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บทบรรณาธิการ
โดย > กรรณิการ กิจติเวชกุล

 เมื่อป 2547 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธ จากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยใหความเห็นถึงการเจรจา              

เอฟทีเอของนักเจรจาไทยวา เปนไปในลักษณะเจรจาไปศึกษาไป ซึ่งถือไดวา เปนคําวิจารณทีสุ่ภาพมาก เม่ือเทียบกับขอความในเคเบ้ิล

ที่นายราลฟ บอยซ ฑูตสหรัฐฯประจําประเทศไทยในขณะน้ันสงถึงกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯท่ีคอนขางถูกดูถูกเรื่องความรู            

ความสามารถและความไมพรอมของทีมเจรจาฝายไทยอยางมาก

 ขณะท่ีการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหภาพยุโรปท่ีกําลังดําเนินอยูในขณะนี้ สามารถเรียกไดวา มีงานศึกษา มีขอมูล ความรู           

มากที่สุดในการเจรจาเอฟทีเอของฝายไทยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร และในอีกไมกี่เดือนขางหนา การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

จากการเอฟทีเอไทย-อียู ที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จะ              

เสร็จสมบูรณ จะยิ่งเพิ่มขอมูลความรูและความพรอมใหกับนักเจรจาไดอยางเต็มที่...ที่สุด

 คําถามคือ ขอมูลความรูและงานศึกษาเหลานี้จะไดถูกนําไปใชมากนอยแคไหน ในเมื่อภาคธุรกิจสงออกกําลังดิ้นรนใหสิทธิ

พิเศษทางการคา (GSP) ที่กําลงัถูกตัดเพราะประเทศไทยไมใชประเทศดอยพัฒนารายไดต่ําอีกแลว ไดถูกตอออกไป ดวยการเอาอะไร

ก็ไดที่สหภาพยุโรปตองการไปเปนตัวประกันแลกเปลี่ยน และที่สําคัญกระบวนการเจรจาทั้งหมดจะตองเสร็จสิ้นภายในปลายปหนา            

เพื่อสิทธิจีเอสพีจะไดตออยางไรตะเข็บ 

 นั่นหมายความวา เอฟทีเอ ไทย-สหภาพยุโรปนี้ จะเปนเอฟทีเอที่เจรจาเร็วที่สุดในโลก ทั้งที่เปนเอฟทีเอที่มีเนื้อหามากที่สุด

เทาทีไ่ทยเคยเจรจามา และมีหลายเร่ืองทีไ่ทยไมเคยยอมเจรจาในเอฟทเีอฉบับใด แมแตประเทศสงิคโปรทีเ่ปนเกาะเลก็ๆ เปดเสรีไปแลว

แทบหมดทุกดาน ยังเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปนานกวา 3 ป 

 อํานาจตอรองของนักเจรจาฝายไทยจะเหลือสักแคไหน หรือสุดทายตองยอมตามแรงบีบของสหภาพยุโรปท่ีผสมโรงดวย             

นักธุรกิจไทยที่เห็นแกไดและไมเคยยอมปรับตัว

 เราไมไดคานการเจรจา FTA แตเราตองการใหการเจรจาเปนไปอยางรอบคอบและสะทอนขอหวงใย ปองกันผลกระทบ                 

ที่จะเกิดข้ึน เพราะที่ผานมามีเอฟทีเอจํานวนมากที่ไมเคยคิดถึงมุมท่ีเรากังวล สวนใหญคนที่ได คือคนท่ีไดอยูแลว ผลประโยชน                       

ก็กระจุกตัว แตผลกระทบกระจาย บางเรื่องเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวกับคนสวนใหญของประเทศ

 ความรอบคอบในการเจรจาจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง 

 ตลอดระยะเวลา 5 ปในการเจรจาตอรอง อินเดียสามารถทําใหสหภาพยุโรปยอมถอนขอเรียกรองท่ีตองการขยายอายุ             

สิทธิบัตร ไมเรียกรองการผูกขาดขอมูลทางยา ไมเรียกรองใหอินเดียเขาอนุสัญญา UPOV 1991 และยอมตามอินเดียท่ีจะไมเจรจา            

เรื่องกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (ISDS) ในบทวาดวยการลงทุน 

 นี่คงมิใชความสามารถของนักเจรจาอินเดียท่ีเหนือกวาไทย แตเปนเพราะอินเดียมีนักธุรกิจท่ีเห็นแกตัวนอยกวานักธุรกิจ             

สงออกของไทยที่ทรงอิทธิพลบางสวนก็เปนได

 สุดทายจึงเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนท่ีจะตองชวยกันติดตามตรวจสอบและเสริมอํานาจการตอรองของนักเจรจาฝายไทย

ใหเขมแข็ง เพื่อใหสหภาพยุโรปถอนขอเรียกรองที่เกินเลยออกไป เพื่อใหการเจรจาการคาสรางความเปนธรรมและยั่งยืนอยางแทจริง
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 การเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูรอบท่ี 2 ระหวาง

วันท่ี 16-20 กันยายนนี้ จะจัดข้ึนท่ีเชียงใหม เปน              

การเจรจาตอเนื่องจากการเปดเจรจาคร้ังแรกใน                   

วันที่ 27-31 พ.ค. 56 ที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม              

โดยท้ังสองฝายคาดวาจะใหเสร็จสิ้นภายในป 2557   

รวมเวลา18 เดือน หากสําเรจ็ในกรอบเวลาดงักลาวจริง 

นี่จะเปนการเจรจาเอฟทีเอท่ีเร็วที่สุดในโลก ซึ่งคําถาม    

ที่ตามมาคือ แลวความรอบคอบกับผลประโยชนของ

ประเทศจะหลงเหลือสักเทาใด

 อียู (27 ประเทศ) เปนคูคาลําดับที่ 7 ของไทย 

มูลคาการคาระหวางอียู และไทยไดขยายตัวข้ึนอยาง 

ตอเน่ือง โดยในป 2550 มมีลูคาการคา1.1 ลานลานบาท 

และเพ่ิมขึ้นเปน 1.2 ลานลานบาทในป 2554 สินคา             

สงออกท่ีสําคัญของไทยไปยังอียูคือ คอมพิวเตอร 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ รถยนต เครื่องปรับอากาศ 

เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องใชไฟฟา แผงวงจรไฟฟา 

ผลิตภัณฑยาง สวนสินคาเกษตรเปนสินคาที่มีมูลคา           

สงออกเปนอนัดบัที9่ และ10 คอื ไกแปรรูป และยางพารา 

โดยมูลคาการสงออกจากไทยไปอียูเพ่ิมข้ึนรอยละ 48 

ในรอบสิบปทีผ่านมา จาก 454,479 ลานบาท ในป 2545 

เปน 674,110  ลานบาท ในป 2555

 ผลการศกึษาแนวทางการเจรจาและผลกระทบ

ของการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทยกับสหภาพ

ยุโรป จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ป 2552 ไดรับทุนสนับสนุนจากกรมเจรจา             

การคาระหวางประเทศ พบวาความตกลงการคาเสรีนี้

จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมข้ึนรอยละ 

2.37-3.7 ซึง่ปจจบุนัตวัเลขนาจะปรบัลดลง เพราะขอมลู

ที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ                 

ในอียู ในขณะที่ปจจุบัน สถานการณของอียูเปลี่ยนไป

หลายประการ ไดแก

    -  วิกฤตการเงินของยุโรป ทําใหเศรษฐกิจยุโรป           

เกิดการชะลอตัว

       -  การสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปชะลอตัว 

โดยในป 2555 มูลคาการสงออกลดลงประมาณรอยละ 

13 เมื่อเทียบกับมูลคาการสงออกในป 2551

  เรื่องจากปก
                                                                                                                     

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ
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 เ ม่ือพิจารณาผลการประเมินผลกระทบ             

ดานการคาและการลงทุนของเกาหลีใต ซึ่งเปนประเทศ

ที่ไดทําความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป และเปน

คูคาของสหภาพยุโรปลําดับที่ 10 พบวา การประเมิน

ผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม กอนการลงนาม

ความตกลงทางการคา  คาดวาเกาหลี ใตนาจะ                         

ไดประโยชนคิดเปนมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 36 และ

มีมูลคาการนําเขาการคาจากสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึน           

รอยละ 48 แตจากขอมูลจรงิพบวามูลคาการสงออกของ

เกาหลีใตไปอียูกลับลดลงกวา 8.5%  ในครึ่งป หลังจาก

ทําความตกลงการคาเสรีเนื่องจากเศรษฐกิจของ

สหภาพยุโรปเกิดการชะลอตัว

 สําหรับการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูรอบที่ 2          

ที่จะจัดขึ้นที่เชียงใหม เพื่อใหคณะเจรจาพิจารณา

ประเด็นตางๆ อยางรอบดาน ใชขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

ประกอบการเจรจา จึงขอยกประเด็นขอเสนอแนะ             

จากภาคสวนตางๆเพ่ือปองกนัความเสยีหายท่ีจะเกิดขึน้

กับคนไทย ดังนี้

   1. ไมยอมรับเนื้อหาการเจรจาที่เกินไปกวาขอ

ตกลงดานทรัพยสนิทางปญญาขององคการการคาโลก                

(ไมยอมรับทริปสพลัส) โดยเฉพาะในประเด็น 

 - การขยายเวลาการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งอียู

มคีวามตองการใหไทยคุมครองเพ่ิมเติมใหแกผูทรงสิทธ ิ

เพ่ือชดเชยความลาชาในการยื่นขอรับสิทธิบัตรและ             

รออนุญาตทะเบียนตํารับยา 

 - การคุมครองขอมูลยาที่ใชเพื่อขออนุญาต          

ใหวางตลาด ซึง่จะสงผลใหเกดิการผูกขาดขอมลูยา และ

เพ่ิมตนทุนของบริษัทผลิตยาช่ือสามัญ ท่ีจะสามารถ   

ผลิตยาไดตอเม่ือสิทธิบตัรยาตนแบบหมดอายลุง เพราะ

ตองศึกษาความปลอดภัยและการศึกษาทางคลินิก            

ซํ้าอีกครั้ง ทําใหยาชื่อสามัญมาแขงขันในตลาด                    

ชาออกไปหรือไมสามารถเขาถึงตลาดไดเลย 

 - มาตรการ ณ จุดผานแดนเพิ่มเติม ที่จะเปน

อุปสรรคตอการคาและการขนสงยาขามประเทศ                   

เม่ือเจาหนาที่ศุลกากรจะไดรับมอบอํานาจใหสามารถ

ตรวจจับและยึดยาท่ีเพียงตองสงสัยวาจะละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาได ซึ่งอาจสงผลใหยาชื่อสามัญ             

ที่ถูกกฎหมายตองถูกยึดและเสียเวลาอยูที่คลังสินคา

แทนที่จะขนสงไปถึงปลายทางเพื่อชวยชีวิตประชาชน 

 - การขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปสู                     

สิ่งมีชีวิต และการขยายการคุมครองสายพันธุพืช              

ตามอนุสัญญา UPOV 1991 ซึ่งจะทําใหการคุมครอง

พันธุพืชของประเทศไทยเปนไปอยางเขมงวดมากย่ิงข้ึน 

โดยระยะเวลาการคุมครองพันธุพืชจะขยาย จากท่ัวไป

อยูที่ 12 ปเปน 20 ป และเปดชองกฎหมายใหบริษัท

เอกชนสามารถหามเกษตรกรไมใหเก็บพันธุพืชไปปลูก

ตอในฤดตูอไป รวมถงึหามเกบ็ แจกจาย และแลกเปลีย่น

พันธุกับเพ่ือนบานท้ังในหรือนอกชุมชน สงผลให

เกษตรกรไทยในอนาคตตองซื้อเมล็ดพันธุในราคาสูง

ประมาณ 3 เทาของราคาเมล็ดพันธุทั่วไป ตนทุนของ

เกษตรกรจะแพงข้ึน บรรษทัขามชาติและบรษิทัยักษใหญ

การเกษตรจะผูกขาดเมล็ดพันธุอยางเบ็ดเสร็จ ราคา

อาหารสําหรับประชาชนท่ัวไปจะมีราคาแพงขึ้น และ

กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

4
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  2. ไมใชกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในการระงบัขอพิพาทระหวางรฐัและเอกชนในบทวาดวยการลงทนุ 

ที่เกี่ยวกับการลงทุนสาธารณะ การออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุมครองผลประโยชนสาธารณะ การคุมครอง

สิ่งแวดลอม การคุมครองสุขภาพประชาชน การสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความมั่นคง ดังเชนท่ีอุรุกวัย และ

ออสเตรเลีย กําลังเผชิญการฟองรองเพื่อลมนโยบายการควบคุมยาสูบจากอุตสาหกรรมบุหรี่  ในกรณีนี้หากไทย

มีการประกาศใชมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา หรือ CL ก็อาจถูกตีความไดวาไมคุมครองการลงทุนของ                 

ผูประกอบการ รัฐอาจตองจายคาชดเชยเทียบเทามูลคาตลาดโดยคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราท่ีเหมาะสม และ                

การเอาผิดกบับคุคลท่ีสามและ/หรอืคนกลาง ซึง่จะสงผลกระทบกบัคนท่ีเกีย่วของ ในระบบชองทางการคาทัง้หมด 

ตั้งแตการจัดสงวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการผลิตยาชื่อสามัญ

   3. ไมเปดเสรีการลงทุนที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การทํานา ทําสวน ทําไร 

การเพาะเล้ียงสตัวน้าํ การปลูกปา การเพาะและขยายพันธุพชื ตลอดจนการลงทุนทีส่รางผลกระทบตอความมัน่คง

ทางอาหาร

   4. ถอนสินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ ออกจากการเจรจาสินคา เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และบุหรี่เปนสินคาสารเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสังคม มีผลทําลายตนทุนของสังคมตั้งแตระดับบุคคล 

ครวัเรอืน ไปจนถงึสังคมโดยรวม สนิคาเหลานีไ้มควรอยูในรายการสนิคาทีไ่ดรบัการยกเวนหรอืไดรบัสทิธปิระโยชน

ทางภาษีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะเกิดความสูญเสียดานสุขภาพและชีวิตผูคนจะมีมูลคามหาศาล และผูที่ไดประโยชน

จากขอตกลงจะมีสวนรับผดิชอบแกผูเสียหายเพียงใด 

 ไมมีใครตอตานก
ารคาเสรี หากเงื่อน

ไขขอตกลงการคา
เสรีที่รัฐบาลลงนา

มนั้น                          

มาจากการเคารพค
วามคิดเห็นของปร

ะชาชนและไตรตรอ
งดวยความเปนนัก

ประชาธิปไตยอยาง
แทจริง             

ในการเดินหนาเจ
รจาเอฟทีเอกับอีย

ูคร้ังนี้ เราหวังวา
คณะเจรจาไทยและสห

ภาพยุโรปจะพิจาร
ณา                       

ผลกระทบท้ังจากค
นที่ไดและเสียกับขอ

ตกลงน้ีอยางชัดเจน
 และเปนการเจรจา

ท่ีมุงปกปองสุขภาพ
คนไทย

ทุกฝาย 



 ประเทศไทยได เคยผานพนวิกฤติการณ                 

ดานสุขภาพที่สําคัญมาแลวอยางนอย 2 ปญหา               

ปญหาแรกคือวิกฤตการณการแพรระบาดของการ            

ตดิเช้ือเอชไอว ีและผูปวยเอดสในประเทศไทยซึง่มอีตัรา

การตายสูงอันเน่ืองมาจากการเขาไมถึงการรักษา

พยาบาลของผูปวย 

 ปจจัยสําคัญมาจากปญหายามีราคาแพง            

รัฐไมสามารถใหสิทธิในการรักษาดังกลาวโดยไมคิด

มลูคาแกประชาชน เน่ืองจากตองใชงบประมาณสงูมาก 

 จนกระท่ังเม่ือองคการเภสัชกรรม (GPO) 

สามารถผลิตยาช่ือสามัญสูตรผสมท่ีใชในการรักษา           

โรคเอดส ซึ่งมีราคาถูกกวายาตนแบบ 2.5-3 เทา สงผล

ใหผูปวยเขาถึงยาไดมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญ             

อันหนึ่ งตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ                       

การเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติสําหรับ           

ผูติดเช้ือและผูปวยเอดส (NAPHA) เพื่อขยายโอกาส             

ในการเขาถึงยาของผูปวยและลดอัตราการตายของ             

ผูปวยเอดสในประเทศไทย 

 จากการเพ่ิมขึ้นของอัตราการเขาถึงยาสงผล

ใหอัตราการตายของผูปวยโรคเอดสลดลงเปนยางมาก 

โดยในป พ.ศ. 2555 พบวา ผูปวยเอดสที่ไดรับยา            

ตานไวรัสเอดสมีอัตราการตายที่รอยละ 2.4 ในขณะที่            

ผูปวยเอดสที่ไมรับยาตานไวรัสมีอัตราการตายถึง            

รอยละ 16.5

 ทัง้ 2 เหตุการณทีก่ลาวถึงน้ีมขีอสรปุท่ีตรงกัน

วายาชื่อสามัญน้ันมีความสําคัญย่ิงตอการแกปญหา   

การเขาถงึยาจาํเปนของประชาชน (access to essential 

medicine) ในประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงหมายรวมถึง

ประเทศไทย อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญจึงเสมือน            

เสาหลักที่สงเสริมความมั่นคงดานสุขภาพของประเทศ 

 ปจจุบันพบวาสถานการณของการใชยา        

ชื่อสามัญนั้นมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลกท้ังในประเทศ              

ที่พัฒนาแลว เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯที่มีการใช

ยาชื่อสามัญเพิ่มข้ึนรอยละ 20 ตอป และในประเทศ  

กําลังพัฒนา อันเน่ืองมาจากยาตนแบบท่ีมีราคาแพง           

ซึ่ ง เปนอุปสรรคตอการจัดสรรงบประมาณดาน                  

การรักษาพยาบาลของแตละประเทศ  

6
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ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์

TRIPS 
Plus

เครื่องมือฆาตัดตอน

อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ

และความมั่นคงดานสุขภาพ
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 ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญกับการใชยาชื่อสามัญมากข้ึนโดยไดมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรยอย

เรือ่ง ‘การสงเสริมการผลติและประกันคณุภาพยาชือ่สามัญ’ ในยทุธศาสตรทีว่าดวยเร่ืองการใชยาอยางสมเหตผุล 

ภายใตนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559                   

อยางไรก็ตาม แมภายในประเทศจะมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญแตอุตสาหกรรมการผลิตยา             

ภายในประเทศกาํลงัจะถูกคกุคามจากอตุสาหกรรมยาขามชาติอนัเนือ่งมาจากความตกลงเปดเสรีการคาระหวาง

ประเทศ หรือท่ีเรียกวา FTA ทีเ่รียกรองใหไทยตองยอมรบัมาตรฐานการคุมครองทรพัยสินทางปญญาท่ีเกินไปกวา                  

ความตกลงดานทรัพยสินทางปญญา หรือ TRIPS Plus นั่นเอง

 ขอเรยีกรองของสหภาพยโุรปในความตกลงเขตการคาเสรีกบัประเทศไทย ในประเด็นทรพัยสนิทางปญญา

นั้นมีเน้ือหาที่เพ่ิมมาตรการการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกินไปกวาความตกลงดานทรัพยสินทางปญญา 

ขององคการการคาโลก (WTO) หลายประการ ดังนี้ การขยายอายุสิทธิบัตรเพื่อชดเชยความลาชาในการอนุมัติ

สิทธิบัตรหรือการอนุมัติทะเบียนยา การผูกขาดขอมูลทางยา (Data exclusivity, DE) มาตรการ ณ จุดผานแดน 

(Border measure) ที่ใหอํานาจเจาหนาที่ศุลกากรในการ ยึด อายัด ยาที่เพียงตองสงสัยวาละเมิดสิทธิบัตร รวมถึง

การมกีลไกใหเอกชนสามารถฟองรองรฐัของประเทศคูคาไดโดยตรงหากเอกชนเล็งเหน็วารฐัดาํเนนินโยบายทีเ่ปน

อุปสรรคตอธุรกิจของตน

 การคุมครองทรพัยสินทางปญญาท่ีเขมงวดและการบังคับใชกฎหมายอยางเกนิเลย รวมถงึการถวงเวลา

การเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญเพื่อรักษาสิทธิการผูกขาดตลาดดังกลาวขางตน ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ            

การเติบโตของอตุสาหกรรมยาภายในประเทศ ทัง้ท่ีบรษิทัยาภายในประเทศหลายราย รวมถงึองคการเภสัชกรรม

เองก็มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการผลิตยาที่มีมาตรฐานและไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา

จากหนวยงานสากลทีเ่ปนทีย่อมรับจากท่ัวโลก เชน บรษิทั ไบโอแลป็ จาํกดั ไดรบัการตรวจรบัรองมาตรฐาน PIC/s 

GMP โดยหนวยตรวจของประเทศสิงคโปร เปนตน 

 การขัดขวางการเขาสูตลาดยาของยาช่ือสามัญยอมกอใหเกิดการผูกขาดราคายาโดยบริษัทยาตนแบบ 

สงผลตอการเขาถึงยาของประชาชนโดยตรง 

 ดังน้ัน คํากลาวอางท่ีวาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศเปนเพียงกลุมอุตสาหกรรมหนึ่งในหลายกลุม            

ทีอ่าจไดรบัผลกระทบบางหากมีการลงนามเปดเสรทีางการคากับสหภาพยโุรปแตอาจแกไขไดโดยมาตรการเยียวยา

จากภาครัฐ จึงเปนการมองปญหาที่ไมรอบดาน ขาดวิสัยทัศนที่ถูกตอง และไมเขาใจความจริงท่ีวา ผูไดรับ                    

ผลกระทบน้ันมิใชเพยีงบริษทัยาภายในประเทศแตเปนประชาชนไทยทุกคนท่ีมสีทิธิทีจ่ะเจบ็ปวยไดโดยเสมอภาคกนั      
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ทิพยพิมล เกียรติวาทีรัตนะ

 การเจรจาเขตการคาเสรี หรือ FTA อาจฟงดูเปนของขมปราสําหรับหลายคน จนพาลไมอยาก                

ทําความเขาใจ ทั้งๆที่ หลายเรื่องใกลตัวอยางคาดไมถึง ชนิดที่วามีผลตอชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงของเรา

 โดยทั่วไป FTA  ยอมาจาก  Free Trade Area  หรือ  Free Trade Agreement  หมายถึงเขตการคาเสรี   

หรือขอตกลงทางการคาเสรี หมายความวาประเทศ 2 ประเทศหรือหลายประเทศจะรวมกลุมกันเพ่ือทําการ               

ลด ภาษีศุลกากรระหวางกันใหเหลือนอยที่สุดหรือเปน  0  และใชอัตราภาษีที่สูงกับประเทศนอกกลุม

 ประเทศไทยเองทํา FTA กับหลายประเทศ หลายกลุม หน่ึงในน้ันคือ สหภาพยุโรปหรืออียูที่มี                               

ขอตกลงหลายๆ เรื่อง กระทบปากทองและสุขภาพเราโดยตรง วากันตั้งแตเร่ือง ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ 

การคา ทรัพยสินทางปญญา การลงทุน ไปจนถึงสิ่งแวดลอม

 นอกจากเร่ือง เหลา ยา แลว ‘การลงทนุ’ เปนหน่ึงในประเดน็ออนไหวและนากงัวลในการเจรจากบัขาใหญ

อยางสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ กระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชนโดยใชอนุญาโตตุลาการ                               

(Investor-state Dispute Settlement : ISDS)

 ฟงดูยาก แตจะยากกวาถาเราไมเขาใจเมื่อมันเขยิบมาใกลตัว….

ISDS คืออะไร

ISDS: 
ขูดเลือดไทย

ไปคุมครองนัก
ลงทุน

ISDS ประกอบไปดวย อักษรยอ 4 ตัวคือ

 I  – Investor       คือ  นักลงทุน

 S -  State   คือ  รัฐ

 D -  Dispute       คือ  การทะเลาะกันหรือโตแยงกัน

 S – Settlement   หรือ การระงับขอพิพาท
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 จักรชัย โฉมทองดี ผูประสานงานกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)                

ใหความหมาย ISDS ไววา คือการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนเอกชนกับรัฐ กลไกน้ีมีความสําคัญมาก                     

ในการเจรจาFTA กับหลายประเทศ ทั้งกับสหภาพยุโรป หรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐอเมริกานําขบวน 2 กลุมนี้เรียกรอง

ใหรัฐตกลงตามเงื่อนไขของนักลงทุนชาติตางๆ

 หัวใจของ ISDS คือ การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายหรือยกเลิก 

นโยบายสาธารณะของประเทศนั้นๆ ได ถาไปขัดขวางการทํางานของเอกชน หรือทําใหกําไรที่คาดวาจะไดลดลง

 ตามทฤษฎี ISDS มีไวเพ่ือสรางความม่ันใจใหนักลงทุนตางชาติ วาเม่ือมาลงทุนในประเทศเรา รัฐบาล          

จะไมไปรังแกหรือกีดกัน และเมื่อนักลงทุนมั่นใจวาไดรับการคุมครอง ก็จะชักชวนกันมาลงทุนในบานเรามากขึ้น

 “ยกตัวอยางเชน นักลงทุนจากสหภาพยุโรป หอบเงินลงทุนมาตั้งโรงงานในประเทศไทย ถาอยูๆ รัฐบาล

ไปยึดที่ดินเขา เขาก็ฟองรองได แตนักลงทุนอาจจะไมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของเรา หรืออยากใหเรื่อง             

จบเรว็ๆ กไ็ปฟองผานกลไก ISDS และการไปฟองผาน ISDS กไ็มตองผานศาลไทยและไมเสียเวลา”  จกัรชัย อธิบาย

ทางลัดของนักลงทุน  
 ลัดอยางไร…นักลงทุนที่คิดวาตัวเองโดนละเมิด กีดกัน และคาดวาผลประกอบการจะนอยลงก็จะ                           

ไปใชบริการ อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ เชน ICSID (International Centre for Settlement of Investment 

Disputes) ของธนาคารโลก ซึ่งมีเง่ือนไขตัวโตๆ วา “การตัดสินของ ICSID ถือเปนท่ีสิ้นสุด คูกรณีตองทําตาม              

ไมวาผลนั้นจะเปนอยางไร”

 ทั้งนี้ กลไกอนุญาโตตุลาการจะเปนการพิจารณาขอพิพาทของคน 3 คน

  1. ตัวแทนนักลงทุน

  2. ตัวแทนรัฐบาล

  3. คนที่ทั้ง 2 ฝายเห็นชอบรวมกัน

  3 คนนี้ไปประชุมลับ ศึกษาตัวสัญญา แลวมีอํานาจตัดสินไดเลยวารัฐบาลผิดหรือไม 

     ถาผิดแลวจะตองถูกลงโทษอยางไร จายคาเสียหายเทาไหร

 ในชวง 10 ปทีผ่านมา คดแีบบน้ีเพิม่จาก 108 คดีเปน 390 คด ีและ 91 เปอรเซน็ตเปนนกัลงทุนสหรัฐอเมรกิา

และยุโรป ไลฟองรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาทั้งสิ้น สงผลใหรัฐบาลตองเสียงบประมาณซึ่งมาจากภาษีประชาชน

เพื่อชดใชใหนักลงทุนตางชาติ

 ทัง้นีเ้พราะคาํวายดึทรพัยถกูตคีวามกวางมาก ไรขอบเขต อะไรๆ กถ็กูกลาวหาวารฐักาํลงัยดึทรัพยเอกชน

ทั้งสิ้น ไมวาทางตรงและทางออม แมวานโยบายนั้นจะดีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมแคไหน แตถาไปขัด                             

ผลประโยน ก็อาจถูกนําไปฟองรองจนนําไปสูการเรียกคาชดเชยและลมนโยบายสาธารณะนั้นๆ ได

 “เชน ถารัฐไปออกกลไกอะไรท่ีทําใหกาํไรของนักลงทุนหดหาย หรือกําไรท่ีคาดวาจะรับไมเปนไปตามเปา 

เอกชนก็ฟองได”



กรณีตัวอยาง
 ป 2555 บริษัทฟลิป มอรริส ยักษใหญดานยาสูบ ฟองรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่ออกกฎหมาย                

ควบคุมยาสูบ ติดปายเตือนภัยจากการสูบบุหร่ี และบังคับใหใชซองสีเดียวกัน เพราะไมตองการเพิ่มจํานวน                     

นักสูบหนาใหม แตอุตสาหกรรมบุหร่ีไมยอม อางวาเปนการทําลายเครื่องหมายการคา และทําใหยอดขายตก              

จึงไปฟองศาลออสเตรเลียแตศาลฎีกาตัดสินใหฟลิป มอรริสแพ เพราะรัฐบาลมีสิทธิในการออกกฎหมายหรือ

นโยบายคุมครองสุขภาพประชาชน แตฟลิป มอรริส ก็ยังไมยอมแพ ไปฟองรัฐบาลออสเตรเลียผานกลไก ISDS ตอ 

จนรัฐบาลออสซี่โกรธมาก ประกาศไมยอมรับและไมกดดันใหประเทศใดตองรับ ISDS อีก ดานคดีใน ISDS ยังอยู

ในกระบวนการตัดสิน

 “ที่เยอรมนี รัฐบาลมีแผนยกเลิกโรงไฟฟานิวเคลียร  หลังเหตุการณฟุกุชิมะที่ประเทศญี่ปุน เพื่อหันไปใช

พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืนกวา แตถูกนักลงทุนสวีเดนฟองลมนโยบาย และเรียกคาเสียหาย ผานกลไก 

ISDS เชนเดียวกัน” อีกตัวอยางจากจักรชัย

 ที่อารเจนตินา สมัยวิกฤติเศรษฐกิจป 2001-2002  รัฐบาลตองลดคาเงินและหยุดขึ้นคาสาธารณูปโภค

เพ่ือชวยคาครองชีพประชาชน แตรัฐบาลอารเจนตินากลับถูกเอกชนยักษใหญดานพลังงาน CMS Energy                     

จากสหรัฐอเมริกา, ดานการแปรรูปนํ้า Anglian Water จากอังกฤษ และ Aguas de Barcelona จากสเปน                           

ฟองผานอนุญาโตตุลาการกวา 40 คดีเพื่อเรียกรองคาเสียหาจากกําไรที่หายไปจากนโยบายดังกลาว และรัฐบาล

อารเจนตินายังยืนกรานไมจายคาเสียหาย 1,500 ลานดอลลารมาจนถึงทุกวันนี้

 สําหรับประเทศไทยเอง ถายังจํากันไดในกรณีอายัดเครื่องบินที่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี            

โดยบริษัท วอลเตอร บาว ที่เปนผูถือหุนในบริษัทดอนเมืองโทลลเวย

 บริษัทวอลเตอร บาว เคยยื่นฟองรัฐบาลไทยชวงป 2549 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  โดยอางวา

ไดรับผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลไทยผิดสัญญา ในโครงการกอสรางโทลลเวยหลายประเด็น เชน ขอใหลด                  

คาผานทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย และมีมาตรการไมใหบริษัทปรับคาผานทาง
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 นอกจากน้ียังมีประเด็นเรื่องการสรางทางแขงขัน เชน โครงการโฮปเวลล การกอสรางทางเบ่ียง                      

บนถนนวิภาวดีรังสิต การกอสรางสะพานลอยที่แยกสุทธิสารบนถนนวิภาวดีรังสิต การยายสนามบินดอนเมือง           

ไปสนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ

 วอลเตอร บาว ไดยื่นฟองรัฐบาลไทยผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ ภายใต                  

ความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทย-เยอรมนี ป พ.ศ. 2545 เรียกรองคาเสียหาย               

จากรัฐบาลไทย 30 ลานยูโร

 อนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ระบุวาประเทศไทยผิดพันธกรณีภายใต               

ความตกลง และตองชําระคาชดเชยจํานวน 29.21 ลานยูโร พรอมดอกเบี้ย คํานวณตามอัตราดอกเบี้ยระหวาง

ธนาคารในกลุมยูโร  ในอัตรา 2 เปอรเซ็นตตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2549 จนกวาถึงวันชําระเงิน พรอมทั้ง

คาใชจายในการดําเนินคดีของฝายวอลเตอร บาว จํานวน 1,806,560 ยูโร รวมท้ังดอกเบี้ยตามอัตราเดียวกับ             

คาชดเชยความเสียหาย

 และเพือ่ไมใหตองเสียคาโงบอยคร้ัง คณะรัฐมนตรจีงึมีมติ ครม. ปลายป 2552 “ให การสัญญาทุกประเภท

ทีห่นวยงานรัฐทํากับเอกชนในไทยหรือตางประเทศ ไมวาจะเปนสัญญาทางการปกครองหรือไม ไมควรเขียน

ผูกมัดในสัญญาใหมอบขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด แตหากมีปญหาหรือความจําเปน                  

หรือเปนขอเรียกรองของคูสัญญาอีกฝายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณเราอนุมัติ                   

เปนรายๆ ไป” และมติ ครม. นี้ยังใชมาถึงปจจุบัน

 แตรางกรอบการเจรจา FTA ไทย-อียู นักการเมืองไทยตองการเอาใจนักลงทุน ดวยการระบุวา                      

“เปดโอกาสใหสามารถใชกระบวนการการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศเปนทางเลือกหน่ึงในการระงับ

ขอพิพาท”  และถาเจรจาประเด็นน้ีสําเร็จ ประชาชนไทยผูจายภาษีก็อาจตองทําใจไววา เงินสวนหนึ่งตอง                              

ถูกเอาไปจายเพื่อเสียคาโงใหนักลงทุน แทนที่จะไดเอาไปใชพัฒนาประเทศไดเต็มเม็ดเต็มหนวย

ทําความเขาใจ ISDS อยางงายๆ ไดที่ http://www.youtube.com/watch?v=uezti-eyG_E

ตีพิมพครั้งแรกใน http://www.waymagazine.org/ 5 ก.ย.56



 “FIRE IN THE BLOOD” - Medicine,                      

Monopoly and Malice หรือในชื่อไทย “เพลิงในเลือด 

– ยา การผกูขาด การปองราย” ถกูจัดฉายในโครงการ 

“หนังขายยา” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยแผนงาน กพย. และ        

อกีหลายหนวยงานทีร่ณรงคเร่ืองการเขาถึงยา หลังจาก

เมื่อป 2550 เคยมีการจัดฉายหนังขายยามาแลว               

เรื่อง Dying for Drugs

 เพลิงในเลือด กํากับโดย DYLAN MOHAN 

GRAY เปนหนึ่งในภาพยนตรที่ถูกกลาวถึงในเทศกาล 

Sundance Film ซึ่งเริ่มตนขึ้นในวันที่ 17 – 23 มกราคม 

ที่ Park City ในรัฐ Utah ประเทศสหรัฐฯ และถูกเสนอ

ชื่อเขาชิงรางวัล Grierson British Documentary Award 

ที่ประเทศอังกฤษ สาขาภาพยนตรสารคดียอดเยี่ยม

 ภาพยนตรสารคดีเรื่องน้ีเปดโปงเรื่องราว

แวดวงอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค ขามชาติ ที่ใช      

สิทธิบัตรผูกขาดตลาด  สรางเงื่อนไขทางการคา ที่เปน

อุปสรรคตอการเขาถึงยารักษาโรคเอดสในราคาที่เปน

ธรรมในทวีปแอฟริกา และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ              

ทั่วโลกหลังจากป 1996 เปนตนมา

 สารคดีฉายใหเห็นปญหาในอูกันดา  โมซัมบิก 

และประเทศในแถบแอฟริกาอ่ืนๆ ที่ประชาชนผูติดเชื้อ

เอชไอวีลมตายเปนใบไมรวง สาเหตุประการแรกและ

ประการเดียว คือ ราคายาตานไวรัสในประเทศเหลาน้ัน

แพงลิบล่ิวเกินกวาท่ีพวกเขาจะซ้ือหาได ยาเหลาน้ี                

ผลิตข้ึนโดยบรรษัทยักษใหญขามชาติและลวนไดรับ   

สิทธิบัตรซึ่ ง ไมอนุญาตใหมีการผลิตหรือนํา เขา                        

ยาช่ือสามัญ (Generics) ที่สรรพคุณเหมือนหรือ                

ใกลเคียงกันแตราคาถูกกวามากเขามาในประเทศได

 หนังสัมภาษณ แซกกี อัคมัท เอ็นจีโอจาก                

กลุมรณรงค Treatment Action Campaign (TAC)                 

ในแอฟรกิาใต ซึง่ชวยยกตวัอยางใหชดัเจนวา ในขณะที่

ยาตานไวรัสสูตรพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับผูติดเช้ือ                  

อยาง ฟลูโคนาโซล ขายที่เมืองไทยแคปซูลละไมถึง                 

2 บาท แตที่แอฟริกาใตนั้นนั้นราคาสูงถึงพันกวาบาท

 ในป 2543 ยอดขายยาฟลโูคนาโซลของบรษิทั

ไฟเซอรอยูที่ 40,000  ลานบาทตอป โดยราคายาสูงถึง

เม็ดละ 1,600 บาท ขณะท่ีคาจางเฉลี่ยรายสัปดาหใน

แอฟริกาซึ่งเปนประเทศรํ่ารวยท่ีสุดของทวีป นั้น อยูที่ 

2,720 บาท

12

  หมุนดูโลก
                                                                                                                     

มุทิตา เชื้อชั่ง
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 ทางออกท่ีพวกเขาพอจะทําไดคือการพยายาม 

“ลักลอบ” นํายาเหลาน้ันเขามาเพ่ือชวยชีวิตคน....แค

จํานวนหนึ่ง จากยอดการเสียชีวิตนับพันคนตอวัน

 ความสําคัญของยาตานไวรัสและการเขาถึง          

ยานั้นถูกขับเนนใหเดนชัดมากข้ึน โดยการฉายภาพ          

เปรียบเทียบกับชีวิตของผูพิพากษา คนอีกชนชั้นหนึ่งที่

สามารถเขาถึงยาตานไวรัสได

 เอดวนิ แคเมอรอน  เปนตุลาการศาลรฐัธรรมนญู

ในเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต เขาติดเช้ือเอชไอวี             

เ ม่ือป 2539 และปวยหนัก แตก็นับวาโชคดีเ ม่ือใน                     

ชวงเวลานั้นสูตรผสมของยาตานไวรัสหรือเออารวี               

สามขนานไดรับการยืนยันวาสามารถใชตานเชื้อเอชไอวี

ไดผล  ทาํใหอตัราการเสยีชวีติจากเอดสลดลงไดถงึ 80% 

เขาซื้อหามันมาตอชีวิตดวยสนนราคากวา 60,000 บาท

ตอป (ป 2543) แตมันแพงเกินกําลังซ้ือของประชาชน    

หลายสิบลานคน …

 อกีตวัอยางหนึง่คอื นกัหนังสอืพมิพอาชีพคนแรก

ของแอฟริกาตะวันออกที่ประกาศตอสาธารณะวาเขาติด เชื้อเอชไอวี “เอลวิส บาซุดเด กเยยุน” ทํางานกับ

หนังสือพิมพชื่อวิสัยทัศนใหม’ เขามีชีวิตอยูตอไดดวยยาตานไวรัสแสนแพงเชนเดียวกัน กอนที่แมของเขาจะ                

หัวใจสลาย

 “ถาผมตาย ก็จะเปนคนที่แปดในครอบครัวเดียวกันที่เอดสคราชีวิตไป ผมไมไดหมายถึงญาติๆ แตหมาย

ถึงพี่นองทองเดียวกันของผม  แมผมรับไมไหวเลย”   กเยยุนกลาว

 ไมเพยีงฉายใหเหน็ความยากลําบากของชีวติผูคนในประเทศยากจน สารคดเีรือ่งนีย้งัพยายามคลีต่นเหตุ

อันซับซอนของราคายาที่สูงลิ่ว โดยอางอิงคําใหสัมภาษณของ เจมส พี. เลิฟ  โครงการผูบริโภคดานนิเวศวิทยา

สากล โดยเริ่มตนที่ “ตนทุน” ของการคนควาวิจัย วา  บริษัทยักษใหญเหลานี้จายเงินเปนคาโฆษณา คาการตลาด 

มากกวาการทําวิจัยและพัฒนามากนัก  โดยเฉลี่ยแลว ยอดขายทุกหนึ่งดอลลาร จะหักเปนคาวิจัยและพัฒนายา 

ไปไมถงึ 1.5 เซนต หรอืราว 1.3% ของรายไดจากการขาย สวนเงนิสวนใหญนัน้หมดไปกับฝายขาย และเปนเงนิปนผล

ใหผูถือหุน

 “บริษทัยายักษใหญพวกน้ี ไมมนี ้าํยาเรือ่งวจิยัและพฒันา ทีใ่หญขึน้มาไดแทจริงก็ดวยการไปซือ้เทคโนโลยี

ของคนอ่ืนเขามา 84 % ของงานวิจัยท่ัวโลก  เพ่ือการคนควาเรื่องยา ไดทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและแหลงทุน            

ของรัฐ  แตบริษัทยาใหทุนสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวแค 12% เทานั้น” เลิฟกลาว



 ดวยตนทุนเทา น้ี เ ม่ือไดรับสิทธิบัตรแลว                   

ก็สามารถผูกขาดตลาด และการกําหนดราคาไปได             

อีกนาน

 แตตัวเลขผู เสียชีวิตเฉพาะในแอฟริกาใต             

เกือบ 2 ลานคน ในป 2543 ทําใหผูคนไมสามารถ             

ยอมจํานนตออุปสรรคใดๆ ได

 หมอบางคนกระเสอืกกระสนติดตอขอผอนผนั

กับบริษัทเจาของสิทธิบัตรเพื่อนําเขายาชื่อสามัญ            

ราคาถูกที่ผลิตไดในประเทศอ่ืน แตบริษัทปฏิเสธ                 

เสียงแข็ง ดวยเหตุผลวากลัววาการผอนปรนมาตรการ

ตางๆ จะเปนเย่ียงอยางท่ีกระทบกับตลาดในอนาคต            

ทัง้ทีย่อดขายของบรรษทัยาเหลานีใ้นแอฟรกิานัน้มเีพยีง 

1% เทานั้น ยอดขายท่ีเหลือสวนใหญอยูในยุโรปและ

อเมริกา

 การตอสูเพ่ือใหประชาชนในประเทศยากจน 

ในแอฟริกาไดรับยาตานไวรัสพ้ืนฐานนั้นไมใชเรื่องงาย 

สารคดีเร่ืองน้ีฉายใหเห็นจุดเปล่ียนสําคัญๆ ที่เกิดจาก

ความรวมมือของคนเล็กๆ

 ในเดือนกรกฎาคม 2543 มีการจัดสัมมนา

ระหวางประเทศวาดวยเอดสรายสองป ขึ้นเปนครั้งแรก

ที่แอฟริกา ทวีปท่ีมีผูติดเชื้อเอชไอวีกวาสองในสาม            

ของโลกอาศัยอยู  มีรายงานวาประชาชนกวา                         

สองลานคน  เสียชีวิตในปนั้นเพียงปเดียว

 ใน เดือนกันยายน  2543 ยูซุฟ  ฮามีด                          

นกัเคมีอนิเดียทีจ่บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  

มีบริษัทผลิตยาชื่อสามัญช่ือวา ซิพลา ตั้งอยูที่มุมไบ                

เขาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญ คร้ังหน่ึงเขาไดรับเชิญ

จากคณะกรรมาธิการยุโรปท่ีกรงุบรัสเซลส  ใหไปพูดคยุ

กับรัฐมนตรีสาธารณสุข และผูนําของรัฐบาลจาก             

หลายประเทศรวมทั้งผูบริหารสูงสุดของบริษัทยา            

ยักษใหญ ทั้งหลาย  ในหัวขอการเขาถึงยาในโลกกําลัง

พฒันา โดยเฉพาะยารกัษาเอชไอว/ีเอดส  ฮามดีนําเสนอ

ขอเสนอที่สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมยา โดยเสนอ

รูปธรรมใหเลือก 3 แบบสําหรับการชวยเหลือ
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 - แบบแรกจัดสงยาตานเอดสสูตรผสมใหในราคา 800 ดอลลารสหรัฐฯ  

 - แบบท่ีสอง ใหความรูความชาํนาญในการผลติยาตานเอดส  แกรฐับาลของประเทศโลกท่ีสามท่ีตองการ

นําเทคโนโลยีไปพัฒนาเอง โดยใหเทคโนโลยีฟรี

 - แบบท่ีสาม หน่ึงในสามของตัวยาสามารถท่ีจะหยุดย้ังการแพรเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูกได  จึงควรใหฟรี

ทั่วโลกเลย 

 ขอเสนอเหลานั้นทําใหทุกคน ตะลึงอาปากคาง และสงผลสะเทือนรุนแรงตอวงการการเมืองและ                

วงการยา แตก็ไมมีใครยอมรับขอเสนอของเขา

 ยูซุฟ ฮามีด เปนเจาของบริษัทชื่อซิพลาตั้งอยูที่เมืองมุมไบ  บริษัทนี้เปนบริษัทที่พอเขาตั้งขึ้นเมื่อป 2478 

ซิพลาเริ่มผลิตยาตานไวรัสชื่อสามัญ   เมื่อตนทศวรรษที่ 2533 ตามคําขอรองของรัฐบาลอินเดีย  ยูซุฟ ฮามีด            

เปนพลังขับเคลื่อนในการโนมนาวนายกฯอินทิรา คานธี ใหเขียนกฎหมายสิทธิบัตรของอินเดียเสียใหมใน                         

ทศวรรษที่ 2503 เพื่อลดการที่อินเดียจะตองพึ่งพา  ยาติดสิทธิบัตรราคาแพงๆ จากตะวันตก

 เขาเปนตัวละครสําคัญท่ีทําใหสถานการณพลิก เม่ือเขาตัดสินใจผลิตยาตานไวรัสช่ือสามัญเสียเอง                

แบบยอมขาดทุน

 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 ซิพลาเสนอราคายาตานไวรัสสูตรผสมสามอยางในราคา 15,050 บาท ตอคน

ตอป ในขณะที่ราคายาตานไวรัสสูตรแรกขณะนั้น ขึ้นสูงถึง 645,000 บาทตอป

 แตกลาผลิตยังไมเพียงพอ ผูซื้อก็ตองกลาซื้อดวย เพราะนั่นหมายถึงการทําผิดกฎหมายสิทธิบัตร

 หลังจากปฏิบัติการของดร.มูเกียนีในอูกันดา  

ประเทศในแอฟริกาจํานวนมากก็ใชประโยชนจาก             

ขอยกเวนวาดวย “ภาวะฉุกเฉินดาน สาธารณสุข”              

เปดทางใหนําเขายาตานไวรัสชื่อสามัญได

 อีกจุดเปลี่ยนหนึ่งท่ีสําคัญคือ ในการประชุม

พิเศษคร้ังหนึ่งที่แอฟริกา โคฟ อันนัน เลขาธิการ

สหประชาชาติ แถลงถึงปฏิบัติการตอบสนองซึ่ง

ประชาคมระหวางประเทศรอคอยกันมานานแลว                 

นั่นคือ การเสนอใหจัดตั้งกองทุนระดับโลก  เพื่ออุทิศ

ใหการทําสงครามตอสูกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส  

กองทุนโลกดังกลาวจัดตั้งขึ้นในป 2545 แตไมนานนัก 

กป็รากฏชัดวาการชวยชวีติผูคน มใิชเปาหมายสําคัญ

สูงสุดเพียงอยางเดียว วิลเลี่ยม ฮัดดัดด ประธาน

บริหาร บริษัทไบโอเจเนอริคสบอกวา สหรัฐฯขูวา             

ถานําเงินจากกองทุนไปซ้ือยาช่ือสามัญ สหรัฐฯ จะ      

ถอนตัวออกจากกองทุน

ทั้งหมดนี้คือการเลาถึงอดีต
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 แตสิง่ท่ีหนังสารคดีเร่ืองน้ียงัไมไดเลา 

และเปนภาคตอทีเ่กดิขึน้แลวในปจจบุนั

ก็คือ อุปสรรคในการเขาถึงยาผาน

ระบบกฎหมายสทิธบิตัรซึง่มาพรอมกบั

การคาเสรี

“ โลกตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ  

และสหภาพยุโรป กําลังเรียกรอง

มาตรฐานทรั พย สิ นทา งปญญา                

แบบใหม ที่ไกลเกินกวาขอกําหนด            

ขององคการการคาโลก ซึ่งจะสง                

ผลกระทบรายแรงตอการเขาถึงยาของ                    

โลกกาํลงัพฒันา ดวยมาตรฐานแบบใหม

เชนน้ี การแขงขันของยาช่ือสามัญ โดยเฉพาะสําหรับใชรักษาเอชไอวีและเอดส จะไมมีทางเกิดข้ึนได เม่ือไมมี               

การแขงขัน ราคายาจะแพงจนเกินเอ้ือมถึงสําหรับคนจน” คุณคาจาล บารดวาจ นักกฎหมายดานทรัพยสิน                

ทางปญญาและสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางสังคมจาก อินเดียกลาวในการเสวนาหลังชมภาพยนตร

“เราตัดสินใจนําภาพยนตเรื่องน้ีเขามาฉายท่ีนี่ วันนี้ เพราะมันเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับสถานการณ                    

ที่เปนอยูในไทยในตอนนี้ ซึ่งก็คือการเจรจาเอฟทีเอระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ขอเรียกรองเรื่องทริปสพลัส               

ของสหภาพยโุรปเปนส่ิงท่ีไมอาจยอมรบัได” ดร. จริาพร ลิม้ปนานนท คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

 การเจรจาเอฟทเีอระหวางไทยและสหภาพยโุรปไดเริม่ขึน้เมือ่เดอืน เม.ย. ทีผ่านมา จากเนือ้หาการเจรจา

ทีร่ัว่ไหลออกมาสูสาธารณะและงานศกึษามากมายเกีย่วกับเอฟทเีอของสหภาพยโุรป แสดงใหเห็นวาสหภาพยุโรป

กําลังยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองการลงทุนใหสูงขึ้น และเรียกรองใหมีเงื่อนไข    

ดานการคาที่เขมงวดยิ่งกวามาตรฐานโลก

 การเจรจาเอฟทีเองระหวางไทยและสหภาพยุโรปรอบที่ 2 กําลังจะมีขึ้นที่เชียงใหม วันที่ 16-20 ก.ย. นี้ 

และยังไมรูวาบทสรุปจะเปนอยางไร

ตีพิมพครั้งแรก http://www.prachatai.com 6 ก.ย.56
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 ประเทศไทยรวมกับอาเซียนเริ่ ม เจรจา                

ความตกลงการคาเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป ตั้งแต            

ป พ.ศ. 2550 กอนหนาที่วิกฤตยูโรโซนจะเริ่มเดนชัด                

ในขณะนัน้ สหภาพยโุรปไมไดดาํเนนินโยบายการเจรจา

การคาระดับทวิภาคีเทากับท่ีสหรัฐฯสมัยจอรจ บุช              

(ผูลูก) ทํา แตเลือกที่จะใชการเจรจาระหวางภูมิภาค 

 ความตกลงดังกลาว มสีาระสาํคญัครอบคลุม

การเปดตลาดสินคา การคาภาคบริการ และการลงทุน 

รวมทั้งความรวมมือในดานตางๆ ซึ่งการเจรจาดําเนิน

ไปถึง 7 รอบ แตไมสามารถหาขอยุติไดในระดับการเปด

ตลาดสินคาและบริการ การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐและ

นโยบายการแขงขันทางการคา โดยเฉพาะทรัพยสิน   

ทางปญญา ซึง่ครัง้น้ัน อาเซยีนมเีสียงเอกฉันททีจ่ะไมรบั

ขอเรียกรองของสหภาพยุโรปท่ีเกินไปกวาความตกลง

ทริปสใน WTO คือ การไมรับทริปสพลัสนั่นเอง 

 ในท่ีสดุ ม.ีค.2552 ทัง้สองฝายไดมกีารประกาศ

พักการเจรจา โดยสหภาพยุโรปอางวา ไมไดรับ                  

มอบหมายใหเจรจากับพมา ซึ่ง ณ ขณะน้ันยังไมเปน

ประชาธิปไตย จากนั้น สหภาพยุโรปไดเปลี่ยนแนวทาง

การเจรจาเปนแบบทวิภาคีกับประเทศที่พรอมกอน โดย

เริ่มเจรจากับสิงคโปร ตั้งแตมี.ค.2553 และเริ่มชักชวน

ประเทศอื่นๆ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย 

 ในเดือนมกราคม 2553  ครม. มีมติใหตั้ง     

“คณะกรรมการเพ่ือรับฟงความคดิเห็นของทุกภาคสวน

ในเรื่องการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป” เ พ่ือรวบรวมความคิดเห็นตอการเจรจา                     

การคาเสรีระหวางไทยกบัสหภาพยโุรป โดยตามขัน้ตอน

นั้นผลการรับฟงนี้จะตองแจงให ครม. รับทราบเพื่อใช

ขอมูลในการยกรางกรอบการเจรจาตอไป 

 คณะกรรมการดังกลาว มี นาย วินิจฉัย              

แจมแจง ที่ปรึกษาการพาณิชย เปนประธาน และ               

คณะกรรมการประกอบดวยทุกภาคสวน ไดจัดรับฟง

ความคิด เห็น ไปมากกว า สิบครั้ ง ใน ทุกภูมิภาค                             

มีผู เขารวมกระบวนการทั้ งหมดมากกวาพันคน                    

โดยกระบวนการทั้งหมดไดเสร็จสิ้นสมบูรณไปต้ังแต

เดือนกันยายน แตเร่ืองกลับยังคางอยูที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย โดยมิไดมีการดําเนินการแจงผลให 

ครม. หรือ กนศ. รับทราบแตอยางใด
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  ใกลตัว
                                                                         

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท                                            
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 กระทรวงพาณิชย ไดสงกรอบการเจรจาท่ีรางขึน้เอง พรอมผลการรับฟงความคิดเหน็ประชาชนเขา กนศ. 

ในคราวเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะขัดกับข้ันตอนที่ไดแจงไวยังทําใหผลการรับฟงความเห็นประชาชนแทบจะไมมี                

ความหมายแตอยางใด สูญเสียงบประมาณและเวลาไปมากเพียงเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการดําเนินการ          

ในรูปแบบเดิมๆ ของรัฐไทย

 จนกระทั่ง เม่ือ 28 กุมภาพันธ 2556 เครือขายภาค       

ประชาสังคมและกลุม เอฟทีเอ ว็อชท จึงออกมาชุมนุม ณ             

ลานพระรูป และไดมีการเจรจากับทีมเจรจาเอฟทีเอ เรียกรอง

การมีสวนรวมในกระบวนการเจรจา จนไดกลไกใหม ในชื่อ  

“คณะทํางานรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ   

ภาคประชาชน เพ่ือแกไขประเดน็ออนไหว/ปญหาอปุสรรคในการ

เจรจาความตกลงการคาเสรี” ซึ่งมีองคประกอบ 15 คน                  

ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิ                

ภาคประชาชน 3 คน โดยมีอํานาจหนาที่ วิเคราะห ติดตาม และ

พิจารณาใหขอเสนอแนะขอคิดเห็นทั้งเชิงนโยบาย และแนวทาง

ปฎิบัติ

 กลไกนี้จัดจัดตั้งมาตั้งแต วันที่ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งมี

การประชุมเพียง 2 ครั้ง คร้ังที่ 1 เม่ือ 23 เมษายน 2556                 

กอนการเจรจารอบแรก ทีบ่รสัเซล เมือ่ 27-31 พฤษภาคม 2556 

และครัง้ที ่2 เม่ือ  4 มถินุายน 2556 หลงัจากกลบัจากการประชมุ

 ผูเขียนไดรับการแตงต้ังเปน 1 ใน 3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชน จากการเขารวมเปน                    

คณะทํางาน ซึ่งไมสามารถทํางานตามอํานาจหนาที่ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากในการประชุมมีทั้งคณะทํางานและ

ขาราชการกระทรวงพาณิชยเต็มหอง ไมมีความตอเนื่อง ทั้งๆ ที่ตั้งเปาการทํางานในการประชุมครั้งที่ 1 วาจะมี

การประชุมทุก 2 สัปดาห แตก็ไมเปนจริง

 โดยสรุป กลไกหลักในการติดตามการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป ของ                                

ภาคประชาสังคม คือ กลุม เอฟทีเอ ว็อชท ทําการสื่อสารสาธารณะสรางความตื่นตัวของสังคมไทย และ                    

สรางกระบวนการอยางเต็มท่ี ขณะท่ีกลไกเพิม่เติมใน “คณะทํางานรวมระหวางหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เพื่อแกไขประเด็นออนไหว/ปญหาอุปสรรคในการเจรจาความตกลงการคาเสรี” นั้น ยังมีปญหาใน

การทําตามอํานาจหนาที่ได

กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน หรือ กลุม เอฟทีเอ ว็อชท (FTA Watch)

 กลุม เอฟทีเอ ว็อชท เปนกลไกท่ีภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานดานสุขภาพ                   

การคุมครองผูบริโภค การเกษตร แรงงาน และสิ่งแวดลอม ไดรวมตัวกันในการติดตามการเจรจาเอฟทีเอ ตั้งแต

ตลุาคม 2546 เปนกลไกหนึง่ของภาคประชาสังคมทีต่ดิตามขอมูลการเจรจาทัง้ดานวชิาการและกระบวนการเจรจา 

เปดเวทีสาธารณะ เพื่อเผยแพรขอมูล สรางกระบวนการมีสวนรวม และความเขมแข็งของสังคมไทย
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 สหภาพยุโรป (European Union, EU) ไดทําขอตกลงการคาเสรีแลวกับหลายประเทศหรือกลุมประเทศ 

ไดแก กลุมอเมริกาใตตอนลางหรือเมรโกซูร (Mercosur: อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และชิลี), เม็กซิโก, 

สวิตเซอรแลนด, แอฟริกาใต, สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

 สวนท่ีอยูระหวางการเจรจาตอรองไดแกขอตกลงกับคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (Gulf                

Co-operation Council, GCC: บาหเรน คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดีอะราเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส), แคนาดา, 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN: ไทย กัมพูชา บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย 

ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย), อินเดีย, ยูเครน

 ในท่ีนี้ขอนําเสนอประเด็นเก่ียวกับยาในขอตกลงการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกับสาธารณรัฐเกาหลี

เนื่องจากเปนประเทศเดียวในเอเชียที่ Offi cial Journal of the European Union เปดเผยรายละเอียดขอตกลงแลว

ขอตกลงการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกับสาธารณรัฐเกาหลี

 มีขอที่นาสนใจเกี่ยวกับยาดังนี้

  >> ทั้ง 2 ฝายจะรับประกันการรักษาความลับ ไมเปดเผยขอมูลท่ีเสนอเพื่อวัตถุประสงคในการขอรับ

อนญุาตวางตลาดผลติภณัฑยา เพือ่วตัถปุระสงคนีท้ัง้ 2 ฝายจะดใูหแนใจภายในบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีเกีย่วของ

ของตนวาขอมลูดงัทีอ่างถงึไวในมาตรา 39 แหงขอตกลง TRIPS เกีย่วกบัความปลอดภัยและประสิทธผิลซึง่ผูขอรบั

อนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑยาใหมในอาณาเขตของฝายที่เก่ียวของเสนอเปนครั้งแรกนั้นจะไมใชเพ่ืออนุญาตให

ผลิตภัณฑยาอีกตัวหนึ่งวางตลาดเวนแตจะมีหลักฐานความยินยอมโดยชัดแจงของผูครอบครองใบอนุญาต                  

วางตลาดวาใหใชขอมูลเหลานี้ได การปกปองขอมูลควรมีระยะเวลาอยางนอย 5 ป โดยเริ่มจากวันที่ไดรับอนุญาต

ใหวางตลาดเปนครั้งแรกในอาณาเขตของฝายที่เกี่ยวของ

 >> ทั้ง 2 ฝายยืนยันหลักการรวมกันเกี่ยวกับความสําคัญของ

 - การเขาถึงผลิตภัณฑยาและอุปกรณทางการแพทยในขณะที่จัดการบริบาลสุขภาพคุณภาพสูง

 - แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและตลาดที่มีการแขงขันกันเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและการเขาถึง

ซึ่งผลิตภัณฑยา
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  จับกระแส
                                                                                       

ภญ. อรกัญญ ภูมิโคกรักษ                              

ขอตกลงเขตก
ารคาเสรี 

ใครได ใครเสีย
 !



 - การสนับสนุนของรัฐบาลอยางเหมาะสมในการวิจัยและพัฒนาในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย                    

การปกปองทรัพยสินทางปญญา และแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยา

  - การสงเสริมนวัตกรรม การเขาถึงอยางทันทวงทีและราคาที่ไมแพงเกินไปซึ่งผลิตภัณฑยาที่ปลอดภัย

และไดผล โดยอาศัยวิธีดําเนินการที่โปรงใสและสามารถอธิบายไดโดยไมขัดขวางความสามารถของฝายใด                

ฝายหนึ่งที่จะประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัย ประสิทธิผลและคุณภาพขั้นสูง

 -  ความรวมมือระหวางฝายดานระเบยีบขอบงัคบัและดานการพฒันาแนวปฏิบตัริะหวางประเทศในองคกร

ระหวางประเทศ เชน องคการอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO), ICH (International Conference 

on Harmonisation) สําหรับผลิตภัณฑยา

 >>   ทัง้ 2 ฝายจะดใูหแนใจวาการกาํหนดราคาและการจายคืนคายาจะตระหนักถงึคณุคาของผลิตภณัฑ

ยาทีม่สีทิธบิตัร จะอนุญาตใหผูผลติผลติภณัฑยาขอเพิม่ราคาและการจายคนืคายาข้ึนจากผลติภณัฑเทยีบเคียงได 

จะอนุญาตใหผูผลิตผลิตภัณฑยาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับราคา/การจายคืนไดกอนปรับจริง

  >>  แตละฝายจะยอมใหเขาถึงการจัดเตรียมดานการกําหนดราคาและและการจายคืน รวมถึงรายการ

ผลิตภัณฑที่โครงการประกันสุขภาพของตนครอบคลุมโดยเผยแพรแกผูมีสวนไดเสียทุกป ถามีรายการผลิตภัณฑ

ที่ไมครอบคลุมก็ใหเผยแพรทุก 6 เดือน

  >>  แตละฝายจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือหามไมใหมีการชักนําอยางไมเหมาะสมโดยผูผลิต                       

หรือผูจัดหาผลิตภัณฑยาตอผูประกอบวิชาชีพหรือสถาบันดานการบริบาลสุขภาพในการจัดทํารายการ ซื้อ               

หรือส่ังใชผลิตภัณฑยาที่มีสิทธิไดรับการจายคืนภายใตโปรแกรมสุขภาพ ทั้งนี้แตละฝายจะมีการลงโทษและ                  

วิธีดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อบังคับใชมาตรการดังกลาว

  >>  คณะทํางานดานผลิตภัณฑยาและอุปกรณทางการแพทยซึ่งจัดต้ังข้ึนภายใตคณะกรรมการการคา

จะเฝาสังเกตและสนับสนุนการปฏบิัติตามขอกําหนดขางตน จะประชุมกันอยางนอยปละครั้ง
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ขอตกลงการคาเสรีที่เสนอระหวางสหภาพยุโรปกับอินเดียอาจขัดขวางการผลิตยาเอชไอวีชื่อสามัญ

 อินเดียไดกลายเปนที่รูจักในฐานะ “รานยาประจําโลกกําลังพัฒนา” เน่ืองจากเปนผูนําในการผลิตยาชื่อ

สามัญที่สําคัญยิ่งสําหรับรักษาผูปวยเอชไอวี/เอดส มาเลเรีย มะเร็ง และความเจ็บปวยอื่นๆ จํานวนมาก อยางไร

กต็าม บอยครัง้ยกัษใหญในวงการยาระหวางประเทศกลาวหาวาผูผลติในประเทศอนิเดียไมเคารพกฎหมายทรพัยสนิ

ทางปญญา แมวารัฐบาลไดนําพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอินเดียมาใชในป พ.ศ. 2548 หลังจากตกอยูใตความกดดัน

ใหปฏิบัติตามกฎองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) แตสหภาพยุโรปก็ยังคงผลักดันใหมีการ

ปกปองสิทธิบตัรอยางเขมแข็งข้ึน บทความจํานวนมากในชวงไมกีป่ทีผ่านมากลาวถึงความกงัวลจากขอตกลงการ

คาเสรีที่เสนอระหวางสหภาพยุโรปกับอินเดีย ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยเตือนวาขอตกลงดังกลาวอาจจํากัดผูที่มี

ชวีติอยูกบัเอชไอวีในประเทศกาํลงัพฒันาไมใหเขาถงึยาตานรโีทรไวรสัทีช่วยรกัษาชีวติเนือ่งจากภายใตขอทีว่าดวย 

“การผูกขาดขอมูล” (ดังท่ีปรากฏในขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับเกาหลีขางตนดวย) ผูผลิตยาช่ือสามัญคงไม

สามารถใชการวิจัยทางคลินิกที่ผูผลิตยาตนตํารับเสนอมาขอใบอนุญาตผลิตยาชื่อสามัญได
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  เสียงสะทอนจากพื้นที่
                                                                                                                     

ภก. ภาณุโชติ  ทองยัง
ชมรมเภสัชชนบท

  เชียร์สีไหน เลือกข้างไหน

 การที่สังคมไทยแบงขางเลือกสีเปนข้ัวตางๆ ทําใหการทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองผลกระทบ

ของ FTA EU ยากขึ้นไปอีก เพราะทุกคร้ังที่นักวิชาการหรือใครตอใครวิพากษหรือใหขอเสนอแนะแกรัฐบาล                  

ก็มักจะถูกมองกวาเปนฝายท่ีจองทําลายชื่อเสียงของรัฐบาล บางคนถึงกับไลใหไปเรียนประวัติศาสตรกันเลยวา

พรรคไหนทีมไหนกันแนที่เปนตนเหตุ

 ผมมีโอกาสพูดคุยกับชาวบาน เก่ียวกับกรณีที่รัฐบาลดูเหมือนจะใจออนยอมรับการเจรจาขอตกลง                        

ทางการคากับ FTA ชาวบานที่อยูในซีกเชียรรัฐบาลในดวงใจ ถึงกับลุกขึ้นมาปกปองดวยซ ้ําวารัฐบาลทําถูกแลว          
ที่พยายามจะยอมรับการเจรจา แตในทางตรงกันขาม เม่ือไปคุยกับกลุมท่ีเหม็นเบ่ือรัฐบาล ก็จะไดคําตอบ                    

ไมเห็นดวย แตยงัไมมัน่ใจนกัวาตรงไหนท่ีไมเหมาะสม สิง่หน่ึงท่ีผมเหน็ก็คอื ไมวาจะอยูฝายไหน ชาวบานหลายคน

กลับมองไมออกวาขอตกลงการคามันจะเก่ียวกับเขาอยางไร ทุกวันน้ีเขาสามารถไดรับการรักษาตามระบบ                

ประกันสุขภาพอยูแลว บางคนก็เปนขาราชการมีสิทธิเบิกจายไดโดยไมเดือดรอน  

 เมื่อผมลองต้ังคําถามชวนใหเขาคิดเพ่ิมขึ้น  เชน หากรัฐบาลยอมรับขอตกลงการคาเสรีกับ FTA                      

เขาคิดวากลไกการแขงขันทางการตลาดจะทําใหราคายาหลายๆตัวท่ีเขาเคยกินเคยใชมีราคาแพงขึ้นหรือไม                 

กลไกที่พยายามจะผูกขาดขอมูลยาท่ีแมจะเปนยาตัวน้ันจะอิสระจากสิทธิบัตรยาไปแลวก็ไมสามารถนําขอมูลเดิม

มาใชไดอีก เพราะเง่ือนไขจะกําหนดใหตองทําวิจัยใหม อยางน้ีคิดวาตนทุนยาจะเพ่ิมข้ึนหรือไม ฯลฯ ปรากฏวา  

ชาวบานหลายคนเริ่มเอะใจมากข้ึนและเร่ิมเห็นตรงกันวา “อยางน้ีราคายาก็มีแนวโนมจะสูงขึ้นแนนอน เพราะ                        

เง่ือนไขตางๆ มันจะสงผลใหตนทุนสูงข้ึน จะมาขายยาในราคาเดิมไดอยางไร” สุดทายคนที่ไดรับผลกระทบก็คือ 

คนไทยที่ตองกินยาใชยาอยูนั่นเอง ไมวาคนไทยคนนั้นจะอยูสีไหน ฟากไหนในสังคม 

     ดังนั้นการคุยเร่ืองน้ี             

จะตองใชเหตผุล และขอมูลท่ีมาจาก

การศึกษาอยางรอบคอบ บนพ้ืนฐาน

ของผลประโยชนของประเทศชาติ               

เปนหลัก มากกวาจะใชแคความรูสกึ

ขั้วไหนๆ มาตัดสิน
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 ตีคูมากับการเจรจาเอฟทีเอของสหภาพยุโรป คือ การเจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ

ภาคพ้ืนแปซิฟคหรือ TPP ที่เนื้อหาและความรุนแรงใกลเคียงกัน ตางกันในรายละเอียดและจุดเนน
เทาน้ัน เว็บไซตของ Public Citizen ไดรวบรวมขอมูล เอกสารหลุดจากโตะเจรจา บทวิเคราะหและ 

factsheet ที่นาสนใจจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการทําขอมูลรายประเทศเพื่อใหนักกิจกรรมในแตละ

ประเทศคูเจรจา TPP ไดไปใชในการรณรงคดวย

      เปนเว็บไซดแรกๆที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
เจรจาเอฟทีเอของประเทศตางๆ ไวมากที่สุด ทั้งนําเสนอเปนขาวและบทวิเคราะห ริเริ่มโดยกลุม                  

นกักจิกรรมทีต่ดิตามการเจรจาการคาทีน่บัวนัจะขยายความอยตุธิรรมและสงผลกระทบกับประชาชนและ

สังคมอยางรุนแรงและกวางขวาง  ขณะเดียวกันก็ใหอํานาจที่กาวราวกับบรรษัทขามชาติในการแสวงหา

กําไร นอกจากความครบถวนของขอมูลแลว มักจะมีเอกสารลับๆจากโตะเจรจาหลุดมาเปนระยะๆ               
รวมทั้ง เอกสารการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ และเอฟทีเอ อาเวียน-สหภาพยุโรปที่ใชเปนขอมูลหลัก

ในการวิจัยหลายชิ้นก็ไดมาจากที่นี่

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้

 ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเจรจา FTA กับ EU อยางเปนทางการ                 

เม่ือเดือนพฤษภาคม ปนี้ ที่กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม โดยนายกรัฐมนตรี                               

ที่เดินทางไปดวยตนเองเมื่อมีนาคมไดแถลงการณเร่ิมการเจรจาอยางเปนทางการ 

ประกาศวาจะใชเวลาเจรจา 18 เดือน หรือพยายามทําใหสั้นกวานั้น ไทยกับประชาคม

ยุโรป สลับกันเปนเจาภาพ และในรอบน้ี กําลังจะมาเจรจาท่ีประเทศไทย ที่เชียงใหม 

ระหวาง วันที่ 16-20 กันยายน 2556

 แมมาตรา 190 ของรฐัธรรมนญูไทย พ.ศ. 2550 ระบวุา “ ... หนังสอืสญัญา

ใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย มีสิทธิ

อธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา ... หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ .... 

หรือมีผลผูกพันดานการคาการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมี                    

นัยะสําคัญ  ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการน้ีรัฐสภาจะตองพิจารณา            

ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว กอนการดําเนินการเพื่อ           

ทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง             

คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูล และจัดใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตอง

ชี้แจงตอรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น ในการน้ีใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบ               

การเจรจาตอรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบดวย “  

 หลายทานอาจไมทราบวากระบวนการพิจารณาเพ่ือนําประเทศเขาสู               

การเจรจาน้ัน เปนไปอยางเรงรบี และทลุกัทเุล แมจะมกีารเรยีกรองใหรบีเปดเผยกรอบ

การเจรจาสูสาธารณะ และจัดรับฟงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญกําหนด แตเม่ือ               

ผานมติครม เมื่อ 4 ธันวาคม 2555 (แบบไมมีรายละอียดใหเห็น) รัฐกลับเลือกเปดเผย

กรอบสูสาธารณะและรับฟงความเห็น ในวินาทีสุดทายท่ีกฎหมายจะยินยอม คือ               

เมื่อ 23 มกราคม 2556 จัดเพียงครั้งเดียวเปนกลุมเล็ก รับฟงรวมกับทั้งภาคธุรกิจ และ

ประชาชน โดยประชาชนสวนใหญไมไดรับรูมากนัก พรอมท้ังรีบเรงนําเขารับรอง             

ในรัฐสภา เม่ือ 29 มกราคม 2556 เปนการนําเขาวาระอยางเรงดวน สงเอกสาร               

ลวงหนาเพียงแค 3 วันทําการกอนการประชุม โดยไมไดนําเอาขอทักทวงของ                   

นักวิชาการ ประชาสังคม มาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกรอบแตอยางใด แตก็ผานมาได 

ดวยการคุมเสียงขางมากในสภา 

 กรอบการเจรจาท่ีเปดเผยทางสาธารณชนน้ันมีถงึ 17 หวัขอ อาทิ ประเด็น

เหลา บหุร่ี การคุมครองการลงทนุ ฯลฯ ทีล่วนเปนเร่ืองทางเทคนิคมาก มใิชแคประเด็น

ทางกฎหมายระหวางประเทศเทานั้น เปนที่นายินดีวา รัฐไดมอบหมมาย กนศ. ติดตาม 

ศึกษา วิเคราะหการเจรจา รวมทั้งจัดต้ังคณะทํางานดานเทคนิค ในสาขาตางๆ                 

มารวมศึกษาวิเคราะหขอดีขอเสีย เสนอแนะทิศทางตางๆ ในบางสวนก็ยินดีรับฟง     

ความเห็นของนักวิชาการ และประชาสังคม ในขณะที่บางหนวยงานไมเปดเผย                      

ใหภาคสวนตางๆ เขามารับทราบและมีสวนรวมแสดงความเห็น หรือบางหนวยงาน

ถูกปราม 

 กพย. ไดติดตามเรื่องน้ีมาอยางใกลชิด เพราะเปนประเด็นหวงใยกัน                

ทั่วโลกวา ผลกระทบของขอตกลงหากมีการยินยอมในประเด็นเปราะบาง จะมี                  

เกิดโอกาสขัดขวางการเขาถึงยา เชนประเด็นทางดานทรัพยสินทางปญญา (มากกวา

ทริปส) การจัดหาโดยภาครัฐ (ใหลดบทบาท) และมาตรการจัดการทางกฏหมายที่

ชายแดน/ดาน (เพ่ิมความเขมงวดการตรวจจับสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา               

ขยายนิยามยาปลอมใหหมายรวมถึงยาชื่อสามัญ) กพย. จึงรวมกับนักวิชาการ และ

ภาคประชาสังคม เสนอขอกังวลใจดังกลาว และขอเสนอแนะ ตอภาครัฐไปแลว และ

หวังวาภาครัฐจะรับความคิดเห็น และเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามารับรู              

และมีสวนรวมในตลอดกระบวนการเจรจาดวย 

 ทัง้น้ี กพย. และภาคเีครือขาย จะเฝาระวัง เพ่ือสะทอนกลับตอภาครัฐ และ

นําขอมูลไปเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือใหประชาสังคมวงกวางไดรับรู สิ่งที่รัฐบาลจะนํา

ประเทศไปสูการเจรจาที่อาจกระทบตอความเปนเอกราชของประเทศไทย  รวมทั้ง

ติดตามอยางตอเนื่อง เพราะกอนการลงนามรับรองขอตกลงอยางเปนทางการตอง                           

นําเอารายละเอียดการเจรจามารับรองในรัฐสภาอีกคร้ัง แตเปนท่ีนาหว่ันใจ                  

เพราะมาตรา 190 แหงรัฐธรรมนูญกําลังจะถูกแกไขโดยรัฐสภา ดังนั้น ติดตาม              

อยางตาไมกระพริบนะคะ ชาวไทยทุกคน 

http://www.bilaterals.org/

http://www.citizen.org/

แนะนําเว็บไซต์  
โดย > กรรณิการ กิจติเวชกุล

http://www.ftawatch.org/
 ถาพดูถงึเร่ืองการตดิตามการเจรจาเอฟทีเอในประเทศไทย กต็องยกใหกลุมศกึษาขอตกลง

เขตการคาเสรีภาคประชาชน ซึ่งจะรวบรวมขาวคราวท่ีปรากฏในส่ือตางๆ บทวิเคราะหจากแวดวง

วิชาการ หนวยราชการ และองคกรพัฒนาเอกชนที่ทําหนาท่ีถังความคิดหลักๆ ในเรื่องเหลาน้ี                 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคลิปวีดีโอการสัมมนาจากเวทีตางๆ แบงตอนนําเสนอเพื่อใหผูสนใจ                   

ไดติดตาม นอกจากนี้ยังมีเฟสบุคไวสื่อสารอัพเดทกับผูสนใจในสังคมออนไลนดวย
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