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 องคก์รเครือข่ายประเทศโลกที� 3 (Third World Network-TWN) เป็นสถาบนัวจิยัดา้นการ
พฒันาระหวา่งประเทศ ก่อตั<งเมื�อปี 2527 มีสาํนกังานอยูที่�ประเทศมาเลเซีย โดยใหค้วามสนใจใน
ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจโลก พร้อมทั<งประเด็นสิ�งแวดลอ้มและสาธารณสุข หนึ�งในประเด็น
ที�เรากาํลงัทวคีวามวิตกกงัวลมากขึ<นคือการเจรจาคา้เสรี หรือ เอฟทีเอ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งระหวา่ง
ประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา 
 

เราเขา้ใจวา่ ขณะนี<ประเทศไทยกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาร่างกรอบเจรจาความตกลง
การคา้เสรีที�จะมีกบัสหภาพยุโรป เรามีขอ้ห่วงกงัวลหลายประการถึงผลกระทบทางลบที�จะเกิด
ขึ<นกบัการพฒันาและสังคม ทั<งนี<มาจากการวเิคราะห์อยา่งรอบคอบถึงประสบการณ์ของประเทศ
กาํลงัพฒันาต่างๆที�ไดจ้ดัทาํเอฟทีเอกบัสหภาพยุโรปแลว้ 

 
ดงันั<น เราจึงขอเตือน ฯพณฯดว้ยความเคารพ วา่อยา่ยอมรับเงื�อนไขใดๆ ที�เกินไปกวา่ความ

ตกลงดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เกี�ยวกบัการคา้ หรือความตกลงทริปส์ ในองคก์ารการคา้โลก และ
เรายงัขอเรียกร้องให ้ฯพณฯปฏิเสธที�จะยอมรับกลไกระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐและเอกชน 
(Investor-State Dispute Settlement -ISDS) ซึ� งรวมอยูใ่นบทการคุม้ครองการลงทุนของความตกลง
ทวภิาคี ดงัมีเหตุผลในต่อไปนี<  
 
1. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที�เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ (ทริปส์พลสั) 

การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เกินไปกวา่ความตกลงทริปส์ (ทริปส์พลสั) จะเพิ�ม
ค่าใชจ่้ายในปัจจยัการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั<งดา้นการศึกษาอีกทั<งยงัทาํให้
เทคโนโลยทีี�ดีต่อสิ�งแวดลอ้มมีราคาแพง อยา่งไรก็ตามในจดหมายนี<  เราจะขอเนน้ที�ผลกระทบต่อ
ราคายา 

 
 เมื�อไม่นานมานี<  รัฐบาลไทยไดป้ระกาศใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรกบัยา 3 กลุ่มซึ� งสามารถ
ประหยดังบประมาณแผน่ดินไปไดถึ้งปีละ 24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ1 ธนาคารโลกเคยประมาณการไว้
วา่ หากไทยประกาศบงัคบัใชสิ้ทธิจะทาํใหส้ามารถลดราคา ยาตา้นไวรัสเอชไอว ีสูตรสํารองที�ใชใ้น
การรักษาผูติ้ดเชื<อเอชไอวไีดม้ากถึงร้อยละ 90 และรัฐบาลไทยจะสามารถลดภาระงบประมาณ
แผน่ดินไดม้ากถึง 3,200 ลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 25682 อยา่งไรก็ตาม เนื<อหาที�สหภาพยโุรปได้
                                                 
1 http://www.bangkokpost.net/breaking_news/breakingnews.php?id=116803  
2 p169, ‘The Economics of Effective AIDS Treatment’, Conference Edition, World Bank, Washiton, 
2006 



เคยเสนอใหป้ระเทศในกลุ่มอาเซียนตอ้งปฏิบติัตาม (ซึ� งมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากที�จะเสนอใหก้บั
ประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตาม) โดยเฉพาะการผกูขาดขอ้มูลทางยา (Data Exclusivity) จะกีดขวาง
ประสิทธิภาพของการประกาศบงัคบัใชสิ้ทธิได ้
 
 ขอ้เรียกร้องที�เกินไปกวา่ความตกลงทริปส์ หรือทริปส์พลสันี<  จะส่งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อระบบสาธารณสุขไทย และความสามารถในการดูแลใหป้ระชากรไทยเขา้ถึงยาในราคาที�
เหมาะสม ส่งผลทาํใหย้าราคาแพงขึ<น และแพงยาวนานขึ<น ซึ� งเนื<อหาเหล่านี<ตั<งอยูบ่นขอ้เรียกร้องวา่
ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาที�สหภาพยโุรปเคยยื�นในการเจรจาเอฟทีเอ อาเซียน-สหภาพยโุรป3 ซึ� งจะ
ส่งผลกระทบดงันี<   

• สหภาพยโุรปตอ้งการขยายการคุม้ครองสิทธิบตัรใหม้ากไปกวา่ 20 ปีที�คุม้ครองอยูต่าม
ขอ้ตกลงในองคก์ารการคา้โลก เป็น 25 ปี โดยพยายามกีดกนัผูผ้ลิตยาชื�อสามญั ซึ� งเป็น
คู่แข่งสาํคญัของบริษทัยาตน้แบบไม่ใหเ้ขา้สู่ตลาดยาวนานออกไปอีก ยาตน้แบบนั<นมีราคา
แพงกวา่ยาชื�อสามญัมาก ตวัอยา่งเช่น ยาตา้นไวรัสเอชไอวตีน้แบบมีราคา 15,000 เหรียญ
สหรัฐต่อคนต่อปี แต่ราคายาชื�อสามญัเพียงแค่ 67 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั<น4 ดงันั<น
อายสิุทธิบตัรที�ยาวออกไป จึงหมายถึงการที�ประเทศไทยตอ้งจ่ายค่ายาสิทธิบตัรแพงขึ<น 
ยาวนานยิ�งขึ<น 

• การผกูขาดขอ้มูลทางยา (Data Exclusivity-DE) การผกูขาดขอ้มูลทางยาจะกีดขวางไม่ให้
เขา้ถึงขอ้มูลการทดลองดา้นความปลอดภยั และประสิทธิผลของยาที�มีมาตลอดหลายปี เพื�อ
ป้องกนัไม่ใหผู้ผ้ลิตยาชื�อสามญัใชข้อ้มูลดงักล่าวในการขอขึ<นทะเบียนยานานสูงสุดอาจถึง 
11 ปีทั<งๆที�ยาเหล่านั<นไม่มีสิทธิบตัรแลว้ นี�จะเป็นการผกูขาดชนิดใหม่นอกเหนือจาก
สิทธิบตัร และยงักีดขวางการประกาศใชสิ้ทธิในช่วงเวลาของการผูข้าดขอ้มูลยา 

• มาตรการชายแดน (Border Measure) มีแนวโนม้สูงที�สหภาพยโุรปจะสั�งใหป้ระเทศคู่เจรจา
เอฟทีเอ จบัยดึยาชื�อสามญัที�นาํเขา้ ส่งออก หรืออยูร่ะหวา่งการขนส่ง ดว้ยขอ้หาวา่ตอ้ง
สงสัยละเมิดสิทธิบตัร มาตรการดงักล่าว ทาํใหก้ารขนส่งยาชื�อสามญัถูกกฎหมายถูกจบัยดึ 
ทาํลาย หรือถูกส่งกลบัประเทศตน้ทาง (เกิดขึ<นจริงหลายครั< งแลว้) ทาํใหย้ารักษาโรคที�
ถูกตอ้งตามกฎหมายดงักล่าวไปไม่ถึงประเทศปลายทาง 

 

                                                 
3 http://www.bilaterals.org/spip.php?article14281 
4http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2011/MSF_Access_Report_13th_edition.p
df and http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=63C0C1F1-E018-0C72-
093AB3D906C4C469&component=toolkit.article&method=full_html 



 หลายครั< งที�สภายโุรปไดอ้อกมติซึ� งไดรั้บการสนบัสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ
คดัคา้นการบงัคบั ทริปส์พลสั ที�ส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงยาใน เอฟทีเอ ที�สหภาพยโุรปไปเจรจา
กบัประเทศต่างๆ  
เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2550 สภายโุรปไดอ้อกขอ้มติ5 มีความวา่ 
“เชื�อมั�นวา่ นโยบายของสหภาพยโุรปควรมีจุดประสงคเ์พื�อเพิ�มผลิตภณัฑย์าในประเทสกาํลงัพฒันา
ดว้ยราคาที�เหมาะสมใหไ้ดม้ากที�สุด; 
 
“8. ขอใหค้ณะกรรมาธิการยุโรปสนบันุนประเทศกาํลงัพฒันาใชม้าตรการยดืหยุน่ในความตก
ลงทริปส์และยอมรับปฏิญญาโดฮาเพื�อใหป้ระเทศเหล่านั<นสามารถจดัหายาจาํเป็นในราคาที�
เหมาะสมภายใตโ้ครงการสาธารณสุของประเทศได ้
 
9.ใหก้าํลงัใจประเทศกาํลงัพฒันาใชทุ้กวถีิทางที�มีภายใตค้วามตกลงทริปส์ เช่น มาตรการบงัคบัใช้
สิทธิ และกลไกที�มีอยูใ่น ขอ้บทที� 30 ของความตกลง 
 
“11.เรียกร้องใหค้ณะกรรมาธิการยโุรปปฏิบติัตามปฏิญญาโดฮาและจาํกดับทบาทของ
คณะกรรมาธิการ พร้อมทั<งไม่ใหไ้ปเจรจาเนื<อหาที�เกินไปกวา่ทริปส์อนัจะส่งผลกระทบต่อ
สาธารณสุขและการเขา้ถึงยา อาทิ การผกูขาดขอ้มูลทางยา, การขยายอายสิุทธิบตัร, และการจาํกดั
เหตุผลในการใชม้าตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ ในความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจกบัประเทศในทวปี
แอฟริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน รวมทั<งความตกลงระดบัทวภิาคีและระดบัภูมิภาคกบัประเทศกาํลงั
พฒันาต่างๆ;” 
 
 ปี 2551 สภายโุรปไดอ้อกขอ้มติอีกครั< งเกี�ยวกบั เอฟทีเอ อาเซียน-สหภาพยโุรป ที�ระบุ
วา่ “รับรู้วา่ความตกลงนี< จะสร้างกลไกดา้นกฎหมาย และอุปสรรคในทางปฏิบติัต่อการใชม้าตรการ
ยดืหยุน่ในปฏิญญาโดฮา วา่ดว้ยทริปส์และการเขา้ถึงยา  จึงขอใหค้ณะกรรมาธิการซึ� งรับผดิชอบ
การเจรจาเคารพขอ้มติ เมื�อวนัที� 12 ก.ค.2550 ในหวัขอ้; ..ย ํ<าเตือนคาํมั�นสัญญาของสหภาพยโุรปที�
สนบัสนุนปฏิญญาโดฮาและการใชม้าตรการยดืหยุน่เพื�อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข และการ
เขา้ถึงยาในประเทศกาํลงัพฒันา ดงันั<นเรียกร้องใหค้ณะกรรมาธิการไม่กระทาํการใดๆที�จะบ่อน
ทาํลายความพยายามของประเทศไทยในการรับรองใหป้ระชาชนในประเทศเขา้ถึงยาถว้นหนา้”6 
 

                                                 
5 P6_TA(2007)0353 
6 P6_TA(2008)0195 



 นอกจากนี<  องคก์รภายใตส้หประชาชาติเคยไดแ้สดงความกงัวลต่อขอ้เรียกร้อง 
ทริปส์พลสั โดยผูแ้ทนพิเศษแห่งสหประชาชาติในสิทธิดา้นสุขภาพ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ประเทศ
กาํลงัพฒันาไม่ควรยอมรับมาตรการที�เกินไปกวา่ความตกลงทริปส์ (ทริปส์พลสั) ในกฎหมาย
ภายในประเทศ และประเทศพฒันาแลว้ไม่ควรสนบัสนุนใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาตอ้งรับทริปส์พลสั
ในการเจรจาเอฟทีเอ7 
 
 แมจ้ะมีหน่วยงานต่างๆใหข้อ้เสนอแนะดา้นบนเอาไว ้แต่คณะกรรมาธิการยโุรปก็ยงัคง
ยนืยนัที�จะเรียกร้องใหไ้ทยตอ้งยอมรับทริปส์พลสั ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงยาจาํเป็นใน
ราคาที�เหมาะสมของไทย ดว้ยความเคารพ เราขอเตือนฯพณฯ วา่อยา่ไปตกลงเนื<อหาที�เป็น 
ทริปส์พลสัในเอฟทีเอกบัสหภาพยโุรป 
 
2.บทว่าด้วยการลงทุน 

 บทวา่ดว้ยการลงทุนในเอฟทีเอกบัสหภาพยโุรปมีแนวโนม้ที�เป็นปัญหา โดยเฉพาะ
กลไกระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐและเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ซึ� งกาํลงั
เป็นประเด็นถกเถียงอยา่งมากในขณะนี<   กลไก ISDS เปิดโอกาสใหน้กัลงทุนต่างชาติฟ้องร้อง
รัฐบาลอยา่งไม่จาํกดัวงเงินค่าเสียหาย และขอบเขตผลประโยชน์ผา่นระบบอนุญาโตตุลาการ
ระหวา่งประเทศสาํหรับการออกกฎหมาย แกก้ฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนงานต่างๆ รวมไป
ถึงเรื�องสาธารณสุข, กฎเกณฑด์า้นสิ�งแวดลอ้ม และแต่นกัลงทุนจะเห็นวา่กฎเกณฑ์เหล่านั<นไป
กระทบการลงทุนหรือผลกาํไรของพวกเขา 
 
 กรณีต่างๆ ตามกลไกระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐและเอกชนที�วา่ ไดท้า้ทายมาตรการที�
เป็นประโยชน์ดา้นสาธารณสุข เช่น การหา้มใชส้ารเคมีอนัตราย, ป้องกนัการปนเปื< อนขยะสารพิษ
ในแม่นํ<าลาํคลอง ล่าสุดบริษทัยาเจา้ของสิทธิบตัรใชก้ลไกที�วา่นี<  ฟ้องรัฐบาลแคนาดาที�ถอน
สิทธิบตัร แมว้า่ศาลแคนาดาจะยนืยนัวา่ รัฐบาลทาํถูกกฎหมาย8 บริษทับุหรี�ใชก้ลไกนี<  ฟ้องรัฐบาล
หลายประเทศ เป็นเงินหลายพนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ โทษฐานที�ออกมาตรการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 
 
 ตวัอยา่งที�เกิดขึ<นแลว้คือ บริษทัยาสูบยกัษใ์หญ่ ฟิลลิป มอร์ริส ฟ้องรัฐบาลอุรุกวยัผา่น
อนุญาโตตุลาการ เนื�องจากรัฐบาลอุรุกวยัออกมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ ฟิลลิป มอร์
ริสก็ไดฟ้้องรัฐบาลออสเตรเลียที�ออกกฎหมายบงัคบัใหซ้องบุหรี�ใชสี้เดียวกนั มาตรการควบคุมการ
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บริโภคยาสูบถูกมองวา่ ละเมิดการปฏิบติัที�เป็นธรรมหรือเท่ากบัการยดึทรัพยน์กัลงทุน ดงันั<น
ประเทศตอ้งไปอยูใ่ตอ้าณติัของคณะอนุญาโตตุลาการ มาตรการต่างๆที�เสี�ยงจะถูกนาํไปฟ้องร้อง 
อาทิ กฎที�เกี�ยวกบัระดบัสารนิโคติน, การควบคุมสารปรุงแต่งรสชาติ, การลดช่องทางจาํหน่าย, การ
ลดจาํนวนขายต่อสถานที�ขายในแต่ละปี, ไม่ใหบุ้หรี�จาํหน่ายในร้านคา้ปลอดภาษี, การออกแบบซอง
บุหรี�สีเดียว, การหา้มคาํที�ชวนเขา้ใจผดิ (เช่น light, low-tar และ mind), การขยายคาํเตือนบนซอง
บุหรี� , การลดการนาํเขา้บุหรี�  ซึ� งมาตรการควบคุมการดื�มแอลกอฮอลก์็จะเผชิญความเสี�ยงที�จะถูก
ฟ้องในลกัษณะเดียวกนั 
 
 ประเทศไทยแพค้ดีเช่นที�วา่นี< ไปแลว้ อยา่งนอ้ย 1 คดีจนตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหก้บันกั
ลงทุนต่างชาติเป็นเงิน 29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (บวกดอกเบี<ย) และเสียค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายอีก
ประมาณ 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ9 ขณะที�รัฐบาลเอกวาดอวต์อ้งจ่ายค่าชดเชยคดีเดียว 2,400 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯใหก้บันกัลงทุนต่างชาติที�ทาํผิดกฎหมาย ดงันั<น บทวา่ดว้ยการลงทุนนี<จะส่งผล
กระทบอยา่งใหญ่หลวงต่ออธิปไตย ประชาธิปไตยของประเทศไทย รวมถึงความสามารถของ
รัฐบาลไทยในการออก และปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และโครงการที�เป็นไปเพื�อ
ประโยชน์และสุขภาพของประชากร รัฐบาลหลายประเทศ ตั<งแต่ ออสตรเลีย, แอฟริกาใต,้ บราซิล, 
และหลายประเทศในละตินอเมริกา ปฏิเสธที�จะรับขอ้บทที�วา่ เช่นเดียวกบัอินเดียที�ประกาศเวน้
วรรคจนกวา่จะมีการทบทวนผลกระทบที�ผา่นมาต่อประโยชน์สาธารณะ 
 
 ดว้ยความเคารพ เราขอเตือนฯพณฯนายกรัฐมนตรีใหค้ดัคา้นและปฏิเสธขอ้เรียกร้อง
ใดๆที�จะส่งผลกระทบต่อสาธารณสุข, การเขา้ถึงยา, และพื<นที�การออกและใชน้โยบายและกฎหมาย
เพื�อประโยชน์สาธารณะ 
 
 ขอขอบคุณฯพณฯนายกรัฐมนตรีที�ให้ความสนใจ โปรดอยา่งไดเ้กรงใจที�จะติดต่อเรา
หากท่านมีคาํถามเพิ�มเติม 
 

ดว้ยความเคารพ 
 

ชี ยก หลิ�ง (Chee Yoke Ling) 
ผูอ้าํนวยการ  
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