหม่ รัฐภาคีของอาเซียนจึงไม่สามารถ
ดำาเนินงานร่วมกันเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงาน คนย้ายถ่ินฐาน ปัญหาส่ิงแวดล้อม และ
ปัญหาการเล่ียงภาษีข้ามพรมแดนได้ รัฐภาคีอาเซียนและคู่าประเทศมหาอำานาจ รวมท้ังญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ต่างมองว่าความตกลง RCEP เป็นช่องทางท่ีจะให่้บรรษัทและนักลงทุนขยายและเจาะตลาดใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน 
ความตกลง RCEP กำาหนดให้ประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยสุดต้องยอมไม่ใช้สิทธิตามข้อยกเว้นในกติกาของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ซ่ึงมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อศักยภาพของประเทศเหล่าน้ีในการกำากับดูแลผล
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศของตน 

RCEP ครอบคลุม

50%
ของประชากรโลก

29%
ของ	GDP	โลก



Vodafone บริหารกิจการ
โทรคมนาคมในอินเดียโดย
ใช้บริษัทลูกซึ่งตั้งอยู่นอก
ชายฝั่งจำานวนมาก และได้
ใช้กลไก ISDS เพื่อหลีก
เลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้
จากกำาไรในตลาดหุ้น ซึ่ง
ถ้าการฟ้องคดีสำาเร็จ จะ
ทำาให้รัฐบาลอินเดียสูญ
เสียรายได้หลายพันล้าน
เหรียญ 

เปรูยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรมของบริษัทเหมืองแร่ 
Doe Run เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมในโรงงานหลอม
เหล็กกล้าของตนได้ ส่งผลให้
เกิดสภาพพื้นที่ที่มีมลพิษมาก
สุดแห่งหนึ่งในโลก ปริมาณสาร
ตะกั่ว แคดเมียมและสารหนูใน
เลือดของเด็กซึ่งอาศัยอยู่ใน
พื้นที่นั้นอยู่ในระดับสูงจนเป็น
อันตราย ทางบริษัทได้ฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย 800 ล้านเหรียญ 

มีรายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์
ต้องใช้จ่ายงบประมาณ 58 ล้าน
เหรียญในการต่อสู้คดี เนื่องจากถูก
บริษัท Fraport ฟ้อง เพราะรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ต้องการให้มีการเจรจา
เงื่อนไขสัญญาใหม่ เนื่องจากข้อ
กล่าวหาว่ามีการทุจริต เฉพาะงบ
ประมาณค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
มากพอจะใช้เป็นเงินเดือนสำาหรับ
ครู 12,500 คนต่อปี สำาหรับ
การฉีดวัคซีนเด็ก 3.8 ล้านคน
เพื่อป้องกันวัณโรค โรคคอตีบ 
บาดทะยัก และโปลิโอ หรือสำาหรับ
การก่อสร้างสนามบินใหม่สองแห่ง
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จำานวนคดี	ISDS	ที่มีการบันทึก
ไว้ได้ทั้งหมด 

267

กรุงบัวโนสไอเรสยกเลิกสัญญา
บริการพลังงานและน้ำากับบริษัท
ยักษ์ใหญ่อย่าง Suez เนื่องจาก
ความผิดพลาดในการให้บริการ
ครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งการบริการ
น้ำาประปาที่มีปริมาณไนเตรดสูง
กว่าปรกติ รัฐบาลอาร์เจนตินาจึง
ถูกฟ้องและต้องจ่ายค่าเสียหาย 
383 ล้านเหรียญ โดยในคำาวินิจฉัย
ของ International Center for 
Settlement of Investment 
Disputes ภายใต้ธนาคารโลก โต้
แย้งแนวคิดที่ว่าสิทธิมนุษยชนใน
การเข้าถึงน้ำาควรมีความสำาคัญ
มากกว่าผลประโยชน์ของนักลงทุน 

ISDS
ความถี่ของคดีที่มีการฟ้องตามกระบวนการ ISDS

คดีส่วนใหญ่มักเป็นการฟ้องโดยบรรษัทจากประเทศพัฒนาแล้วต่อประเทศกำาลังพัฒนา ISDS ทำาหน้าที่โดยไม่อยู่ใต้
อาณัติของกฎหมายและศาลในประเทศ เป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบปิดลับ ซึ่งมีทนายความจากบรรษัททำา
หน้าที่เหมือนผู้พิพากษาในแต่ละคดี และเป็นตัวแทนของคู่กรณี โดยไม่มีพันธกรณีที่จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่คำาวินิจฉัย หรือ
ไม่จำาเป็นต้องอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์ระหว่างการพิจารณา ทั้งไม่มีกลไกเพื่ออุทธรณ์คำาสั่ง ตามกลไก ISDS นักลงทุน
สามารถฟ้องคดีต่อรัฐได้ แต่รัฐไม่สามารถฟ้องคดีนักลงทุนได้

กลไกผ่านประตูหลังเพื่อประโยชน์ของบรรษัท  

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของความตกลงต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดี ล็อบบี้ยิสต์ของบรรษัทและภาคธุรกิจ
อย่างเช่น East Asia Business Council (EABC) และ  Asian Trade Centre (ATC) สามารถเข้าถึงการเจรจาเหล่านี้
ได้ สามารถจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งทำาหน้าที่เจรจา โดย EABC 
เป็นเครือข่ายของหอการค้าและสมาคมธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ในขณะที่แหล่งทุนของ 
ATC ล้วนเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่สุดในโลก รวมทั้ง Rio Tinto, Google และ HP

ยุคใหม่ของอำานาจบรรษัท 

เนื้อหาที่รั่วไหลออกมาของความตกลง RCEP ในหมวดว่าด้วยการลงทุน ประกอบด้วยมาตราต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็น “การ
ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน” (investor state dispute settlement - ISDS) ซึ่งเป็นมรดกจากยุคอาณานิคม 
และมีการนำามาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1950 โดยปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาหลายฉบับระหว่างรัฐบาลอดีต
ประเทศอาณานิคม และรัฐบาลประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราช ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแปรรูปทรัพย์สินทางกายภาพของ
บรรษัทข้ามชาติให้เป็นของรัฐ ภายหลังประเทศเหล่านี้ได้รับเอกราช ISDS ให้อำานาจกับบรรษัทในการฟ้องรัฐบาลกับ
อนุญาโตตุลาการแบบลับ กรณีที่รัฐบาลออกกฎหมาย นโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดขวางศักยภาพการสร้างผล
กำาไรของบรรษัท จากรายชื่อของคดีที่มีการฟ้องผ่านกระบวนการ ISDS เราจะพบว่าบรรษัทได้ใช้กลไกนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
การจ่ายภาษี ขัดขวางนโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงโทษรัฐบาลซึ่งจำากัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
ยกเลิกการแปรรูปกิจการให้เป็นของเอกชน ทั้งกฎหมายเพื่อผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้าน
สภาวะภูมิอากาศ กฎหมายการสาธารณะสุข หรือกฎหมายกำาหนดให้ปิดฉลากรายละเอียดของอาหาร นโยบายที่ปกป้อว
ผลประโยชน์ของประชาชนนี้ อาจกลายเป็นการละเมิดต่อ “สิทธิของนักลงทุน”  

แนวโน้มของคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการตามสนธิ
สัญญา ISDS  
2530-2559
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ รวมทั้ง
รายงานที่จัดทำาเป็นพิเศษ สถิติของ UNCTAD ไม่ครอบคลุมคดีที่
เป็นข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสัญญา
การลงทุน (สัญญาของรัฐ) หรือกฎหมายการลงทุนระดับชาติ หรือคดี
ซึ่งคู่กรณีส่งสัญญาณว่าจะนำาเข้าสู่กระบวนการ ISDS แต่ไม่ได้เริ่ม
กระบวนการไต่สวน มีการปรับปรุงข้อมูลหมายเลขคดีในแต่ละปี และ
ปรับปรุงหมายเลขคดีสะสมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจไม่ตรงกับหมายเลข
คดีที่รายงานในปีที่ผ่านมา  Source: ©UNCTAD, ISDS Navigator.



หายนะสำาหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกับผู ้หญิง  
ที่ดินและทรัพยากร - ผู้หญิงนับเป็นชาวนาส่วนมากที่ยัง
ทำาเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองส่วนใหญ่ในภูมิภาค และยังคง
ถูกปฏิเสธไม่ให้มีอำานาจควบคุมและเข้าถึงท่ีดินและทรัพยากร 
“หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนของชาติ” ที่เสนอในความตกลง RCEP 
กำาหนดให้รัฐบาลต้องปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติท่ีมาจาก
ประเทศสมาชิกความตกลง RCEP ในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติ
ต่อคนชาติของตน ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกความตกลง RCEP 
ส่วนใหญ่มีมาตรการควบคุมการเข้ามาซื้อท่ีดินในประเทศของ
ต่างชาติ ซึ่งหลังจากนี้อาจไม่มีมาตรการเช่นนี้อีกต่อไป ส่งผลให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถกว้านซื้อท่ีดินของประชาชนรายย่อย
ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งที่ดินของเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ ผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแบบพึ่งตนเอง จะไม่
สามารถแข่งขันสู้กับการผูกขาดของธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ได้ 
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่มักสร้างงานให้กับผู้ชาย 
โดยเฉพาะกรณีที่ใช้เครื่องยนต์กลไกในการประกอบการมาก  

นอกจากนั้น การยกเลิกพิกัดอัตราศุลกากรต่อสินค้านำาเข้า จะส่ง
ผลให้มีการนำาเข้าอาหารราคาถูกซึ่งได้รับการอุดหนุนราคาจาก
ประเทศอื่นจำานวนมาก เช่นในกรณีของเม็กซิโก ซึ่งภายหลังการ
ลงนามในความตกลง NAFTA เกษตรกรเม็กซิโกสองล้านคนสูญ
เสียที่ดินของตนไป และผู้หญิงถูกบีบให้ต้องอพยพไปอยู่ตามเมือง
ใหญ่ต่าง ๆ หรืออพยพข้ามพรมแดน 

ความตกลง RCEP มีเงื่อนไขเข้มข้นยิ่งกว่าข้อกำาหนดของ
องค์การการค้าโลก (WTO) โดยเฉพาะความตกลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights - TRIPS) ทั้งยังให้ความ
คุ้มครองมากขึ้นกับบรรษัท และกำาหนดให้ประเทศซึ่งลงนาม
ในอนุสัญญาเมล็ดพันธุ์ ห้ามไม่ให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเมล็ด
พันธุ์กันเอง ผู้หญิงซึ่งพึ่งพาการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และปัจจัย
การเกษตรอื่น ๆ จะถูกบีบให้ต้องเลิกทำาเกษตรกรรม

คุกคามบริการสาธารณะ – ผู้หญิงต้อง
พึ่งพาบริการสาธารณะและสวัสดิการทาง
สังคมมากกว่าผู้ชาย สินค้าและบริการ
สาธารณะท่ีลดลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อผู้หญิง ความตกลง RCEP จะส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อบริการสาธารณะในประเทศกำาลัง
พัฒนาในหลายรูปแบบ ประการแรก การลด
พิกัดอัตราศุลกากรเป็นเหตุให้รัฐบาลมีรายได้

น้อยลงมาก ในขณะที่การฟ้องคดีผ่านกระบวนการ ISDS ทำาให้
รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณจำานวนมากเพื่อสู้คดี ประการที่
สอง ความตกลง RCEP อนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้า
มาแข่งขันให้บริการสาธารณะ กรณีที่บริการบางส่วนเหล่านั้นได้
รับการจัดหาโดยภาคเอกชน และอาจส่งผลกระทบต่อเกือบทุก
ภาคส่วน ประการที่สาม ข้อกำาหนดของ ISDS เป็นอุปสรรคทำาให้
รัฐบาลไม่สามารถถอนตัวจากการเป็นคู่ค้ากับเอกชนได้ง่าย 
กรณีที่คู่ค้าเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ และรัฐบาล
เสี่ยงจะถูกฟ้องหากต้องการถอนตัวจากสัญญา ส่งผลให้การต่อ
ต้านการแปรรูปเป็นเอกชนทำาได้ยาก สุดท้ายแล้ว ข้อกำาหนด
ใด ๆ ที่นำามาใช้ต่อบรรษัทต่างชาติเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึง
บริการหรือได้รับประโยชน์มากขึ้น (ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์
สาธารณะ หรือประโยชน์ต่อประชาชนบางกลุ่ม อย่างเช่น ผู้หญิง) 
อาจกลายเป็นข้อกำาหนดที่ผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้รัฐบาลไม่
สามารถออกข้อกำาหนดใหม่ ๆ ได้

บริการด้านสุขภาพที่ลดลง – เมื่อบริการด้านสุขภาพมี
ราคาแพง ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากสุด สำาหรับครอบครัวที่
มีรายได้ต่ำา สุขภาพของผู้หญิงมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม อินเดีย
และจีนเป็นประเทศผู้ผลิตยาสามัญที่สำาคัญ และเป็นยาสำาหรับคน

ยากจนสุดในโลก การผลิตยาสามัญของบริษัท
ในอินเดียส่งผลให้ราคายาเอชไอวีซึ่งเป็นท่ีรู้จัก
กันดีลดลงมาก ซึ่งเหตุผลที่ทำาให้สามารถผลิต
ยาเช่นน้ันได้เป็นเพราะการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทำาให้เกิด
ความสมดุลระหว่างสิทธิของภาคเอกชนกับ

ประโยชน์สาธารณะ ข้อกำาหนดตามความตกลง 
RCEP TRIP-plus จะอนุญาตให้บริษัทผลิตยาได้

รับอภิสิทธ์ิและมีสิทธิการครอบครองยาสามัญและบริการทางการ
แพทย์อย่างไม่มีขีดจำากัด โดยคุ้มครองให้สามารถผูกขาดทั้งการ
บังคับให้ปฏิบัติตามความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีอยู่ 
และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกตามความ
ตกลง RCEP หลายประเทศ มาตรการควบคุมที่เพิ่มขึ้นตามความ
ตกลง RCEP จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ในราคาที่เหมาะสมสำาหรับประชาชนจำานวนมาก เฉพาะการขอ
ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยในประเทศไทย อาจ
ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถึง 822.1 ล้านเหรียญในช่วงห้าปี
ข้างหน้าหรือกว่า 6 พันล้านเหรียญในอีก 20 ปีข้างหน้า

คุกคามสิทธิแรงงาน – การแข่งขันซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้
หญิงที่อยู่ด้านล่างมากสุด ความตกลง RCEP ส่งเสริมการ
แข่งขันด้านแรงงานและการกดค่าแรงของผู้หญิง ซึ่งถือเป็นข้อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เป็นแรงจูงใจของนักลงทุน ข้อตกลง
การค้าขนาดใหญ่เช่นความตกลง RCEP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันด้านการตลาด และการไหลเวียนของกระแส
ทุนระดับโลกที่เสรีมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
แรงงานราคาถูกในประเทศที่ลงนามมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้หญิงมีสัดส่วน
เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้น และผู้หญิงส่วนใหญ่
มักทำางานเป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานท่ีไม่ได้อยู่ใต้การ
กำากับดูแลของรัฐ จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกกดค่าแรง ตัดเงื่อนไข
สวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ มากขึ้น ISDS ยังได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อ
ต่อต้านการขอขึ้นค่าแรงและเงื่อนไขการทำางาน Veolia บริษัท
สาธารณูปการของฝรั่งเศสได้ฟ้องคดีต่ออียิปต์ เนื่องจากการขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ำาในประเทศ ผู้ชำานาญการของสหประชาชาติได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า การฟ้องคดีเช่นนี้ส่งผลในเชิงคุกคามต่อรัฐบาล

ขัดขวางมาตรการพิเศษเพื่อคุ้มครองสิทธิ – รัฐบาล
จำาเป็นต้องใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิ หรือมาตรการ
คุ้มครองพิเศษชั่วคราวเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง แต่
ความตกลง RCEP จะขัดขวางไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่มีต่อผู้หญิงได้ กลุ่มบริษัทจากอิตาลีได้ฟ้องรัฐบาลแอฟริกาใต้ 
หลังจากรัฐบาลออกกฎหมายสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ให้คนผิวดำา เพื่อเป็นการเยียวยาชดเชยต่อผลกระทบจากยุคแบ่ง
แยกสีผิว เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องลดสิทธิ ตามกฎหมายของชาว
แอฟริกาใต้ผิวดำาในการเป็นเจ้าของทรัพยากร 

ภัยคุกคามอีกประการหน่ึงเก่ียวข้องกับการเจรจาเงื่อนไขใน
หมวด “การจัดซื้อของรัฐบาล” ซึ่งหมายถึงว่า ในการจัดซื้อทุก
กรณีของรัฐบาล ยกเว้นเฉพาะในส่วนของการป้องกันประเทศ 
ต้องมีการปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียม เป็นเหตุให้
รัฐบาลไม่สามารถกำาหนดเงื่อนไขเป็นพิเศษให้กับอุตสาหกรรม
ในประเทศของตนได้ ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหรือรัฐบางแห่งเลือกที่จะซื้อสินค้าจากกลุ่มสตรี เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มเหล่านี้ แต่การกระ
ทำาเช่นนี้อาจกลายเป็นข้อห้าม ในทำานองเดียวกัน รัฐบาลหลาย
ประเทศได้กำาหนดอัตราภาษีท่ีดินและค่าธรรมเนียมด้านท่ีดินใน
ราคาต่ำาเฉพาะสำาหรับผู้หญิงซึ่งต้องการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองที่ดินร่วม แต่ข้อกำาหนดตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
จะห้ามไม่ให้รัฐบาลสร้างแรงจูงใจเช่นนั้น เว้นแต่จะมีการให้สิทธิ
ประโยชน์เช่นนั้นกับนักลงทุนต่างชาติด้วย



เข้าร่วมกับขบวนการภาคประชาชนในการต่อต้านข้อตกลงทางการค้า
เสรีขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นธรรม 
การล่มสลายที่เกิดขึ้นของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership Agreements 
- TPP) เป็นผลมาจากการเรียกร้องของขบวนการเพื่อความยุติธรรมทางสังคมให้ยุติลัทธิเสรีนิยมใหม่ทั่วโลก ปัจจุบันมี
ขบวนการประชาชนมากมาย ทั้งภาคประชาสังคมและกลุ่มต่าง ๆ ระดับประเทศและภูมิภาคจากหลายแห่ง ต่างร่วมมือกัน
ต่อต้านความตกลง RCEP  และท่ามกลางความไม่เท่าเทียมและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น เราควรมาร่วมมือกัน
เพื่อสร้างโลกที่มีวิสัยทัศน์และทางเลือกใหม่ๆ ซึ่่งเป็นแนวทางที่่มุ่งสู่ความเท่าเทียมระหว่างชนชั้น ความยั่งยืนทางนิเวศ 
ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีสำาหรับคนทุกคน เราขอเรียกร้องให้ยุติความตกลง RCEP อย่าง
สิ้นเชิง และให้กำาหนดกรอบความร่วมมือที่มุ่งลดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ อำานาจและทรัพยากรระหว่างประเทศ 
ระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง  

หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับการเคลื่อนไหวและการรณรงค์ของภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านความตกลง 
RCEP โปรดติดต่อ: diyana@apwld.org   

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development เป็นเครือข่ายชั้นนำาของหน่วย
งานและผู้หญิงที่ทำางานด้านสตรีนิยมในภูมิภาค ในช่วง 31 ปีที่ผ่านมา เราทำาการรณรงค์กดดัน 
เคลื่อนไหวและสร้างขบวนการเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและความยุติธรรมด้านการ
พัฒนา


