
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๒

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี 
 

สถานการณปจจุบัน  
 ๑. ปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตน ประเด็นดานการคา การลงทุน และความสัมพันธกับนานา

ประเทศ ในดานตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอประชาชนไทยมากข้ึนเรื่อยๆ ไมวาจะเปนการสูญเสียอาชีพและหนี้สิน

ที่พอกพูนขึ้นของเกษตรกร ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ราคายาท่ีแพงเกินความเหมาะสม 

ความไมเทาเทียมกันของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศ มาตรฐานบริการที่ดอยลง ตลอดจน คาครองชีพ

และราคาสินคาบริการที่ถีบตัวสูงขึ้นและมีการผลักภาระใหผูบริโภคมากข้ึน ฯลฯ ประเด็นเหลานี้แมจะดูแตกตาง

หลากหลาย แตก็เช่ือมโยงแนบแนนอยูกับปจจัยภายนอกประเทศอยางยิ่ง หรือกลาวไดวา ความตกลงระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการทำสัญญา “เขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอ” ไมใชเรื่องไกลตัวคนไทย หากแตสง

ผลอยางเปนรูปธรรมตอความมั่นคงในชีวิตและ การทำมาหากิน หรือกลาวโดยรวมวาเปนประเด็นสุขภาวะของ

ประชาชนและสังคมโดยรวม กระบวนการในการเจรจาและการจัดทำความตกลงระหวางประเทศซึ่งเปนนโยบาย

สาธารณะท่ีสำคัญที่ผานมา ดำเนินไปโดยขาดความโปรงใสและขาดการมีสวนรวมจากประชาชนผูมีสวนไดสวน

เสีย  ทั้งนี้อาจสรุปสภาพปญหาสำคัญในการจัดทำสัญญาระหวางประเทศท่ีผานมาไดดังนี้ 

     ๑.๑ กระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศขาดความโปรงใส 

     ๑.๒ ฝายนิติบัญญัติถูกกันออกจากกระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศ 

     ๑.๓ กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมและคาดการณผลกระทบยังขาดความเปนอิสระ 

รวมถึงการศึกษายังขาดความรอบดาน 

     ๑.๔ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนโดยท่ัวไปไมสามารถมีสวนรวมในการเจรจาอยางเต็มที่ 

ผลกระทบจากการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่ผานมา 

 ๒. เกษตรกรเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากผลของการทำขอตกลงการคาเสรกีับประเทศตาง ๆ 

นับตั้งมีการลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีนเปนตนมา ผลกระทบท่ีสำคัญไดแก 

     ๒.๑ การเปดการคาเสรีตาง ๆ และทำขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีนทำใหเกิดผลกระทบกับ

เกษตรกรที่ปลูกผักและผลไมเมืองหนาวนับแสนครอบครัว ตัวอยางเชนพื้นที่ปลูกกระเทียมลดลงเกือบ ๔๐ 

เปอรเซ็นต ซึ่งเปนผลจากราคากระเทียมราคาถูกไหลทะลักเขามาแทนท่ีจนเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมตองสูญเสีย

อาชีพและถูกบบีใหเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่หรอืตองไปประกอบอาชีพอยางอื่นแทน เชนเดียวกับเกษตรกรท่ีปลูก

ผักและผลไมเมืองหนาวทั้งที่อยูภายใตโครงการหลวง และเกษตรกรนอกโครงการซ่ึงไมสามารถสูราคาผลผลิตที่

มีราคาต่ำมากจากประเทศจีนได ผลกระทบดังกลาวยังสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผลผลิตอื่น เชน ผลไมเมือง

รอนดวย เพราะความตองการและกำลังซื้อผลไมคอนขางคงที่ เมื่อผลไมราคาถูกเขามาแทนท่ีความตองการซ้ือ

ผลไมเมืองรอนก็ลดลงตามไปดวย 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ 

หลัก ๑ / ๔ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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     ๒.๒ การลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด สรางผลกระทบใหกับ

เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมและโคเนื้อนับลานครอบครัวในอนาคต เน่ืองจากการลดภาษีจาก ๓๕-๔๐ เปอรเซ็นต

ภายในระยะเวลา ๑๕-๒๐ ป จะทำใหผลิตภัณฑนมและเนื้อจากทั้งสองประเทศซ่ึงมีราคาถูกกวามาก ทะลักเขา

มายังประเทศไทยตอไป และยากท่ีเกษตรกรไทยจะสามารถแขงขันกับประเทศท้ังสองได ดังเปนที่ทราบกันโดย

ทั่วไปวาแมแตประเทศที่มีเทคโนโลยีและสภาพส่ิงแวดลอมที่เอื้ออำนวยใกลเคียงกัน เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

หรือแมแตประเทศจีนก็ไมยินยอมที่จะลดกำแพงภาษีของตนใหกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นแลวคือเกษตรกรที่เล้ียงโคนมในไทยประมาณหน่ึงในสามไดเลิกอาชีพนี้แลวทั้งๆที่เพิ่งลงนามไดเพียงไมนาน 

    ๒.๓ การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหยุดชะงักไปในป ๒๕๕๐ นั้น 

เปนที่ประจักษชัดวาสหรัฐอเมริกาตองการใหประเทศไทยยอมรับกฎหมายที่อนุญาตใหบรรษัทขามชาติจดสิทธิ

บัตรในส่ิงมีชีวิต เปดชองใหบรรษัทขามชาติเขามาครอบครองทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งใหสิทธิแกบริษัทเมล็ด

พันธุผูกขาดเรื่องพันธุพืช และรวมถึงการกดดันใหรัฐบาลไทยอนุญาตใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอ การผลักดันดังกลาว

ของสหรัฐเปนการบีบบังคับใหประเทศไทยตองแกไขกฎหมายภายในหลายฉบับ เชน กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย

คุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร เปนตน หากรัฐบาลไทยในอนาคตลงนามขอตกลงเขต

การคาเสรีภายใตการยอมรับเงื่อนไขดังกลาวจะเปดโอกาสใหตางชาติเขาผูกขาดเมล็ดพันธุและทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศ เกษตรกรตองจายคาเมล็ดพันธุแพงขึ้นตั้งแต ๓๐ เปอรเซ็นต จนถึง ๔,๐๐๐ เปอรเซ็นต 

 ๓. การคาเสรีจะสงผลกระทบใหเกษตรกรไทยตองสูญเสียอาชีพ จากการประมาณการของแผนงานฐาน

ทรัพยากรอาหาร และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) คาดวาจำนวนเกษตรกรจะลดลงเหลือเพียงไมเกิน 

๒๐ เปอรเซ็นตภายในสองทศวรรษหนา ซึ่งหมายถึงวามีจำนวนเกษตรกรที่ตองกลายเปนแรงงาน ออกไป

ประกอบอาชีพอื่น และตองวางงานรวมกันมากกวา ๑๐ ลานคน ทั้งนี้ไมนับปญหาเก่ียวกับความม่ันคงทาง

อาหารและอธิปไตยทางอาหาร เชน กลุมทุนขนาดใหญและตางชาติที่เขามาครอบครองท่ีดิน ทรัพยากรชีวภาพ 

และเขามาประกอบธุรกิจการเกษตรในระดับตาง ๆ แทนท่ีเกษตรกรรายยอย โดยอาศัยการเปดเสรีดานการลงทุน 

และขอตกลงทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ 

 ๔. การจัดทำความตกลงการคาระหวางประเทศ เชน ความตกลงทางเศรษฐกิจไทย- ญ่ีปุน (JTEPA) ซึ่ง

สงเสริมการเปดเสรกีารบรกิารสาธารณสุข รวมทัง้นโยบายการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการบรกิารสาธารณสุข

แหงเอเชีย คาดวาจะสงผลใหชาวตางประเทศมาใชบริการสาธารณสุขจำนวนถึงสองลานคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยมีอัตราเพ่ิมเกินกวารอยละ ๑๐ ตอป ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายบุคคลากรสาธารณสุขจากภาครัฐใน

ชนบทไปสูภาคเอกชนในเขตเมืองมากขึ้น ขณะที่ความตองการบริการสาธารณสุขในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากระบบ

หลักประกันสขุภาพแหงชาตเิชนกนั เปนเหตใุหเกดิความตงึเครียดในระบบหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ เนื่องจาก

ปญหาความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย สงผลตอความไมเทาเทียมในระบบบริการสุขภาพ และคุณภาพ

ของการบริการ   

 ๕. ในการทำขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ไดมีขอเรียกรองในประเด็นทรัพยสินทางปญญา 

ที่เรียกวา TRIPS Plus ท่ีสงผลใหขยายการผูกขาดสิทธิบัตรยาจาก ๒๐ ป เปน ๒๕ ป  ซึ่งจะกอใหเกิดผล

กระทบตอเรื่องยาและสาธารณสุข โดยเปนการสรางขอจำกัดและอุปสรรคตอการวิจัยและพัฒนา ลดศักยภาพ
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ในการแขงขันของบริษัทยาภายในประเทศ ทำใหปญหาการผูกขาดตลาดยารุนแรงขึ้น๑  เม่ือบริษัทยาในประเทศ

ไมสามารถพัฒนาตัวเอง ก็จะไมสามารถผลิตยาชื่อสามัญขึ้นมาแขงขันได ทำใหยามีราคาแพงขึ้น โอกาสที่ผูปวย

จะไดใชยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกวายาตนตำรับก็นอยลง ในกรณีผูติดเชื้อ HIV/ ผูปวยเอดส ที่จำเปนตองกินยา

ตานไวรัสตลอดชีวิตนั้น พบวายาตานไวรัสหลายตัวติดสิทธิบัตร หากมีการขยายอายุสิทธิบัตร ก็จะสงผลใหผูติด

เชื้อหมดโอกาสไดรับยา นอกจากน้ี ยารักษาโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน มะเร็ง ไต ฯลฯ ก็จะมีราคาแพงขึ้นดวย และ

หมดโอกาสท่ีจะเขาไปอยูในชุดสิทธิประโยชน ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  นอกเหนือจากผลกระทบ

ทางตรงที่จะเกิดขึ้นในกรณียาแพง แลวขอเรียกรอง TRIPS Plus จะสงผลตอความสามารถของรัฐในการกำหนด

นโยบายหรือมาตรการดานการบริการสาธารณสุข เชน มาตรการบังคับใชสิทธิก็ไมอาจกระทำได   

 
ระบบกฏหมายท่ีจะสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 
 ๖. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญมาหลายคร้ัง แตไมปรากฏวามีรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทยฉบับใดกำหนดถึงเรื่องกระบวนการทำหนังสือสัญญาไวอยางชัดเจน อันนำไปสูปญหาในทางปฏิบัติ

อยางมากและตอเนื่องตลอดมา เน่ืองจากเกดิความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในการ

ทำหนังสือสัญญา โดยเฉพาะปญหาในการตีความวาสนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาประเภทท่ีตองไดรับความเห็น

ชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญาและเรื่องกระบวนการทำสนธิสัญญา ซึ่ง

ปญหาที่เกิดข้ึนนี้เปนเรื่องที่ตองเรงดำเนินการแกไขอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อใหทันกับสภาพการณปจจุบัน

ที่ประเทศไทยตองทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศทัง้ในลักษณะพหุภาคี และ ทวิภาคีกับประเทศอืน่ในดานตาง ๆ 

ที่เพิ่มจำนวนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการคา การลงทุนหรือการเงิน

ระหวางประเทศ 

 ๗. ความพยายามในการแกไขปญหาเหลานีไ้ดสะทอนออกมาในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐   

ซึ่งระบุไวชัดเจนวา “... หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือจะตอง

ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัย

สำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว ...”  

 ๘. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ตองการกำหนดใหกระบวนการเจรจามี

ธรรมาภิบาล โดยใหหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญ เชน ขอตกลงการคาเสรี ตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา 

รางหนังสือสัญญาตองเปดเผยใหประชาชนรับทราบและตองเปดใหประชาชนเขามีการสวนรวมอยางแทจริง 

รวมถึงการที่รัฐบาลจะตองกำหนดมาตรการการรองรับเยียวยาผลกระทบที่ชัดเจน แตรัฐธรรมนูญสามารถ

บัญญัติไดเพียงหล ักการและเนื้อหาบางสวนเทานั้น สวนรายละเอียดทั้งหมดที่จะสงผลใหเจตนารมณเปน

จริงในทางปฏิบัติไดจะขึ้นอยูกับกฎหมายระดับรองลงมาท่ีจะออกมาบังคับใช ดังนั้น กฎหมายที่วานี้จึงมี

๑ ซึ่งไมอาจใช หลักเกณฑผูมีอำนาจเหนือตลาดตาม พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาชวยรักษาสมดุลในผล

ประโยชนของเจาของสิทธิบัตรกับผูบริโภค ดวยการยุติพฤติกรรมการจำกัดการแขงขันได หากผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปนทั้งผูผลิต

และผูจัดจำหนายยาน้ันแตเพียงผูเดียว จะทำใหมีอำนาจในการควบคุมตลาดอยางมาก 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕

ความสำคัญอยางย่ิงยวด จนกลาวไดวารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ จะมีความหมายมากนอยเพียงไรคงจะข้ึนอยูกับ

วากฎหมายน้ีจะมีเนื้อหาอยางไรนั้นเอง 

 ๙. เพื่ออำนวยใหทั้งภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายสามารถมีกระบวนการท่ีชัดเจนมีความ

โปรงใส ที่จะรวมกันคิด หาจุดยืนรวม อันจะนำไปสูทาทีของประเทศไทยในการเจรจา และการไดมาซึ่งความ

ตกลงระหวางประเทศท่ีเสริมสรางความเสมอภาคทางสังคม เสริมสรางสุขภาวะของสังคม และความย่ังยืนของ

เศรษฐกิจไทย จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองมี “พระราชบัญญัติการจัดทำความตกลงหรือหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศ”  ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดยกราง พรบ. จัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ  โดยใน

เบ้ืองตนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุง

แกไขแลวเสร็จ สงกลับให ครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่

ผานมา และนำเสนอตอรัฐสภา โดยอยูระหวางการรอบรรจุวาระเขาพิจารณาในรัฐสภา 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๔ 

 

 


