สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๔

หลัก ๑ / ๔
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี
สถานการณปจจุบัน
๑. ปจ จุบัน ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ประเด็นดา นการค า การลงทุ น และความสัมพันธกับนานา
ประเทศ ในดานตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอประชาชนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนการสูญเสียอาชีพและหนี้สิน
ที่พอกพูนขึ้นของเกษตรกร ความเสี่ย งในการสู ญเสี ยทรัพยากรชี วภาพ ราคายาที่ แพงเกิ นความเหมาะสม
ความไมเทาเทียมกันของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศ มาตรฐานบริการที่ดอยลง ตลอดจน คาครองชีพ
และราคาสินคาบริการที่ถีบตัวสูงขึ้นและมีการผลักภาระใหผูบริโภคมากขึ้น ฯลฯ ประเด็นเหลานี้แมจะดูแตกตาง
หลากหลาย แตก็เชื่อมโยงแนบแนนอยูกับปจจัยภายนอกประเทศอยางยิ่ง หรือกลาวไดวา ความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำสัญญา “เขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอ” ไมใชเรื่องไกลตัวคนไทย หากแตสง
ผลอยางเปนรูปธรรมตอความมั่นคงในชีวิตและ การทำมาหากิน หรือกลาวโดยรวมวาเปนประเด็นสุขภาวะของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม กระบวนการในการเจรจาและการจัดทำความตกลงระหวางประเทศซึ่งเปนนโยบาย
สาธารณะที่สำคัญที่ผานมา ดำเนินไปโดยขาดความโปรงใสและขาดการมีสวนรวมจากประชาชนผูมีสวนไดสวน
เสีย ทั้งนี้อาจสรุปสภาพปญหาสำคัญในการจัดทำสัญญาระหวางประเทศที่ผานมาไดดังนี้
๑.๑ กระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศขาดความโปรงใส
๑.๒ ฝายนิติบัญญัติถูกกันออกจากกระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศ
๑.๓ กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมและคาดการณผลกระทบยังขาดความเปนอิสระ
รวมถึงการศึกษายังขาดความรอบดาน
๑.๔ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถมีสวนรวมในการเจรจาอยางเต็มที่
ผลกระทบจากการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่ผานมา
๒. เกษตรกรเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากผลของการทำขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ
นับตั้งมีการลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีนเปนตนมา ผลกระทบที่สำคัญไดแก
๒.๑ การเปดการคาเสรีตาง ๆ และทำข อ ตกลงการคา เสรี กับ ประเทศจีนทำให เ กิ ดผลกระทบกับ
เกษตรกรที่ป ลู ก ผั กและผลไมเมืองหนาวนับแสนครอบครั ว ตัวอย า งเชนพื้ นที่ ป ลู กกระเที ยมลดลงเกือ บ ๔๐
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนผลจากราคากระเทียมราคาถูกไหลทะลักเขามาแทนที่จนเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมตองสูญเสีย
อาชีพและถูกบีบใหเปลีย่ นไปปลูกพืชชนิดอืน่ หรือตองไปประกอบอาชีพอยางอื่นแทน เชนเดียวกับเกษตรกรที่ปลูก
ผักและผลไมเมืองหนาวทั้งที่อยูภายใตโครงการหลวง และเกษตรกรนอกโครงการซึ่งไมสามารถสูราคาผลผลิตที่
มีราคาต่ำมากจากประเทศจีนได ผลกระทบดังกลาวยังสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผลผลิตอื่น เชน ผลไมเมือง
รอนดวย เพราะความตองการและกำลังซื้อผลไมคอนขางคงที่ เมื่อผลไมราคาถูกเขามาแทนที่ความตองการซื้อ
ผลไมเมืองรอนก็ลดลงตามไปดวย

๔๒
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๒.๒ การลงนามขอตกลงการคาเสรี กับ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด สรางผลกระทบใหกับ
เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อนับลานครอบครัวในอนาคต เนื่องจากการลดภาษีจาก ๓๕-๔๐ เปอรเซ็นต
ภายในระยะเวลา ๑๕-๒๐ ป จะทำใหผลิตภัณฑนมและเนื้อจากทั้งสองประเทศซึ่งมีราคาถูกกวามาก ทะลักเขา
มายังประเทศไทยตอไป และยากที่เกษตรกรไทยจะสามารถแขงขันกับประเทศทั้งสองได ดังเปนที่ทราบกันโดย
ทั่วไปวาแมแตประเทศที่มีเทคโนโลยีและสภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวยใกลเคียงกัน เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป
หรือแมแตประเทศจีนก็ไมยินยอมที่จะลดกำแพงภาษีของตนใหกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นแลวคือเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในไทยประมาณหนึ่งในสามไดเลิกอาชีพนี้แลวทั้งๆที่เพิ่งลงนามไดเพียงไมนาน
๒.๓ การเจรจาขอตกลงเขตการคา เสรีกั บ ประเทศสหรัฐ อเมริกาซึ่ งหยุ ดชะงักไปในป ๒๕๕๐ นั้น
เปนที่ประจักษชัดวาสหรัฐอเมริกาตองการใหประเทศไทยยอมรับกฎหมายที่อนุญาตใหบรรษัทขามชาติจดสิทธิ
บัตรในสิ่งมีชีวิต เปดชองใหบรรษัทขามชาติเขามาครอบครองทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งใหสิทธิแกบริษัทเมล็ด
พันธุผูกขาดเรื่องพันธุพืช และรวมถึงการกดดันใหรัฐบาลไทยอนุญาตใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอ การผลักดันดังกลาว
ของสหรัฐเปนการบีบบังคับใหประเทศไทยตองแกไขกฎหมายภายในหลายฉบับ เชน กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย
คุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนตน หากรัฐบาลไทยในอนาคตลงนามขอตกลงเขต
การค า เสรี ภ ายใต ก ารยอมรั บ เงื่ อ นไขดั ง กล า วจะเป ด โอกาสให ต า งชาติ เข า ผู ก ขาดเมล็ ด พั น ธุ แ ละทรั พ ยากร
ชีวภาพของประเทศ เกษตรกรตองจายคาเมล็ดพันธุแพงขึ้นตั้งแต ๓๐ เปอรเซ็นต จนถึง ๔,๐๐๐ เปอรเซ็นต
๓. การคาเสรีจะสงผลกระทบใหเกษตรกรไทยตองสูญเสียอาชีพ จากการประมาณการของแผนงานฐาน
ทรัพยากรอาหาร และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) คาดวาจำนวนเกษตรกรจะลดลงเหลือเพียงไมเกิน
๒๐ เปอร เซ็ น ต ภายในสองทศวรรษหน า ซึ่ งหมายถึงว า มี จ ำนวนเกษตรกรที่ ตอ งกลายเปนแรงงาน ออกไป
ประกอบอาชี พอื่ น และต องว างงานรวมกั นมากกว า ๑๐ ล า นคน ทั้ งนี้ ไ ม นับ ป ญหาเกี่ยวกับ ความมั่ นคงทาง
อาหารและอธิปไตยทางอาหาร เชน กลุมทุนขนาดใหญและตางชาติที่เขามาครอบครองที่ดิน ทรัพยากรชีวภาพ
และเขามาประกอบธุรกิจการเกษตรในระดับตาง ๆ แทนที่เกษตรกรรายยอย โดยอาศัยการเปดเสรีดานการลงทุน
และขอตกลงทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ
๔. การจัดทำความตกลงการคาระหวางประเทศ เชน ความตกลงทางเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุน (JTEPA) ซึ่ง
สงเสริมการเปดเสรีการบริการสาธารณสุข รวมทัง้ นโยบายการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการบริการสาธารณสุข
แหงเอเชีย คาดวาจะสงผลใหชาวตางประเทศมาใชบริการสาธารณสุขจำนวนถึงสองลานคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีอัตราเพิ่มเกินกวารอยละ ๑๐ ตอป ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายบุคคลากรสาธารณสุขจากภาครัฐใน
ชนบทไปสูภาคเอกชนในเขตเมืองมากขึ้น ขณะที่ความตองการบริการสาธารณสุขในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเชนกัน เปนเหตุใหเกิดความตึงเครียดในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เนื่องจาก
ปญหาความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย สงผลตอความไมเทาเทียมในระบบบริการสุขภาพ และคุณภาพ
ของการบริการ
๕. ในการทำขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ไดมีขอเรียกรองในประเด็นทรัพยสินทางปญญา
ที่เรียกวา TRIPS Plus ที่สงผลใหขยายการผูกขาดสิทธิบัตรยาจาก ๒๐ ป เปน ๒๕ ป ซึ่งจะกอใหเกิดผล
กระทบตอเรื่องยาและสาธารณสุข โดยเปนการสรางขอจำกัดและอุปสรรคตอการวิจัยและพัฒนา ลดศักยภาพ
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๔๓

ในการแขงขันของบริษัทยาภายในประเทศ ทำใหปญหาการผูกขาดตลาดยารุนแรงขึ้น๑ เมื่อบริษัทยาในประเทศ
ไมสามารถพัฒนาตัวเอง ก็จะไมสามารถผลิตยาชื่อสามัญขึ้นมาแขงขันได ทำใหยามีราคาแพงขึ้น โอกาสที่ผูปวย
จะไดใชยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกวายาตนตำรับก็นอยลง ในกรณีผูติดเชื้อ HIV/ ผูปวยเอดส ที่จำเปนตองกินยา
ตานไวรัสตลอดชีวิตนั้น พบวายาตานไวรัสหลายตัวติดสิทธิบัตร หากมีการขยายอายุสิทธิบัตร ก็จะสงผลใหผูติด
เชื้อหมดโอกาสไดรับยา นอกจากนี้ ยารักษาโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน มะเร็ง ไต ฯลฯ ก็จะมีราคาแพงขึ้นดวย และ
หมดโอกาสที่จะเขาไปอยูในชุดสิทธิประโยชน ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา นอกเหนือจากผลกระทบ
ทางตรงที่จะเกิดขึ้นในกรณียาแพง แลวขอเรียกรอง TRIPS Plus จะสงผลตอความสามารถของรัฐในการกำหนด
นโยบายหรือมาตรการดานการบริการสาธารณสุข เชน มาตรการบังคับใชสิทธิก็ไมอาจกระทำได
ระบบกฏหมายที่จะสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน
๖. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญมาหลายครั้ง แตไมปรากฏวามีรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยฉบับใดกำหนดถึงเรื่องกระบวนการทำหนังสือสัญญาไวอยางชัดเจน อันนำไปสูปญหาในทางปฏิบัติ
อยางมากและตอเนื่องตลอดมา เนื่องจากเกิดความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในการ
ทำหนังสือสัญญา โดยเฉพาะปญหาในการตีความวาสนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาประเภทที่ตองไดรับความเห็น
ชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญาและเรื่องกระบวนการทำสนธิสัญญา ซึ่ง
ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เปนเรื่องที่ตองเรงดำเนินการแกไขอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อใหทันกับสภาพการณปจจุบัน
ที่ประเทศไทยตองทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศทัง้ ในลักษณะพหุภาคี และ ทวิภาคีกับประเทศอืน่ ในดานตาง ๆ
ที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการคา การลงทุนหรือการเงิน
ระหวางประเทศ
๗. ความพยายามในการแกไขปญหาเหลานีไ้ ดสะทอนออกมาในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งระบุไว ชัด เจนว า “... หนั งสื อสั ญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อ เขตพื้ นที่ นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัย
สำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว ...”
๘. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ตองการกำหนดใหกระบวนการเจรจามี
ธรรมาภิบาล โดยใหหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญ เชน ขอตกลงการคาเสรี ตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา
รางหนังสือสัญญาตองเปดเผยใหประชาชนรับทราบและตองเปดใหประชาชนเขามีการสวนรวมอยางแทจริง
รวมถึงการที่รัฐบาลจะตอ งกำหนดมาตรการการรองรั บ เยี ยวยาผลกระทบที่ชัดเจน แต รัฐ ธรรมนู ญสามารถ
บั ญ ญัติ ได เพี ยงหล ักการและเนื้ อหาบางสวนเทา นั้ น ส วนรายละเอียดทั้ งหมดที่ จ ะสงผลใหเจตนารมณเ ปน
จริง ในทางปฏิ บั ติ ไ ด จ ะขึ้ น อยู กั บ กฎหมายระดั บ รองลงมาที่ จ ะออกมาบั ง คั บ ใช ดั ง นั้ น กฎหมายที่วานี้จึงมี
ซึ่งไมอาจใช หลักเกณฑผูมีอำนาจเหนือตลาดตาม พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาชวยรักษาสมดุลในผล
ประโยชนของเจาของสิทธิบัตรกับผูบริโภค ดวยการยุติพฤติกรรมการจำกัดการแขงขันได หากผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปนทั้งผูผลิต
และผูจัดจำหนายยานั้นแตเพียงผูเดียว จะทำใหมีอำนาจในการควบคุมตลาดอยางมาก
๑
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ความสำคัญอยางยิ่งยวด จนกลาวไดวารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ จะมีความหมายมากนอยเพียงไรคงจะขึ้นอยูกับ
วากฎหมายนี้จะมีเนื้อหาอยางไรนั้นเอง
๙. เพื่ออำนวยให ทั้ ง ภาครั ฐ และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก ฝ า ยสามารถมี ก ระบวนการที่ ชั ดเจนมีความ
โปรงใส ที่จะรวมกันคิด หาจุดยืนรวม อันจะนำไปสูทาทีของประเทศไทยในการเจรจา และการไดมาซึ่งความ
ตกลงระหวางประเทศที่เสริมสรางความเสมอภาคทางสังคม เสริมสรางสุขภาวะของสังคม และความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทย จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองมี “พระราชบัญญัติการจัดทำความตกลงหรือหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ” ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดยกราง พรบ. จัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ โดยใน
เบื้ องต นคณะรั ฐมนตรี เห็ น ชอบในหลั กการและจั ดสงใหส ำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาพิ จ ารณาปรับปรุง
แกไขแลวเสร็จ สงกลับให ครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่
ผานมา และนำเสนอตอรัฐสภา โดยอยูระหวางการรอบรรจุวาระเขาพิจารณาในรัฐสภา
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๔
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