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_______________________________________________________________________________ 
 

การศึกษาในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนั
มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร ใน 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบาย 
(Problem Identification and Agenda Setting) ขัน้ก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) และขัน้
กําหนดนโยบาย (Policy Adoption) ช่วงเวลาในการศกึษาเร่ิมตัง้แต่การเร่ิมต้นเรียกร้องให้มีการ
ประกาศใช้นโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสิทธิบตัร นําโดยภาคประชาสงัคม ในปี พ.ศ. 2542 
จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีมีการประกาศใช้นโยบาย การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษา
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผ่านแหลง่ข้อมลู 3 ประเภท คือ เอกสารชัน้ปฐมภมูิ 
เอกสารชัน้ทตุยิภมูิ และข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

จากการศึกษาพบว่า การรวมตวักันของภาคประชาสงัคม เป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการ มีความสมัพนัธ์แบบหลวม ไมมี่สายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ทกุคนคือเพ่ือนกนั มีอดุมการณ์
ร่วมกนั เข้ามาทํางานเพ่ือจุดหมายเดียวกนั คือการเข้าถึงยาของผู้ติดเชือ้เอชไอวี โดยภาคประชา
สงัคมมีบทบาทสําคญัในขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบาย เป็นผู้ ชีใ้ห้รัฐเห็นถึงปัญหายาราคา
แพง และการเข้าไม่ถึงยาของผู้ ป่วย ในขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบายนี  ้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวหลกัของเครือข่ายภาคประชาสงัคมคือการย่ืนหนังสือและเข้าพบผู้ มีอํานาจในการ
ตดัสินใจเชิงนโยบาย การพึ่งศาลยุติธรรม การจัดชุมนุมประท้วงบริษัทยา และการส่ือสารกับ
สาธารณะให้ตระหนกัถึงปัญหา  

ในขัน้ของการก่อรูปและพัฒนานโยบายจะพบว่ารัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น
แกนกลางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการบงัคบัใช้สิทธิ แต่ก็ยงัเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สงัคมเข้าไปมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาข้อเสนอนโยบาย และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน แนวทางแรกท่ี
กระทรวงสาธารณสขุใช้แก้ปัญหา คือการเจรจาเพ่ือขอลดราคากบับริษัทยา 
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 ในขัน้กําหนดนโยบาย เป็นอํานาจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาตัดสินใจ สิ่งท่ีภาค
ประชาสงัคมทําได้ คือการโน้มน้าวฝ่ายบริหารด้วยข้อมลูทางวิชาการให้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง
ของตน 
 กลา่วโดยสรุป การบงัคบัใช้สทิธิตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร มีบคุคลท่ีเก่ียวข้องจาก 3 ภาคสว่น คือ 
ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั และผู้ มีอํานาจจากภาครัฐ โดยภาคประชาสงัคม
ขบัเคลื่อนรณรงค์โดยอาศยัฐานความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการด้านเภสชัศาสตร์ 
และความรู้ด้านกฎหมายจากนักวิชาการด้านกฎหมาย นอกจากนัน้บุคลากรในกระทรวง
สาธารณสขุ ทัง้ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายการเมือง คือกลไกสําคญัในการผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้
สิทธิ การขบัเคลื่อนพร้อมกนัของทัง้ 3 ภาคส่วน จึงน่าจะเป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้ปัญหายาราคา
แพง ได้รับการแก้ไขในรูปแบบของการบงัคบัใช้สทิธิโดยรัฐในท่ีสดุ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ 1) รัฐควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายระหว่างประชาชน เพ่ือเป็นอีกกลไกหนึ่งท่ีจะเข้ามาร่วมมือกบัรัฐและภาคส่วนอ่ืนในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ 2) รัฐควรสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือสร้างขมุนโยบายท่ีเป็นอิสระ (think 
tank) ท่ีปลอดจากอํานาจทนุ มีอิสระในการดําเนินงาน ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ 3) รัฐ
ควรสนับสนุนให้มีการพฒันาและวิจัยผลิตภณัฑ์ยาภายในประเทศ เพ่ือลดการนําเข้า และการ
บงัคบัใช้สิทธิ นอกจากนัน้ควรมีการจดัตัง้หน่วยงานกลางในการควบคมุราคายา เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในสงัคม 4) เม่ือประชาชนเสนอร่างพระราชบญัญัติต่อประธานรัฐสภาแล้ว ควรระบุวิธี
ปฏิบตัิ และกรอบเวลาในการดําเนินการ เพ่ือให้ร่างพระราชบญัญัติจากภาคประชาชนเข้าสู่การ
พิจารณาของฝ่ายนิติบญัญตัิ 5) รัฐควรจดัให้มีเวทีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน เอ็นจีโอ 
นักวิชาการและตวัแทนภาครัฐพบปะกันเพ่ืออภิปรายปัญหาสงัคม สรุปแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือ
เสนอตอ่รัฐบาลในลําดบัตอ่ไป 
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_______________________________________________________________________________ 
 
The purpose of this research was to study civil society role in policy advocacy 

for the use of compulsory licensing of pharmaceutical patent in 3 stages of policy 
process ; problem identification and agenda setting, policy formulation, and policy 
adoption. The study period covered the beginning from the appealing for the use of 
compulsory licensing led by civil society in 1999 – January 2007 when the policy had 
been adopted. This study was an analytical descriptive research using 3 data sources 
which are primary document, secondary document, and in-depth interview data. 

According to the study, it is found that the coalition of civil society was informal 
organization with loose relations, and no hierarchical structure. Everybody was friends 
tied up with common ideology and commitment. They worked together toward common 
goal of the accessibility of HIV-infected patients’ medicine. Civil society had played an 
important role in the problem identification and agenda setting stage in determining the 
problems of overpriced HIV drugs and drug inaccessibility. In the stage of problem 
identification and agenda setting, the main movement activities of civil society were to 
send the request letter and meet the authorities to involve in the justice system, to run 
demonstration against the pharmaceutical company, and to campaign on the problem. 
 Moreover, in the stage of policy formulation, it is found that the government, 
ministry of public health was the center of patent use feasibility study. The ministry also 
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had civil society participation to develop policy recommendations and to find policy 
solutions altogether. The first method was to negotiate for the lower price of medicine. 
  Lastly, in the stage of policy adoption, even though, it  was the authority of the 
administrative on policy making, civil society persuaded and convinced the authority to 
agree with their recommendation with information from research. 
          In conclusion, There were 3 partners involving in the advocacy for the use of 
compulsory licensing of pharmaceutical patent; civil society, academia, and government 
authorities. Civil society advocated and campaigned with the support of academic work 
from pharmaceutical and legal experts. Furthermore, the ministry personnel were a key 
mechanism of the rights use. The 3 partners altogether was the key to the success of a 
solution for the overpriced drugs. 
 When it comes to the recommendations for this study, there are five suggestions 
given below. Firstly, it is recommended that the government should advocate the 
formation of the people’s associations or networks so as to collaborate with the 
government or other sectors in public policy determination. Additionally, it is proposed 
that the government ought to provide the budget for forming an independent think tank 
without capitalistic compulsion and sanction from the government. Admittedly, it would 
be advisable for government to advocate research and development on domestic 
pharmaceutical products in the country to reduce import and compulsory licensing of 
pharmaceutical patents, and the controlling center should be established for drug-price 
control to promote social fairness. Besides, it might be important when citizens propose 
the act to the Speaker of Parliament, the parliament should determine operations and 
schedules for this proposed act so as to be considered by the legislative as the 
following step. Lastly, a recommendation is made that the government needs to provide 
a public stage or space where people, NGO, experts, and government representatives 
can discuss about the social problems which could lead to the problem solutions, then 
propose to the government. 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ืองบทบาทของประชาสังคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิตาม
สทิธิบตัรยาโดยรัฐ สําเร็จลลุว่งลงได้ก็ด้วยความอนเุคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจ
นัยภาค อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่ีได้ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ในทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการทําวิจยั อีกทัง้ยงัคอยกระตุ้นและให้กําลงัใจในวนัท่ีผู้ เขียนสบัสนกบัแนวทางในการทํา
วิจยั และแนวทางในการดําเนินชีวิต คําชีแ้นะของท่านได้ทําให้ผู้ เขียนได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ จน
มีแรงบนัดาลใจในการเรียบเรียงชิน้งานท่ีเกือบจะไร้ทิศทางขึน้มาใหม่ จนกลายเป็นวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบรูณ์ในวนันี ้ผู้ เขียนจึงขอใช้โอกาสนีข้อบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนยัภาค 
ผู้ เป็นแรงผลกัดนัสําคญัท่ีทําให้งานวิจยัชิน้นีสํ้าเร็จลงได้ 

นอกจากนัน้ผู้ เขียนใคร่ขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้สละเวลาตรวจทานเนือ้หาวิทยานิพนธ์เล่มนีอ้ย่างละเอียด คําแนะนําของ
ท่านได้ทําให้ช่องว่างต่างๆ ได้รับการเติมเต็ม จนวิทยานิพนธ์เล่มนีค้วรค่าแก่การเผยแพร่ต่อ
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 

 
การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรเป็นนโยบายท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัฐบาลพลเอกสรุยทุธ์ จุ

ลานนท์ ท่ีมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ
ประกาศใช้สิทธิดงักล่าวครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กบัยาต้านเชือ้เอชไอวี 
“Efavirenz” ท่ีมีช่ือทางการค้าว่า “Stocrin” หลงัจากนัน้ในวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้
ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์กับยาต้านเชือ้เอชไอวีสูตรผสมระหว่าง 
“Lopinavir” และ “Ritonavir” ภายใต้ช่ือการค้า “Kaletra” และในวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์กับยา 
“Clopidogrel” ซึง่เป็นยาป้องกนัความรุนแรงของโรคเส้นเลือดอดุตนัทัง้ในหวัใจ และในสมอง  

การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรได้สร้างความประหลาดใจให้กบัสาธารณะ 
เน่ืองจากเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลไทยหลีกเล่ียงมาโดยตลอด จึงเกิดคําถามว่าเหตุใดจึงมีการ
ประกาศใช้นโยบายดงักล่าวในช่วงรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่ีมีนายแพทย์มงคล ณ 
สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ นโยบายดงักล่าวจึงถูกมองว่าเป็นผลผลิตของ
รัฐบาลท่ีมาจากทหาร เป็นรัฐบาลเผด็จการท่ีสามารถกระทําการใดๆก็ได้ หากข้อสรุปดงักล่าวก็
ได้รับการโต้แย้งจากภาคประชาสงัคมและนกัวิชาการ ด้วยฝ่ายหลงัเห็นว่าการประกาศใช้สิทธิโดย
รัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรเป็นผลจากองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสะสม เกิดจากความต้องการของสงัคมท่ี
ต้องการแก้ปัญหาสาธารณสขุ โดยการเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงยามีความเคล่ือนไหวครัง้สําคญั
ในปี พ.ศ. 2542 โดยตัวแทนเครือข่ายผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ จากทุกภาค ประมาณ 100 คน 
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้ บริโภค สมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจองค์การเภสชักรรม 16 องค์กร ได้รวมตวักนัหน้ากระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้รัฐแสดง
จุดยืนและสนบัสนุนประกาศใช้กลไกบงัคบัใช้สิทธิตามมาตรา 51 ในกฎหมายสิทธิบตัร เพ่ือให้
องค์การเภสชักรรมสามารถผลติยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวี ท่ีมีช่ือว่า “DDI” ซึง่บริษัท “Bristol-Myers 
Squibb” หรือ “BMS” เป็นเจ้าของสิทธิบตัร แต่ในการเคล่ือนไหวในครัง้นัน้ รัฐ – โดยกระทรวง
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สาธารณสุข แสดงจุดยืนในอีกหนึ่งปีต่อมา ประกาศไม่ใช้สิทธิตามสิทธิบตัร แต่กลบัให้องค์การ
เภสชักรรมเล่ียงการผลิต “DDI” แบบเม็ด และให้ผลิต “DDI” แบบผงแทน ซึ่งไม่ติดเง่ือนไข
สิทธิบัตรออกจําหน่าย ทว่าการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมไม่ได้หยุดอยู่แค่นัน้ เม่ือการ
เรียกร้องในขัน้แรกไม่ได้ผล จึงมีการฟ้องร้องเพิกถอนสิทธิบตัรยา “ดีดีไอ” ตอ่ “ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญา” โดยมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้ติดเชือ้เป็นโจทก์ จนบริษัทผู้ผลิตยา
เจรจาขอถอนสิทธิบตัร เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยเอดส์ลดลง
เหลือเดือนละ 900 บาท จากเดิมท่ีต้องจ่ายเดือนละ 3,000 บาท (ไพรัช มิ่งขวญั และ วิโรจพนัธ์ 
อนนัต์ภิรมย์ร่ืน, 2551: 65-66) จากความสําเร็จดงักลา่ว กลุม่คนเล็กๆกลุม่เดิมยงัได้ตอ่สู้ เรียกร้อง
เร่ือยมา ทัง้การรวมพลงักดดนั โน้มน้าวรัฐ ฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตยา โดยมีจดุมุ่งหมายหลกั คือการ
เข้าถึงยาของผู้ ป่วย อนัจะส่งผลดีต่อการพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศโดยรวม จนในท่ีสดุ
รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้สิทธิตอ่ยาท่ีมีสิทธิบตัรเป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
เพ่ือให้ผู้ ป่วยเข้าถึงยาและการรักษามากขึน้ภายใต้งบประมาณท่ีจํากัด นบัเป็นความสําเร็จของ
ภาคประชาสงัคม หลงัจากท่ีมีการตอ่สู้ เรียกร้องกนัมายาวนานถึง 7 ปี 

ปัจจุบนั ปรากฏการณ์ของขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนในรูปแบบลกัษณะต่างๆ 
เกิดขึน้อย่างกว้างขวาง การเติบโตขององค์กรนอกระบบราชการ (Extra-Bureaucracy) ปรากฏ
เด่นชดั การเดินขบวน ชมุนมุ ประท้วง และการรวมตวักนัเพ่ือสร้างพลงัทางการเมืองได้กลายเป็น
ปรากฏการณ์ปกติในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนจน ซึ่งเป็นเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ คนงาน ฯลฯ 
คนชัน้กลาง คือ กลุ่มนกัธุรกิจ คนท่ีมีการศึกษา และคนชัน้สงู จนอาจกล่าวได้ว่า คนทกุชนชัน้ใน
สงัคมไทยได้ออกมากระทํารวมหมู ่(Collective Action) ในรูปแบบการเมืองบนท้องถนน (ประภาส 
ป่ินตบแต่ง, 2552: 19) การรวมตวักนัของประชาชนและการสร้างพลงัทางการเมืองของกลุ่ม
องค์กร และขบวนการประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นตวักระทําการหรือตวัแสดงใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การล้มล้างรัฐบาล และสร้างเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสงัคม
และการเมือง (ประภาส ป่ินตบแตง่, 2552: 19) การเคล่ือนไหวทางสงัคมเพ่ือกิจกรรมการเมืองมี
ความสําคญัมากขึน้ และได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึน้ นกัวิชาการพยายามอธิบายเพ่ือ
ยกระดบัปรากฏการณ์ทางการเมืองนีว้่าเป็นตวับ่งชีค้วามเป็นประชาธิปไตยท่ีสําคญั (ณรงค์ บุญ
สวยขวญั, 2552: 5) เช่น ทรรศนะของ Linz and Stephan (1996 อ้างถึงใน ณรงค์ บญุสวยขวญั, 
2552: 5-6) อธิบายถึงลักษณะของสังคมท่ีมีการจรรโลงประชาธิปไตยว่า การเมืองต้องมี
คณุลกัษณะ 5 ประการ โดยหนึ่งในจํานวนนัน้คือ ลกัษณะการเมืองท่ีต้องมี “ประชาสงัคม หรือ 
Civil Society” ซึง่สามารถอธิบายได้จากการท่ีประชาชนตระหนกัในคณุค่าของชีวิตและมีศกัดิ์ศรี
ของตนเอง พร้อมๆกบัการดําเนินวิถีชีวิตด้วยศกัยภาพ  



3 

แนวคดิประชาสงัคมได้รับการนําเสนอในสงัคมไทย และถกูนําไปใช้เป็นแนวทางสําคญัใน
การทํางานเก่ียวกับชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนอย่าง
กว้างขวาง ทัง้โดยองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนระดับรากหญ้า ใน
กระบวนการสร้างประชาสงัคมท่ีเข้มแข็งนัน้ อาจกล่าวได้ว่าภาคสขุภาพเป็นปริมณฑลสําคญัท่ี
แนวคิดดงักล่าวถกูนําไปใช้ขบัเคลื่อน และเปิดพืน้ท่ีสําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาอย่าง
ตอ่เน่ือง นบัตัง้แตมี่การเสนอแนวคิดนีอ้ย่างเป็นระบบในการประชมุวิชาการของสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ (สวรส.) ในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา แนวคิดประชาสงัคมได้รับการขานรับจนเกิด
กระบวนการประชาคมสขุภาพขึน้ทัง้ในระดบัภาค ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชมุชน จนกระทัง่แนวคดินีไ้ด้
กลายเป็นยุทธศาสตร์สําคญัของการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติ ท่ีเน้นพลงั
ประชาคมในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปโดยประสานกับความรู้หรือพลงัทางวิชาการและพลงัทาง
ภาคการเมืองตามยุทธศาสตร์ท่ีเรียกกันว่า “สามเหล่ียมเขยือ้นภูเขา” (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 
2548: คํานํา) 

ปรากฏการณ์ท่ีภาคประชาสงัคมมีสว่นร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะมาก
ขึน้ นบัวา่มีความสําคญัตอ่การจรรโลงประชาธิปไตยของไทย ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงมีจดุประสงค์เพ่ือ
มุ่งศึกษาบทบาทของภาคประชาสงัคมในการกําหนดนโยบายสาธารณะเร่ืองการประกาศใช้สิทธิ
โดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร โดยใช้กรอบแนวคิด “กระบวนการนโยบายสาธารณะ(Public Policy 
Process)” และ “แนวคิดประชาสงัคม (Civil Society)” เป็นกรอบแนวคิดสําคญัในการวิเคราะห์ 
เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมในการร่วมผลักดันนโยบายการ
ประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรในสงัคมไทย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในการวจิัย 
 

เพ่ือศึกษาบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมี
สทิธิบตัร 
  
1.3  คาํถามในการวจิัย 
 

ภาคประชาสงัคมมีบทบาทในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร
อยา่งไร 
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1.4  สมมตฐิานการวจิัย 
 

การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรเป็นผลจากการร่วมผลกัดนัของภาคประชา
สงัคมท่ีเข้มแข็ง  

 
1.5  นิยามศัพท์ 
 

1.5.1 ประชาสงัคม หมายถึง สว่นของสงัคมท่ีอยู่นอกภาครัฐและทนุ ซึง่เป็นเวทีของปัจเจก
ชน พลเมืองหรือกลุ่มทางสงัคม หรือองค์กรต่างๆท่ีสนใจกิจกรรมสาธารณะและปัญหาของสงัคม 
การเมือง รวมถึงกิจกรรมทางสงัคมและการเมืองท่ีบุคคลและองค์กรเหล่านีดํ้าเนินการ ประชา
สงัคมในท่ีนีไ้ม่รวมถึง พรรคการเมือง เน่ืองจากเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองปกต ิ

1.5.2 การใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร หมายถึง การท่ีรัฐใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบตัร
ในการผลิตหรือนําเข้ายาท่ีติดสิทธิบตัรจากแหล่งผลิตอ่ืน โดยไม่จําเป็นท่ีต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของสิทธิ เม่ือมีเหตุผลเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีเหมาะสม แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการ
บงัคบัใช้สทิธิ พร้อมทัง้ต้องแจ้งการบงัคบัใช้สทิธิให้เจ้าของสทิธิบตัรทราบด้วย 

1.5.3 การร่วมผลกัดนั หมายถึง การร่วมกนัดําเนินการตดิตามเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ อนั
ได้แก่ นโยบายสาธารณะ และการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร ภายใต้ระบบและสถาบนัทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่วิถีชีวิตของประชาชน 
 
1.6  วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง “บทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนันโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐต่อ
ยาท่ีมีสิทธิบตัร” เป็นการศกึษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผ่านแหล่งท่ีมา
ของความรู้ 3 ประเภท คือ 

1.6.1 เอกสารชัน้ปฐมภมูิ อนัได้แก่ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ 
พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ประกาศกรมควบคมุโรค เอกสารของกระทรวง
สาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 

1.6.2 เอกสารทุติยภูมิ อันได้แก่ ตํารา วิทยานิพนธ์ บทความทัง้จากส่ือสิ่งพิมพ์และ
อินเทอร์เน็ต 
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1.6.3 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กบัการประกาศใช้นโยบายการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร  
 
1.7  ขอบเขตของการวจิัย 
 

1.7.1 การศกึษาในครัง้นีเ้น้นท่ีบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนันโยบายการ
ใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร ใน 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบาย ขัน้ก่อรูป
นโยบาย และขัน้กําหนดนโยบาย 

1.7.2 ช่วงเวลาในการศึกษาเร่ิมตัง้แต่การเร่ิมต้นเรียกร้องให้มีการประกาศใช้นโยบาย
การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบัตร นําโดยภาคประชาสังคม ในปี พ.ศ. 2542 จนถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีมีการประกาศใช้นโยบายดงักลา่ว 
 
1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.8.1 เข้าใจในบทบาทของภาคประชาสงัคมท่ีมีต่อกระบวนการบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐต่อ
ยาท่ีมีสทิธิบตัร 

1.8.2 เป็นการทดสอบทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และการผสมผสานการผลกัดนันโยบายสาธารณะโดยภาคส่วน
ตา่งๆในสงัคม 

 



 
บทที่ 2 

 
แนวคดิและทฤษฎี 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สิทธิตาม
สทิธิบตัรยาโดยรัฐ มีแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

2.1  สทิธิบตัรยาและการใช้สทิธิโดยรัฐเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัร 
2.2  แนวคดิประชาสงัคม (Civil Society) 
2.3  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) 
2.4  การกําหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda 

Setting) 
2.5  การก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation)  
2.6  การกําหนดนโยบาย (Policy Adoption) 

 
 

2.1  สิทธิบตัรยาและการใช้สิทธิโดยรัฐเหนือยาที่มีสิทธิบตัร 
 

สทิธิบตัร คือ เอกสารท่ีรัฐ (โดยกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) ออกให้แก่ผู้ ท่ี
ได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าทางอุตสาหกรรมและสามารถ
นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยรัฐให้สิทธิผกูขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบตัรในการผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือ
ใช้ประดษิฐกรรมนัน้เป็นเวลา 20 ปี นบัแตว่นัย่ืนจดสทิธิบตัร สทิธิผกูขาดนีแ้ลกกบัการท่ีผู้ประดิษฐ์
จะต้องเปิดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ์ต่อสาธารณะ (กระทรวงสาธารณสุข และสํานกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ, 2550: 1) สิทธิบตัรมีความสําคญัทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในมมุ
หนึง่ สทิธิบตัรทําให้เกิดแรงจงูใจในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการลงทนุ
โดยตรงจากตา่งประเทศ และช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ประดิษฐ์ไปสูส่าธารณะผ่าน
การเปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเง่ือนไขหนึ่งของการขอรับสิทธิบตัร แต่ในอีกมมุ
หนึ่ง อํานาจผูกขาดท่ีผู้ทรงสิทธิบตัรได้รับอาจทําให้สินค้ามีราคาสูงจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิต เช่น ยารักษาโรค (เดือนเดน่ นิคม
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บริรักษ์ และคณะ, 2552: 2-1) เกิดอปุสรรคในการจดับริการสาธารณปูโภค เกิดการขาดแคลน
อาหารและยา และเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะต่างๆ รวมทัง้เป็น
อุปสรรคในการแก้ปัญหาในยามฉุกเฉินหรือสงคราม ดังนัน้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิบตัรไทยจึงกําหนดให้มีมาตรการยืดหยุ่นท่ีจะให้ผู้ อ่ืนหรือรัฐใช้
สิทธิแทนผู้ทรงสิทธิได้ใน 3 ลกัษณะ คือ (กระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต,ิ 2550: 1-2) 

1)  การใช้สิทธิแทนโดยบุคคลอ่ืน (พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ. 2542 มาตรา 
46-50) หากผู้ ใดเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ เช่น ยาบางชนิด ผู้ทรงสิทธิบตัรไม่ได้นําเข้า หรือผลิต และมี
การจําหน่ายในประเทศ หรือมี แต่ไม่เพียงพอ หรือราคาสงูเกินไป และตนมีความประสงค์จะผลิต 
หรือนําเข้าเพ่ือจําหน่าย ก็สามารถเจรจากบัผู้ทรงสิทธิบตัรเพ่ือขอใช้สิทธิแทน โดยเสียคา่ตอบแทน
การใช้สิทธิตามแต่ท่ีตกลงกนั หากตกลงกนัได้ก็จะเป็นการท่ีผู้ทรงสิทธิบตัรให้ใช้สิทธิโดยสมคัรใจ 
(Voluntary Licensing) แต่หากตกลงกันไม่ได้ ผู้ประสงค์จะใช้สิทธินัน้ก็สามารถย่ืนเร่ืองต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้พิจารณาความเหมาะสมในการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory 
Licensing)ได้ โดยกําหนดคา่ตอบแทนการใช้สทิธิท่ีเหมาะสม กรณีนีผู้้ขอใช้สิทธิแทนจะต้องเจรจา
กบัผู้ทรงสทิธิบตัรก่อน 

2)  การใช้สทิธิโดยหน่วยงานของรัฐ แบง่ได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีเพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการอนัเป็นสาธารณปูโภคหรือการ

อนัจําเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการสงวนรักษา หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม หรือป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอปุโภคบริโภคอย่างรุนแรง 
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ในกรณีนีรั้ฐ (พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ. 2542 มาตรา 
51) กําหนดให้เป็นอํานาจของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวข้องสามารถประกาศใช้สิทธิตาม
สิทธิบตัรได้ โดยไม่ต้องเจรจากบัผู้ทรงสิทธิบตัรก่อน แตจ่ะต้องแจ้งการใช้สิทธิโดยรัฐดงักลา่วตอ่ผู้
ทรงสทิธิบตัรโดยไมช่กัช้า และจะต้องเสียคา่ตอบแทนการใช้สทิธิตอ่ผู้ทรงสิทธิและจะต้องย่ืนคําขอ
เสนอคา่ตอบแทนและเง่ือนไขในการใช้สทิธิตามสทิธิบตัรตอ่อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาด้วย 

(2)  ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน (พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 
2542 มาตรา 52) กําหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยอนมุตัิคณะรัฐมนตรี มีอํานาจออกคําสัง่ใช้สิทธิ
ตามสทิธิบตัรใดๆก็ได้ เพ่ือการอนัจําเป็นในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงแห่งชาติ โดย
เสียค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ทรงสิทธิบตัร และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบตัรทราบเป็นหนงัสือโดย
ไมช่กัช้า     
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2.1.1  กฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตรและ 
         สิทธิบัตรยา 

2.1.1.1  ความตกลงวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการค้า (Agreement  
             on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ  
 TRIPS) 
ในการเจรจารอบอุรุกวยัของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอตัราภาษีศุลกากรและ

การค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) เม่ือปี พ.ศ. 2537 ประเทศภาคี
สมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้ร่วมลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการค้า (Trade-Related Aspect of Intellectual 
Property Rights หรือ TRIPS) ซึง่กําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทต่างๆ ได้แก่ ลิขสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิข้างเคียง (Copyright and Related Rights) 
เคร่ืองหมายการค้า (Trade Marks) สิทธิบตัร (Patents) เป็นต้น  โดยประเทศภาคีสมาชิกจะต้อง
ปฏิบตัิตามความตกลง TRIPS ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยประเทศพฒันาแล้วจะต้องปฏิบตัิ
ตามข้อตกลง ภายในปี พ.ศ. 2538 ประเทศกําลงัพฒันาจะต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง ภายในปี พ.ศ. 
2542 ส่วนประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุได้รับการผ่อนผนัเป็นพิเศษ โดยจะต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง
ภายในปี พ.ศ. 2547 

ในส่วนของสิทธิบตัร ความตกลง TRIPS ได้กําหนดไว้ว่า สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถ
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรจะต้องมีความหมายใหม่ (new) มีขัน้ตอนการประดิษฐ์ท่ีสูงขึน้ 
(Inventive Step) และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ และการให้สิทธิบตัร
ตลอดจนสิทธิในสิทธิบัตรนัน้จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทัง้ในเร่ืองสถานท่ีประดิษฐ์ สาขา
เทคโนโลยีของสิง่ประดษิฐ์ หรือแหลง่ท่ีมาของสิง่ประดษิฐ์ ไมว่า่สิง่ประดษิฐ์นัน้จะถกูนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศ หรือถกูผลติขึน้ภายในประเทศก็ตาม (ข้อ 27(1)) 

ในข้อ 27(2) ในความตกลง TRIPS ระบวุ่า ประเทศภาคีสมาชิกสามารถยกเว้น
การให้สิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์เพ่ือป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใน
ดินแดนของตน อันเป็นความจําเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน ซึง่รวมถึงการคุ้มครองชีวิตหรือสขุภาพของมนษุย์ สตัว์ หรือพืช หรือการหลีกเล่ียงความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกเว้นดงักล่าวจะต้องไม่ถกูกําหนดขึน้เพียงเพราะ
กฎหมายห้ามไมใ่ห้มีการแสวงหาประโยชน์จากสิง่ประดษิฐ์นัน้ 

ข้อ 28 (1) ในความตกลง TRIPS กําหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้ คือ ในกรณีของ
สิทธิบตัรผลิตภณัฑ์ (Product Patent) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการป้องกนัมิให้บคุคลท่ี
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สามซึ่งมิได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิกระทําดงัต่อไปนี ้การผลิต การใช้ การเสนอขาย การ
ขาย หรือการนําเข้าผลิตภณัฑ์โดยมีวตัถปุระสงค์เหล่านี ้(ข้อ 28(1)(a)) และในกรณีของสิทธิบตัร
กรรมวิธี (Process Patent) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการป้องกนัมิให้บคุคลท่ีสามท่ีมิได้
รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิกระทําดงัต่อไปนี ้คือ การผลิต การใช้ การเสนอขาย การขาย หรือ
การนําเข้าผลิตภณัฑ์ซึง่เกิดจากกรรมวิธีนัน้โดยตรง เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักล่าวเป็นอย่างน้อยท่ีสดุ 
(ข้อ 28(1)(b)) นอกจากนีใ้นข้อ 28(2) ระบุว่าผู้ทรงสิทธิมีสิทธิท่ีจะให้หรือโอนสิทธิบตัร และทํา
สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ (Licensing Contracts) ได้ 

นอกจากนี ้ข้อตกลง TRIPS ยงัมีเนือ้หาเก่ียวกบัการคุ้มครองยาโดยเฉพาะ เช่น 
การคุ้มครองข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยและข้อยืดหยุ่นในการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ ได้แก่ 
ข้อยกเว้นสําหรับการขึน้ทะเบียนยา การนําเข้าซ้อน และการบงัคบัใช้สิทธิ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงยาของประชาชน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  การนําเข้าซ้อน (Parallel Imports) การนําเข้าซ้อน คือ การนําเข้า
สินค้าถูกกฎหมาย (Legal Products) ท่ีได้รับสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ โดยไม่ได้ขออนญุาต
จากผู้ทรงสิทธิก่อน ในกรณีของการนําเข้าซ้อนยา การนําเข้าซ้อนเปิดโอกาสให้มีการนําเข้ายาท่ีมี
ราคาถกูกวา่จากตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนักบัยาชนิดเดียวกนัท่ีจําหน่ายและมีสิทธิบตัรในประเทศ
ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในประเทศก่อน การนําเข้าซ้อนจะสามารถทําได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือขึน้อยู่กับกฎหมายของประเทศนัน้ว่าจะ
กําหนดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิน้สุดลงเม่ือใด การสิน้สุดลงของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาสามารถจําแนกได้เป็น 3 แบบ ซึง่มีนยัตอ่การนําเข้าซ้อนแตกตา่งกนัดงันี ้(เดือนเดน่ นิคม
บริรักษ์ และคณะ, 2552: 2-10 – 2-11) 

(1)  หากกฎหมายประเทศใดกําหนดว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ได้สิน้สดุลงหลงัจากท่ีสนิค้าเก่ียวข้องได้ถกูขายไปแล้วในประเทศเท่านัน้ (National Exhaustion of 
Intellectual Property Rights) ผู้ทรงสิทธิในประเทศนัน้สามารถคดัค้านการนําเข้าซ้อนของสินค้า
ดงักลา่วได้ ตวัอย่างเช่น ประเทศ ก ใช้ระบบ National Exhaustion ยา A ซึง่มีสิทธิบตัรในประเทศ 
ก ได้ถกูผลิตขึน้โดยผู้ทรงสิทธิ และต่อมาผู้ทรงสิทธิได้ขายยา A ให้แก่ผู้ขายส่ง ณ จดุนีจ้ะถือว่า
สิทธิของผู้ทรงสิทธิในประเทศ ก ได้สิน้สดุลงแล้ว ดงันัน้หากผู้ ค้าส่งจะนํายา A ไปขายต่อใน
ประเทศหรือส่งออกก็สามารถทําได้ตามกฎหมายของประเทศ ก หากสมมติเพิ่มเติมว่าประเทศ ข 
ใช้ระบบ National Exhaustion เช่นกนั และยา A ก็มีสิทธิบตัรในประเทศ ข หากมีผู้ ใดนําเข้ายา A 
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จากประเทศ ก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในประเทศ ข ก่อน การนําเข้านีถื้อเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ ทรงสิทธิในประเทศ ข เน่ืองจากยาท่ีนําเข้ายังไม่ถูกขายในประเทศ ข ซึ่ง
หมายความวา่สทิธิในประเทศ ข ยงัไมห่มดลง ในกรณีนีผู้้ทรงสทิธิในประเทศ ข จะสามารถคดัค้าน
การนําเข้าดงักลา่วได้ ประเทศท่ีนําระบบนีม้าใช้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

(2)  หากกฎหมายของประเทศใดกําหนดว่า สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้สิน้สุดลงหลงัจากท่ีสินค้าท่ีเก่ียวข้องได้ถูกขายไปแล้วในต่างประเทศ (International 
Exhaustion of Intellectual Property Rights) การนําเข้าซ้อนก็จะสามารถทําได้โดยถกูต้องตาม
กฎหมาย ตัวอย่างของประเทศท่ีนําระบบนีม้าใช้ได้แก่ ไทย อินเดีย อาร์เจนตินา และฮ่องกง 
อย่างไรก็ดี การนําเข้าซ้อนอาจถูกจํากัดได้หากผู้ทรงสิทธิในต่างประเทศทําสัญญากับคู่ค้าใน
ต่างประเทศ เช่น ผู้ ค้าส่ง โดยระบุในสญัญาว่า ห้ามไม่ให้ส่งออกสินค้าไปยงัประเทศอ่ืนโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากผู้ทรงสทิธิเสียก่อน 

(3)  หากกฎหมายของประเทศใดกําหนดว่า สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้สิน้สุดลงหลงัจากท่ีสินค้าท่ีเก่ียวข้องได้ถูกขายไปแล้วในประเทศหรือประเทศอ่ืนๆใน
ภมูิภาค (Regional Exhaustion of Intellectual Property Rights) การนําเข้าซ้อนจากประเทศใดๆ
ก็ตามในภมูิภาคนัน้ก็สามารถทําได้โดยถกูกฎหมาย แตก่ารนําเข้าซ้อนจากประเทศนอกภมูิภาคไม่
สามารถทําได้ ประเทศท่ีนําระบบนีม้าใช้ ได้แก่ สหภาพยโุรป 

TRIPS ระบโุดยนยัว่าประเทศสมาชิกมีอิสระในการกําหนดการสิน้สดุลง
ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ตามความต้องการ โดยระบใุนข้อ 6 ว่า เพ่ือจดุประสงค์ในการ
ระงบัข้อพิพาทภายใต้ความตกลง TRIPS ไม่มีบทบญัญตัิใดในความตกลงนีท่ี้กลา่วถึงการสิน้สดุ
ลงของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา ยกเว้นเง่ือนไขในข้อ 3 และ ข้อ 4 ซึง่อาจแปลความหมายได้วา่
แม้ว่าประเทศหนึ่งอาจจะคิดว่ากฎหมายเก่ียวกับการนําเข้าซ้อนของอีกประเทศหนึ่งขัดกับ
ข้อตกลง TRIPS ก็ไม่สามารถใช้เป็นประเด็นในการใช้กลไกระงบัข้อพิพาทของ WTO ได้ ยกเว้น
กฎหมายนัน้จะขดักบัข้อ 3 เร่ืองหลกัการปฏิบตัเิย่ียงคนชาต ิ(National Treatment) และข้อ 4 เร่ือง
การปฏิบตัิเย่ียงชาติท่ีได้รับความอนเุคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation) ดงันัน้ข้อ 6 ในความตก
ลงนีจ้งึยากตอ่การตีความ ทําให้ประเทศสมาชิกบางประเทศไม่แน่ใจว่าการนําเข้าซ้อนสามารถทํา
ได้ภายใต้ความตกลง TRIPS หรือไม่ ต่อมาในปี 2001 ในปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) 
วรรค 5(d) จงึขยายความจากข้อ 6 ในความตกลง TRIPS ให้ชดัเจนขึน้วา่ ประเทศภาคีความตกลง
มีอิสระในการกําหนดเง่ือนไขการสิน้สุดลงของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ แต่ต้องไม่ขดักับ
หลักการปฏิบตัิเย่ียงคนชาติ (National Treatment) และการปฏิบตัิเย่ียงชาติท่ีได้รับความ
อนเุคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation) 
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2)   การบงัคบัใช้สทิธิ (Compulsory License) 
ความตกลง TRIPS ได้กําหนดเง่ือนไขของการใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ

ไว้ดงันี ้
(1)  การอนุมัติให้ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิจะต้องพิจารณาจาก

คณุคา่ของการใช้เป็นรายกรณี (ข้อ 31(a)) 
(2)  การบังคับใช้สิทธิจะสามารถทําได้ก็ต่อเม่ือผู้ ขอใช้สิทธิได้ใช้

ความพยายามในการขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ โดยเสนอข้อกําหนดและเง่ือนไขเชิงพาณิชย์ท่ี
สมเหตสุมผลแล้ว แตไ่ม่ประสบผลสําเร็จภายใต้ระยะเวลาอนัควร (ข้อ 31(b)) โดยการขออนญุาต
ผู้ทรงสิทธิตามข้อ 31(b) นี ้ จะได้รับการยกเว้นมิต้องกระทําในกรณีท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินของชาต ิ
(National Emergency) หรือสถานการณ์เร่งดว่นอย่างท่ีสดุ (Extreme Urgency) หรือในกรณีท่ีใช้
โดยรัฐเพ่ือสาธารณะท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉินของชาติหรือสถานการณ์
ฉกุเฉินอย่างท่ีสดุ ผู้ทรงสิทธิจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
และในกรณีท่ีใช้เพ่ือสาธารณะท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เม่ือรัฐบาลหรือผู้ ทําสญัญา (contractor) ทราบ
วา่สทิธิบตัรท่ีถกูต้องจะถกูใช้โดยหรือเพ่ือรัฐบาล จะต้องแจ้งให้ผู้ทรงสทิธิทราบทนัที 

(3)  ขอบเขตและระยะเวลาของการใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิจะถกู
จํากดัโดยวตัถปุระสงค์ของการใช้เท่านัน้ (ข้อ 31(c))  

(4)  การใช้สิทธิภายใต้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิจะต้องไม่เป็นการใช้
แต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive) (ข้อ 31(d)) กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิยงัสามารถใช้สิทธิของตนได้ และยงั
สามารถอนญุาตให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธิได้ด้วย 

(5)  ผู้ ท่ี ไ ด้ รับอนุญาตให้ได้ใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิ ท่ีได้ รับจาก
มาตรการบังคับใช้สิทธิด้วยตนเอง ห้ามโอนสิทธิท่ีได้รับให้แก่ผู้ อ่ืน ยกเว้นว่ามีการโอนกิจการ 
(Enterprise) หรือ Goodwill ท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธินัน้ไปพร้อมกนัด้วย (ข้อ 31(e))  

(6)  การบังคับใช้สิทธิจะใช้เพ่ือสนองตลาดภายในประเทศท่ีใช้
มาตรการบงัคบัใช้สทิธิเป็นสําคญั (ข้อ 31(f))  

(7)  การอนุญาตให้ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิจะถูกยกเลิกเม่ือ
สถานการณ์อนัเป็นเหตใุห้ใช้นัน้ยตุลิง และไมน่่าจะเกิดขึน้อีก โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมีอํานาจใน
การทบทวนสถานการณ์ดงักลา่วเม่ือมีการร้องเรียน (ข้อ 31(g)) 

(8)  ผู้ทรงสิทธิจะต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ โดยคํานึงถึง
มลูคา่ทางเศรษฐกิจของการอนญุาตบงัคบัใช้สทิธิ (ข้อ 31(h)) 
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(9)  คําตัดสินให้ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิและคําตัดสินเก่ียวกับ
คา่ตอบแทนจะต้องเป็นคําตดัสนิท่ีสามารถถกูทบทวนได้โดยศาล หรือองค์กรปกครองระดบัสงู (ข้อ 
31(i) และ 31(j)) 

โดยสรุปแล้วการบงัคบัใช้สิทธิจึงสามารถกระทําได้ภายใต้ความตกลง 
TRIPS แตก็่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเป็นสําคญั 

2.1.1.2   ปฏิญญาโดฮาวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าและ 
              สาธารณสขุ (Declaration on the TRIPS Agreement and Public  
              Health.) 
หลงัจากท่ีความตกลง TRIPS ได้มีผลบงัคบัใช้แล้ว ประเทศตา่งๆ ในกลุม่ประเทศ

กําลงัพฒันา และประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุมีความกงัวลมากขึน้เร่ือยๆ ถึงผลกระทบของความตก
ลง TRIPS กับการเข้าถึงยา โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโรคติดต่อท่ีสําคญั เช่น โรคเอดส์ แม้ว่า
ข้อตกลง TRIPS จะมีข้อยกเว้นและข้อยืดหยุ่นให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถใช้มาตรการต่างๆ
เพ่ือสาธารณสขุได้ แตป่ระเทศเหลา่นีย้งัไม่สามารถใช้ข้อยืดหยุ่นในการใช้มาตรการเหลา่นีอ้ย่างมี
ประสิทธิผล เน่ืองจากมักถูกขดัขวางจากทัง้บริษัทยาข้ามชาติตลอดจนรัฐบาลของประเทศท่ีมี
อตุสาหกรรมยาต้นแบบมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองสงูเช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศ
เหล่านีจ้ึงจําเป็นท่ีจะต้องยกปัญหาท่ีเกิดขึน้นีข้ึน้เป็นประเด็นท่ีต้องหาทางแก้ไขบนเวทีการเจรจา
การค้าพหภุาคี (เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2552: 2-14 – 2-15)  

ในการเจรจาการค้าพหภุาคีรอบโดฮา ประเทศสมาชิก WTO ได้ลงมติเห็นชอบ
ปฏิญญาโดฮาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้าและการสาธารณสุข อย่างเป็นเอก
ฉนัท์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  ปฏิญญาโดฮาได้แสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึง
ปัญหาด้านการสาธารณสุขของประเทศกําลงัพัฒนาและพัฒนาน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาโรคเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย และโรคตดิตอ่อ่ืนๆ (ข้อ 1) โดยประเทศสมาชิกได้ยํา้ว่าความตกลง 
TRIPS จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการจดัการปัญหาด้านสาธารณสขุในระดบัประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

2)  ความตกลง TRIPS ควรตีความและนําไปปฏิบตัิในลกัษณะท่ีเป็น
การสนบัสนนุของประเทศสมาชิก ในการท่ีจะปกป้องสาธารณสขุของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการท่ีจะสนับสนุน/ส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนโดยรวม ประเทศสมาชิกสามารถใช้
มาตรการตามความตกลง TRIPS ได้อย่างสมบรูณ์ ซึง่ความตกลงดงักลา่วได้ให้ความยืดหยุ่นแก่
ประเทศสมาชิกในการนํามาตรการไปปฏิบตั ิ(ข้อ 4) 
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3)  ประเทศสมาชิกมีสิทธิท่ีจะใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ (Compulsory 
Licensing) และสามารถกําหนดเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ท่ีจะใช้มาตรการดงักลา่วได้อย่างเสรี (ข้อ 
5(b)) โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีสิทธิท่ีจะกําหนดหรือตดัสินว่าสถานการณ์ใดเป็นภาวะ
ฉกุเฉินของประเทศตน หรือเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีประเทศสมาชิกจะใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ และ
เป็นท่ีเข้าใจว่าวิกฤติทางสาธารณสขุซึง่รวมถึงปัญหาโรคเอดส์/การติดเชือ้ HIV วณัโรค มาลาเรีย 
และโรคตดิตอ่อ่ืนๆ จดัเป็นภาวะฉกุเฉิน หรือเป็นสถานการณ์เร่งดว่นอยา่งยิ่ง (ข้อ 5(c))  

โดยสรุปแล้ว ปฏิญญาโดฮาได้ช่วยรับรองว่าประเทศสมาชิกมีสิทธิโดยชอบธรรม
ในการตีความและการใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิเพ่ือจดัการกบัปัญหาด้านสาธารณสขุในประเทศ
ของตน 

 
2.1.2  กระบวนการบังคับใช้สิทธิของประเทศไทย  
การบังคับใช้สิทธิของประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี ในกรณีแรก กระทรวง

สาธารณสุขประกาศการบงัคบัใช้สิทธิต่อยา 3 รายการ ได้แก่ ยา Efavirenz เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ยา Lopinovior & Ritonavia เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 และยา 
Clopidogrel เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และในกรณีท่ีสอง กระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้
สิทธิตอ่ยามะเร็ง 4 รายการ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีการประกาศแก้ไขประกาศใช้
สทิธิโดยรัฐตอ่ยา Imatinib 1 ฉบบั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2551 

โดยในการศึกษาครัง้นี ้จะมุ่งศึกษาการบงัคบัใช้สิทธิในกรณีแรก คือ การประกาศการ
บงัคบัใช้สิทธิต่อยา 3 รายการ ได้แก่ ยา Efavirenz เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ยา 
Lopinovior & Ritonavia เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 และยา Clopidogrel เม่ือวนัท่ี 25 
มกราคม พ.ศ. 2550 

กระบวนการสําคญัในการบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐต่อยา 3 รายการ เร่ิมจากการเจรจาขอลด
ราคาก่อนการประกาศใช้สิทธิ แต่ผลการเจรจาไม่เป็นท่ีพอใจ กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตัง้
คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาท่ีมีสิทธิบตัรดงักลา่ว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
บริษัทยาท่ีเป็นผู้ ทรงสิทธิ ในท่ีสุดจึงมีการประกาศบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ และต่อมามีการเจรจา
ตอ่รองคา่ตอบแทนกบัผู้ทรงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้(เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2552: 
6-9) 

2.1.2.1   ระยะก่อนประกาศบงัคบัใช้สทิธิ  
1) กรมควบคมุโรคขอลดราคายาต้านไวรัสเอชไอวีจาก Merk Sharp & 

Dohme และ Abbott Laboratories แตไ่มสํ่าเร็จ 
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2) กระทรวงสาธารณสขุแต่งตัง้คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรอง
ราคายาจําเป็นท่ีมีสทิธิบตัร 

3) คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาจําเป็นท่ีมีสิทธิบตัร 
ไมไ่ด้รับความร่วมมือ จงึไมไ่ด้ทําการเจรจาตอ่รอง 

4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการใช้สทิธิตามสทิธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐ 

2.1.2.2   ระยะประกาศบงัคบัใช้สทิธิ 
1) กรมควบคมุโรคประกาศบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐตอ่ยา 3 รายการ พร้อม

ทัง้ระบเุง่ือนไข และคา่ตอบแทน 
2) กระทรวงสาธารณสุขส่งจดหมายแจ้งแก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา ผู้ทรงสทิธิ และองค์การเภสชักรรม 
2.1.2.3   ระยะหลงัประกาศบงัคบัใช้สทิธิ 

1) กระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้คณะกรรมการเจรจาต่อรองราคายา
จําเป็นท่ีมีสิทธิบตัร และคณะกรรมการสนบัสนนุการดําเนินงานเก่ียวกบัการใช้สิทธิตามสิทธิบตัร
โดยรัฐ 

2) การเจรจาต่อรองค่าตอบแทนระหว่างคณะกรรมการเจรจาต่อรอง
ราคายาฯ และผู้ทรงสิทธิ มีขึน้ 4 ครัง้ แต่ไม่สําเร็จ โดยกระทรวงสาธารณสขุกําหนดจดุยืนว่าจะ
ยอมรับข้อเสนอก็ตอ่เม่ือราคาสทุธิของยาท่ีมีสทิธิบตัรไมส่งูกวา่ยาช่ือสามญัเกินกวา่ร้อยละ 5 

3) กระทรวงสาธารณสขุเปล่ียนช่ือคณะกรรมการเจรจาต่อรองราคายา
จําเป็นท่ีมีสทิธิบตัร เป็นคณะกรรมการเจรจาตอ่รองเพ่ือการเพิ่มการเข้าถึงยาจําเป็นท่ีมีสทิธิบตัร 

2.1.2.4  ระยะเวลาการประกาศบงัคบัใช้สทิธิ 
1)  ยา Efavirenz เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา Efavirenz โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็น
ผู้ ใช้สทิธิแทนในการผลิต ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สิทธิดงักลา่วมีอายถุึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2554 และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือสามญั 

2)  ยา Lopinavir & Ritonavir เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 กรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา Lopinavir & Ritonavir โดย
ให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ใช้สทิธิแทนในการผลติ ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สทิธิดงักลา่วมี
อายถุึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่
การจําหน่ายยาช่ือสามญั 
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3)  ยา Clopidogrel เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 กระทรวง
สาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิต่อยา Clopidogrel โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ ใช้
สทิธิแทนในการผลติ ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สทิธิดงักลา่วมีอายจุนกระทัง่หมดระยะเวลา
ของสิทธิบตัรหรือหมดความจําเป็นต้องใช้ยานี ้ และจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบตัรร้อยละ 0.5 
ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือสามญั 
 
2.2  แนวคดิประชาสังคม (Civil Society) 
  

แนวคิดประชาสงัคม (Civil Society) เป็นแนวคิดท่ีมีพืน้ฐานความคิดมาจากทฤษฎีทาง
สงัคมในยโุรป แต่เดิมนัน้ประชาสงัคมกบัรัฐ (State) ไม่ได้แยกเป็นสองส่วนจากกนั มีการใช้คําว่า
ประชาสงัคมกบัรัฐเป็นเสมือนคําๆเดียวกนั ทัง้นีเ้น่ืองจากกรอบแนวคิดดัง้เดิมนัน้ รัฐเป็นผู้ผกูขาด
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกๆด้าน ปัจเจกบุคคลจะมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมได้ต้องผ่านรัฐ ซึ่ง
ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางเท่านัน้ ประชาชนทัว่ไปไม่มีสิทธิ หน้าท่ี รวมไปถึงภารกิจทางการเมืองใดๆ 
นอกเหนือไปจากการแสดงการขึน้ตรงตอ่รัฐและปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐ (ทศพล แก้วประพนัธ์, 
2544: 18) ผลจากการปฏิวตัิอตุสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 และการเติบโตของลทัธิทุนนิยม ได้
ปลดปล่อยผู้คนออกจากโครงสร้างทางสงัคมแบบเดิมในระบบฟิวดลั ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่
และชนชัน้ใหม่ทางสงัคมอนัได้แก่ กลุม่พ่อค้าวาณิช คนกลุม่นีไ้ด้สะสมความมัง่คัง่จนเร่ิมมีอํานาจ
ตอ่รองทางการเมือง และได้พยายามเข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองเพ่ือตอ่รองผลประโยชน์ของตน 
โดยมิได้ผา่นกลไกหรือรูปแบบตา่งๆท่ีรัฐกําหนด แตเ่ป็นการแสดงออกในฐานะ “ปัจเจกพลเมือง” ท่ี
ต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมโดยตรง คนชนชัน้ใหม่กลุ่มนีรู้้จกักนัในนาม “ชนชัน้
กลาง” ท่ีมีความคิดอิสระ (Critical Public) เร่ิมมีบทบาทมากขึน้ เร่ิมคิด พดูคยุ วิพากษ์วิจารณ์รัฐ
และนโยบายของรัฐตา่งๆ รวมไปถึงศาสนจกัรอย่างเปิดเผยในท่ีชมุชนสาธารณะ เช่น ในร้านกาแฟ 
รวมทัง้การใช้ส่ือสารมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ์ เป็นพืน้ท่ีแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิด 
เป็นอิสระนอกเหนือจากการควบคมุโดยตรงจากอํานาจรัฐ ปรากฏการณ์ดงักล่าวได้เปิดมิติใหม่
ของ “การเมืองสาธารณะ” ขึน้โดยสถาปนามณฑลสาธารณะ หรือ “Public Sphere” (Habermas, 
1989 อ้างถึงใน ทศพล แก้วประพนัธ์, 2544: 19) พืน้ท่ีสาธารณะดงักลา่วไม่ใช่พืน้ท่ีการเมืองของ
รัฐ (Political Society) หรือพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของภาคทนุ (Economic Society) แตเ่ป็นพืน้ท่ีของ
ภาคประชาชนท่ีเรียกว่า “ประชาสงัคม” นั่นเอง และความหมายดงักล่าวได้เป็นความหมายท่ี
สืบเน่ืองมาถึงแนวคดิ “ประชาสงัคม” ร่วมสมยัในปัจจบุนั 
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 สําหรับนิยามของคําว่า “ประชาสงัคม” นัน้ยงัมีความเห็นแตกต่างหลากหลาย ขึน้อยู่กบั
จดุมุ่งเน้นและพืน้ฐานความรู้ของผู้ศึกษา ในท่ีนีไ้ด้รวบรวมคํานิยามของคําว่า “ประชาสงัคม” ไว้
พอสงัเขป ดงันี ้
 Cohen and Arato (1992: 4) ให้นิยาม “ประชาสงัคม” ว่า หมายถึง พืน้ท่ีของปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม ท่ีอยู่ระหว่างภาคธุรกิจและรัฐ ประกอบด้วย พืน้ท่ีส่วนตวั (โดยเฉพาะครอบครัว) พืน้ท่ี
การรวมกลุ่มเป็นสมาคม (โดยเฉพาะสมาคมอาสาสมคัร) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม และ
รูปแบบการส่ือสารสาธารณะ    

Schwartz (2003: 23) กล่าวว่า ประชาสงัคม คือ พืน้ท่ีระหว่างครอบครัวและรัฐ ท่ีตวั
แสดงทางสงัคมไม่ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในภาคธุรกิจ หรือดําเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึง่อํานาจภายในรัฐ 

เกษียร เตชะพีระ (2540: 123) กล่าวว่า ประชาสงัคม คือสถาบนัอิสระท่ีอยู่นอกรัฐ 
สถาบนัท่ีอยู่นอกรัฐดงักลา่วไม่ได้เป็นของประชาชนทัง้หมด มีท่ีเป็นของเอกชนด้วย ธุรกิจเอกชนก็
รวมด้วย รากเหง้าหรือท่ีมาของคํานี ้ขอเพียงแตเ่ป็นเหลา่สถาบนัท่ีอยูน่อกรัฐก็นบัวา่เป็นประชาสงัคม 

ชยัอนนัต์ สมทุวณิช (2540: 41) เห็นว่า ประชาสงัคมในบริบทของสงัคมไทยนัน้ ควรจะ
หมายถึงทกุๆสว่นของสงัคม โดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วย ถือว่าทัง้หมด
เป็น Civil Society แตถ้่าถือตามแบบตะวนัตก แยก Civil Society ออกนอก State นอกภาครัฐ แต่
ถ้าถือตามความหมายนีโ้ดยสรุป จะถือวา่ทกุฝ่ายเข้ามาเป็นหุ้นสว่น (Partnership) กนั 

โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ (2548: 19) สรุปวา่ ประชาสงัคม คือพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีเป็นเอกเทศ
จากการถูกควบคมุบงัคบัโดยรัฐ และเป็นอิสระจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีเป็นผลกําไรส่วนตวั 
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีปัจเจกบคุคลและกลุม่ตา่งๆรวมตวักนัเป็นองค์กรด้วยความสมคัรใจ สามารถ
แสดงออกและเข้ามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมสว่นรวมให้ดีขึน้ 

อเนก เหลา่ธรรมทศัน์ (2550: 23-28) กล่าวว่า ประชาสงัคม (Civil Society) หมายถึง 
เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีการเคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่งรัฐ (State) กบั ปัจเจกชน (Individuals) โดยจดุเน้นของประชาสงัคมได้แก่ 

1)  ไม่ชอบและไม่ยอมให้รัฐครอบงําหรือบงการ แม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือ
จากรัฐ และมีความร่วมมือกบัรัฐได้ แตก็่สามารถชีนํ้า กํากบั และคดัค้านรัฐได้พอสมควร  

2)  ไม่ชอบลทัธิปัจเจกชนนิยมสดุขัว้ ซึ่งส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตวั ต่างคนต่างอยู ่
แก่งแย่งแข่งขนักนัจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากแต่สนบัสนนุให้ปัจเจกชนรวมกลุ่มรวมหมู่
และมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม โดยไม่ปฏิเสธการแสวงหาหรือปกป้องผลประโยชน์เฉพาะส่วน 
เฉพาะกลุม่ 
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ประชาสงัคมตามแนวทางของเอนกยํา้ว่า สงัคมประกอบด้วย 3 ส่วนซึ่งได้แก่ รัฐ-ประชา
สงัคม-ปัจเจกชน ซึง่ต้องเป็นอิสระตอ่กนั แตก็่ต้องโยงใยเก่ียวข้องกนั ต้องขดัแย้งคดัคานกนัได้ แต่
ก็ต้องปรองดองประสานสามคัคีกนัไปด้วย แนวการศกึษาประชาสงัคมตามแนวทางนี ้จึงเน้นท่ีการ
ประสานสามคัคีและการร่วมมือ หรือการรวมตวัของกลุม่ตา่งๆรวมทัง้ “กลุม่ผลประโยชน์” “ชนชัน้” 
และ “ขบวนการทางสงัคม” เข้าด้วยกนัเป็นประชาสงัคม แต่ประชาสงัคมท่ีจะสร้างขึน้นัน้ต้องเป็น
ประชาสงัคมท่ีมุ่งเคลื่อนไหวเพ่ือลดอํานาจหน้าท่ีและบทบาทของรัฐต่อสงัคมลงไปด้วย มิใช่เป็น
ประชาสังคมท่ีจะคอยแต่แก่งแย่งแข่งขันชิงกันเอาสิทธิประโยชน์จากรัฐแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้ 
นอกจากนัน้ประชาสงัคมตามแนวทางนี ้ยงัต้องการให้กลุม่ตา่งๆหรือสถาบนัตา่งๆในสงัคมเข้าไปมี
อํานาจและบทบาทในงานของสงัคมส่วนรวม โดยเข้าไปแทนรัฐหรือทําร่วมไปกับรัฐด้วย โดย
มุ่งหวงัให้รัฐทําอะไรน้อยลง ประชาสงัคมทําอะไรได้มากขึน้ ประชาสงัคมตามแนวทางนีจ้ึงไม่ได้มี
เพียงการยือ้แย่งเอานโยบายและผลประโยชน์จากรัฐ แตย่งัอยู่ท่ีการรณรงค์ผลกัดนัให้รัฐลดขนาด 
อํานาจ และบทบาทลงไป สําหรับลกัษณะขององค์กรประชาสงัคมนัน้จะรวมถึงกลุ่มและองค์กรท่ี
ไมผิ่ดกฎหมาย (หรืออาจผิดกฎหมายแตช่อบธรรม) แทบทกุประเภท โดยจะให้นําหนกักบัองค์กรท่ี
เกิดจาก 1) “คนแปลกหน้า” หมายถึงคนทัว่ไปท่ีไม่ใช่เครือญาติกนั องค์กรประชาสงัคมท่ีสําคญั
ต้องไมใ่ช่องค์กรของบคุคลในครอบครัวเดียวกนัหรือเป็นเครือญาตกินั องค์กรประชาสงัคมท่ีสําคญั
ต้องเป็นองค์กรท่ีเปิดรับสมาชิกท่ีเป็นคนแปลกหน้าเข้ามามากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 2) มารวมตวักนั
อยา่งสมคัรใจ สามารถเข้าหรืออกจากสมาชิกภาพของกลุม่หรือองค์กรนัน้โดยเสรี แม้ว่าการบงัคบั
คนเข้ากลุม่ หรือการบงัคบัไมใ่ห้คนออกจากกลุม่อาจจะเป็นเง่ือนไขท่ีทําให้กลุม่เข้มแข็ง เติบโต แต่
นัน่ก็ไมใ่ช่หวัใจของการสร้างประชาสงัคม ประชาสงัคมต้องเน้นความสมคัรใจ และการให้เสรีภาพ
ในการเข้าหรือออกจากกลุม่ ในแง่นีก้ลุม่น้องใหม่ปี 1 ท่ีถกูบีบบงัคบัให้เข้าเชียร์และอยู่ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม แม้จะทําให้กลุ่มน้องใหม่ดูเข้มแข็ง มีกิจกรรม มีความสามคัคี แต่ก็ไม่ใช่ประชาสงัคมตาม
ความหมายนี ้3) การทํางานในองค์กรหรือกลุม่นัน้ต้องเป็นไปอยา่งคนท่ีคอ่นข้างเท่าเทียมกนั ไมไ่ด้
หมายความว่าจะไม่มีการบังคับบัญชากันเลย ซึ่งยิ่งองค์กรหรือกลุ่มใหญ่โตขึน้ ก็ย่อมต้องมี
ความสมัพนัธ์แบบสงูกว่าต่ํากว่าของสมาชิกเข้ามาเก่ียวข้อง แตอ่ย่างไรก็ดีองค์กรของกลุม่ประชา
สงัคมตามแนวนี ้ท่ีสําคญัต้องไม่ทํางานหรือถือปฏิบตัิต่อกันแบบผู้ ใหญ่ผู้ น้อย โดยเฉพาะต้องไม่
เป็นแบบมลูนายกบัไพร่หรือทาส ในแง่นีจ้ึงไม่ถือว่าความสมัพนัธ์แบบอปุถัมภ์ระหว่างผู้ ใหญ่กับ
ผู้ น้อยซึง่มีอยูม่ากมาย กลายรูปไปตา่งๆกนัในสงัคมไทย จะเป็นสว่นหนึง่ของประชาสงัคม      

ธีรยทุธ บญุมี (2547: 19-23) ได้ให้ภาพรวมเพ่ือความเข้าใจเบือ้งต้นในเร่ืองประชาสงัคมไว้ 
5 ประการ ดงันี ้
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1)  ความเข้าใจเบือ้งต้นตอ่ความคดิประชาสงัคมก็คือ การคานอํานาจระหว่างรัฐ
กับสงัคม รัฐกับกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นของสงัคม ประชาสงัคมก็คือ 
สงัคมท่ีสมาชิกกระตือรือร้น เอาการเอางาน ถกเถียงร่วมกนัในประเด็นร่วมกันของสงัคมในสิ่งท่ี
เป็นผลประโยชน์โดยรวมของภาคสาธารณะหรือของสว่นรวม 

2)  หน่วยและองค์รวมทางสังคมการเมือง การพูดถึงประชาสังคมหรือภาค
สาธารณะ หมายถึงต้องมีหน่วยหรือองค์รวมทางสงัคมอยู่หน่วยหนึ่งซึ่งมีลกัษณะมั่นคง ถาวร 
ดํารงเป็นพืน้ฐานอยู่ก่อน ซึง่อาจเป็นประชาคมโลก ประเทศ จงัหวดั หมู่บ้าน ชมุชนก็ได้ จึงอาจมี
ประชาสงัคมระดบัโลก (Global Civil Society) ระดบัประเทศ หรือระดบัท้องถ่ินก็ได้ 

3)  พืน้ท่ีเปิดแห่งการช่วงชิง (Open and Contested Space) ในหน่วยสงัคม
การเมืองนีจ้ะมีพืน้ท่ีเปิด เวที โอกาสร่วมกันอยู่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเภท ซึ่งจะเป็นท่ีท่ีฝ่าย
ต่างๆในหน่วยหรือองค์รวมได้พบปะสนทนาหรือส่ือสารกันทัง้นีเ้พ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ความ
ต้องการอ่ืนๆของฝ่ายนัน้ๆ หรือบรรลกุารประนีประนอมเพ่ือ “ผลประโยชน์” โดยรวมของหน่วยหรือ
องค์รวมนัน้ ไม่ว่าจะเป็นในระดบัชมุชน จงัหวดั ประเทศ หรือประชาคมโลก พืน้ท่ีเปิดแห่งการช่วง
ชิงนีช้่วงชิงอะไร? การช่วงชิงบนพืน้ท่ีปริมณฑลสาธารณะหรือประชาสงัคมนี ้ถึงท่ีสดุแล้วคือการ
ช่วงชิงอํานาจ ผลประโยชน์ ทรัพยากร และความเช่ือของส่วนรวมหรือของกลุ่มตน (ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่ได้บรรลทุัง้หมด) หรือผลประโยชน์จากการประนีประนอมรอมชอมส่วนรวมแทน พืน้ท่ีเปิดแห่ง
การชว่งชิงนีค้ร่าวๆก็คือสิง่ท่ีเรียกวา่ “ภาคสาธารณะ” หรือ “ประชาสงัคม”  

4)  เราไมเ่พียงมอง “ประชาสงัคม” เป็นเพียงองค์กร สถาบนั แตค่วรมองและต้อง
มองประชาสงัคมเป็นการปฏิบตัิกิจกรรม เป็นประเด็นสาธารณะ เป็นปฏิสมัพนัธ์ซึง่ซมึแทรกซึง่กนั
และกนัเข้าไปในฝ่ายตา่งๆของ “ประชาสงัคม” ท่ีมีอยู่ในเกือบทกุๆท่ี ทกุๆเวที แม้แต่ในการประชมุ
สหประชาชาติซึ่งเป็นประชาคมรัฐในโลก ก็มีประเด็นท่ีเป็นประโยชน์กับส่วนรวมสาธารณะของ
ประชาชนทัว่ไปได้ เช่น มีการพดูถึง “ประชาธิปไตย” “สิทธิเสรีภาพ” “สิทธิมนษุยชน” ในประเทศ
สมาชิก มีการประชุมจํากัดอาวุธชีวภาพ นิวเคลียร์ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีองค์กรเฉพาะด้าน เช่น 
WHO ดแูลเร่ืองสขุภาพ UNICEF ดแูลเร่ืองเดก็ การประชมุองค์กรพฒันาเอกชน NGO และ INGO 
(International Non-Government Organization) การประชมุเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก สิทธิ
มนษุยชนในโลก เป็นต้น 

ในระดบัรัฐสภาของแต่ละประเทศซึ่งเป็นเร่ืองของรัฐ ก็มีการประชุมพิจารณา
ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ของสงัคม ภมูิภาค เอกชน ภาคสงัคม ปัจเจกบคุคลอยู่มาก พิจารณาอย่าง
กว้างขวางเราอาจจดัการประชุมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาสงัคม” หรือ “ภาคสาธารณะ” 
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ได้ แต่เป็นภาคสาธารณะหรือประชาสงัคมท่ีแทรกหรือทับซ้อนกับภาครัฐ เช่นเดียวกันในระดบั
หมู่บ้าน อาจมีการประชมุกรรมการเหมืองฝาย มีการเรียกร้องให้ผู้ ใหญ่ของหมู่บ้านดแูลเร่ืองพืน้ท่ี
ทํากินสาธารณะ การตกลงส่ือสารกนั อาจเป็นในรูปไปเย่ียมเยียน บอกเลา่ปากตอ่ปาก ในการจดั
งานบญุว่าใครจะช่วยทําบุญเท่าไร อย่างไร ก็ถือเป็น “ประชาสงัคม” ในรูปแบบหนึ่งได้เช่นกนั ซึ่ง
จากตวัอย่างนีจ้ะสะท้อนว่าเราสามารถมอง “ประชาสงัคม” มีมานานแล้วตัง้แต่ยุคเกษตรกรรม
หรือยคุหมูบ้่านก็ได้ 

ในการมองเช่นนีจ้ะทําให้เรามองเห็นว่าสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานไม่ใช่กลุม่องค์กร แตเ่ป็น
ปฏิบตัิกรรมทางสงัคม (Social Action) ซึง่มีกลุม่องค์กรสถาบนัเป็นเพียงการตกผลกึหรือการเป็น
สถาบัน (institutionalization) ของปฏิบัติกรรมทางสังคมต่างๆเหล่านัน้ น่ีเป็นหัวใจของทฤษฎี
ประชาสงัคมของ Jurgen Habermas   

5)  องค์ประกอบท่ีเข้าร่วมช่วงชิงในเวทีประชาสงัคม เวทีประชาสงัคมเป็นพืน้ท่ี
กลางแห่งการช่วงชิง คําถามต่อมาคือมีองค์ประกอบใดท่ีกระโดดเข้ามาร่วมในการช่วงชิงนีบ้้าง 
คําตอบของปัญหาเหล่านีข้ึน้อยู่กับลกัษณะของยุคสมยัและปัจจยัทางประวตัิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
วฒันธรรมของแตล่ะสงัคม  

นอกจากนัน้ ธีรยทุธ บญุมี (2547: 23) ยงัสรุปว่านกัวิชาการสว่นใหญ่มองว่าประชาสงัคม 
(civil society) เป็นสิง่ใหมท่ี่เพิ่งเกิดขึน้ในโลกยคุสมยัใหม่ในยโุรป ในราวศตวรรษท่ี 18  เป็นต้นมา 
ซึ่งเป็นยุคท่ีชนชัน้กลาง พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร ปัญญาชน ศิลปิน ได้เร่ิมสร้างพืน้ท่ีเปิด 
รวมตวัเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคมอย่างคึกคกั ดังนัน้ หากจํากัดการมองประชาสังคมเฉพาะเป็น
ปรากฏการณ์ของโลกสมัยใหม่ ตัวละครท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วงชิงอํานาจ ทรัพยากร 
ผลประโยชน์ ความเช่ือ วาทกรรมบนพืน้ท่ีเปิดนีจ้ะมีอยู่ 4 ตวัหลกั คือ (1) รัฐ-ชาติสมยัใหม ่
(Nation-State) หรือภาคการเมือง (2) ภาคสงัคม ได้แก่ กลุม่องค์กรเครือข่ายของชนชัน้กลางและ
ชนชัน้อ่ืนๆท่ีรวมตวัเป็นตวักระตุ้นความคิดใหม่ๆ สร้างญัตติสาธารณะ (Public Issue) และ
ความคิดสาธารณะ (Public Opinion) รวมทัง้เป็นผู้ตดัสินมาตรฐาน วฒันธรรม คณุคา่ศิลปะ ความ
งาม รสนิยมของสงัคม โดยแย่งชิงหน้าท่ีนีม้าจากกษัตริย์ ขนุนาง และพระในยคุก่อนหน้า (3) ภาค
ธุรกิจหรือตลาด (Markets) ทําหน้าท่ีผลิตสินค้าหรือบริการตอบสนองต่อผู้บริโภค (4) ภาคบคุคล 
ครอบครัว  

จากคํานิยามทัง้หมดของนกัวิชาการท่ีกล่าวมา คําว่า “ประชาสงัคม” จึงน่าจะหมายถึง 
เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีการเคล่ือนไหวอยู่
ระหว่างรัฐ (State) กบั ปัจเจกชน (Individuals) โดยรวมความไปถึง “กลุม่ผลประโยชน์” “ชนชัน้” 
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และ “ขบวนการทางสงัคม” ประชาสงัคมจะเป็นการรวมตวักนัของคนแปลกหน้า ท่ีสามารถเข้า
ออกกลุ่มได้ตามความสมัครใจ มีการปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียม ประชาสังคมจะมุ่ง
เคล่ือนไหวเพ่ือเข้าไปมีอิทธิพลตอ่นโยบายของรัฐ รวมทัง้ลดอํานาจหน้าท่ีและบทบาทของรัฐท่ีมีตอ่
สงัคม ประชาสงัคมจงึมีอํานาจและบทบาทในงานของสงัคมสว่นรวม โดยเข้าไปแทนรัฐหรือทําร่วม
ไปกบัรัฐด้วย เพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสําคญั 

ในการพิจารณาภาคประชาสังคมนัน้จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาองค์ประกอบ
ดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ 
 

2.2.1  องค์กร (Organization) 
ลกัษณะการจดัโครงสร้าง กลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสงัคม ของการเมืองภาคพลเมือง 

หรือการเมืองภาคประชาชนนัน้ มีประเด็นถกเถียงทางแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างองค์กรเป็น 
2 แนวทาง คือ (ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:144-145) แนวทางหนึ่งมีความเห็นว่า กลุ่ม องค์กร 
ขบวนการทางสงัคม หรือประชาสงัคม ต้องมีการจดัโครงสร้างระบบท่ีชดัเจน ในทํานองเดียวกับ
การจดัโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (Formal Organization) ภายใต้การจดัโครงสร้างองค์กร
สมยัใหม่ตามอิทธิพลของการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ ขณะท่ีอีกแนวทางหนึ่งมีความเห็นว่าเป็น
กลุ่มองค์กรแบบหลวมๆ หรือเป็นกลุ่มองค์กรแบบชาวบ้านท่ีมาจากสํานึก ลักษณะการจัด
โครงสร้างของกลุ่มสะท้อนถึงความเป็นกลุ่มองค์กรแบบปฐมภมูิท่ีค่อนข้างมีอิสระจากรัฐ หรือไม่
จําเป็นต้องเคร่งครัดกบักฎระเบียบของรัฐ หรือรัฐเข้ามาเก่ียวข้องควบคมุได้น้อย (Almond and 
Verba, 1965:245 อ้างถึงใน ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:145) มีความสมัพนัธ์แบบราบ ไม่มีความ
ซับซ้อน และกําหนดการแบ่งงานกันไม่ชัดเจน หรืออาจจะมีการแบ่งงาน มีการจัดระบบและ
โครงสร้าง แตก็่เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจวา่บทบาทใดเป็นของใคร มีกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ท่ีเรียบง่าย  

ในทรรศนะของ Bratton (1994) (อ้างถึงใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2544: 29) 
โครงสร้างองค์กรประชาสงัคม (Structure of Associational Life) หมายถึงกลุ่มทางสงัคมหรือ
องค์กรท่ีรองรับการคบหาสมาคม และเอือ้อํานวยต่อการแสดงออกทางสงัคมของบุคคล รูปแบบ
ขององค์กรท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ คือ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และองค์กรอาสาสมคัรตา่งๆ องค์กร
เหล่านีจ้ะเป็นองค์กรระดับใดก็ตาม หรือมีความสนใจเฉพาะด้านใดก็ตาม ล้วนแต่เพิ่มความ
หลากหลายและเสริมภาคประชาสงัคมให้เข้มแข็งขึน้ 

Porta and Diani (2006: 145-150) ได้จําแนกประเภทองค์กรของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคม (Types of Social Movement Organizations) ไว้ 2 ประเภท คือ  
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1)  องค์กรเคล่ือนไหวมืออาชีพ (Professional Movement Organizations) ท่ี
ผู้ นําจะอทิุศเวลาทัง้หมดเพ่ือการเคล่ือนไหวด้วยทรัพยากรจํานวนมาก องค์กรเคล่ือนไหวแบบนีจ้ะ
มีสมาชิกจํานวนน้อย มีความพยายามท่ีจะเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในเขตเลือกตัง้ 
นอกจากนัน้ยงัมีความพยายามท่ีจะเข้าไปมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบาย 

2)  องค์กรเคลื่อนไหวแบบมีสว่นร่วม (Participatory Movement Organizations) 
ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ องค์กรประท้วงขนาดใหญ่ (Mass Protest 
Organizations) ซึง่เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นทางการ มีความสนใจในระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สว่นร่วม สว่นประเภทท่ีสอง คือ องค์กรในระดบัประชาชนทัว่ไป (Grassroots Organizations) ซึง่
จะแตกต่างจากองค์กรประท้วงขนาดใหญ่ เพราะองค์กรในระดบัประชาชนทัว่ไปจะมีระดบัของ
ความเป็นทางการต่ํา ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจของสมาชิกวา่จะเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัใด  

นอกจากนัน้ Porta and Diani (2006: 145-150) ยงัได้กลา่วสรุปว่า โดยทัว่ไปองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมมักถูกอธิบายว่ามีโครงสร้างหลวม มีการกระจาย
อํานาจ มีแนวโน้มท่ีจะเข้าไปข้องเก่ียวในปัญหาทางการเมืองท่ีเป็นท่ีถกเถียงกนั แต่อย่างไรก็ตาม
องค์กรประเภทนีก็้มีความแตกตา่งหลากหลาย ขึน้อยู่กบัการโต้ตอบกบัภาวะวิกฤติ บางองค์กรได้
ถกูทําให้กลายเป็นองค์กรในสถาบนั ผนัตวัเองเข้าไปสู่พรรคการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์ บาง
กลุ่มได้กลายไปเป็นพวกสดุโต่งท่ีแสดงออกในรูปแบบของความรุนแรง  บางพวกก็พาตวัเองเข้า
ไปสูร่ะบบตลาดและภาคธุรกิจ หรืออาจจะกลายเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของภาคสว่นทางศาสนา    
 จากการศึกษาของอนุชาติ พวงสําลี และคณะ (2545: 146) พบว่าองค์กรภาคประชา
สังคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นองค์กรท่ีมีขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทัง้แบบประจํา 
ชัว่คราว และอาสาสมคัร หลายแห่งมีรูปแบบการทํางานในเชิงโครงการ (Project Based) ท่ีได้รับ
การสนบัสนนุงบประมาณในช่วงเวลาท่ีจํากดั ทําให้บคุลากรขาดความมัน่คงในการทํางาน มีการ
เข้าออกอยู่เสมอ และส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถยึดเอางานในองค์กรภาคประชาสงัคมเป็นงานเลีย้ง
ชีพอย่างถาวร และมกัจะไม่มีทางเดินสายอาชีพ (Career Path) ท่ีมัน่คงในสายงานนี ้ซึง่แตกตา่ง
จากความเห็นของประภาส ป่ินตบแตง่ (2553) ท่ีเห็นว่าลกัษณะขององค์กรประชาสงัคมช่วงหลงัมี
ลกัษณะเป็นองค์กรมืออาชีพ (Professional Organization) ดําเดินงานโดยกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเพียง
ไมก่ี่คนท่ีมีข้อมลูเฉพาะเร่ือง สามารถผลติความรู้เชิงนโยบายออกสูส่าธารณะได้ 
 แต่อย่างไรก็ตามอนุชาติ พวงสําลี และคณะ (2545: 153-154) ได้อธิบายถึงลกัษณะท่ี
ชัดเจนขององค์กรภาคประชาสังคมว่า “ข้อได้เปรียบขององค์กรภาคประชาสังคมคือ ความ
คลอ่งตวั สามารถทําโครงการเฉพาะเร่ือง ปรับเปล่ียนรายละเอียดการทํางานได้ง่าย โครงสร้างของ
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หน่วยงานไม่ซบัซ้อน สามารถติดต่อประสานงานเข้าถึงผู้บริหารโครงการและผู้ปฏิบตัิงานได้ง่าย 
นอกจากนีอ้งค์กรภาคประชาสงัคมยงัสามารถตดัสนิใจทํากิจกรรมใดๆได้คอ่นข้างรวดเร็ว สามารถ
ผลกัดนัโครงการขนาดเล็ก-กลาง ได้เร็วกว่าภาครัฐ อย่างไรก็ตามในส่วนข้อด้อยขององค์กรภาค
ประชาสงัคม คือ ปัญหาเสถียรภาพความมัน่คงขององค์กร ลกัษณะการทํางานท่ีเป็นการทุ่มสดุตวั
แล้วหยดุชะงกัไป ทําให้ไมเ่กิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ขาดการทบทวนบทเรียน ซึง่สง่ผลให้ภายใน
องค์กรเองขาดความเข้มแข็ง ปัญหาการสนบัสนนุงบประมาณ ปัญหาการเปล่ียนแปลงบคุลากรท่ี
เกิดขึน้คอ่นข้างบอ่ย”    
 นอกจากนีโ้กมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2544: 31-32) ได้ให้แง่คิดเก่ียวกับองค์กรประชา
สงัคมไว้ 3 ประการ ดงันี ้

1) บางองค์กรแม้ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐ หรือธุรกิจเอกชนแสวงหากําไร แต่ก็
มีกิจกรรมหรือโครงการหลายอย่างท่ีถือได้ว่าเป็น Civic Action จึงอาจเป็นการคลาดเคล่ือนหาก
มององค์ประกอบนีโ้ดยใช้ลกัษณะองค์กรหรือหน่วยงานเป็นหลกั 

2) บุคคลต่างๆในภาคราชการ หรือในภาคธุรกิจ แม้จะทําหน้าท่ีในภาครัฐหรือ
ตลาดอยู่ แต่บุคคลเหล่านีก็้มักมีบทบาทอ่ืนๆนอกเวลาทํางาน หรือแม้แต่ในเวลาทํางานปกต ิ
บทบาทเหลา่นีเ้ป็น Civic Engagement ซึง่บางครัง้ไม่มีองค์กรใดๆมารองรับ เราจําเป็นต้องรําลกึ
เสมอวา่องค์กรประชาสงัคมต้องมีความหมายครอบคลมุปัจเจกชนท่ีมี Civic Mind เหลา่นีด้้วย 

3) องค์กรประชาสงัคมไม่ได้หมายถึงองค์กรพฒันาเอกชน หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง องค์กรประชาสงัคมไม่ใช่สิ่งหนึ่งอนัเดียวกบัองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรพฒันาเอกชนบาง
องค์กรอาจมีวิธีคิดวิธีทํางานท่ีห่างไกลจากปรัชญาความคิดแบบประชาสงัคม เช่น มีการรวมศนูย์
การตดัสินใจ การจดัความสมัพนัธ์กบัชุมชนเป็นความสมัพนัธ์ตามแนวดิ่ง หรือมีวิธีการทํางานท่ี
เน้นการเผชิญหน้าอย่างแตกหกัอยู่เสมอ เป็นต้น องค์กรประชาสงัคมมีความหมายครอบคลมุถึง
องค์กรหรือชมุชนทกุรูปแบบท่ีมีการจดัการความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีสะท้อนจิตสํานึกประชาสงัคม 
ไมว่า่จะเป็นครอบครัว ชมุชน เพ่ือนบ้าน ชมรม สหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม องค์กรวิชาชีพ รวมทัง้กลุม่
ปฐมภมูิตา่งๆ ด้วย 
 จากนิยามทัง้หมดท่ีกล่าวมา สําหรับการศึกษาในครัง้นี ้องค์กรประชาสงัคม หมายถึง 
กลุ่มคนท่ีมีจิตสาธารณะ และการกระทําสาธารณะร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั ในการผลกัดนัให้
ผู้ ป่วยเข้าถึงยาและการรักษา จนสง่ผลให้มีการประกาศใช้สทิธิโดยรัฐเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัร  
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2.2.2  ผู้นํา (Elite) 
ภาวะผู้ นําถือเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งในการทําความเข้าใจกับพฤติกรรมกลุ่ม ทัง้นี ้

เพราะผู้ นําจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การอย่างมาก ทัง้ในแง่ของการสร้าง
พฤติกรรมและควบคมุพฤติกรรมของบุคคล สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ขององค์การด้วย (วนัชยั มีชาติ, 2551: 183) ในการอธิบายลกัษณะของผู้ นําขององค์กร ได้มี
การศกึษาและอธิบายไว้หลายแนวทาง เช่น Jay Conger และ Rabindra Kanungo (1998: 94) 
เสนอว่าผู้ นําเชิงบารมี มีคณุสมบตัิสําคญั 5 ประการ คือ 1) มีวิสยัทศัน์และความสามารถในการ
ถ่ายทอด 2) กล้าได้กล้าเสีย พร้อมทุ่มเททรัพยากรจํานวนมาก เพ่ือปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ี
กําหนด  3) มีความรับรู้ต่อสถานการณ์เร็ว 4) รับรู้ความต้องการของผู้ตามได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ได้อย่างทนัเหตกุารณ์ 5) มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจาก
ธรรมดา ไมเ่ป็นไปตามกระแสหลกั   

นอกจากนีย้งัมีการศึกษาภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ โดย Robbin (2003: 344-345) ได้
อธิบายไว้ว่า “ผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผู้ นําในการสร้างและส่ือสารวิสยัทศัน์
ในอนาคตขององค์กร โดยชีใ้ห้เห็นว่าองค์กรจะเจริญเติบโตและมีสภาพดีขึน้จากปัจจุบนัอย่าง
น่าเช่ือถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้จริง วิสยัทศัน์เช่นนีห้ากได้รับการเลือกและปฏิบตัิอย่าง
เหมาะสมจะเป็นพลังขับเคลื่อนต่อการสร้างอนาคตขององค์การ ซึ่งในกระบวนการนี  ้ทักษะ 
พรสวรรค์ และทรัพยากร จะถกูนํามาใช้อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือทําให้วิสยัทศัน์ปรากฏเป็นจริง” โดยทกัษะท่ี
ผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ควรแสดงออกมา (พิชาย รัตนดิลก ณ ภเูก็ต, 2552: 196) มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) 
ความสามารถในการอธิบายวิสยัทศัน์ต่อบคุคลอ่ืน โดยการส่ือสารด้วยการพดูและการเขียนอย่าง
ชดัเจน 2) ผู้ นําจะต้องแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กบั
ผู้ตามได้ปฏิบตัิตาม 3) มีทกัษะท่ีสามารถขยายวิสยัทศัน์ในบริบทท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้วิสยัทศัน์
สามารถประยกุต์ใช้ในความหลากหลายของสถานการณ์ 

พฤติกรรมการนําของผู้ นํานัน้มีอยู่หลายแบบ วนัชยั มีชาติ (2551: 211-212) ได้สรุป
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ นําไว้ 4 รูปแบบ คือ 1) การอํานวยการ ได้แก่การท่ีผู้ นํามีรูปแบบและ
บทบาทในการสั่งการต่างๆ ตัง้แต่การวางแผน การจัดรูปงาน  การควบคุม และการดูแล
ประสานงาน ผู้ นําจะมีบทบาทในการกําหนดการดําเนินงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกือบทัง้หมด 2) 
การสนับสนุน เป็นการท่ีผู้ นําให้ความสําคัญต่อความต้องการของผู้ ใต้บังคับบญัชา สนับสนุน
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการดําเนินการตา่งๆ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน 3) การมีสว่นร่วม 
โดยผู้ นําเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการดําเนินการต่างๆ เช่น การระดมความคิด
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ในการตดัสินใจของกลุ่ม 4) การมุ่งความสําเร็จ กําหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย แสวงหาแนวทาง
ปรับปรุงการทํางานอยู่เสมอ เช่ือมัน่ในความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิงานท่ีดี 
ตามแนวคิดนีผู้้ นําจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบดงักล่าว ซึ่งผู้ นําจะต้องเลือกว่าจะใช้
รูปแบบการนําแบบใด 
 ในส่วนของการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนนัน้ ในกระบวนการ กลุ่ม 
องค์กร ขบวนการ ก็จกัต้องมีผู้ นําเสมอ จากการศกึษาของ Moris and Staggenborg (2004: 174) 
พบว่าผู้ นําในขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมมกัจะมาจากชนชัน้กลางและชนชัน้สงูท่ีมีการศกึษา 
ส่วนใหญ่มกัเป็นผู้ชาย และมกัจะมีเชือ้ชาติเดียวกันกับผู้สนบัสนุน การจะขึน้มาเป็นผู้ นําได้ส่วน
ใหญ่มกัจะเป็นคนจากภายในกลุม่ แตอ่ย่างไรก็ตาม Moris and Staggenborg (2004: 177-178) 
ยงัได้สรุปถึงข้อดีของการมีผู้ นําจากภายนอกกลุม่ไว้ว่า จะทําให้กลุม่ได้รับประโยชน์หลายประการ 
เช่น ผู้ นําจากภายนอกจะมาพร้อมกบัความคิดเห็นท่ีแปลกใหม่ เส้นสายทางสงัคม และทกัษะการ
ทํางานท่ีตา่งออกไป 

การศึกษาเร่ืองของผู้ นําในภาคประชาสังคมไทยพบว่าผู้ นําจะมีคุณลักษณะผู้ นําหรือ
บคุลกิภาพท่ีน่าสนใจ ดงันี ้(ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:161-162)  
 ประเภทแรก เป็นผู้บวชเรียนมานาน เป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ หรือมีธรรมะ จึงมีทกัษะในการ
ปราศรัยบนเวที เพราะผา่นประสบการณ์การเทศน์มาก่อน 
 ประเภทท่ีสอง ผู้ นํารุ่นหนุ่มสาว อายปุระมาณ 30-45 ปี ผ่านการทํางานนอกบ้านมาก่อน 
เห็นโลกภายนอกมากกว่าคนอ่ืน จบการศกึษาอย่างน้อยระดบัประถมศกึษา จากประสบการณ์จึง
ทําให้มีความกล้าหาญ เม่ือกลบัมาอยูบ้่านต้องนําการตอ่สู้กบัโครงการของรัฐ   
 ประเภทท่ีสาม ผู้ นําท่ีร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชน มกัมีการทํางานเป็นระบบร่วมงานและ
ร่วมโครงการกบัองค์กรภายนอก 
 ประเภทท่ีส่ี ผู้ นําท่ีร่วมการตอ่สู้กบัขบวนการชาวนา สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย 
การเคล่ือนไหวทางอดุมการณ์ และมีความขดัแย้งทางอดุมการณ์กบัรัฐในพืน้ท่ีสีแดง หรือผู้ นํามกั
เกิดจากประสบการณ์การตอ่สู้ในพืน้ท่ีมาอยา่งยาวนาน 
 ประเภทท่ีห้า ผู้ นําไม่ได้เข้าไปอยู่ภายใต้ระบบอปุถมัภ์ของชุมชน และอาจจะขดัแย้งกบัผู้
อปุถมัภ์เดิม (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2541 อ้างถึงใน ณรงค์ บุญสวยขวญั, 2552:162) หรือ
โครงสร้างอํานาจเดมิ 
 นอกจากนัน้ ณรงค์ บุญสวยขวญั (2552:162-164) ยงัได้สรุปว่าผู้ นําในการเมืองภาค
พลเมืองควรมีลกัษณะดงันี ้ 
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1)  เป็นตวัเช่ือมโยงและเป็นผู้ นําหรือเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลง จึงเป็นผู้ ริเร่ิม 
หรือผู้จุดประกาย หรือกระตุ้นสมาชิกในการดําเนินงาน ดงันัน้ผู้ นําต้องเป็นผู้บุกเบิก จึงต้องมีจิต
วิญญาณในการสร้างกลุม่องค์กรด้วยความเช่ือมัน่ เสียสละ การทุ่มเทแรงกายและใจ  

2)  บทบาทของผู้ นํามิได้ใช้อํานาจหรือวางบทบาทตนเองอยู่ในสถานภาพท่ีสูง
กว่าสมาชิก ผู้ นําในการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมืองจึงไม่ใช่ผู้ บังคับบัญชา แต่เป็น “ผู้
ประสานงาน” ผู้ อํานวยการ (Facilitators) ท่ีปราศจากอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย แต่คอย
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพียงแต่ความเป็นผู้ นํามาจากความศรัทธา ความเช่ือ หรือความไว้วางใจ 
หรือต้องใช้อํานาจบารมี 

3)  มีความสามารถพิ เศษเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความ รู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินการในขณะท่ีสมาชิกผู้ อ่ืนปฏิบตัิไม่ได้ หรือเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป หรือประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ มีความฉลาด มีไหวพริบ เป็น
คนช่างคดิ ขยนัขนัแข็ง และรู้จกัแบง่งานให้ผู้ อ่ืนได้ปฏิบตังิาน  

4)  ผู้ นําเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือองค์กรต้องมีปฏิสัมพันธ์และเป็น
เครือข่ายท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก องค์กร และสถาบนัต่างๆ ทัง้จากราชการและ
เอกชน (ไพฑรูย์ โพธิสวา่ง, 2532:165 อ้างถึงใน ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:164) 
 ผู้ นําจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญั โดยเฉพาะผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นแกนหลกัท่ีจะ
นําพาขบวนการเคล่ือนไหวเคลื่อนตวัไปข้างหน้า โดยการหารือประเด็นปัญหาร่วมกบัสมาชิกเพ่ือ
สร้างยทุธศาสตร์ใหม่ๆ สร้างสรรค์องค์กรท่ีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้
ทําการศึกษาลกัษณะของผู้ นําในภาคประชาสงัคม ว่าบุคคลเหล่านัน้เป็นผู้ นําในเชิงบารมี หรือ
ผู้ นําในเชิงวิสยัทศัน์ รวมไปถึงรูปแบบของการนํา บทบาทของผู้ นําในการเช่ือมโยงเครือข่าย การ
ระดมทรัพยากร และการร่วมผลักดันให้มีการประกาศใช้สิทธิเหนือยาท่ีมีสิทธิบัตรจนประสบ
ความสําเร็จ 
 
 2.2.3  การเช่ือมโยงเครือข่าย (Networks) 
 การเช่ือมโยงเครือขา่ยมาจากภาษาองักฤษวา่ “net” คือ “ตาขา่ย” ท่ีมีลกัษณะโยงใยถึงกนั
และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน หรือ “work” เม่ือใช้งานหรือการร้อยรัดเอาความพยายามและการ
ดําเนินงานของฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบและรูปธรรม เพ่ือปฏิบตัิภารกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายยงัคงปฏิบตัิภารกิจหลกัของตนต่อไปอย่างไม่สญูเสียเอกลกัษณ์และ
ปรัชญาของตนเอง (ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543: 305 อ้างถึงใน ณรงค์ บญุสวยขวญั, 
2552: 167) เป็นการรวมหรือการเช่ือมอยา่งหลวมๆตามภารกิจความจําเป็น  
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พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. (2546: 216) ได้อธิบายไว้ว่า “เครือข่าย เป็นรูปแบบการจดั
องค์การท่ีมกัจะพบในกลุม่ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Group) องค์การช่วยเหลือกนัเอง องค์การ
ช่วยตนเอง และสหกรณ์ โดยมีรูปร่างแบน (Flat) หรือ แนวราบ (Horizontal) กล่าวคือสมาชิกมี
ความเท่าเทียมกนั และมีการรับผิดชอบร่วมกนั หรือมีรูปแบบคล้ายกบัเป็นสหายกนั ซึง่ต้องอาศยั
ความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ความเห็นแก่ผู้ อ่ืน (Altruism) ความจงรักภกัดี (Loyalty) การตอบ
แทนซึ่งกันและกัน (Reciprocity) และความไว้เนือ้เช่ือใจกัน (Trust) จึงจะทําให้เครือข่ายเกิดขึน้
และดําเนินไปได้” 

ในขณะท่ีนกัมานษุยวิทยาอย่าง Radcliffe-Brown (1952: 190 อ้างถึงใน ปรีชา ควุินทร์พนัธ์, 
2539: 393) ใช้คําว่าเครือข่ายเพ่ืออธิบายลกัษณะของโครงสร้างสงัคมว่ามีลกัษณะเป็นเครือข่าย
ของความสมัพนัธ์ท่ีกําลงัดําเนินอยู่ ความสมัพนัธ์นีจ้ะยงัคงอยู่ได้ก็โดยการมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
หรืออยา่งน้อยการขดัแย้งอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งหลากหลายนัน้จะต้องมีการจํากดั
ขอบเขต ในการทําความเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีคนจํานวนหนึ่งมารวมกันแต่ไม่ได้
ก่อให้เกิดกลุ่มอย่างแท้จริง นกัมานุษยวิทยาได้นําความคิดสองอย่างมาใช้ในการทําความเข้าใจ 
(ปรีชา ควุินทร์พนัธ์, 2539: 400) แนวความคดิแรก คือ เครือข่ายท่ีเป็นรูปแบบท่ีไม่มีขอบเขตจํากดั 
ซึ่งประกอบไปด้วยคู่สัมพันธ์จํานวนมากท่ีเ ช่ือมโยงกันเป็นขอบเขตสังคมตามกิจกรรม 
แนวความคดิท่ีสอง คือ ชดุของความสมัพนัธ์ท่ีแน่นอนโดยมีบคุคลเป็นผู้ ริเร่ิม และถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของเครือขา่ยในแนวความคดิแรก 

เครือข่ายทางสงัคม (Social Networks) มีสว่นสําคญัในกระบวนการท่ีทําให้ปัจเจกบคุคล
ตดัสินใจเข้าร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมือง Passy (2003: 21) ได้ยกตวัอย่างขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มท่ีสมาชิกของขบวนการเคยรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั หรือเคยทํา
กิจกรรมบางอย่างร่วมกนัมาก่อน เช่น นกัเคลื่อนไหวชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกนัท่ีอทิุศเวลาและ
กําลงักายเพ่ือต่อสู้กบัการแบง่แยกเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกนั ล้วนแต่เคยเก่ียวข้องกบัการเรียกร้อง
สิทธิพลเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถดัจากนัน้ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของโบสถ์ Baptist มาก่อน 
ก่อนท่ีจะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพ่ือตอ่สู้กบัการเหยียดเชือ้ชาตดิงักลา่ว เช่นเดียวกบัการศกึษาของ 
Porta and Diani (2006: 134) ท่ีพบว่าปัจเจกบคุคลจะเก่ียวข้องกบัการกระทํารวมหมู่ผ่าน
ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีเคยมีมาแล้ว ในอีกด้านหนึ่งปัจเจกบคุคลแตล่ะคนยงัได้สร้างความสมัพนัธ์
ใหม่ๆ ผา่นสมาคมท่ีตนเข้าร่วมและกิจกรรมการรวมกลุม่ท่ีหลากหลาย 
 ในสว่นของประเทศไทย ในสงัคมการเมืองท่ีเปิดกว้างมากขึน้นัน้ เครือข่ายท่ีเกิดจากการมี
ประเด็นร่วมกนัแล้วรวมตวัเป็นเครือข่ายเพ่ือเคล่ือนไหวแสดงออกร่วมกัน เป็นพลงัท่ีเพิ่มเป็นเท่า
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ทวีคณู เครือข่ายทางสงัคมแบบนีม้าจากความรู้สกึร่วมกนัมากกว่าการร่วมทางภมูิศาสตร์ ความ
เป็นญาต ิซึง่ยิ่งนบัวนัเครือขา่ยแบบนีจ้ะพบความสําคญัท่ีจะประสบความสําเร็จในการเคล่ือนไหว 
เพราะสามารถระดมศกัยภาพและทรัพยากรมาร่วมในขบวนการได้มากขึน้ถึงขัน้เป็นแบบมวลชน
ขนาดใหญ่ จากความหมายตามนยันี ้เครือขา่ยจงึหมายถึง (ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:169)  

1)  การเช่ือมโยงคนกับคน คนกับองค์กร และองค์กรกับองค์กร หรือสถาบนักับ
สถาบนัเข้าด้วยกนั 

2)  ต้องเป็นการดําเนินงานตามความสมคัรใจเป็นสําคญั (voluntary basis) 
3)  ต้องมีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั 
4)  ความเป็นอิสระของสมาชิกท่ีมาร่วมสร้างเครือข่าย แม้นว่าในนยัเหล่านีจ้ะให้

ความหมายครอบคลมุ คือการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบับคุคล บคุคลกบัองค์กร และองค์กรกบั
องค์กร 

5)  การเช่ือมโยงเครือขา่ยอาจจะมีสมาชิกเป็นปัจเจกบคุคลในระดบัเดียวกนั หรือ
ลกัษณะเหมือนกนั เช่น Farmer-Base Network ลกัษณะนีเ้ป็นเครือข่ายแบบราบหรือเสมอกัน 
(Horizontal Orientation) ในขณะท่ีบางครัง้อาจจะเป็นปฏิสมัพนัธ์แบบดิ่ง หรือไม่เท่าเทียมกัน 
เครือข่ายสมาชิกมาจากสถานภาพท่ีแตกตา่งกนั (Vertical Orientation) หรือเครือข่ายบางรูปแบบ
มาจากเง่ือนไขของลกัษณะภมูิศาสตร์ (Geographical Scope) (Starkey,1997: 18-19) ข้ามชาติ
พนัธ์ ข้ามภมูิศาสตร์ ภมูิเขตวฒันธรรม หรือเขตเกษตรกรรมเดียวกนั 
 สว่นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียนหรือการกระจายข้อมลู
สารสนเทศและกิจกรรมนัน้ มีหลายวิธี โดยในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงส่วนของการส่ือสารมวลชน เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ วารสาร หนงัสือพิมพ์ จดหมายข่าว จากกรณีตวัอย่างเครือข่ายของกลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ในการเคล่ือนไหวขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เม่ือ พ.ศ. 
2548-2549 พบวา่เครือขา่ยมาจากการมีประเดน็ร่วมกนัของประชาชนกลุม่ตา่งๆ ท่ีสามารถพฒันา
กันขึน้มาจัดตัง้เป็นโครงสร้างองค์กรแบบหลวม ภายใต้ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม เช่น ตวัแทนจาก
กลุ่มนกัวิชาการ ตวัแทนจากกลุ่มนกัพฒันาเอกชน ตวัแทนจากกลุ่มส่ือสารมวลชนและฝ่ายธุรกิจ 
ตวัแทนจากฝ่ายของกองทพัธรรม ตวัแทนจากพนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยตวัแทนของกลุ่ม
เหลา่นีย้งัมีเครือข่ายภายในท่ีมีลกัษณะร่วมกนัเป็นข่ายย่อยๆ เป็นพลงัท่ีมากเพียงพอให้พรรคไทย
รักไทยชนะเลือกตัง้แต่ไม่อาจจะจัดตัง้รัฐบาลบริหารประเทศได้ จนในท่ีสุดมีการรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 (ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:170-171) 
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เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ (Network of Public Communication) นบัว่ามีความสําคญั
มากต่อประชาสงัคม นกัวิชาการตะวนัตกอย่าง Bratton (1994 อ้างถึงใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 
2544:29) ได้กลา่ววา่ “การสื่อสารสาธารณะช่วยให้มีการพดูคยุ ถกเถียงและแลกเปล่ียนความเห็น 
การผกูขาดส่ือสารมวลชนไม่ว่าโดยรัฐหรือเอกชนก็ตาม เป็นเง่ือนไขท่ีไม่เกือ้กูลต่อการเติบโตของ
ประชาสงัคม” ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่าประชาสงัคมท่ีเข้มแข็งต้องประกอบไปด้วยเครือข่ายการ
ส่ือสารสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างเสรี ด้านนกัวิชาการไทยอย่าง อนชุาติ พวงสําลี และคณะ (2545: 
159) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “องค์กรภาคประชาสงัคมในไทยแม้จะมีจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก มีข้อจํากดัท่ีสําคญัคือการไม่สามารถติดตามความเคล่ือนไหวในสงัคมท่ีมีพลวตัรและมี
ความซบัซ้อนได้ทนั ดงันัน้หากองค์กรภาคประชาสงัคมมีการพฒันาการทํางานเชิงเครือข่ายมาก
ขึน้ และเรียนรู้ระหว่างกนัด้วยวิธีตา่งๆ ก็ย่อมจะทําให้สามารถติดตามความเคล่ือนไหวในสงัคมได้
ทนัการณ์มากขึน้” ซึ่งตรงกบัความเห็นของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543: 276-277) ท่ีเสนอให้องค์กร
พฒันาเอกสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างกนั เพ่ือให้มีพลงัต่อรองมากขึน้ โดยการเช่ือมโยงระหว่าง
กลุ่มท่ีทํางานระดบันโยบายกับกลุ่มท่ีทํางานในระดบัพืน้ท่ีเข้าด้วยกัน เพ่ือเช่ือมประสานข้อเด่น
และส่งเสริมซึ่งกันและกัน การพูดคยุส่ือสารกันจะทําให้องค์กรพฒันาเอกชนเท่าทนัสถานการณ์
ทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนัน้นิธิยงัได้เสนอให้องค์กรพฒันาเอกชนสร้าง
เครือข่ายความสมัพนัธ์กบัคนในภาครัฐ โดยเฉพาะข้าราชการประจํา เพ่ือให้มีการทํางานร่วมกนั
มากขึน้  

ในปัจจุบัน แนวคิดในการเช่ือมโยงเครือข่ายได้ถูกนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
ตวัอย่างเช่น ในแผนงานพฒันานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อนัเป็นแผนงานท่ีดําเนินการ
โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นท่ีกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะท่ีเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งของภาคีตา่งๆของสงัคม โดยยดึแนวทางการทํางานหลกัๆ 
คือ (มลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาต,ิ 2549: 109-110) การสร้างเครือข่ายวิชาการในประเด็นสาธารณะ 
สนบัสนนุและทํางานร่วมกบันกัวิชาการ โดยเช่ือมโยงกบัหน่วยราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์เท่าท่ีจะทําได้ 
 ในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้ศึกษาถึงกระบวนการรวมตวัเป็นเครือข่ายของภาคประชาสงัคม 
ลกัษณะของเครือขา่ย และเป้าหมายของการรวมตวัเป็นเครือขา่ยดงักลา่ว 
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 2.2.4  การเกณฑ์หรือการระดม (Mobilizing) 
 การเกณฑ์หรือการระดม เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจ และความตัง้ใจของ
ผู้ นําท่ีเป็นผู้ โน้มน้าว (persuaders) ท่ีสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนจํานวนมากๆ จน
สามารถนําให้มีผู้ เข้าร่วมขบวนการหรือเป็นสว่นหนึ่งของขบวนการในการดําเนินกิจกรรมได้ หรือท่ี
เรียกว่า “ระดม” หรือ “เกณฑ์” ดงันัน้การเกณฑ์หรือการระดมจึงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ นัน่คือไม่
สามารถใช้เป็นศิลป์ของผู้ นําเพียงประการเดียว แต่ต้องมีทกัษะและ/หรือสร้างสรรค์โน้มน้าว ผ่าน
การมีประเด็นร่วมกันหรือปัญหาร่วมกันหรือความต้องการร่วมกัน(ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 
2552:172)  
 Edwards and McCarthy (2004: 125-128) ได้แบ่งทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรทางด้านศีลธรรม (moral resources) 
อนัได้แก่ ความชอบธรรมทางกฎหมาย การสนบัสนุนท่ีเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น 2) 
ทรัพยากรด้านวฒันธรรม (cultural resources) เป็นผลผลิตทางด้านวฒันธรรม ได้แก่ เคร่ืองมือ
และความรู้เฉพาะด้านท่ีได้กลายเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมความถึงความรู้ท่ีจะทํางาน
บางอย่างให้สําเร็จ เช่น การจัดการประท้วง จัดการประชุม หรือ การก่อรูปองค์กร เป็นต้น 3) 
ทรัพยากรด้านองค์กรทางสังคม (social-organizational resources) อันหมายความถึง 
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายทางสังคม และองค์กร 4) ทรัพยากรมนุษย์ (human 
resources) ซึ่งรวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานท่ีมีประสบการณ์ มีทักษะ และผู้ เช่ียวชาญ 5) 
ทรัพยากรด้านวตัถ ุ(material resource) อนัได้แก่ เงินทุน ท่ีดิน พืน้ท่ีสํานกังาน อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือตา่งๆ ซึง่แตกตา่งจากจดุสนใจของนกัวิชาการในอดีต ท่ีให้ความสนใจต่อทรัพยากรทาง
การเงินและกําลงัคนเป็นสําคญั (McCarthy and Zald, 1993: 42) 

ด้านนักวิชาการไทยอย่าง ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2552:176-178) ได้แบ่งการระดม
ทรัพยากรออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1)  การเกณฑ์หรือการระดมคน 
การระดมคนต้องมีจํานวนมากเพียงพอเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือหรือ

ความชอบธรรมของประเดน็ท่ีต้องการเรียกร้อง เช่น การระดมชาวบ้านขดุคลอง การระดมชาวบ้าน
มาช่วยเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารหมู่บ้าน หรือร่วมกันประท้วงเก่ียวกับความ
เดือดร้อนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ลักษณะการดําเนินการท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี  ้อาจจะเรียกช่ืออีก
ประการหนึ่งว่า “การจดัการ” หรือ “การตัง้คน” เพ่ือให้มีจํานวนเพียงพอท่ีจะทําให้เป้าหมายบรรลุ
ตามท่ีกําหนดไว้ ในแง่การระดมคนนี ้เง่ือนไขของปริมาณหรือจํานวนคนท่ีเกณฑ์มาได้มากน้อยจึง
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เป็นตวัชีว้ดัศกัยภาพหรือความสําเร็จหรือความล้มเหลวได้ด้วย ผู้ ท่ีมีความสามารถในการเกณฑ์
หรือระดม คือผู้ มีความสามารถในการจดัการคน บคุคลดงักล่าวนี ้ในหน่วยงานราชการจะใช้การ
เกณฑ์หรือการระดมด้วยการใช้อํานาจ ส่วนในหน่วยงานทางธุรกิจ การเกณฑ์หรือการระดมต้อง
กระทําผ่านผลตอบแทนหรือผลกําไรเป็นแรงจูงใจ ขณะท่ีการจดัการคนในภาคสงัคมนัน้ หากมี
พลงัศรัทธาหรือความไว้วางใจในตัวผู้ เกณฑ์มากก็สามารถเกณฑ์หรือระดมผู้คนให้เข้าร่วมใน
กิจกรรมนัน้ๆได้มาก 

2)  การเกณฑ์หรือการระดมความคดิ 
ในสงัคมการเมืองปัจจุบนันี ้การเกณฑ์หรือการระดมแบบนีจ้ะพบว่ามีมากขึน้ 

เช่น รูปแบบการประชมุปฏิบตัิการ (Workshop) การระดมสมอง (Brain Storming) การอภิปราย
กลุ่มย่อย (Small Group Discussion) การทําเวที เป็นต้น การระดมความคิดมกัมีขึน้เพ่ือให้ได้
ความคดิความเห็นหรือข้อสรุปหรือมต ิแตใ่นบางคราวอาจจะต้องการความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั มี
วิธีการระดมจากปริมาณผู้คนหรือสมาชิกจํานวนมากๆ ขณะท่ีบางคราวต้องการความคิดจากผู้คน
ท่ีมีลกัษณะพิเศษ ทว่าหากมีการทําเวที หากมีคนจํานวนมากๆ ผู้คนท่ีมาร่วมแสดงความคิดเห็น
มกัจะถกูครอบงํา ชีนํ้าความคิดเห็นในท่ีประชมุ เพ่ือรองรับความคิดความเห็นของบคุคลใดบคุคล
หนึ่ง ดงันัน้ หลกัการท่ีน่าสนใจคือ ถ้าต้องการเร่ืองใหญ่ๆไม่ต้องการคนมาก ยิ่งวงประชุมหารือ
ยิ่งใหญ่ ยิ่งไม่ได้ฟังความคิดเห็น แต่ยิ่งวงประชุมท่ีมีจํานวนคนไม่มาก ทุกคนท่ีมาร่วมประชุม
สามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเตม็ท่ี 

3)  การระดมเงินหรือทรัพย์สนิ 
เ น่ืองจากเงินหรือทรัพย์สินในกิจกรรมของการเมืองภาคพลเมืองนัน้ไม่มี

แหล่งท่ีมาของเงิน ขณะท่ีการเคล่ือนไหวจําเป็นต้องมีเงินหรือต้นทุนสงูในการเคล่ือนไหว แต่การ
เคล่ือนไหวท่ีมีการเกณฑ์เงิน ทรัพย์สิน อาจจะเป็นประเด็นอ่อนไหวให้เกิดความเสียหายได้ หรือ
ทําลายผู้ เกณฑ์หรือผู้ นําได้ หากไม่มีความชดัเจนในการเปิดเผยหรือชีแ้จงข้อมลู การดําเนินการใน
เร่ืองนีจ้งึต้องทําอยา่งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

การจะเข้าถึงทรัพยากรได้นัน้ Edwards and McCarthy (2004: 131-135) ได้เสนอวิธีการ
ไว้ดงันี ้1) การระดมจากปัจเจกบุคคลและองค์กรต่างๆในสงัคม เช่น ถ้าหากต้องการระดม
ทรัพยากรด้านวฒันธรรม อนัได้แก่ความรู้ต่างๆ ก็ควรจดัให้มีการประชมุเพ่ือระดมความคิดในหมู่
นกัเคลื่อนไหวด้วยกนั 2) การระดมทรัพยากรด้วยตวัเอง (self-production) โดยการเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากรท่ีรวบรวมมาได้ให้มีมูลค่ามากขึน้ เช่น หากต้องการทรัพยากรด้านการเงินมากขึน้ก็
อาจจะทําเสือ้ยืด แผ่นซีดี หรือถ้วยกาแฟออกจําหน่าย หากต้องการทรัพยากรด้านบคุคล ก็ทําการ
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ฝึกอบรมและกลอ่มเกลาเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมเคล่ือนไหวกบักลุม่ตน 3) หาประโยชน์จากองค์กรทาง
สงัคมท่ีตัง้ขึน้มาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเคล่ือนไหวท่ีแน่ชดั โดยการหยิบยืมทรัพยากรท่ีถูก
รวบรวมไว้แล้วโดยองค์กรเหลา่นัน้มาอยา่งโปร่งใส 4) ได้รับการอปุถมัภ์จากองค์กร หน่วยงาน หรือ
กองทนุตา่งๆ 

ในขณะท่ีนักวิชาการไทยเสนอว่า การเกณฑ์หรือการระดมสามารถทําได้หลายวิธี ดงันี ้
(ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552:174-175) 

1)  การเกณฑ์หรือการระดมท่ีสามารถดําเนินการผ่านความศรัทธา เป็นการ
ศรัทธาในตวัผู้ นํา ทัง้นีอ้าจจะมาจากประสบการณ์การทํางานของผู้ นําท่ีเคยประสบความสําเร็จ
มาแล้วจนเป็นท่ียอมรับ หรือผู้ นําท่ีมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ นั่นก็คือความไว้วางใจ เช่นนี ้
บคุลกิภาพและลีลาการนําของผู้ นําจะเป็นเง่ือนไขสําคญั 

2)  การเกณฑ์หรือการระดมท่ีสามารถดําเนินการผ่านอํานาจ มีกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า ประการแรก การใช้อํานาจของระบบราชการ ผู้ ท่ีมีตําแหน่งใน
หน้าท่ีราชการสามารถระดมผู้คนได้ง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้คนท่ีอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา ผู้คน
ท่ีสามารถให้คณุให้โทษได้ก็สามารถระดมได้ จึงสามารถกระทําได้ผ่านอํานาจของราชการปกติ 
อาจจะต่อรองด้วยบําเหน็จ ความดีความชอบ กบัผู้คนท่ีข้าราชการสามารถให้คณุให้โทษ หรือผู้ ท่ี
ต้องเข้ารับบริการ ประการท่ีสอง อํานาจอิทธิพลท่ีผ่านการหวาดกลวั หรือความเกรงอกเกรงใจต่อ
อํานาจข้าราชการ 

3)  การเกณฑ์หรือการระดมจากการใช้พลงัทางเศรษฐกิจ การเกณฑ์หรือการ
ระดมด้วยการใช้เงินจ้างวานหรือให้สิ่งของ แลกเปล่ียนกบัการเข้าร่วมในมวลชน พบว่า หน่วยงาน
ทางธุรกิจใช้มากในกระบวนการเปิดตวัสินค้า มหกรรมทางธุรกิจ เป็นเหมือน “การจัดตัง้” หรือ 
“หน้าม้า” แม้นว่าไม่ยาวนานหรือต่อเน่ือง แต่สามารถเกณฑ์หรือระดมได้จํานวนแน่นอน ซึ่งก็มี
ต้นทนุท่ีต้องจ่ายสงูด้วย 

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้ทําการสํารวจทรัพยากรท่ีมีความจําเป็นต่อการดําเนินงานของ
ภาคประชาสงัคม รวมถึงวิธีการให้ได้มาซึ่งทรัพยากรดงักล่าว ผ่านการสมัภาษณ์และการสํารวจ
เอกสารเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านการระดมทรัพยากรของภาคประชาสงัคมท่ีเคล่ือนไหวให้มีการ
ประกาศมาตรการใช้สทิธิเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัรในประเทศไทย  

 
2.2.5  การส่ือสาร (Communication) และการทาํให้เป็นประเดน็สาธารณะ 
ในสถานการณ์สงัคมการเมืองปัจจบุนั ส่ือ คือเคร่ืองมือสําคญัในการช่วงชิงหรือการมีสว่น

ร่วมหรือการครอบครองส่ือ นบัว่าเป็นหวัใจในการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ องค์กรราชการ รวม
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กระทั่งการเมืองภาคพลเมือง หรือการเมืองภาคประชาชน ก็นับว่าเป็นหัวใจสําคัญในการ
เคล่ือนไหว ดงันัน้การเคล่ือนไหวทางราชการ ทางธุรกิจ และการเคล่ือนไหวทางสงัคมการเมือง จึง
มีความปรารถนาเหมือนกนั นัน่คือ ความต้องการมีส่ือในครอบครอง ซึง่หมายถึงมีเคร่ืองมือหรือมี
ช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาชวนเช่ือกบัสาธารณชน 
(ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552: 178-179) 

ลกัษณะของการส่ือสาร สามารถแยกออกได้ 2 ลกัษณะ คือ (ณรงค์ บญุสวยขวญั, 2552: 
180-183)  

1)  การสื่อสารทําความเข้าใจภายในขบวนการเคลื่อนไหวหรือภายในองค์กร เพ่ือ
การระดม การรวมพลัง รวมกลุ่ม หรือเพ่ือทําความเข้าใจระหว่างกันเก่ียวกับจุดมุ่งหมายและ
วิธีการ โดยมีลกัษณะเคร่ืองมือในการส่ือสารภายในองค์กรหรือรวมกลุม่ทางสงัคม ดงันี ้

 (1)  การประชุม อบรม และการเสวนา โดยแจ้งข่าวสารภายในกลุ่มหรือ
องค์กรให้แก่สมาชิก อาจจะกําหนดตามวาระท่ีแน่นอน เช่น ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน หรือกําหนด
ประชมุตามสะดวก ตามสถานการณ์ ในอดีตอาจจะมีสญัญาณนดัหมาย เช่น การตีเกราะของนาย
บ้าน เป็นต้น 

 (2)  การสร้างจดหมายข่าว (Newsletter) หนงัสือเวียน แผ่นปลิว แผ่นพบั ท่ี
ออกเป็นหนงัสือภายในหน่วยงานหรือองค์กรชมุชน ท่ีจดัขึน้ตามรูปแบบท่ีกําหนดขึน้มาเอง อาจจะ
เป็นกึ่งราชการ ออกเป็นรายการประจํา หรือออกมาตามสถานการณ์ 

 (3)  คล่ืนวิทยุ สถานีวิทยุภายใน หรือหอกระจายข่าวของบ้าน เป็นส่ือวิทยุ
เฉพาะของกลุม่หรือองค์กร หรือสถาบนันัน้ๆ เช่นวิทยภุายในของมหาวิทยาลยั โดยดําเนินการจดั
รายการส่งกระจายเสียงโดยภาคประชาชนหรือชุมชนเอง ในพืน้ท่ีชุมชนขนาดเล็กๆ หรือหอ
กระจายข่าวท่ีใช้ในการส่งกระจายเสียงในบ้านหรือชุมชนนัน้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์เฉพาะสมาชิก 
และเป็นเหมือนเวทีสาธารณะขององค์กรหรือชมุชนนัน้ๆโดยไมต้่องขออนญุาตทางราชการ 

2)  การสื่อสารทําความเข้าใจกบัภายนอก หรือสาธารณชน เป็นการแสวงหาการ
ยอมรับของขบวนการเคล่ือนไหว จึงจําเป็นต้องมีการจัดการหรือเล่นกับข่าว หรือ “เล่นหรือ
เคล่ือนไหวให้เป็นข่าว” หรือ “การยกระดับประเด็นปัญหาเล็กๆให้เป็นปัญหาระดับกว้างหรือ
ระดบัชาติ” หรือ “ทําให้เป็นประเด็นสาธารณะ” เหล่านีส้มัพันธ์กับการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี มี
ความชอบธรรม ในสายตาของบคุคลอ่ืนๆ โดยการสื่อสารภายนอกมีรูปแบบของการสื่อสารดงันี ้

 (1)  รถแห่หรือขบวนรถแห่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว อาจจะใช้การ
กระจายเสียง หรือติดแผ่นป้ายพร้อมติดตัง้เคร่ืองกระจายเสียง วิธีการนีใ้นภาคธุรกิจมกัจะใช้แห่
โฆษณาสินค้ามานานแล้ว แตใ่นกระบวนการสื่อสารทางสงัคมนัน้ รูปแบบนีมี้ความจําเป็นมากขึน้ 
อาจจะมีการบนัทกึเสียงแล้วเปิดเสียง หรือบรรยายสดๆก็ได้ 
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 (2)  เปิดเวทีอภิปรายในการชมุนมุ ในท่ีตัง้ของชมุชน บนหลงัคารถ รูปแบบนี ้
ต้องใช้เวลา และนกัพดูท่ีสามารถสร้างชกัจงู โน้มน้าว ดงึดดูผู้คนให้สนใจหรือร่วมฟัง 

 (3)  โทรศพัท์เข้าร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบนัส่ือทัง้สอง
ประเภทนีม้กัพยายามทํารูปแบบรายการแบบส่ือสารสองทาง (Two Ways Communication) 
เพ่ือให้ผู้ชมโทรทศัน์หรือผู้ ฟังวิทยไุด้โทรศพัท์เข้าไปในรายการเพ่ือแจ้งข้อมลูขา่วสาร หรือร่วมแสดง
ความคิดเห็น ลกัษณะรายการดงักล่าวกําลงัเป็นท่ีนิยมของนักเคลื่อนไหวทางสงัคม แต่ในทาง
ปฏิบตัิการจดัการด้วยวิธีการนี ้นกัจดัการทางสงัคมควรท่ีจะต้องประสานสมัพนัธ์เป็นการส่วนตวั
กบันกัจดัรายการเป็นพิเศษไว้ก่อน จงึจะสามารถใช้ส่ือแบบนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 (4)  การจดัประชมุแถลงข่าว (Press Conference) เป็นวิธีการดัง้เดิม และ
เป็นแบบทางการ มักจะใช้ในการบริหาราชการและการจัดการทางธุรกิจ แต่ในการจัดการทาง
สงัคมสามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวท่ีมีลกัษณะแบบร้อนๆ นกัข่าวหรือส่ือจะ
สนใจมากเป็นพิเศษ 

 (5)  การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การประชมุ อบรม สมัมนา เสวนา ในหวัข้อท่ี
เป็นประเดน็ หรือตามประเดน็ท่ีขบวนการ องค์การ เคล่ือนไหวอยู ่
 ในขณะท่ี เครย์ตนั (2551: 130-151) ก็ได้นําเสนอเทคนิคสําหรับการให้ข้อมลูสูส่าธารณะ 
ไว้หลายเทคนิค ดงันี ้(1) การให้ข้อมลูโดยการสรุปย่อแก่กลุม่ตา่งๆท่ีมีความสําคญั (2) นิทรรศการ
และการจดัแสดงต่างๆในท่ีสาธารณะท่ีมีการเดินสญัจรผ่านไปมามาก (3) สารคดีพิเศษ อนัเป็น
ข่าวท่ีเขียนหรือเล่าโดยผู้ ส่ือข่าว ดงันัน้จึงต้องทําการติดต่อกบับรรณาธิการหรือผู้ ส่ือข่าวท่ีมีความ
สนใจในประเดน็นัน้ๆเป็นการสว่นตวัเพ่ือให้เขาเขียนข่าวให้ (4) จดัทําคลงัข้อมลู เพ่ือให้สาธรณชน
เข้าถึงเอกสารการศึกษาและเอกสารพืน้ฐานต่างๆท่ีใช้ในระหว่างกระบวนการตดัสินใจ (5) ให้
ข้อมลูและมีปฏิสมัพนัธ์กบัสาธารณะผ่านทางอินเทอร์เน็ต (6) การสง่รายงานทางเทคนิคท่ีสําคญั
หรือเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมไปยงักลุม่ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้ ท่ีสนใจ (7) การสง่เอกสารจํานวนมาก
ไปยงับ้านของประชาชน (8) การให้สมัภาษณ์ผ่านส่ือและการปรากฏตวัในรายการท่ีมีการสนทนา
เพ่ือให้ข้อมลูแก่สาธารณชน (9) เตรียมชดุให้ข่าวสําหรับส่ือท่ีมีการสรุปย่อข้อมลูท่ีสําคญัท่ีพวกเขา
ต้องการ (10) การแถลงข่าวและสรุปข้อมลูให้กบัส่ือ (11) การให้ข้อมลูผ่านจดหมายข่าว (12) ให้
ข้อมลูผ่านใบแทรกในหนงัสือพิมพ์ (13) ทําข่าวแจก (14) การนําเสนอข้อมลูผ่านการโฆษณาแบบ
เสียคา่ใช้จ่าย เช่น ในหนงัสือพิมพ์ วิทย ุหรือโทรทศัน์ (15) จดัเวทีอภิปราย (16) การนําเสนอข้อมลู
ต่อกลุ่มต่างๆในชุมชน (17) การประกาศเร่ืองการบริการสาธารณะ และ (18) การจัด
ประชมุสมัมนา   
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 ในสว่นของการทําให้เป็นประเด็นสาธารณะนัน้ Porta and Diani (2006: 165-168) ได้
สรุปว่าแนวทางท่ีถกูนํามาใช้มาก คือการประท้วง ซึง่สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น การ
เดินประท้วง การเข้ายึดพืน้ท่ี การปิดถนน การบอยคอต (Boycott) การไม่จ่ายภาษี เป็นต้น การ
ประท้วงดงักลา่วจะสามารถเรียกความสนใจจากสาธารณะผา่นการเผยแพร่ขา่วของส่ือมวลชน  
 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มุ่งสํารวจยทุธวิธีทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกกลุ่มประชา
สังคม รวมถึงการทําให้ปัญหาการเข้าถึงยากลายเป็นสาธารณะท่ีได้รับความสนใจทัง้จาก
ส่ือมวลชน ประชาชน และภาครัฐ จนทําให้มีการประกาศใช้สทิธิเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัรในท่ีสดุ 
 
2.3  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) 
 
 Tarrow (1994: 17) กลา่วว่า “โครงสร้างโอกาสทางการเมืองเป็นตวัชีว้่าควรมีการดําเนิน
กิจกรรมการเคล่ือนไหวในช่วงเวลาใด จึงจะเกิดผลเช่นใดจากกิจกรรมการเคล่ือนไหวนัน้ๆ กล่าว
อีกนยัหนึง่คือ โอกาสทางการเมืองเป็นตวัเอือ้อํานวยให้กลุม่เห็นช่องทางเรียกร้องได้สําเร็จ”  

ขณะท่ี Campbell (2005: 44) สรุปว่า “โครงสร้างโอกาสทางการเมือง คือ ชดุของเง่ือนไข
ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีส่งเสริม บัน่ทอน เปิดช่องทาง และกระทบต่อกิจกรรมการ
เคล่ือนไหว” นอกจากนัน้ Campbell (2005: 44) ยงัได้สรุปขอบเขตความสําคญัของโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบตา่งๆได้แก่ ระดบัการเปิด-ปิดรับความท้าทาย
ของสถาบันทางการเมืองท่ีเป็นทางการ ระดับความมีเสถียรภาพของรัฐบาลผสม ระดับ
ความสมัพนัธ์ของกลุม่เคล่ือนไหวกบัผู้ นําทางการเมือง และระดบัความอดกลัน้ของผู้ มีอํานาจทาง
การเมืองตอ่กลุม่ผู้ ท้าทาย  
 หน่อความคดิโครงสร้างโอกาสทางการเมืองยงัมีในแง่มมุตา่งๆ เช่น โครงสร้างสถาบนัและ
อํานาจเข้ามาเก่ียวข้องด้วยดงัจะเห็นได้จากงานของ Tarrow (1994: 81-82) ท่ีอธิบายถึงเง่ือนไข
ของตวัชีว้ดัโครงสร้างโอกาสทางการเมือง 2 ประการ คือ  

1)  เง่ือนไขในระดบัพืน้ฐาน (Fundamental Condition) ท่ีประกอบด้วยความ
เข้มแข็งและความอ่อนแอของรัฐในขณะนัน้ ระดบัความเก่ียวข้องกับกลุ่มทุนและโครงสร้างของ
ระบบการเมือง เป็นต้น  

2)  เง่ือนไขในระดบัโอกาสเฉพาะหน้า (Immediate Opportunity) ท่ีประกอบด้วย
ระดบัความเปิด-ปิดทางการเมือง ระดบัความมัน่คงหรือระดบัความมีเสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาลแตล่ะยคุท่ีกลุ่มต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ลกัษณะการผนึกกําลงักนั ลกัษณะของความแตกแยก
ภายในกลุม่ชนชัน้นํารวมถึงการมีอิทธิพลจากภายนอก  
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อนึ่งโครงสร้างโอกาสทางการเมืองจะเอือ้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมากหรือ
น้อยย่อมขึน้อยู่กับการควบคุมของรัฐบาล กล่าวคือ ถ้าเป็นรัฐบาลซึ่งต้องการรวมศูนย์อํานาจ
เอาไว้ท่ีตนก็จะไมค่อ่ยเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุม่เพ่ือให้เข้ามามีบทบาททางการเมือง และอาจใช้
วิธีปราบปรามอย่างรุนแรงด้วย (ประภาส ป่ินตบแตง่, 2548: 8) ดงัเช่นในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้มี
การออกพระราชบญัญัติว่าด้วยอัง้ย่ี  ร.ศ. 116 อนัเป็นกรณีสะท้อนถึงความกงัวลของรัฐท่ีมีต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองท่ีเกรงว่าจะถกูคกุคามจากการรวมกลุม่เป็นสมาคมลบัของชาวจีนในสมยั
นัน้ จึงบงัคบัให้พวกท่ีต้องการตัง้อัง้ย่ีมาจดทะเบียนกบัเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง ซึ่งมีสิทธิเรียกหวัหน้า
สมาคมตา่งๆมาสอบสวนได้ตลอดเวลา และเรียกปรับและจําคกุผู้ ฝ่าฝืนได้ (พรรณี บวัเลก็, 2541: 83) 

งานของ Kriesi และคณะ (1995 อ้างถึงใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552: 102-109) ซึง่
ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหวด้านสันติภาพภายใต้โครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ี
แตกตา่งกนั 4 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และองักฤษ ถือเป็นการพฒันากรอบ
การศึกษาโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีเช่ือมโยงการวิเคราะห์กับทฤษฎีการระดมทรัพยากร
อยา่งเป็นระบบ โดย Kriesi ได้ให้นิยามโครงสร้างโอกาสทางการเมืองว่า คือ ข้อบง่ชีห้รือตวัชีว้ดัถึง
ความกล้าของตัวกระทําการ (actors) ทางสงัคมและการเมืองในการท่ีจะใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรเพ่ือก่อรูปขบวนการทางสงัคมว่ามีเพิ่มมากขึน้หรือลดลง การให้นิยามในลกัษณะนีจ้ึงเน้น
ไปท่ีการสร้างตวัชีว้ดัความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกบัสมรรถนะในการระดม
ทรัพยากรของขบวนการทางสงัคม ได้แก่ 

1)  โครงสร้างรอยปริแยกระดบัชาติ (National Cleavage Structures) หมายถึง
ความขดัแย้งและแตกแยกระหว่างชนชัน้นําทางการเมือง กลุ่ม องค์กร และสถาบนัทางการเมือง
ต่างๆ ซึ่งตามทรรศนะของทฤษฎีการระดมทรัพยากร รอยปริแยกนีเ้ปิดโอกาสให้กลุ่มหรือ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางในการเคล่ือนไหวและระดมทรัพยากร 
เพราะจะสามารถชกันําฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดในความขดัแย้งนัน้เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางการเมืองได้ง่าย 
อีกทัง้ช่องว่างทางอํานาจท่ีเกิดขึน้นีย้ังเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
นําเสนอเป้าหมายของตนขึน้มาเป็นทางเลือกใหมใ่ห้กบัการเมืองและสงัคมได้ 

2)  โครงสร้างเชิงสถาบนั (Institutional Structure) หมายถึงสถาบนัท่ีเป็น
ทางการของระบบการเมือง ซึ่งเป็นเง่ือนไขทางการเมือง ซึ่งบางช่วงอาจเปิดโอกาสให้การ
เคล่ือนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมประสบความสําเร็จได้ และบางช่วงเวลาก็อาจทําให้
การเคลื่อนไหวประสบความล้มเหลวและลม่สลายลง 

ขณะท่ีงานศกึษาของ Della Porta และ Diani (1999 อ้างถึงใน ประภาส ป่ินตบ
แตง่, 2552: 105-106) ได้จําแนกชดุตวัแปรด้านโครงสร้างอํานาจรัฐออกเป็น 3 ชดุ ได้แก่ 
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ชดุท่ีหนึ่ง คือ ตวัแปรด้านขอบเขตและระดบัการกระจายอํานาจของรัฐ กล่าวคือ 
ยิ่งรัฐสว่นกลางกระจายอํานาจให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ขบวนการ
ทางสงัคมได้เข้าถึงและมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจมากขึน้เท่านัน้ 

ชดุท่ีสอง คือ ความหลากหลายในการครอบครองอํานาจ ซึง่เป็นการพิจารณาถึง
การแบง่แยกหน้าท่ีและการคานอํานาจระหวา่งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายตลุาการ พบวา่
ในระบอบประธานาธิบดีมีแนวโน้มท่ีจะเปิดให้ขบวนการทางสงัคมมากกว่าระบบรัฐสภา เพราะผู้
ตดัสินใจเชิงนโยบายมีความหลากหลายมากกว่าในระบบรัฐสภา ขณะท่ีในรัฐบาลผสมหากมีการ
แบ่งเป็นฝักฝ่ายหรือเป็นกลุ่มย่อยมากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้ขบวนการทางสงัคมสามารถหาพนัธมิตร
ทางการเมืองได้ง่ายขึน้ 

ชุดท่ีสาม คือ การบริหารรัฐกิจ ซึ่งมีรากฐานจากระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ รัฐท่ีมีระบบกฎหมายแบบโรมนัมกัมีลกัษณะการปฏิเสธการติดต่อกับภายนอก และมี
แนวโน้มท่ีจะต่อต้านการกดดนัจากภายนอก หรือตวักระทําการนอกสถาบนัทางการเมือง ขณะท่ี
รัฐท่ีมีระบบกฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน มีรากฐานทางความคิดท่ีเปิดโอกาสให้ตวักระทําการ
นอกสถาบนัทางการเมืองเข้ามามีสว่นร่วมมากกว่า ดงันัน้จึงมกัจะมีกลไกการมีสว่นร่วม เช่น การ
ลงประชามต ิประชาพิจารณ์ ระบบถอดถอนผู้บริหาร เป็นต้น 

3)  ยทุธศาสตร์เชิงโครงสร้างท่ีดํารงอยู่ (Prevailing Structure Strategies) หมายถึง 
ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธี และท่าทีของชนชัน้นํา หรือผู้ มีอํานาจหน้าท่ีทางการเมืองท่ีมีผลตอ่ปฏิบตัิการ
ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม ซึง่เป็นทัง้ปฏิบตักิารโดยผา่นกลไกกฎหมายและนโยบายท่ีเป็น
ทางการ และปฏิบตักิารท่ีเป็นการดําเนินการท่ีไมเ่ป็นทางการหรือไมผ่า่นช่องทางในระบบการเมือง
ปกต ิ

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองเช่ือว่า ขบวนการทางสงัคมเคลื่อนตวัอย่างช้าๆ
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมทางการเมืองและระบบการเมือง ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
เคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมจึงได้รับอิทธิพลและปรับเปล่ียนไปตามคุณลักษณะของ
วฒันธรรมการเมืองระดบัชาติ (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552: 107) โดย Kriesi และคณะ (1995 อ้างถึงใน 
ประภาส ป่ินตบแตง่, 2552: 107-108) ได้แบง่วฒันธรรมของรัฐในการเผชิญหน้ากบัขบวนการทาง
สงัคมออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

ลกัษณะแรก วฒันธรรมแบบกีดกัน ขัดขวางและปราบปราม (Exclusive) เป็น
ลกัษณะปฏิสมัพนัธ์และเผชิญหน้าแบบแยกขัว้ โดยรัฐมองขบวนการทางสงัคมท่ีมีความขดัแย้งกบั
รัฐ ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายตรงกนัข้าม ขบวนการทางสงัคมจึงถกูขีดเส้นให้อยู่นอกระบบการเมืองปกต ิ
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ดงันัน้รัฐจึงมีปฏิสมัพนัธ์กับขบวนการในลกัษณะของการปราบปราม และเผชิญหน้าด้วยความ
รุนแรง 

ลกัษณะท่ีสอง วฒันธรรมแบบยอมรับปรับร่วม (Inclusive) รัฐมองการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมว่าเป็นเร่ืองปกติในการแสดงออกทางการเมือง และไม่ได้มองขบวนการทางสงัคมท่ี
ขดัแย้งกบัรัฐในฐานะฝ่ายตรงข้าม ดงันัน้รัฐจึงมีปฏิสมัพนัธ์กบัขบวนการทางสงัคมในรูปแบบของ
การยอมรับเข้าสูร่ะบอบการเมืองปกต ิโดยการเปิดช่องทางในระดบัตา่งๆให้กบัการเคล่ือนไหว 

4)  โครงสร้างพนัธมิตร (Alliance Structures) หมายถึงการเปล่ียนแปลงด้าน
บริบทองค์ประกอบทางการเมือง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีเปิดกว้างจนทําให้ขบวนการทางสงัคม
สามารถเข้าถึงช่องทางการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองปกติได้ และการเปล่ียนแปลงบริบททาง
การเมืองรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงวงขา่ยทางการเมืองของชนชัน้นํา อนัเป็นภาวการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ช่องว่างทางอํานาจในหมู่ชนชัน้นําขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นโอกาสในการเพิ่มพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพ
หรือท่ีทรงอิทธิพลของขบวนการทางสงัคม 
 จากการศกึษาของ Riggs (1966: 376-379) พบว่า “ระบอบการปกครองของประเทศไทย
ในอดีตถกูครอบงําโดยระบบราชการ หรือระบอบอํามาตยาธิปไตย (bureaucratic polity) ระบบ
ราชการไม่เปิดโอกาสให้องค์กรนอกระบบราชการเข้ามามีพืน้ท่ีในการแข่งขนัต่อสู้ช่วงชิงอํานาจ
จากข้าราชการ” โดยระบอบอํามาตยาธิปไตยนีไ้ด้มีนักวิชาการอธิบายเพิ่มเติมไว้ (Jumbala, 
1987: 116-117) หมายถึง “การเมืองท่ีอยู่ระหว่างระบอบแบบจารีตและระบอบสมยัใหม่ กลา่วคือ 
เม่ือเปรียบเทียบกับระบอบการเมืองแบบจารีต ระบอบอํามาตยาธิปไตยมีระบบราชการท่ีมี
โครงสร้างซบัซ้อนกว่า แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัระบอบสมยัใหม่ ระบอบอํามาตยาธิปไตยไม่มีกลไก
นอกระบบราชการท่ีจะสามารถควบคมุตรวจสอบให้ระบบราชการมีความรับผิดชอบ ซึง่เปรียบได้
ว่าการเมืองในลกัษณะนีคื้อเกิดการขาดดลุยภาพระหว่างสถาบนัการเมืองท่ีกําหนดนโยบาย กบั
ระบบราชการท่ีเป็นฝ่ายนํานโยบายไปปฏิบตัิ เพราะสถาบนัการเมืองนอกระบบราชการมีความ
ออ่นแอในขณะท่ีระบบราชการเตบิโตแข็งแกร่ง” อยา่งไรก็ตาม ถ้ารัฐยอมรับการมีบทบาทของกลุม่
ผลประโยชน์หรือกลุ่มผลกัดนั ก็จะเป็นไปได้มากท่ีจะเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การต่อรองทางการเมือง เช่นในช่วงหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ระบบการเมืองได้เปิดใน
ระดบัหนึ่ง เห็นได้จากการต่ืนตวัของนักธุรกิจและกลุ่มสมาคมการค้าท่ีพยายามเข้ามาแสวงหา
ช่องทางและอํานาจทางการเมือง เพ่ือปกป้องและขยายผลประโยชน์ของตนเองให้มากขึน้ (พฤทธิสาณ 
ชมุพล, ม.ร.ว., 2517: 134) แตจ่ากการศกึษาของมนตรี เจนวิทย์การ (2519: 179) พบว่า “การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจในครัง้นัน้ถือได้ว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร 
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เน่ืองจากขาดการผนึกกําลงัของกลุ่มพลงัทางเศรษฐกิจต่างๆอย่างชดัเจน เพราะพระราชบญัญัติ
ของสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 23 ระบุห้ามไม่ให้กลุ่มและสมาคมเข้ามายุ่งเก่ียวทาง
การเมือง” ซึง่ตา่งจากระบอบการเมืองในปัจจบุนัท่ีสทิธิและเสรีภาพของประชาชนถกูระบไุว้ชดัเจน
ในรัฐธรรมนญู 
 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง โครงสร้างโอกาสทางการเมืองมีทัง้เปิดและปิดใน
เวลาเดียวกนัได้ เน่ืองจากไม่มีรัฐใดท่ีจะเปิดพืน้ท่ีให้พลงัใหม่ๆได้เข้ามามีสว่นร่วมทางการเมืองได้
ทัง้หมด และยิ่งถ้าเป็นเร่ืองการตดัสินใจนโยบายทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว จะพบว่ารัฐจะเปิดเพียง
บางระดบัเท่านัน้ ส่วนในบางด้านก็จะปิดกัน้ไม่ให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้มีโอกาสเข้ามาตอ่รอง 
ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัความสําคญัของนโยบายแตล่ะด้านเป็นสําคญั (ทศพล แก้วประพนัธ์, 2544: 33) 
 ในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้ทําการวิเคราะห์ว่าโครงสร้างทางการเมืองไทยเอือ้ต่อการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการประกาศใช้สทิธิเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัรหรือไม ่อยา่งไร 
 

2.4  การกาํหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda  
      Setting) 
 
 การพิจารณาวิเคราะห์ว่าปมปัญหาคืออะไรไม่ใช่เร่ืองง่าย แตเ่ป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัความรู้ 
ความชํานาญ ประสบการณ์ และท่ีสําคญัท่ีสดุคือความคิดริเร่ิม (Creativity) ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหา
นโยบายนัน้เป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อนและเข้าใจยาก (ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2552: 37) โดยในขัน้ตอน
การกําหนดปัญหาและวาระนโยบายนี ้ได้มีนกัวิชาการได้อธิบายและให้ความหมายไว้ดงันี ้
 Anderson (2003: 27) กลา่วว่า จดุเน้นของขัน้ตอนนีคื้อการพิจารณาว่าปัญหาถกูระบุ
อยา่งไร เหตใุดปัญหานัน้จงึถกูหยิบยกขึน้มาพิจารณาโดยผู้ กําหนดนโยบาย หน่วยงานของรัฐบาล
มีวิธีการตดัสินใจหยิบยกปัญหาขึน้มาพิจารณาอย่างไร อะไรคือปัญหาสาธารณะ เหตใุดจึงทําให้
เง่ือนไขหรือเหตกุารณ์บางอย่างกลายเป็นปัญหาสาธารณะ ปัญหานัน้เข้าสูว่าระการพิจารณาของ
รัฐบาลได้อยา่งไร ทําไมปัญหาบางประการไมอ่าจเข้าสูก่ระบวนการวาระ  
 Dye (2010: 28) กลา่วว่าในขัน้ตอนการระบปัุญหานัน้จะเป็นการป่าวประกาศว่าอะไรคือ
ปัญหาของสงัคม มีการแสดงออกถึงความต้องการให้รัฐบาลกระทําการอะไรบางอยา่ง 
 สมบตัิ ธํารงธญัวงศ์ (2553: 335) กลา่วว่า กระบวนการกําหนดระเบียบวาระการประชมุ
เก่ียวกบัปัญหานโยบายจะเก่ียวข้องกบัข้อถกเถียงในการจดัลําดบัความสําคญัของปัญหาอยู่เสมอ 
ทัง้นีเ้พราะในทกุสงัคมจะปรากฏปัญหาสาธารณะอยู่เป็นจํานวนมาก ซึง่มีลกัษณะของการแข่งขนั
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กันอยู่ในตวัเอง เพราะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทุกปัญหาต่างต้องการให้ปัญหาของตนได้รับการ
พิจารณาก่อน ดงันัน้กระบวนการกําหนดระเบียบวาระการประชมุพิจารณาปัญหาสาธารณะจึงมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการทางการเมืองโดยชดัเจน 
 
 2.4.1  ลักษณะของปัญหานโยบาย 
 Smith (2005: 20-21) ได้กลา่วถึงปัญหานโยบายไว้อยา่งน่าสนใจวา่ 
  

หากจะตอบคําถามท่ีวา่การกําหนดนโยบายสาธารณะเกิดขึน้มาได้อยา่งไร ก็ต้อง
เป็นไปตามแบบฉบบัท่ีว่า เกิดจากการรับรู้ถึงปัญหา โดยปัญหาท่ีว่ามกัมาจาก
หลายสาเหต ุในบางครัง้ปัญหาเป็นผู้ เลือกบุคคล กล่าวคือ เม่ือมีบางสิ่งเกิดขึน้ 
แล้วมีคนได้รับผลกระทบ คนเหล่านัน้ก็จะระบุว่าสิ่งท่ีตนประสบอยู่เป็นปัญหา 
โดยภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้นัน้อาจจะกระทบคนหมู่มาก เช่น เหตกุารณ์โจมตีเมือง
นิวยอร์คและกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2001 หรืออาจจะกระทบ
แค่ระดบัปัจเจกบุคคล เช่น การมีคนเมาขบัรถชนคนตายก็อาจก่อให้เกิดองค์กร
ขึน้มาเพ่ือผลกัดนัการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้ ท่ีขบัรถขณะเมาสรุา เป็นต้น หรือใน
อีกด้าน บุคคลจะเป็นผู้ เลือกปัญหา ตวัอย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือกเข้าไปมี
อํานาจท่ีจะตดัสินว่าอะไรคือปัญหาหรือไม่ใช่ปัญหา และปัญหาใดควรจะได้รับ
ความสนใจ  
 

 ขณะท่ีศภุชยั ยาวะประภาษ (2552: 39-40) ชีว้่าปัญหานโยบายมีลกัษณะท่ีสําคญั 4 
ประการ คือ  

1)  ความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน (Interdependence) ปัญหานโยบายในเร่ือง
หนึ่งๆ มักไม่สามารถพิจารณาแยกเด็ดขาดจากปัญหาเร่ืองอ่ืนๆได้ เน่ืองจากมักจะเก่ียวเน่ือง
สมัพนัธ์กบัปัญหานโยบายเร่ืองอ่ืนๆ ตลอดเวลา การพิจารณาปัญหานโยบายจึงควรพิจารณาใน
ลกัษณะภาพรวมมากกวา่แยกพิจารณาทีละปัญหา 

2)  ความเป็นอตันยัของปัญหา (Subjectivity) ปัญหานโยบายจะมีหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับการรับรู้ของผู้ กําหนดนโยบายและ/หรือนักวิเคราะห์นโยบาย สิ่งท่ีเป็น
ปัญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ปัญหาของอีกคนหนึ่ง สิ่งท่ีบางคนเห็นว่าเป็นปัญหาท่ี
รีบดว่นรุนแรง อีกคนอาจจะเห็นวา่เป็นปัญหาทัว่ไปไมต้่องรีบร้อนแก้ไข 
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3)  ความไมมี่ตวัตนแท้จริงของปัญหา (Artificiality) ปัญหานโยบายขึน้อยู่กบัการ
รับรู้ และการนิยามของแต่ละกลุ่มบุคคล มีลกัษณะเป็นภาพท่ีรับรู้ร่วมกันของผู้ กําหนด หรือผู้
นิยาม ดงันัน้ย่อมเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามอตัวิสยัของผู้ กําหนด ไม่มีตวัตนท่ีแท้จริง เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงผู้ กําหนดนโยบาย ปัญหานโยบายจะเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

4)  ความเป็นพลวัตของปัญหา  (Dynamism) ปัญหานโยบายแปรเปล่ียน
ตลอดเวลา ทางแก้ปัญหาก็เปล่ียนแปลงตามไปด้วย ปัญหานโยบายจึงมีลกัษณะท่ีไม่คงท่ี แต่
แปรเปล่ียนไปตลอดเวลา โดยทั่วไปการแก้ปัญหาท่ีถาวรจึงไม่มี เพียงแต่แก้ปัญหาหนึ่งซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาเดิมท่ีเปล่ียนสภาพไปนั่นเอง ความเป็นพลวัตจึงเป็น
เอกลกัษณ์หนึง่ของปัญหานโยบาย 
 ปัญหาท่ีเกิดขึน้มีอยู่หลายหลาก โดยประเด็นปัญหาท่ีก่อตัวขึน้จนนําเข้าสู่วาระของ
นโยบายได้ ควรมีลกัษณะท่ีสําคญัอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี ้(Cobb and Elder, 1972; Hogwood 
and Gunn, 1984: 68 อ้างถึงใน มยรีุ อนมุานราชธน, 2549: 92-93)  

1)  ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทกุปี เช่น ประเดน็เก่ียวกบังบประมาณ 
2)  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างสม่ําเสมอ เช่น ประเด็น

เก่ียวกบัการประกนัราคาสนิค้าทางการเกษตร 
3)  ประเด็นปัญหาท่ีได้รับการทบทวนใหม่ ได้แก่ ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้มาแล้ว

ไมไ่ด้รับความสนใจ แตร่ะยะเวลาตอ่มากลบันํามาพิจารณาใหม ่
4)  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้วขยายผลไปเป็นภาวะวิกฤติ จนต้องได้รับการ

แก้ไขโดยดว่น หรือคาดวา่ประเดน็ปัญหานัน้จะเป็นวิกฤตการณ์ในอนาคต 
5)  ประเด็นปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝนกรดและ

ของเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ปัญหาการตดัแตง่พนัธุกรรม 
6)  ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัความรู้สกึ หรือประเด็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจของ

ประชาชน ซึง่ส่ือมวลชนตา่งๆให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
7)  ประเด็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลําดบัอย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็น

เพียงประเดน็ปัญหาเลก็ๆ เช่น ผลของยาคมุกําเนิดท่ีก่อมะเร็งบางประเภทในสตรี 
8)  ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัอํานาจและความชอบธรรมในสงัคม เช่น การนดัหยดุ

งาน และการประท้วงของสหภาพแรงงาน การแบง่แยกดนิแดน 
9)  ประเด็นปัญหาร่วมสมัย เป็นเร่ืองท่ีอธิบายยากแต่ประเด็นปัญหานีเ้ป็นท่ี

ทราบและรับรู้กนัในสงัคม เช่น ปัญหาเมืองชัน้ใน ปัญหาอาชญากรรมในท้องถนน ปัญหาโรคเอดส์ 
ปัญหาคนลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
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 หลงัจากมีประเด็นปัญหาก่อตวัขึน้ นกัวิชาการไทยอย่าง สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2552: 109-
110) ได้เสนอการแบง่วาระการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  วาระพิจารณาอย่างเป็นระบบ (systemic agenda) ซึง่เป็นวาระพิจารณาท่ี
บรรดานกัการเมืองพิจารณาว่าเป็นวาระพิจารณาสําคญั ท่ีสมควรเสนอเป็นประเด็นพิจารณา โดย
มีเง่ือนไขตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ 

 (1)  ได้รับความสนใจอยา่งกว้างขวาง หรือมีผู้ตระหนกัวา่เป็นปัญหา 
 (2)  มีส่วนหนึ่งของสาธารณชนท่ีมองว่าควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับ

ประเดน็นัน้ๆ 
 (3)  เป็นความเห็นร่วมกนัหลายๆ สว่น ว่าสมควรท่ีหน่วยงานรัฐบาลควรเข้า

มาดําเนินการ  
2)  วาระพิจารณาท่ีเป็นทางการ คือ เป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานรัฐบาลต้องนําไป

พิจารณาอยา่งละเอียด เพ่ือนําไปสูก่ารตดัสนิใจอย่างจริงจงัตอ่ไป กลา่วอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นวาระ
พิจารณาท่ีมาจากการดําเนินงานขององค์การนัน้ๆเอง 
  
 2.4.2  ผู้กาํหนดปัญหาและวาระนโยบาย 
 ในขัน้ตอนกําหนดปัญหาและวาระนโยบายมีตัวแสดงท่ีหลากหลายจากทรรศนะของ
นกัวิชาการทัง้ชาวไทยและตา่งชาต ิดงันี ้
 Dye (2010: 28-36) กล่าวว่า ในขัน้ตอนของการระบุปัญหานัน้ ตวัแสดงท่ีมีบทบาท
สําคัญได้แก่ ส่ือมวลชน กลุ่มผลประโยชน์ ความคิดริเร่ิมของประชาชน และความคิดเห็น
สาธารณะ สว่นการกําหนดวาระนโยบาย (Agenda Setting) อนัเป็นการตดัสินว่าประเด็นใดจะถกู
ตดัสิน ปัญหาใดจะถูกนํามากล่าวถึงโดยรัฐบาล ตวัแสดงท่ีสําคญัในขัน้ตอนนี ้คือ ชนชัน้นํา อนั
ได้แก่ ประธานาธิบดี สภา รวมถึงผู้สมคัรชิงตําแหน่งทางการเมือง และส่ือมวลชน โดย Dye ได้แยก
การพิจารณาขัน้ตอนกําหนดวาระนโยบายวา่ การกําหนดวาระนโยบายนัน้มีมาจาก 2 สว่น คือ  

1)  การกําหนดวาระจากสว่นล่าง (Agenda Setting from the Bottom Up) 
แนวคิดประชาธิปไตยพหนิุยมสรุปว่าปัญหาต่างๆสามารถถกูระบุได้โดยปัจเจกชนหรือกลุ่มต่างๆ 
รวมทัง้ประเด็นปัญหาอาจถูกหยิบยกขึน้มาโดยผู้สมคัรรับเลือกตัง้ ผู้ นําทางการเมืองท่ีต้องการ
เพิ่มพนูช่ือเสียงให้กบัตนเองและหวงัว่าจะได้รับเลือกตัง้เข้ามาอีกครัง้ นอกจากนัน้ประเด็นปัญหา
อาจถกูหยิบยกขึน้มาโดยพรรคการเมือง ส่ือมวลชน รวมถึงวิกฤตการณ์ และภยัธรรมชาต ิ 

2)  การกําหนดวาระจากสว่นบน (Agenda Setting from the Top Down) ให้
ความสําคญักบับทบาทของชนชัน้นําในสงัคมทัง้จากภาคธุรกิจ การเงิน ส่ือสารมวลชน รวมทัง้ชน
ชัน้นําในภาครัฐ  
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 ขณะท่ีนกัวิชาการไทยอย่าง จมุพล หนิมพานิช (2549: 108) ได้เสนอทรรศนะเก่ียวกบัผู้
กําหนดวาระนโยบายไว้ 3 ทรรศนะ ซึง่ตรงกบัข้อเสนอของ Stewart, Hedge and Lester (2008: 
74-76) ดงันี ้ 

1)  ทรรศนะชนชัน้นํา ตามทรรศนะนีม้องว่าชนชัน้นําท่ีมีอํานาจ เช่น ชนชัน้นํา
ทางธุรกิจ ชนชัน้นําทางทหาร ชนชัน้นําทางการเมือง มักเป็นพวกท่ีครอบงําการตดัสินใจ จึงมี
แนวโน้มท่ีจะเป็นพวกท่ีคอยกําหนดวาระนโยบาย  

2)  ทรรศนะพหนิุยม ทรรศนะนีม้องว่ากลุ่มผลประโยชน์ท่ีหลากหลายเป็นพวกท่ี
ครอบงํากระบวนการจดัวาระนโยบาย โดยกลุ่มเหล่านีจ้ะเป็นผู้ ท่ีคอยระบปัุญหา รวมทัง้พยายาม
กดดนัให้มีการกําหนดวาระนโยบายท่ีพวกตนเห็นชอบ  

3)  ทรรศนะหน่วยงานย่อยของรัฐบาล หรือสถาบนัของรัฐภายในระบบการเมือง 
โดยทรรศนะนีม้องว่าการกําหนดวาระนโยบายขึน้อยู่กับตัวแสดง 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุม่ข้าราชการ และกลุม่ผลประโยชน์พิเศษ (กลุม่ธุรกิจเอกชน)  

อีกด้านหนึ่งได้มีแนวคิดว่า ควรเปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวาง เช่น ประเวศ วะสี (2547: 25-26) เสนอว่า การเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ควรมีฝ่ายต่างๆอย่างน้อย 8 ฝ่าย ได้แก่ 1) ประชาชน/องค์กรพฒันา
เอกชน 2) ส่ือมวลชน 3) นกัวิชาการ/มหาวิทยาลยั 4) องค์กรสนบัสนนุการวิจยันโยบาย เช่น สภา
วิจยัแห่งชาติ 5) ภาคธุรกิจเอกชน 6) องค์กรทํางานนโยบาย เช่น กระทรวงตา่งๆ 7) ฝ่ายการเมือง 
เช่น รัฐบาล รัฐสภา 8) ผู้แทนองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิเป็นต้น 
 
2.5  การก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) 
 
 การก่อรูปนโยบายเป็นการรวมกันของการสร้างประเด็น การระบุปัญหา การกําหนด
ทางเลือกสําหรับแก้ไขปัญหาสาธารณะ ในขัน้ตอนนีจ้ะต้องพิจารณาว่าใครบ้างมีส่วนเก่ียวข้อง 
ทางเลือกของนโยบายแต่ละทางเลือกถูกพัฒนามาอย่างไร มีปัญหาหรืออคติในการกําหนด
ข้อเสนอนโยบายหรือไม ่ (Anderson, 2003: 27) 
 Dye (2010: 36) กล่าวว่าการก่อรูปนโยบาย คือ การพฒันาทางเลือกสําหรับจดัการ
ปัญหาท่ีเป็นประเดน็สาธารณะ การก่อรูปนโยบายเกิดขึน้ในหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานของ
กลุ่มผลประโยชน์ ห้องของคณะกรรมาธิการฝ่ายนิติบญัญตัิ การประชมุของคณะกรรมการพิเศษ 
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องค์กรวางแผนนโยบายท่ีมกัรู้จกักนัในนาม “ขมุความคิด (think tanks)” รายละเอียดข้อเสนอ
นโยบายมกัจะถกูกําหนดโดยเจ้าหน้าท่ีมากกว่าผู้บริหาร แต่เจ้าหน้าท่ีก็จะถูกควบคมุโดยความ
ต้องการของผู้บริหาร   
 สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์ (2553: 348) กล่าวว่าการก่อรูปนโยบายเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ทางเลือก หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสามารถทําให้ปรากฏเป็นจริงได้ การนําเสนอทางเลือก
เพ่ือการแก้ไขปัญหาสาธารณะนัน้ อาจพบว่าตอ่ปัญหาสาธารณะหนึ่งๆ อาจพบทางเลือกเพ่ือการ
แก้ปัญหาได้หลายทางเลือก และแตล่ะทางเลือกอาจจะมีข้อดีและข้อเสียแตกตา่งกนั ซึง่ผู้ตดัสินใจ
นโยบายจะต้องพยายามเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะสามารถนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปัญหานโยบายบางกรณีอาจจะมิได้นํามาสู่การ
กําหนดแนวทางแก้ไขในรูปของกฎหมาย (Law) มติคณะรัฐมนตรี (Executive Order) หรือ
กฎกระทรวง (Administrative Rule) แตผู่้ตดัสินใจนโยบายอาจปลอ่ยให้ปัญหานโยบายปรับแก้ไป
ด้วยตวัของมนัเอง อย่างไรก็ตามมีปัญหานโยบายจํานวนมากท่ีรัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยหรือละเลย
ได้ นอกจากนีย้งัเป็นสิง่จําเป็นท่ีรัฐบาลจะต้องให้ความเอาใจใสด่แูลอย่างใกล้ชิดด้วย มิฉะนัน้อาจ
ทําให้รัฐบาลไมส่ามารถดํารงอํานาจการบริหารประเทศตอ่ไปได้ ทัง้นีเ้พราะมีองค์การตา่งๆทัง้ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาสาธารณะทัง้โดยตรงและโดยอ้อมท่ีพยายามริเร่ิมการ
ก่อรูปนโยบายและผลกัดนัให้รัฐบาลตดัสนิใจประกาศแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณะตามท่ี
องค์การตา่งๆนําเสนอ 
 

2.5.1  องค์การที่เก่ียวข้องกับการก่อรูปนโยบาย 
ในการพฒันาข้อเสนอนโยบายนัน้ฝ่ายบริหารอนัได้แก่ประธานาธิบดี (หรือนายกรัฐมนตรี) 

ผู้ช่วยระดบัสงู ท่ีปรึกษา จะเป็นแกนหลกัในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบาย (Anderson, 2003: 102-
103) ในทกุสงัคมอาจกลา่วได้ว่าฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเป็นองค์การท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสดุ
ในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบายและการตดัสินใจนโยบายสําคญัของประเทศ (สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์, 
2553: 349) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากฝ่ายบริหารท่ีมีความสําคญัยิ่งยวดแล้ว ในการก่อรูป
นโยบายยงัมีองค์การเข้ามาเก่ียวข้อง ดงันี ้ (Anderson, 2003: 102-107)  

1)  หน่วยงานของรัฐบาล (Governmental Agencies) ข้อเสนอนโยบายจํานวน
มากถูกพฒันาโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานฝ่ายบริหาร ท่ีทํางานเก่ียวข้องกับโครงการต่างๆของ
รัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ด้านการเกษตร สาธารณสขุ สวสัดิการสงัคม การบงัคบัใช้กฎหมาย 
การค้าตา่งประเทศ และในเร่ืองอ่ืนๆ เจ้าหน้าท่ีเหลา่นีจ้ะสามารถรับรู้ปัญหานโยบาย จดัทํา พร้อม
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ทัง้พัฒนาข้อเสนอนโยบายเพ่ือจัดการกับปัญหาเหล่านัน้ แผนทัง้หลายจะถูกส่งต่อไปยังฝ่าย
บริหาร และถ้าข้อเสนอนัน้เก่ียวข้องกบันโยบายและโครงการของฝ่ายบริหาร ข้อเสนอนัน้ก็จะถกู
สง่ไปยงัสภาเพ่ือพิจารณา ด้วยความเช่ียวชาญและความสามารถเฉพาะด้านและมีส่วนเก่ียวข้อง
กับประเด็นนโยบายเฉพาะมาอย่างต่อเน่ือง เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐจึงอยู่ในตําแหน่ง
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีเก่ียวพนักบัการก่อรูปนโยบาย 

2)  องค์การฝ่ายบริหาร (Presidential Organizations) มกัจะเป็นองค์การท่ีจดัตัง้
ชัว่คราวโดยฝ่ายบริหารเพ่ือศกึษานโยบายเฉพาะเร่ือง และพฒันาข้อเสนอนโยบาย องค์การเหลา่นี ้
รวมถึง คณะกรรมาธิการฝ่ายบริหาร คณะทํางานเฉพาะกิจ คณะกรรมการร่วมจากหลายฝ่าย เป็น
ต้น ทัง้นีท้ัง้นัน้คณะกรรมาธิการฝ่ายบริหารอาจไม่จําเป็นต้องผลิตข้อเสนอท่ีฝ่ายบริหาร (ผู้แต่งตัง้
คณะกรรมาธิการ) ปรารถนาหรือพึงพอใจ และในการจัดตัง้คณะกรรมการร่วมจากหลายฝ่าย 
สมาชิกของคณะกรรมการร่วมอาจมาจากฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบริหาร และพลเมืองทัว่ไป 

3)  สมาชิกสภานิติบญัญัติ (Legislators) ในช่วงเวลาของการพิจารณาและการ
ไต่สวนของสภา สมาชิกสภานิติบญัญตัิจะได้รับคําแนะนําสําหรับการแก้ปัญหาและวางกฎเกณฑ์
แนวทางปฏิบตัิ ผ่านการติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ตวัแทนกลุ่มผลประโยชน์ และบนพืน้ฐาน
ของความสนใจและการดําเนินงานของแต่ละคน ในบางนโยบาย ฝ่ายนิติบญัญัติจะมีบทบาทใน
การก่อรูปนโยบายมาก อาทิเช่น นโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเกษตร การปฏิรูประบบ
สวสัดกิารสงัคม และการอนรัุกษ์พลงังาน เป็นต้น 

4)  กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทสําคญัใน
การก่อรูปนโยบาย โดยมักมีการจัดทําข้อเสนอนโยบายเฉพาะเร่ืองเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
พิจารณา กลุ่มผลประโยชน์เหล่านีอ้าจจะทํางานร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ ในการ
พฒันาและทําข้อเสนอนโยบายให้มีผลทางกฎหมาย หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนออะไร
บางอย่างเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและผลประโยชน์ของกลุ่ม  ในสหรัฐอเมริกา กลุ่ม
ผลประโยชน์จะมีบทบาทอย่างมากในการก่อรูปของนโยบายในระดบัมลรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นซับซ้อนท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ เน่ืองด้วยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐมีเวลาและ
เจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอท่ีจะจดัการกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 
 
 
 



 45

2.6  การกาํหนดนโยบาย (Policy Adoption) 
 
 ขัน้ตอนนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจวา่ทางเลือกท่ีเสนอมาทางเลือกใดจะถกูใช้แก้ปัญหา 
ทางเลือกดงักลา่วอาจจะหมายถึงการไมทํ่าอะไรเลย ในฝ่ายนิตบิญัญตัขิองอเมริกา นโยบายจะถกู
กําหนดโดยเสียงส่วนใหญ่ ในขัน้ตอนนีจ้ึงต้องพิจารณาว่าทางเลือกถกูกําหนดและบญัญตัิให้เป็น
กฎหมายอย่างไร มีข้อกําหนดอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ กําหนดนโยบาย รวมทัง้การพิจารณาถึงเนือ้หา
นโยบายท่ีถกูกําหนดด้วย (Anderson, 2003: 27) 
 ในสหรัฐอเมริกานัน้สภาคองเกรสคือเคร่ืองมือหลกัในการทําให้นโยบายมีผลทางกฎหมาย 
แต่อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนนีศ้าลก็ยังคงมีความสําคัญ และในบางส่วนบางตอนของนโยบาย
ข้าราชการฝ่ายบริหารก็มีสว่นในการให้ความเห็นชอบทางกฎหมายด้วย โดยในขัน้ตอนการกําหนด
นโยบายนีจ้ะได้รับอิทธิพลจากหลายด้าน ได้แก่ อิทธิพลจากพรรคการเมืองท่ีสงักดั ประธานาธิบดี 
ประชาชนในเขตเลือกตัง้ และผู้สนบัสนนุทางการเงินสําหรับลงสมคัรรับเลือกตัง้ (Dye, 2010: 41-45) 
 

2.6.1  ทฤษฎีการตดัสินใจเลือกนโยบาย 
 สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์ (2553: 369) กล่าวว่า การตดัสินใจนโยบาย (Policy Decision-
making) เก่ียวข้องกบัการกระทําของข้าราชการหรือองค์การท่ีมีอํานาจให้ความเห็นชอบ (Adopt) 
ดัดแปลง  (Modify) หรือ  ปฏิเสธ  (Reject) ทางเลือกนโยบายท่ีนําเสนอเพ่ือการพิจารณา 
กระบวนการดงักลา่วสว่นใหญ่จะกระทําโดยฝ่ายนิตบิญัญตัใินรูปของการประกาศใช้เป็นกฎหมาย
หรือกระทําโดยฝ่ายบริหารในรูปของมติคณะรัฐมนตรี ในการศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจเลือก
นโยบายจะพิจารณาจากทฤษฎีการตดัสนิใจ 3 ทฤษฎี ดงันี ้

1) ทฤษฎีหลกัการเหตผุล (The Rational-Comprehensive Theory) เป็นทฤษฎี
ท่ีมีพืน้ฐานความเช่ือว่าบุคคลแต่ละคนจะทําการตัดสินใจผ่านการคิดคํานวณค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนอย่างมีเหตมีุผล โดยทฤษฎีนีจ้ะมีองค์ประกอบสําคญัดงัต่อไปนี ้(Stewart, Hedge 
and Lester, 2008: 92) 

(1)  ผู้จดัทํานโยบายได้เผชิญหน้ากับปัญหาท่ีถูกหยิบย่ืนให้ และปัญหานัน้
สามารถแยกออกจากปัญหาอ่ืนได้ หรืออย่างน้อยก็สามารถเปรียบเทียบกับปัญหาอ่ืนได้อย่างมี
ความหมาย 

(2)  เป้าประสงค์ ค่านิยม หรือ วตัถุประสงค์ ท่ีชีนํ้าผู้ตดัสินนโยบายถูกแจก
แจงให้เข้าใจง่าย และถกูจดัลําดบัตามความสําคญั 
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(3)  ทางเลือกนโยบายท่ีจะจดัการกับปัญหาฉบบัสมบูรณ์ได้ถูกจดัเตรียมไว้
อยา่งเรียบร้อย 

(4)  พิจารณาค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ข้อดี และข้อเสียท่ีจะเกิดตามมาจาก
การเลือกทางเลือกแตล่ะทางเลือก 

(5)  ทางเลือกแต่ละทางสามารถคํานวณค่าและเปรียบเทียบกับทางเลือก
อ่ืนๆได้ 

(6)  ผู้ตดัสินนโยบายเลือกทางเลือกท่ีทําให้บรรลุเป้าประสงค์ ค่านิยม หรือ 
วตัถปุระสงค์ ท่ีตัง้ไว้ให้มากท่ีสดุ  

แต่อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจตามทฤษฎีหลกัการเหตุผลไม่สามารถทําได้จริง 
เน่ืองด้วยเหตผุล 3 ประการ คือ (Simon, 1997: 93-94)  

1)  หลกัการเหตผุลต้องการความรู้และการคาดหมายในผลท่ีจะตามมาทัง้หมด
ของทางเลือกแตล่ะทาง แตใ่นความเป็นจริง ความรู้เก่ียวกบัผลท่ีจะตามมามกัจะไมถ่าวร 

2)  เน่ืองจากผลท่ีตามมาของแต่ละทางเลือกจะมาในรูปของอนาคต การ
จินตนาการจึงเป็นการเติมคา่นิยมลงไปในการคาดหมายนัน้ด้วย และค่านิยมดงักลา่วไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อยา่งสมบรูณ์ 

3)  หลกัการเหตผุลต้องการทางเลือกท่ามกลางทางเลือกท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด แต่
ในพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จริง ท่ามกลางทางเลือกท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด มีทางเลือกจํานวนน้อยมากท่ีเกิด
ขึน้มาในใจ 

จากแนวความคิดของ Simon จะพบว่า มนุษย์ไม่สามารถมีเหตุผลได้อย่าง
สมบูรณ์ หากถูกจํากัดด้วยการรับรู้ และข้อจํากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ตวัแสดงทางนโยบายไม่
สามารถดําเนินการด้วยข้อมูลท่ีสมบูรณ์ หรือเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ผู้จดัทํานโยบายจึงทําการประนีประนอม ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะ
หน้า (Smith and Larimer, 2009: 50) 

2)  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจากเดมิบางสว่น (The Incremental Theory) 
ทฤษฎีนีถู้กนําเสนอขึน้มาเพ่ือหลีกเล่ียงหลากหลายปัญหาของทฤษฎีหลกัการ

เหตผุล (Anderson, 2003: 122) สาระสําคญัของทฤษฎีอาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบตอ่ไปนี ้
(Lindblom, 1959; Lindblom, 1964 ; Lindblom, 1979: 517-526 อ้างถึงใน สมบตัิ ธํารงธญัวงศ์, 
2553: 373-374) 
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ประการแรก การพิจารณาในการเลือกเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์และการ
วิเคราะห์เชิงประจักษ์จะกระทําโดยการพิจารณาร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าการท่ีจะแยก
พิจารณาในแตล่ะประเดน็ 

ประการท่ีสอง ผู้ตดัสินใจจะพิจารณาเฉพาะทางเลือกบางทางเลือกท่ีจะใช้ในการ
แก้ไขปัญหา ซึง่จะแตกตา่งไปจากนโยบายเดมิเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 

ประการท่ีสาม การประเมินผลทางเลือกแต่ละทางเลือกจะกระทําเฉพาะเพ่ือ
พิจารณาผลลพัธ์ท่ีสําคญัของทางเลือกบางทางเลือกเท่านัน้ 

ประการท่ีส่ี สําหรับปัญหาท่ีผู้ตดัสนิใจกําลงัเผชิญอยูน่ัน้ ผู้ตดัสนิใจจะต้องทําการ
นิยามปัญหาใหม่อย่างต่อเน่ือง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วนเปิดโอกาสให้ใช้ดลุพินิจ
ในการพิจารณาวิธีการและเป้าหมาย (means-ends) หรือเป้าหมายและวิธีการ (ends-means) 
เพ่ือให้การจดัการปัญหามีความเป็นไปได้มากขึน้ 

ประการท่ีห้า ทฤษฎีนีถื้อว่าไม่มีการตดัสินใจเพียงครัง้เดียว (single decision) 
หรือทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องเพียงทางเดียว การทดสอบการตดัสินใจท่ีดี ก็คือการท่ีนกัวิเคราะห์มี
ความเห็นพ้องต้องกนัในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง โดยมิได้เห็นร่วมกนัว่าการตดัสินใจนัน้เป็นการ
ตดัสนิใจท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ท่ีจะนําไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีเห็นพ้องร่วมกนั 

ประการสดุท้าย การตดัสนิใจโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสว่น 
เป็นแนวทางสําคญัท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคจากวิธีการเดมิบางสว่น เป็นแนวทางสําคญัท่ี
ช่วยในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคจากวิธีการอ่ืน และนําไปสู่สภาพปัจจบุนัท่ีดีกว่า รวมทัง้ช่วยแก้ไข
ความไมส่มบรูณ์ทางสงัคมให้เป็นรูปธรรมมากกวา่การพิจารณาเป้าประสงค์ของสงัคมในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนก็ได้รับการวิจารณ์หลายประเด็น 
ได้แก่ (สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 374) 

ประการแรก ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางส่วนมีลักษณะอนุรักษ์นิยม 
(conservative) และมุ่งเน้นสิ่งท่ีปรากฏในปัจจุบนัมากเกินไป ดงันัน้จึงเป็นอปุสรรคต่อนวตักรรม 
ซึง่เป็นสิง่จําเป็นสําหรับนโยบายสาธารณะท่ีมีประสทิธิผล 

ประการท่ีสอง ในสถานการณ์วิกฤต อาทิเช่น กรณีท่ีอิรักบุกคูเวต ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงจากเดมิบางสว่นไมส่ามารถให้แนวทางในการตดัสนิใจแก้ปัญหาดงักลา่วได้ 

ประการท่ีสาม การให้ความสนใจการกระทําในอดีตและโครงการในปัจจบุนั และ
การจํากดัการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงบางสว่น อาจไม่สง่เสริมการแสวงหาทางเลือก
ใหม ่หรือทางเลือกอ่ืนท่ีมีความเป็นไปได้อยูแ่ล้ว 
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ประการท่ีส่ี ความคิดในการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางส่วน มิได้กําจัดความ
ต้องการสําหรับทฤษฎีท่ีต้องใช้ในการตดัสนิใจซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้สนใจยงัแสวงหาอยา่งกระตือรือร้น 

3)  ทฤษฎีการผสมผสานระหวา่งทางกว้างและทางลกึ (Mixed Scanning)  
นกัสงัคมวิทยาท่ีช่ือว่า Amitai Etzioni เช่ือว่าทัง้ทฤษฎีหลกัการเหตผุล และ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วนมีจดุอ่อน (Anderson, 2003: 124) ตวัอย่างเช่น การ
ตดัสินใจโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วนจะสะท้อนให้เห็นผลประโยชน์ของ
กลุม่ผลประโยชน์ท่ีมีการจดัระบบและมีพลงัมากท่ีสดุในสงัคม ในขณะท่ีละเลยผลประโยชน์ของผู้
ด้อยสิทธิ และผู้ ไม่มีบทบาททางการเมือง ดงันัน้การตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญั หรือเร่ืองท่ีเป็นปัญหา
พืน้ฐานของสงัคม เช่น การประกาศสงคราม จะไม่อยู่ในกรอบของทฤษฎีการตดัสินใจโดยมีการ
เปล่ียนแปลงจากเดมิบางสว่น  

Hill (2005: 151) สรุปว่าทฤษฎีการผสมผสานระหว่างทางกว้างและทางลึก 
(mixed scanning) เป็นทฤษฎีท่ีอยู่ระหว่างการตดัสินใจพืน้ฐานและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจาก
เดิมบางส่วน โดยผู้ตดัสินใจจะทําการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง ไม่ยึดติดกับรายละเอียดของ
ข้อเสนอท่ีได้รับจากทฤษฎีหลักการเหตุผล การตรวจสอบอย่างกว้างขวางทําให้การพิจารณา
ทางเลือกในระยะยาวมีความเป็นไปได้ อนัจะนําไปสู่การตดัสินใจพืน้ฐานท่ีเป็นเร่ืองสําคญัของ
สงัคม 
 

2.6.2  ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบาย 
 การตดัสินใจเลือกนโยบายสามารถศึกษาได้ทัง้ในรูปแบบของกระบวนการของปัจเจก
บคุคลและกระบวนการรวมกลุม่ ในการศกึษากระบวนการของปัจเจกบคุคลนัน้จะให้ความสําคญั
กับเกณฑ์ในการเลือกของปัจเจกบุคคลแต่ละคน ในส่วนของกระบวนการรวมกลุ่ม จะให้
ความสําคญักบักระบวนการให้ความเห็นชอบนโยบายโดยคนสว่นใหญ่ (Anderson, 2003: 125) 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบาย (Factors Affecting Policy Decision-
Making) จะทําให้ผู้ศกึษาเข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
นโยบายของผู้ นําประเทศ หรือผู้ นําองค์การต่างๆได้อย่างชดัเจนว่าในสถานการณ์ต่างๆ ทําไมผู้
ตดัสินใจนโยบายจึงเลือกท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําอะไร เพราะสาเหตอุะไร (สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์, 
2553: 377)  
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ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกนโยบาย ได้แก่ 
1)  คา่นิยม (Values)  
Anderson (2003: 126-127) กลา่วว่า คา่นิยมมีผลตอ่ผู้ตดัสินนโยบายเป็นอย่าง

มาก เพราะค่านิยมช่วยคนเหล่านัน้ในการตัดสินว่าอะไรดี อะไรไม่ดี สิ่งใดเป็นท่ีพึงปรารถนา 
หรือไมพ่งึปรารถนา โดยเขาได้แยกประเภทของคา่นิยมออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 (1)  ค่านิยมขององค์การ (Organizational Values) ผู้ ตัดสินนโยบาย 
โดยเฉพาะข้าราชการ อาจได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของหน่วยงานท่ีตนเองสงักัด บุคคลเหล่านี ้
มกัจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ืออย่างลกึซึง้ในเป้าหมายและโครงการของหน่วยงานตน หลายครัง้คา่นิยม
ของหน่วยงานก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งหน่วยงานทัง้หลายท่ีแขง่ขนักนัเข้าไปมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจนโยบาย 

 (2)  ค่านิยมด้านวิชาชีพ (Professional Values) กลุ่มวิชีพต่างๆมกัจะมี
รูปแบบความต้องการในการจัดการกับปัญหาท่ีสอดคล้องกับอาชีพของตน ในหลายกรณี กลุ่ม
วิชาชีพอาจมีค่านิยมท่ีต่างกนั ทําให้มีลกัษณะของความขดัแย้งหรือแข่งขนักนัในการผลกัดนัการ
ตดัสนิใจของรัฐบาล 

 (3)  ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) มีความเป็นไปได้ผู้ตดัสินใจ
ทัง้หลายถกูควบคมุโดยคา่นิยมส่วนตน หรือแรงกระตุ้นในการปกป้องช่ือเสียง ร่างกาย หรือสวสัดิ
ภาพทางเศรษฐกิจของตน หรือในอีกด้าน การกําหนดนโยบายก็เป็นไปเพ่ือให้ตนเองมีช่ือเสียง มี
สวสัดภิาพทางร่างกายและการเงินท่ีดีขึน้  

 (4)  คา่นิยมด้านนโยบาย (Policy Values) ผู้ตดัสินนโยบายไม่ได้รับอิทธิพล
จากเพียงแต่ค่านิยมส่วนตน ค่านิยมขององค์การ หรือค่านิยมด้านวิชาชีพเท่านัน้ หากพวกเขายงั
กระทําการตดัสินใจตามการรับรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์สาธารณะ หรือตามความเช่ือของพวกเขา
วา่นโยบายสาธารณะใดท่ีสมควร มีความจําเป็น และมีความถกูต้องทางด้านศีลธรรม 

 (5)  ค่านิยมด้านอดุมการณ์ (Ideological Values) อดุมการณ์เป็นชดุของ
คา่นิยมและความเช่ือท่ีสอดคล้องกนั ในการนําเสนอภาพท่ีง่ายขึน้ของโลกใบนี ้เป็นแนวทางในการ
กระทําของผู้ ท่ีมีความเช่ือในอดุมการณ์ เช่น ผู้ นําท่ีเช่ือมัน่ในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จะพยายาม
ผลักดันนโยบายทุกอย่างให้เป็นไปตามแนวคิดของมาร์กซิสต์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เป็นต้น 

2)  อิทธิพลจากพรรคการเมือง (Party Influence) 
Dye (2010: 43) อธิบายว่า “ความจงรักภกัดีตอ่พรรคการเมืองในหมู่สมาชิกสภา 

ผู้แทนหรือนกัเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ืนๆ จะมีความเข้มแข็งกว่าความภกัดีในหมู่ผู้ เลือกตัง้ พรรค
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การเมืองในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานัน้มีความเป็นเอกภาพค่อนข้างสงู โดยปกติแล้ว 
ทัง้พรรคเดโมแครต และรีพลบัลิกนั สามารถคาดหวงัว่าสมาชิกพรรคเกินกว่าร้อยละ 80 จะให้การ
สนบัสนนุแนวทางของพรรค”  

แม้ว่าจะเป็นการยากท่ีจะแยกเร่ืองความจงรักภกัดีตอ่พรรคออกจากเร่ืองอิทธิพล
ของผู้ นําพรรค และอดุมการณ์ของแต่ละคน แต่ความสมัพนัธ์กบัพรรคการเมืองก็ยงัเป็นปัจจยัใน
การทํานายพฤตกิรรมของสมาชิกรัฐสภาได้เป็นอยา่งดีวา่สมาชิกพรรคจะออกเสียงลงมตอิยา่งไรใน
รัฐสภาในประเดน็ตา่งๆท่ีพรรคกําหนดแนวทางไว้ การท่ีนกัวิเคราะห์นโยบายรู้วา่นกัการเมืองสงักดั
พรรคใด และจุดยืนของพรรคในประเด็นนโยบายต่างๆเป็นอย่างไร จะทําให้สามารถทํานายได้
อย่างถูกต้องว่าการออกเสียงและลงมติของสมาชิกรัฐสภาจะเป็นอย่างไร ถ้าพรรคการเมืองไม่
เข้มแข็งและไมมี่วินยัก็จะไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจของสมาชิก (สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 380) 

3)  อิทธิพลจากฝ่ายบริหาร (Presidential Influence)  
ประธานาธิบดีมกัถกูคาดหวงัว่าจะต้องมีแนวคิดริเร่ิมด้านนโยบายในการแถลง

นโยบายต่อสภา และในการจัดทํางบประมาณประจําปี ประธานาธิบดีและทีมหวัหน้าท่ีปรึกษา
มกัจะกลัน่กรองประเด็นนโยบายท่ีก่อรูปไว้แล้วจากหน่วยงานวิจัยนโยบายทัง้หลาย และการท่ี
ประธานาธิบดีจะผลกัดนันโยบายจนประกาศเป็นกฎหมายได้นัน้มีความสมัพนัธ์อย่างแน่นหนากบั
ระบบการควบคมุโดยพรรคการเมือง ฝ่ายบริหารไม่อาจผลกัดนันโยบายสําเร็จได้หากไม่ทํางาน
ร่วมกับสภาผู้ แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองของพวกเขาคุมเสียงอยู่ และในสหรัฐอเมริกานัน้ ดู
เหมือนว่าฝ่ายบริหารจะมีความสําเร็จในการยบัยัง้กฎหมายท่ีตนเองต่อต้าน มากกว่าการผลกัดนั
กฎหมายให้ผา่นสภา (Dye, 2010: 43-44) 

4)  อิทธิพลจากเขตเลือกตัง้ (Constituency Influence)  
สมาชิกสภามักจะคิดว่าตนนัน้เป็นผู้ ท่ีมีความคิดอิสระ มีจิตวิญญาณท่ีเป็น

สาธารณะ ไมไ่ด้เป็นผู้แทนในการเรียกร้องของต้องการในเขตเลือกตัง้ของตน (Dye, 2010: 44) แต่
ถ้าปรากฏความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ของพรรคและผลประโยชน์ของเขตเลือกตัง้ อาจบอก
ได้อย่างชดัเจนว่านกัการเมืองจะเลือกตดัสินใจตามผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตัง้ของ
ตน ทัง้นีเ้พราะประชาชนในเขตเลือกตัง้มีอํานาจท่ีจะกําหนดอนาคตของนักการเมืองในเขต
เลือกตัง้ของตนโดยตรง (สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 382) 

5)  อิทธิพลจากผู้บริจาค (Contributor Influence)  
ในกระบวนการร่างกฎหมาย ผู้บริจาคเงินรายใหญ่คาดหวงัวา่จะสามารถโทรศพัท์ 

หรือเข้าพบเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเขาให้การสนับสนุนเพ่ือแสดงทรรศนะของเขาอย่าง
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ตรงไปตรงมา ในระดบัประธานาธิบดี ผู้สนบัสนนุหลกัรายใหญ่คาดหวงัท่ีจะเข้าพบประธานาธิบดี 
หรืออย่างน้อยก็เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของทําเนียบประธานาธิบดี หรือไม่ก็สมาชิกคณะรัฐมนตรี ใน
ระดบัสภา ผู้สนบัสนุนก็ต้องการพบกบัผู้แทนราษฎรและวฒุิสมาชิกโดยตรง เพ่ือเข้าไปมีอิทธิพล
ตอ่นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง (Dye, 2010: 45) 

6)  มตมิหาชน (Public Opinion) 
มตมิหาชนสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายร้องเรียน 

การเข้าร่วมประชุม การชุมนุมประท้วง หรือ ดูจากผลการเลือกตัง้ เป็นต้น แต่โดยทัว่ไปแล้วมติ
มหาชนจะถกูระบโุดยการสํารวจโดยการสุ่มตวัอย่างจากประชากรจํานวนหนึ่ง ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การเมือง (Anderson, 2003: 130-131) กลา่วโดยสรุป ผู้ตดัสนิใจนโยบายจะต้องให้ความสนใจตอ่
มตมิหาชนในการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์สว่นใหญ่ของคนทัง้ประเทศ ถึงแม้ว่า
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมตมิหาชนและการกําหนดนโยบายเป็นรูปแบบท่ีจะระบใุห้ชดัเจนได้ยาก แต่
เป็นเร่ืองท่ีผู้ กําหนดนโยบายไม่สามารถมองข้ามมติมหาชนไปได้ง่ายๆ โดยไม่ให้ความสนใจแต่
อยา่งใด เพราะอาจจะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่อนาคตทางการเมืองของผู้ตดัสนิใจอยา่งคาดไมถ่ึงก็ได้ 
(สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 383) 

7)  ประโยชน์ของสาธารณะชน (Public Interest) 
ผลประโยชน์ของสาธารณชน เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีผู้ตดัสินใจนโยบาย

ท่ีดีจะต้องตระหนกัอยู่เสมอ เพราะการตดัสินใจนโยบายท่ีสอดคล้องกบัประโยชน์ของสาธารณชน
จะส่งผลให้ผู้ ตดัสินใจได้รับความนิยมจากประชาชน ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้
ตดัสินใจนโยบายอย่างสําคญั  การพิจารณาผลประโยชน์ของสาธารณะ อาจจําแนกได้ 3 ประการ 
คือ (Redford, 1957: ch.5 อ้างถึงใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 384)  

 (1)  พิจารณาจากนโยบายในแต่ละด้านว่ามีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์มากหรือไม่ ในบางกรณีอาจพิจารณาจากผลประโยชน์โดยตรงของกลุ่มผลประโยชน์
แตล่ะกลุม่ ซึง่เป็นท่ียอมรับ คือ ผลประโยชน์สาธารณะ 

 (2)  แนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการแบ่งสรรผลประโยชน์อย่างกว้างขวางและ
ตอ่เน่ือง ลกัษณะเช่นนีเ้รียกวา่ผลประโยชน์สาธารณะ อาทิเช่น ประเด็นนโยบายเก่ียวกบัสนัติภาพ 
การศึกษาท่ีดีกว่า การทําให้อากาศบริสทุธ์ิ การหลีกเล่ียงภาวะเงินเฟ้อท่ีรุนแรง และการควบคมุ
ระบบจราจรท่ีดี ซึ่งประเด็นเหล่านีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของสาธารณชนอย่างชดัเจน 
เช่น ในเมืองใหญ่ผลประโยชน์สาธารณะท่ีปรากฏชัดคือ การมีระบบควบคุมการจลาจลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบท่ีส่งเสริมความปลอดภยั ความเป็นระเบียบ ความสะดวกของผู้ ใช้ยาน
ยนต์ และความสะดวกของผู้ เดินทางเท้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเด็นนโยบายต่างๆ อาจมี
ทางเลือกอ่ืนๆ มากกวา่หนึง่ทางเลือกท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน 
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 (3)  พิจารณาจากความต้องการขององค์การและระเบียบวิธีปฏิบตัิการ จะ
เป็นตวัแทนการสร้างประโยชน์ท่ีสมดลุ หรือเพ่ือการแก้ปัญหา เพ่ือท่ีจะมีผลต่อการประนีประนอม
ตอ่การก่อรูปนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบตัใิห้ประสบผลสําเร็จ จดุเน้นในประเดน็นีจ้ะมุ่งท่ี
กระบวนการมากกวา่เนือ้หาของนโยบาย  

 
 2.6.3  รูปแบบของการตดัสินใจนโยบาย 
 ในการตัดสินใจนโยบายส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับใดจะเป็นการตัดสินใจ
ร่วมกนั (Anderson, 2003: 136) จึงต้องมีรูปแบบของการตดัสินใจ การตดัสินใจมีหลายรูปแบบ 
ขึน้อยู่กบัลกัษณะของประเด็นนโยบาย กลุ่มการเมืองท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
ปรากฏอยูใ่นขณะนัน้ (สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 385)  

โดยรูปแบบของการตดัสนิใจนโยบายอาจพิจารณาได้จากลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
1)  การตอ่รอง (Bargaining)  
การต่อรองคือกระบวนการท่ีบุคคลท่ีมีอํานาจในการตดัสินใจตัง้แต่สองคนขึน้ไป

ปรับเปล่ียนเป้าหมายท่ีขดัแย้งกนัอยูใ่นการท่ีจะกําหนดแนวทางการปฏิบตัท่ีิสามารถยอมรับได้ แต่
ก็ไม่จําเป็นว่าแนวทางดงักล่าวจะเป็นแนวทางท่ีดีเลิศสําหรับผู้ เข้าร่วมทกุคน (Anderson, 2003: 
137) กล่าวโดยสรุป การต่อรองหมายรวมถึง การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การให้และการรับ 
(give-and-take) และการประนีประนอม (Compromise) การต่อรองอาจกระทําโดยเปิดเผย 
(explicit) หรือบอกเป็นนยั (Implicit) ถ้าเป็นการกระทําโดยเปิดเผย หวัหน้ากลุ่มหรือผู้บริหารจะ
กล่าวถึงข้อตกลง (Agreement) อย่างชดัเจน เพ่ือป้องกนัความเข้าใจท่ีผิดพลาด อย่างไรก็ตาม มี
การตอ่รองบอ่ยครัง้ท่ีไมไ่ด้กระทําอยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา ทําให้ข้อตกลงมีลกัษณะคลมุเครือ 
(สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 385-386) 

2)  การโน้มน้าว (Persuasion) 
การโน้มน้าว หมายถึง การผนึกรวบรวมข้อมลู ข้อเท็จจริง สารสนเทศ และความ

คิดเห็นท่ีสมเหตุสมผล เพ่ือชักจูงบุคคลอ่ืนให้มีมุมมองท่ีถูกต้อง ซึ่งจะแตกต่างจากการต่อรอง 
เพราะการโน้มน้าวจะแสวงหาการสนับสนุนโดยปราศจากการปรับเปล่ียนข้อเสนอของตน 
(Anderson, 2003: 139-140) อย่างไรก็ตามความสําเร็จของการโน้มน้าว นอกจากจะขึน้อยู่กบั
ข้อเท็จจริง ข้อมลูประจกัษ์ และเหตผุลต่างๆแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัศิลป์ (art) ภาวะผู้ นํา (leadership) 
รวมทัง้ความน่าเช่ือถือของผู้ เจรจาโน้มน้าวอีกด้วย ดงันัน้ การโน้มน้าวจึงมิใช่เป็นสิ่งท่ีจะกระทําให้
สําเร็จได้โดยง่าย แต่เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้เสมอในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสวงหาการ
สนบัสนนุการตดัสนิใจนโยบายให้ประสบความสําเร็จ (สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 387) 
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3)  คําสัง่ (Command) 
คําสั่งจะเ ก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ตามลําดับชัน้  (Hierarchy)  ระหว่าง

ผู้บงัคบับญัชากบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา คําสัง่คือการใช้ความสามารถของผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งสงูกว่าใน
การตดัสินใจภายในขอบเขตท่ีมีอยู่ โดยอาจจะใช้การให้รางวลั หรือการลงโทษ เพ่ือให้คําสัง่นัน้
ได้ผล (Anderson, 2003: 140)  

กล่าวโดยสรุป โดยทัว่ไปการตอ่รองเป็นรูปแบบการตดัสินใจท่ีสามญัท่ีสดุในกระบวนการ
ตดัสินใจนโยบายของรัฐบาล ส่วนการโน้มน้าวและการใช้คําสัง่ เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านัน้ ซึง่
จะเห็นได้อย่างชดัเจนจากกระบวนการตดัสินใจในรัฐสภา การต่อรองสอดคล้องกบัแนวความคิด
ท่ีว่า “เพ่ือสิ่งท่ีเหมาะสมกว่าสําหรับสงัคม การตดัสินใจนโยบายควรจะสอดคล้องกบัค่านิยมของ
คนส่วนใหญ่ และเป็นระบบท่ีสะท้อนให้เห็นถึงบูรนาการของการใช้อํานาจในการสร้างความเป็น
เอกภาพของสงัคม” (Nimmo and Ungs, 1969: 367 อ้างถึงใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 387) 
 
2.7  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาทัง้หมด สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง
บทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สทิธิตามสทิธิบตัรยาโดยรัฐ ได้ดงันี ้
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ระบบการเมือง 
(กระบวนการนโยบายสาธารณะ) 

ศกึษาบทบาทของภาคประชาสงัคมในขัน้ตอนต่างๆภายใต้บริบทโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองดงันี ้
1. การกําหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda Setting) มี
กระบวนการระบปุระเดน็ปัญหาอยา่งไร  
2. การก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) มีข้อเสนอนโยบายตอ่รัฐบาลอยา่งไรบ้าง 
กระบวนการจดัทําข้อเสนอนโยบายเป็นอยา่งไร 
3. การกําหนดนโยบาย (Policy Adoption) มีกระบวนการเจรจาตอ่รองกบัรัฐอย่างไร 

 
 

นโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐเหนือยาท่ีมีสทิธิบตัร  

 
ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกประเทศ 
- บริษทัยา 
- ลิขสิทธ์ิยา             

ส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ 
- เศรษฐกิจ สังคม 
- ปัญหาดา้นประชากร (โรค
เอดส์ โรคมะเร็ง) 

ประชาสังคม 
- การจดัโครงสร้างองคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
- การส่ือสารภายในและภายนอก 

ความตอ้งการใน

การเขา้ถึงยา 



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
3.1  ระเบยีบวธีิวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ือง “บทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนันโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐต่อ
ยาท่ีมีสิทธิบตัร” เป็นการศกึษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผ่านแหล่งท่ีมา
ของความรู้ 3 ประเภท คือ 

1)  เอกสารชัน้ปฐมภูมิ อนัได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
และ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศกรม
ควบคมุโรค เอกสารของกระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 

2)  เอกสารทตุิยภมูิ อนัได้แก่ ตํารา วิทยานิพนธ์ บทความทัง้จากส่ือสิ่งพิมพ์และ
อินเทอร์เน็ต 

3)  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการประกาศใช้นโยบายการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร 
 
3.2  ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
 
 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้คดัเลือกประชากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐตอ่ยา
ท่ีมีสทิธิบตัร โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

1)  ตวัแทนจากภาครัฐ ได้แก่ 
(1) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 30 นาที 
(2) เภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศรี ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

องค์การเภสชักรรม สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 30 นาที 
(3) นายสรุเดช อศัวินทรางกรู นกัวิชาการตรวจสอบสิทธิบตัร กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 45 นาที 
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2)  ตวัแทนจากภาคประชาสงัคม ได้แก่ 
(1) นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นกัวิชาการประจําหน่วยปฏิบตัิการวิจยั

เภสชัศาสตร์สงัคม คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และอดีตเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรณรงค์ 
องค์กรหมอไร้พรมแดน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 1 
ชัว่โมง 

(2) นางสาวแสงศริิ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ 
ประเทศไทย สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 1 ชัว่โมง 

3)  นกัวิชาการ 
(1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง อาจารย์ประจําคณะ

รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ระยะเวลาในการ
สมัภาษณ์ 35 นาที 
 
3.3  ขอบเขตของการวจิัย 
 

3.3.1 การศกึษาในครัง้นีเ้น้นท่ีบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนันโยบายการ
ใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร ใน 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบาย ขัน้ก่อรูป
นโยบาย และขัน้กําหนดนโยบาย 

3.3.2 ช่วงเวลาในการศึกษาเร่ิมตัง้แต่การเร่ิมต้นเรียกร้องให้มีการประกาศใช้นโยบาย
การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบัตร นําโดยภาคประชาสังคม ในปี พ.ศ. 2542 จนถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีมีการประกาศใช้นโยบายดงักลา่ว 
 
3.4  การรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจยัครัง้นีทํ้าการรวบรวมข้อมลูเอกสาร และข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมลูสําคญั (Key-Informant) จาก 2 ภาคสว่น อนัได้แก่ภาครัฐ และภาค
ประชาสงัคม เพ่ือให้การศกึษาในครัง้นีไ้ด้รับข้อมลูรอบด้าน มีความสมบรูณ์มากท่ีสดุ โดยคําถาม
จะมีลกัษณะเป็นคําถามเปิด (Open-Ended Question) เพ่ือให้อิสระแก่ผู้ตอบ และผู้วิจยัได้แบ่ง
คําถามออกเป็น 2 ชดุ สําหรับผู้ให้ข้อมลูจากภาครัฐ และภาคประชาสงัคม  
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3.5  นิยามปฏบิตั ิ
 

3.5.1 ประชาสังคม หมายถึง ส่วนของสังคมท่ีอยู่นอกภาครัฐและทุน ซึ่งเป็นเวทีของ
ปัจเจกชน พลเมืองหรือกลุ่มทางสงัคม หรือองค์กรตา่งๆท่ีสนใจกิจกรรมสาธารณะและปัญหาของ
สงัคม การเมือง รวมถึงกิจกรรมทางสังคมและการเมืองท่ีบุคคลและองค์กรเหล่านีดํ้าเนินการ 
ประชาสงัคมในท่ีนีไ้ม่รวมถึง พรรคการเมือง เน่ืองจากเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองปกติ ในการวิจัยครัง้นี ้ประชาสงัคมหมายถึง เครือข่ายภาคพลเมืองท่ีร่วมกัน
เคล่ือนไหวเพ่ือการเข้าถึงยาของผู้ตดิเชือ้เอชไอวี 

3.5.2 การใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร หมายถึง การท่ีรัฐใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบตัร
ในการผลิตหรือนําเข้ายาท่ีติดสิทธิบตัรจากแหล่งผลิตอ่ืน โดยไม่จําเป็นท่ีต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของสิทธิ เม่ือมีเหตุผลเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีเหมาะสม แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการ
บงัคบัใช้สิทธิ พร้อมทัง้ต้องแจ้งการบงัคบัใช้สิทธิให้เจ้าของสิทธิบตัรทราบด้วย ในการวิจยัครัง้นี ้
หมายถึงการประกาศใช้สิทธิตอ่ยา 3 รายการ ได้แก่ ยา Efavirenz  ยา Lopinovior & Ritonavia และ
ยา Clopidogrel 

3.5.3 การร่วมผลกัดนั หมายถึง การร่วมกนัดําเนินการตดิตามเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ อนั
ได้แก่ นโยบายสาธารณะ และการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร ภายใต้ระบบและสถาบนัทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่วิถีชีวิตของประชาชน 
 
3.6  สมมตฐิานการวจิัย 
 

การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรเป็นผลจากการร่วมผลกัดนัของภาคประชา
สงัคมท่ีเข้มแข็ง 
 
3.7  การวเิคราะห์ 
 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจะได้พรรณนาถึงความเช่ือมโยงของการเคลื่อนไหวภาคประชา
สงัคมกบักระบวนการกําหนดมาตรการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร โดยใช้กระบวนการกําหนด
นโยบายสาธารณะใน 3 ขัน้ อนัได้แก่ ขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบาย ขัน้ก่อรูปนโยบาย และ
ขัน้การประกาศใช้นโยบาย เป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ นอกจากนัน้ยงัจะได้วิเคราะห์ถึงการจดั
องค์การและเช่ือมโยงเครือข่าย และการส่ือสารของภาคประชาสงัคม เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทของภาคประชาสงัคมในการประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรตอ่ไป 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศกึษา 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของประชาสังคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิตาม

สิทธิบตัรยาโดยรัฐ ได้ทําการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) จาก
ผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (Key-Informant) ทัง้จากภาครัฐ ภาคประชาสงัคม รวมถึงข้อมลูจากเอกสาร 
สรุปผลการศกึษาโดยแบง่หวัข้อการนําเสนอ ดงันี ้
 4.1  มลูเหตแุห่งปัญหาท่ีนําไปสูก่ารผลกัดนัให้รัฐบงัคบัใช้สทิธิตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร (CL) 
 4.2  การรวมพลงัและกระบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคม 
 4.3  การตอบสนองของภาครัฐตอ่การเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคม 
 4.4  สรุปบทบาทของภาคประชาสงัคมในการผลกัดนัมาตรการใช้สทิธิตามสทิธิบตัรยา
โดยรัฐ (CL) 
 
4.1  มูลเหตุแห่งปัญหาที่นําไปสู่การผลักดนัให้รัฐบงัคับใช้สิทธิต่อยาที่มี 
      สิทธิบัตร (CL) 
 

ประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้เอชไอวีรายแรกเม่ือปี พ.ศ. 2527 จากรายงานข้อมูลของกอง
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสขุ (2541) ซึ่งได้รวบรวมข้อมลูจากสถานบริการทัง้ภาครัฐและ
เอกชนตัง้แต่ปี 2527 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2540 พบว่ามีผู้ ป่วยเอดส์ 74,748 ราย เป็นชาย 
61,119 ราย เป็นหญิง 13,629 ราย คิดเป็นอตัราส่วนชายต่อหญิง 4.5 ต่อ 1 ราย เสียชีวิตแล้ว 
19,713 ราย  โดยอาชีพท่ีพบมากท่ีสดุคือรับจ้างพบร้อยละ 42.2 รองลงมาเกษตรกรรม ร้อยละ 
21.8 ค้าขายร้อยละ 4.4 รับราชการและงานบ้านเท่ากนัคือร้อยละ 2.9 สว่นใหญ่ผู้ ป่วยท่ีพบมากใน 
5 อนัดบัแรกคือจงัหวดั เชียงใหม่ 8,737 ราย กรุงเทพมหานคร 7,467 ราย เชียงราย 7,424 ราย 
พะเยา 4,337 ราย และลําปาง 3,514 ราย ปัจจยัเส่ียงท่ีทําให้เกิดโรคคือเพศสมัพนัธ์สงูท่ีสดุพบถึง
ร้อยละ 82 รองลงมายาเสพติดชนิดฉีดพบร้อยละ 5.7  การติดเชือ้จากมารดาพบร้อยละ 5.2 และ
จากการรับเลือดร้อยละ 0.06  
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ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 นัน้ ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ ไม่มี
ความคุ้นเคยกบัเร่ืองยาต้านเอชไอวี หรือ ยาต้านไวรัสเอดส์มากนกั เน่ืองจากในขณะนัน้ยงัมีราคา
แพงเกินไป ท่ีจะนํามาใช้รักษาผู้ตดิเชือ้เอดส์ อีกทัง้ระบบสาธารณสขุกบัเร่ืองเอดส์ก็ยงัมีพฒันาการ
ท่ีไม่มากเพียงพอ ขณะท่ีความสนใจของกลุ่มผู้ติดเชือ้เอดส์และองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์มุ่ง
ไปท่ีการส่งเสริมเร่ืองการดูแลตวัเอง เร่ืองอาชีพ สมุนไพร และการป้องกันรักษาโรคฉวยโอกาส
อย่าง โรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ และโรคปอดอกัเสบ (แสงศิริ ตรีมรรคา, 2554) จดุเปล่ียนท่ีทําให้
เครือข่ายคนทํางานด้านเอดส์หันมาสนใจยาต้านเชือ้ไวรัสเอดส์มากขึน้ เน่ืองจากมีข้อมูลทาง
การแพทย์ชีว้่า ในการรักษาโรคฉวยโอกาสจะไม่ประสบผลสําเร็จหากผู้ ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ํา ซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาได้โดยการได้รับยาต้านเชือ้ไวรัส ปัญหามีอยูว่า่ยาเหลา่นัน้ล้วนแตจ่ดสทิธิบตัรไว้ 
ทําให้ยามีราคาแพงเกินกว่าท่ีผู้ ป่วยจะซือ้หามารับประทานได้ โดยค่าแรงขัน้ต่ําในช่วงปี พ.ศ. 
2540 อยู่ท่ีวันละ 120 บาท ขณะท่ีค่ายาเม็ดดีดีไอ (ไวเด็กซ์) ขนาด 100 มิลลิกรัม ของบริษัท 
Bristol Myers Squibb (BMS) ท่ีผู้ ป่วยต้องรับประทานวนัละ 4 เม็ด ราคาเม็ดละ 42-47 บาท 
ผู้ ป่วยต้องใช้เงินซือ้ยาวนัละ 168-188 บาท สว่นยา Stavudine Capsule ขนาด 30 มิลลิกรัม ของ
บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ท่ีผู้ ป่วยต้องรับประทานวนัละ 2 เม็ด ราคาเม็ดละ 100 บาท 
รวมเป็นเงิน 200 บาท (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 29) จงึทําให้ผู้ตดิเชือ้สว่นใหญ่ท่ีมีอาชีพรับจ้าง 
รายได้น้อย ไมส่ามารถซือ้ยามารักษาตวัเองได้  
 ยาเป็นสินค้าท่ีมีความสําคญัต่อชีวิตเหนือสินค้าอ่ืนใดโดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย ดงันัน้
กติกาการค้าท่ีใช้กบัสินค้าโดยทัว่ไปจึงไม่สามารถนํามาใช้ปฏิบตัิกบัยาได้เสมอไป และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือพิจารณาในมิติทางศีลธรรม การมุ่งแต่ผลกําไรของบริษัทยาจึงก่อปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค โดยทั่วไปยาท่ีติดสิทธิบตัรมกัมีราคาแพง เน่ืองจากกฎหมายสิทธิบตัรได้ให้อํานาจแก่
บริษัทเจ้าของสิทธิบตัรผูกขาดทางการค้าเป็นเวลา 20 ปี ประกอบกบัการท่ียาเป็นสินค้าผูกขาด
ด้วยตวัเองอยูแ่ล้ว ไมว่า่จะแพงอย่างไรก็ต้องขวนขวายมารักษา สง่ผลให้ผู้ ป่วยกบัครอบครัวถึงกบั
ล้มละลาย จนไมส่ามารถซือ้ยานัน้มาใช้ได้อีกตอ่ไป เป็นกรณีท่ีปรากฏชดัมากขึน้ในสงัคม  
 เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานีโ้ดยตรง ได้พยายามหาทางออก
โดยการขอเข้าพบปะกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนในท่ีสดุ นายแพทย์ชยัยศ คณุานุสนธ์ิ ผู้ อํานวยการ
กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ได้ริเร่ิมให้มีการประชุมอย่างต่อเน่ือง 
ระหว่างกลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวี องค์กรพฒันาเอกชน สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ
องค์การเภสชักรรม โดยมีการประชมุเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือหาทางแก้ปัญหายา
ต้านไวรัสท่ีมีราคาแพง และตอ่มาท่ีประชมุดงักลา่วได้ริเร่ิมแผนการดําเนินการบงัคบัใช้สิทธิเพ่ือให้
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องค์การเภสชักรรมสามารถผลติยาดีดีไอ (DDI) แบบเม็ด ซึง่เป็นยาจําเป็นท่ีผู้ตดิเชือ้เอชไอวีต้องใช้ 
ออกมาจําหน่ายในราคาถกู แตค่วามพยายามก็ไม่สําเร็จ (จอน อึง๊ภากรณ์, 2547: 4) เน่ืองจากยา
ดงักล่าว ได้รับสิทธิบตัรในประเทศไทยแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2541 เจ้าของสิทธิบตัรนี ้
คือบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) 
 การจะผลิตยาต้านเชือ้ไวรัสชนิดใดภายใต้การบงัคบัใช้สิทธินัน้ ก็ต้องดวู่าหน่วยงานรัฐมี
ความสามารถใน การผลิตสูตรยาตัวใด มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 นัน้ 
องค์การเภสชักรรมก็มีความพร้อมท่ีจะผลิตยาต้านเชือ้ไวรัสสตูรเดียวกบัของบริษัท Bristol Myers 
Squibb (BMS) โดยองค์การเภสชักรรมได้ริเร่ิมงานวิจยัมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 โดยปี พ.ศ. 2540 ได้
ศกึษาทดลองผลติเปรียบเทียบกบัยาต้นกําเนิด และปี พ.ศ. 2541 ได้สัง่ซือ้วตัถดุิบ เพ่ือเตรียมผลิต
ยาเม็ดดีดีไอ (DDI) ไว้แล้วด้วย อนึ่งองค์การเภสชักรรมได้ติดตามข่าวท่ีบริษัท Bristol Myers 
Squibb (BMS) ย่ืนขอสิทธิบตัรยาดีดีไอ (DDI) มาตัง้แตต้่น และคอ่นข้างมัน่ใจว่ากรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะปฏิเสธการย่ืนของสทิธิบตัร (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 34) เน่ืองจากสิง่ประดษิฐ์ท่ี
ได้ย่ืนขอรับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ได้เป็นของใหม่ ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์ในขัน้ท่ีสงูขึน้ กระบวนการ
ย่ืนจดสิทธิบตัรไม่ถกูต้อง แต่เม่ือบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 
ทนายความของบริษัทก็ได้ทําหนงัสือถึงองค์การเภสชักรรม ในวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2541 แจ้ง
อย่างแข็งขนัว่าห้ามองค์การเภสชักรรมดําเนินการผลิตยาดีดีไอ (DDI)  หากฝ่าฝืนจะดําเนินการ
ทางกฎหมายอยา่งเดด็ขาด องค์การเภสชักรรมจงึต้องยตุกิารผลติยาดีดีไอ (DDI)   
 จึงเกิดคําถามว่าทําอย่างไรยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีจะมีราคาถกูลง เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถ
ซือ้หามารับประทานได้ และคําถามดงักลา่วได้ดงึให้องค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ องค์กรพฒันา
เอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กลุม่นกัวิชาการท่ีศกึษา
ปัญหายา และนกักฎหมาย เข้ามาทํางานร่วมกนั จนนําไปสูข่บวนการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องการ
ฟ้องเพิกถอนสทิธิบตัรยาดีดีไอ ของบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) 
 

4.2  การรวมพลังและกระบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม 
 
 ย้อนหลังกลับไปช่วงก่อนปี 2538 ซึ่งเป็นช่วงท่ีปัญหาการระบาดของเชือ้เอชไอวีใน
ประเทศไทย ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง ผู้ติดเชือ้เอชไอวีจํานวนมากถกูผลกัดนัออกจาก
ชมุชน เพียงเพราะความไม่เข้าใจของผู้คนในสงัคม ส่งผลให้แต่ละคนต้องพยายามหาท่ียืนให้กบั
ตวัเอง โดยการมาพบปะให้คําปรึกษาซึง่กนัและกนั แตจ่ากจดุเร่ิมต้นเพียงแคค่วามหวงัในการหาท่ี
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พึง่ทางใจ จากคนท่ีตกอยูใ่นปัญหาเดียวกนันีเ้อง กลบักลายเป็นจดุเร่ิมต้นของการรวมกลุม่กนัของ
ผู้ติดเชือ้เอชไอวีในพืน้ท่ีต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน และภาค
กลาง ประจวบเหมาะกับในช่วงปี 2538 มีการจัดประชุมผู้ติดเชือ้เอชไอวีนานาชาติขึน้ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม ่กลายเป็นแรงกระตุ้นอยา่งดีให้กลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีในประเทศไทย และองค์กรตา่งๆ เร่ิม
มองเห็นความสําคญัของการรวมกลุม่ และเช่ือมประสานเป็นเครือขา่ยการทํางานมากขึน้ 
 งานหลกัของกลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวีในช่วงแรก มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก 
เช่น การประชุมกลุ่มหรือการพบปะประจําเดือน ให้สมาชิกได้มีโอกาสได้พบเพ่ือน และเป็นเวที
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารตา่งๆ การเย่ียมบ้านเพ่ือนสมาชิกท่ีมีปัญหา การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
เฉพาะหน้า การช่วยเหลือด้านทนุการศกึษากบัเด็กท่ีได้รับผลกระทบ เป็นต้น ต่อมากลุ่มผู้ติดเชือ้
เอชไอวีในหลายพืน้ท่ีได้ขยายขอบเขตการทํางานมากขึน้ เช่น การเป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจ
เร่ืองเอดส์ในชมุชน จนกระทัง่นําไปสู่การพยายามให้ชมุชนเห็นปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 
 อย่างไรก็ดี จากการเรียนรู้ของหลายกลุม่พบว่า มีงานอีกหลายอย่างท่ีในระดบักลุม่เองยงั
ไม่สามารถทํางานแก้ไขปัญหาได้ เพ่ือนสมาชิกยงัไม่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม การละเมิดสิทธิ
มนษุยชนยงัเกิดขึน้กบัผู้ติดเชือ้เอชไอวี รวมทัง้เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ สงัคมโดยรวมยงัมี
ความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องเร่ืองเอดส์ ดงันัน้จึงมีการพบปะกันระหว่างกลุ่ม จนรวมเป็นเครือข่ายใน
ระดบัจังหวดั ระดบัภาค เพ่ือจะได้เห็นมมุมองกลุ่มอ่ืนๆ ในการทํางาน และร่วมคิด ร่วมผลกัดนั
ด้านนโยบายการแก้ปัญหาเอดส์ รวมทัง้เป็นตวัแทน เป็นปากเสียงของผู้ติดเชือ้เอชไอวี ในการ
เสนอปัญหาและมีสว่นร่วมในระดบันโยบายของรัฐบาล 
 กระทัง่วนัท่ี 8-10 ตลุาคม พ.ศ. 2540 จึงมีการพบปะกนัของตวัแทนผู้ติดเชือ้เอชไอวีครัง้
ใหญ่ ในการประชมุสมชัชาผู้ตดิเชือ้เอชไอวีในประเทศไทย ท่ีโรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้การสนบัสนนุขององค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ โดยการพบกนัในครัง้นัน้ท่ีประชมุได้มีมติ
ก่อตัง้ “เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย” ขึน้มา และถือเป็นการรวมตวักันเป็น
เครือขา่ยระดบัประเทศอย่างเป็นทางการของไทย หลงัจากท่ีก่อนหน้านีเ้กิดการรวมตวักนัในระดบั
ภาคมาแล้ว คือ เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวีภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคอีสาน ผลจากการ
รวมตัวกันครัง้แรกนี  ้ได้มีการวางเป้าหมายการทํางานของเครือข่าย  และมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการเครือขา่ย โดยคดัเลือกจากตวัแทนของทกุภาค เพ่ือเป็นกลไกในการทํางานเครือข่าย 
จากนัน้แกนนําจากแตล่ะภาคก็กลบัไปดําเนินภารกิจของแตล่ะภาค อย่างไรก็ตามในระยะแรกการ
ทํางานด้านแผนงานร่วมในระดบันโยบาย ยงัไมมี่การสานตอ่ท่ีชดัเจนนกั 
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 จนกระทัง่ในปี 2542 มีการประชมุสมชัชาเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี ครัง้ท่ี 2 ท่ี จ.หนองคาย 
ซึง่มีแกนนํากลุม่เข้าร่วมจากเครือข่ายภาคตา่งๆ คือ ภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาค
ตะวนัออก และ ภาคเหนือตอนลา่ง มาเข้าร่วมประชมุ ขณะท่ีในส่วนของภาคใต้ แม้ในขณะนัน้จะ
ยงัไม่มีการรวมตวัเป็นเครือข่าย แต่ก็มีตวัแทนจากกลุ่มในพืน้ท่ีเดินทางมาร่วมประชมุ โดยในการ
ประชุมครัง้นี ้เครือข่ายได้เห็นความชดัเจนมากขึน้ว่า นอกจากปัญหาการถกูรังเกียจ กีดกนั ยงัมี
ปัญหาสําคญัท่ีเกิดขึน้คือ เร่ืองการเข้าถึงการรักษา  
 จากการพบกันครัง้ท่ี 2 เครือข่ายมีเป้าหมายและแผนงานร่วมกันมากขึน้ โดยเฉพาะ
แนวทางการทํางานเร่ืองการเข้าถึงการรักษา ซึง่งานดงักลา่ว มีแนวร่วมท่ีเป็นองค์กรพฒันาเอกชน
ท่ีพร้อมร่วมทํางานด้วยอย่างชดัเจน เร่ิมจากการทํางานเพ่ือเข้าถึงการป้องกนัและรักษาโรคฉวย
โอกาส และขยายสู่การทํางานเพ่ือการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส นบัจากนัน้มา การทํางาน
ของเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวีในประเทศไทย จึงเข้มข้นขึน้จนถึงปัจจบุนั (เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอ
วี/เอดส์ ประเทศไทย, 2554) 
 แสงศิริ ตรีมรรคา (2554) ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เล่า
ย้อนไปว่า ในช่วงเร่ิมแรกของการทํางานนัน้ กลุ่มผู้ ติดเชือ้และคนทํางานด้านเอดส์ได้มีการ
รวมกลุม่กนัเพ่ือทํางานด้านสขุภาพเป็นหลกั แตใ่นสมยัก่อน ระบบสาธารณสขุของประเทศไทยยงั
ไม่มีการพูดถึงผู้ ป่วยเอดส์ ยงัไม่มีระบบหลกัประกันสขุภาพ ปัญหาท่ีทางกลุ่มผู้ติดเชือ้ต้องแก้ไข
ในช่วงนัน้คือการคิดหาวิธีการท่ีจะได้รับการรักษาท่ีมีมาตรฐานและมีคณุภาพ ทําอย่างไรระบบ
สวสัดกิารของรัฐจะครอบคลมุเร่ืองเอดส์ การเคล่ือนไหวในช่วงปี 2540 จึงมุ่งไปท่ีการเรียกร้องให้มี
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยแกนหลกัในการเคล่ือนขบวนนัน้คือเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ 
ประเทศไทย 
 อีกด้านหนึ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2541 เม่ือองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์หนัมาให้ความสนใจ
เร่ืองยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีมากขึน้ จึงได้เร่ิมทําการปรึกษาหารือกันระหว่างองค์กร องค์กร
เหล่านัน้ได้แก่  มูลนิธิผู้ บริโภค  กลุ่มศึกษาปัญหายา  อันประกอบด้วยคณาจารย์จากรัว้
มหาวิทยาลยัต่างๆ รวมตวักนัทํางานเพ่ือปกป้องสิทธิในการใช้ยาท่ีเป็นธรรมของผู้บริโภคมานาน
นบัสิบปี ขณะเดียวกันในภาคราชการเอง สถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม ท่ีติดตาม
เร่ืองสิทธิบตัรยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีมาโดยตลอด ก็ได้ดําเนินการศึกษาวิจยัเพ่ือเตรียมการผลิต
ยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีท่ีมีราคาถกู เม่ือเกิดปัญหาสิทธิบตัรยาดีดีไอ (DDI) ทางกลุม่ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีจงึได้รวมตวักบัภาคีเครือขา่ย เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 4.2.1  ปัญหาสิทธิบัตรยาดดีไีอ (DDI) ของบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) 
 บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) เป็นบริษัทผู้ผลิตยาและเวชภณัฑ์รายใหญ่ของโลก 
เป็นเจ้าของสิทธิบตัรยาดีดีไอ (DDI) ท่ีใช้ในการรักษาโรคเอดส์ ก่อตัง้กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
เม่ือปี พ.ศ. 2401 โดยนายแพทย์ชาวอเมริกนั ช่ือ Edward Robinson Squibb พนัธกิจสําคญัของ
บริษัท คือการคิดค้น พฒันา และกระจายยาท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ใหม่ เพ่ือช่วยผู้ ป่วยพิชิตโรคร้าย
ต่างๆ สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสํานักงานย่อยตัง้อยู่ทั่วโลก
รวมทัง้ในประเทศไทย จากรายงานผลประกอบการในปี พ.ศ. 2553 บริษัทมียอดขายรวมทัง้สิน้ 
19,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 604,500 ล้านบาท ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) มีนาย 
Lamberto Andreotti เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Bristol Myers Squibb, 2011)   
 รายละเอียดการเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมไทยท่ีต่อสู้กับบริษัท Bristol Myers 
Squibb ในกระบวนการยุติธรรมนัน้ ต้องย้อนหลงัไปตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2541-2543 ขณะนัน้
นกัวิชาการด้านเภสชัศาสตร์และเภสชักร ได้ศกึษาสิทธิบตัรเลขท่ี 7600 ของยาดีดีไออย่างละเอียด 
และเห็นข้อบกพร่องสําคญั ดงันี ้(วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 58-59)  

1)  มีการแก้ไขสาระสําคญัของสิทธิบตัรหลงัจากมีการโฆษณา ซึง่ทําให้ข้อความ
สําคญัท่ีเก่ียวกบัการกําหนดช่วงปริมาณของยาต่อหน่วยขนาดใช้ยา ซึง่เคยปรากฏในคําโฆษณา 
แต่ไม่ปรากฏในข้อถือสิทธิ ท่ีบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ได้รับ ทัง้นีก้ารแก้ไข
สาระสําคญัดงักลา่ว หากกระทําหลงัมีการประกาศโฆษณาตามพระราชบญัญตัสิทิธิบตัร ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2535 กําหนดว่าต้องให้อธิบดีเป็นผู้ อนุมัติ แต่กรณีดังกล่าวดําเนินการเองในระดับผู้
ตรวจสอบสิง่ประดษิฐ์ 

2)  การจดสทิธิบตัรไมช่อบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก 
 (1)  สิง่ประดษิฐ์ไมมี่ความใหม่ ตามพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 

2535 มาตรา 5 (1) และมาตรา 6 (1), (2) เพราะได้มีการเปิดเผยสาระสําคญัของการผลิตยาดีดีไอ
ก่อนวนัท่ีย่ืนขอจดสทิธิบตัรในประเทศไทย จึงทําให้สิ่งประดิษฐ์ยาดีดีไอไม่ใช่ของใหม่ เพราะมีการ
เปิดเผยสาระสําคญัของสิง่ประดษิฐ์อยูแ่ล้ว 

 (2)  ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสูงขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบตัร ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 มาตรา 5 (2) เน่ืองจากวงการเภสชัศาสตร์ทัง้ในและต่างประเทศมี
ความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาดีดีไออยู่แล้ว โดยใช้ยาลดกรดเป็นสารผ่อน
ความเป็นกรด ซึง่ผู้ ชํานาญในระดบัสามญัสามารถประดษิฐ์ได้โดยไมต้่องศกึษาวิจยัเพิ่มเตมิ 
 หลงัจากได้รับสิทธิบตัรยาดีดีไอ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2541  ทนายความของบริษัท 
Bristol Myers Squibb (BMS) ก็มีหนงัสือถึง ผู้ อํานวยการองค์การเภสชักรรม แจ้งว่าบริษัทได้
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สิทธิบัตรยาดีดีไอแล้วห้ามองค์การเภสชักรรมทําการผลิตยาดีดีไอ มิเช่นนัน้แล้วทางบริษัทจะ
ปกป้องสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาดงักลา่วอยา่งเฉียบขาด กระบวนการผลติยาดีดีไอขององค์การ
เภสชักรรมจงึต้องหยดุชะงกัลง แม้เคร่ืองจกัรในการผลติยาจะถกูจดัเตรียมไว้แล้วก็ตาม 
 เม่ือองค์การเภสชักรรมไม่สามารถผลิตยาดีดีไอออกมาจําหน่ายในราคาถกูได้ กลุ่มผู้ติด
เชือ้เอชไอวีท่ีมีรายได้น้อยก็ไมส่ามารถเข้าถึงยา ในวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2542 เครือข่ายผู้ติดตัง้
เอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย และพนัธมิตร จึงได้ย่ืนหนังสือถึงนายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้ดําเนินการบงัคบัใช้สิทธิ (CL) กบัยาดีดีไอ ของบริษัท Bristol Myers 
Squibb (BMS) ให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลิตยาดีดีไอในสตูรเดียวกนัได้ ตามมาตรา 51 ใน
พระราชบญัญัติสิทธิบัตร แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากกระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี22-23 
ธนัวาคม กลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีประมาณ 100 คน จงึเดนิขบวนไปตัง้แค้มพ์ “ชมุชนมาตรา 51 ดีดีไอ
พฒันา” ท่ีหน้ากระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิกบัยาดีดีไอของบริษัท Bristol 
Myers Squibb (BMS) และส่ือสารสร้างความเข้าใจเร่ืองสิทธิบตัรยากบัสงัคม อีกทัง้ยงัเป็นการให้
กําลงัใจแก่ภาครัฐในการเจรจาเพ่ือขอใช้สิทธิจากบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) โดย
ตวัแทนจากกระทรวงสาธารณสขุได้ออกมารับข้อเรียกร้อง และรับปากวา่จะหาทางออกให้ผู้ติดเชือ้
เอชไอวีได้รับยาดีดีไอในราคาท่ีถูกลง โดยสญัญาจะให้คําตอบเก่ียวกบัการแก้ปัญหาในวนัท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2543 
 วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกร ทพัพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ได้
เข้าร่วมประชมุกบัองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย 
ใช้เวลาหารือ 2 ชัว่โมง ท้ายท่ีสดุกระทรวงสาธารณสขุตดัสินใจให้องค์การเภสชักรรมผลิตยาดีดีไอ 
แบบผงแทนแบบเม็ดท่ีมีสิทธิบัตร โดยให้เหตุผลว่าหากผลิตยาดีดีไอแบบเม็ดอาจจะเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย แต่ทางฝ่ังผู้ ใช้ยาก็ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากยาผงไม่สะดวกต่อการใช้ และผู้ ป่วย
จํานวนมากไมส่ามารถรับประทานได้ เน่ืองจากมีอาการคล่ืนไส้ หรือท้องเสีย บางรายอาจมีอาการ
ผิดปกติทัง้สองอย่าง การตดัสินใจของภาครัฐในครัง้นีส้ร้างความผิดหวงัแก่กลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวี
เป็นอยา่งมาก แตอ่ย่างไรก็ตาม การตัง้แค้มพ์ชมุนมุท่ีหน้ากระทรวงสาธารณสขุเม่ือเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2542 ได้กระตุ้นให้กรมควบคมุโรคติดต่อ และกลุ่มแพทย์ในกระทรวงสาธารณสขุ หนัมาให้
ความสําคญักบัยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีในเชิงนโยบายมากขึน้ 
 เม่ือรัฐบาลไทยยืนยนัท่ีจะไม่บงัคบัใช้สิทธิกบัยาดีดีไอ เน่ืองจากเกรงว่าจะทําผิดกฎหมาย 
และกลวัถกูตอบโต้จากบริษัทยา และประเทศสหรัฐอเมริกา ในวนัรุ่งขึน้ คือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.
2543 เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย จึงได้ทําหนงัสือถึงประธานาธิบดีบิล คลินตนั  
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แห่งสหรัฐอเมริกาให้ยืนยนัว่า การบงัคบัใช้สิทธิ (CL) เป็นเร่ืองท่ีถกูต้องและสหรัฐอเมริกาจะไม่
โต้ตอบ โดยเครือข่ายผู้ ติดเชือ้เอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย ได้นําหนังสือไปย่ืนและชุมนุมท่ีหน้า
สถานทตูสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย  
 สํานักงานผู้ แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา สํานักงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้มี
หนังสือตอบกลับมาในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2543 ยืนยันคําปราศรัยของประธานาธิบดีบิล 
คลินตนั ว่าจะผ่อนปรนเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุข และตอบอย่างชัดเจนว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะไม่คัดค้านการขอใช้สิทธิในกรณีนี  ้โดยให้ความมั่นใจว่าการกระทําดังกล่าว
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs) อย่างแน่นอน แต่ถึงท่ีสดุ
แล้ว แม้จะได้รับการยืนยนัว่าการบงัคบัใช้สิทธิกบัยาดีดีไอ เป็นเร่ืองท่ีถกูต้องตามพระราชบญัญตัิ
สิทธิบตัร มาตรา 51 และยังสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อีกทัง้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ทําหนงัสือยืนยนัว่าจะไม่ตอบโต้การกระทําดงักล่าว แต่กระทรวงสาธารณสขุ นํา
โดยนายกร ทพัพะรังสี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ก็ไม่เปล่ียนแปลง
การตดัสินใจ คือไม่ยอมให้องค์การเภสชักรรมผลิตยาเม็ดดีดีไออกจําหน่ายแก่ผู้ ป่วย โดยเหตผุล
สดุท้ายท่ีกรมควบคมุโรคติดตอ่ กระทรวงสาธารณสขุนํามาอ้าง คือบริษัท Bristol Myers Squibb 
(BMS) ได้ลดราคายาเม็ดดีดีไอมาอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจแล้ว (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 45)  
 เม่ือผลกัดนัข้อเรียกร้องผ่านกลไกของภาคราชการและการเมืองไม่ได้ผล แกนนําหลกัซึ่ง
ได้แก่ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กลุ่มศึกษาปัญหายา มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และหน่วย
ปฏิบตัิการวิจยัเภสชัศาสตร์สงัคม คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นกัวิชาการด้าน
กฎหมาย จึงได้หารือถึงวิธีการเพ่ือให้ได้มาถึงสิทธิอนัชอบธรรม และทางออกก็อยู่ท่ีกลไกทางด้าน
ตุลาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาทนายความ จัดทีมทนายความเข้าร่วมต่อสู่ใน
กระบวนการศาล และเพ่ือให้การเคลื่อนไหวมีพลงัเข้มแข็ง จึงได้มีการรวมตวักับภาคีเครือข่าย
กลายเป็นคณะทํางานแก้ไขปัญหายาติดสิทธิบตัร ซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ดงันี ้(วีรบูรณ์ 
วิสารทสกลุ, 2547: 57) 

1)  เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 
2)  เครือขา่ยองค์กรพฒันาด้านเอดส์ 
3)  ศนูย์คุ้มครองสทิธิด้านเอดส์ 
4)  มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ 
5)  มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา 
6)  มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
7)  กลุม่ศกึษาปัญหายา 
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8)  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

9)  ผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชัศาสตร์ จากองค์การเภสชักรรม 
10)   องค์การหมอไร้พรมแดน 
11)   ทีมนกัวิชาการด้านกฎหมาย และทนายความอาสา 

 การรวมตวักนัดงักล่าว เป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ มีความสมัพนัธ์แบบหลวม 
ไม่มีสายบงัคบับญัชาท่ีชัดเจน ไม่มีหวัหน้า ไม่มีลกูน้อง ทุกคนคือเพ่ือนกัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน 
และเข้ามาทํางานเพ่ือจุดหมายเดียวกัน คือการเข้าถึงยาของผู้ติดเชือ้เอชไอวี โดยคณะทํางาน
ดงักลา่วได้แบง่ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 99-100) 

1)  ฝ่ายทํางานเช่ือมต่อกับประเด็นเครือข่ายเจ้าของเร่ือง ได้แก่ มูลนิธิเข้าถึง
เอดส์ มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค ซึง่ทําหน้าท่ีในการเป็นจดุเช่ือมตอ่ เป็นกลไกในการถ่ายเทข้อมลู ทัง้กบั
เครือขา่ยองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ และ เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 

2)  ฝ่ายนกัวิชาการ ฝ่ายข้อมลู ได้แก่ กลุม่ศกึษาปัญหายา หน่วยปฏิบตัิการวิจยั
เภสชัศาสตร์สงัคม คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา 
องค์การหมอไร้พรมแดน สถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม นกัวิชาการจากองค์กรเหลา่นี ้
ได้ทําหน้าท่ีแยกแยะ ค้นคว้าปมปัญหาของสทิธิบตัรยาทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศทัว่โลก 

3)  ฝ่ายนกักฎหมาย ได้แก่ นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั และทนายความอาสา 
จากสภาทนายความ 

4)  ฝ่ายประสานและยดึโยงองค์ประกอบข้างต้น ได้แก่ มลูนิธิสาธารณสขุกบัการ
พฒันา ท่ีทําหน้าท่ีประสานจดัการภายใน และองค์การหมอไร้พรมแดน ท่ีทําหน้าท่ีประสานงาน
ภายนอกประเทศ 
 เม่ือเตรียมการด้านข้อมลู พยาน และสํานวนฟ้องเรียบร้อย คณะทํางานแก้ไขปัญหายาติด
สิทธิบตัรทัง้ 11 องค์กร จึงตดัสินใจย่ืนฟ้องบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) โดยมอบหมาย
ให้มลูนิธิเข้าถึงเอดส์และผู้ติดเชือ้เอชไอวี อนัได้แก่ นางวรรณิดา ชยัชนะ และนายเหิน เรืองสขุสดุ 
ซึง่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหายาราคาแพง ร่วมกนัเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องตอ่ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เพ่ือบงัคบัให้บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) 
ดําเนินการแก้ไขสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขท่ี 7600 ในข้อสิทธิข้อท่ี 1 และ 2 โดยให้เพิ่มเติม
ข้อความ “จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัม ตอ่หน่วยขนาดใช้ยา” และเน่ืองจากคดีนีเ้ก่ียวพนักบั
ข้อกฎหมายมากกว่าเป็นเนือ้หาด้านเภสชัศาสตร์และกรรมวิธีผลิตยา คณะทํางานแก้ไขปัญหายา
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ติดสิทธิบตัรทัง้ 11 องค์กร จึงวางบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสิทธิบัตรและ
กระบวนการจดสิทธิบตัรเข้ามาเป็นพยานในศาล ได้แก่ นายฉัตรชยั ไอยรานภารักษ์ ทนายอาสา
จากสภาทนายความ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และเภสชักรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี หัวหน้าส่วน
วิชาการ สถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม ในช่วงปี พ.ศ.2544 เจตนาในการฟ้องร้องครัง้
นีคื้อหยัง่เชิงบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ก่อนท่ีจะดําเนินการฟ้องเพิกถอนสิทธิบตัร และ
แม้ภาคประชาสงัคมจะทราบดีว่าการแก้ไขสาระสําคญัการประดิษฐ์ไม่อาจเป็นเหตใุห้เกิดการเพิก
ถอนสิทธิบตัรได้ทนัทีก็ตาม แต่หากคดีมีผลก็อาจนําไปเป็นเหตใุห้มีการตรวจสอบความบกพร่อง
อ่ืนๆ ของระบบการออกสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนั่นจะนําไปสู่การเพิกถอน
สทิธิบตัรในท่ีสดุ (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 62)  
 เม่ือศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้สืบพยานทัง้ฝ่ายโจทก์และจําเลย จึงได้มีคําพิพากษาใน
วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2545 สัง่ให้บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) และกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก้ไขข้อความในข้อถือสิทธิ  โดยให้เพิ่มข้อความ “จาก ประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อ
หน่วยขนาดใช้ยา” ให้ชดัเจน รวมระยะเวลาดําเนินการในชัน้ศาลประมาณ 1 ปี 5 เดือน แต่
หลงัจากมีคําพิพากษาแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นจําเลยร่วม ได้ย่ืนคําร้องขออุทธรณ์ 
เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 พร้อมกบัย่ืนคําร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีออกไป โดยอ้างว่าคํา
ตดัสินของศาลยงัไม่สิน้สดุ และไม่มีใครได้รับผลกระทบจากการทุเลานี ้ซึ่งการกระทําดงักล่าวได้
สร้างความแปลกใจต่อภาคประชาสงัคม เกิดคําถามว่าเหตใุดหน่วยงานภาครัฐซึ่งควรจะพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของสาธารณะ กลบัยืนกรานปกป้องความเช่ือของตน และผลประโยชน์ของบรรษัท
ข้ามชาต ิเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย ในนามของคณะทํางานภาคประชาสงัคม จึง
ออกแถลงการณ์โจมตีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในข้อหาปกป้องผลประโยชน์ให้บรรษัทข้ามชาต ิไม่
สนใจความเป็นความตายของผู้ตดิเชือ้เอชไอวี (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 69)  
 อีกด้านหนึ่ง ในระหว่างท่ีคดีแรกดําเนินอยู่นัน้ คณะทํางานแก้ไขปัญหายาติดสิทธิบตัรทัง้ 
11 องค์กร ได้จดัทพัการทํางานขึน้มาอีกหนึ่งชดุ ภายใต้ช่ือคณะทํางานสิทธิบตัรยาดีดีไอ เม่ือวนัท่ี 
1 มิถุนายน พ.ศ.2545 เพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลวิชาการด้านเภสัชกรรม รวมถึงบุคคล
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเป็นพยาน ในการต่อสู้ ในชัน้ศาลท่ีเข้มข้นขึน้ โดยมีเป้าหมายท่ีการเพิกถอน
สทิธิบตัรยาดีดีไอ ดงันัน้เม่ือได้รับชยัชนะในคดีแรก คณะทํางานสิทธิบตัรยาดีดีไอจึงมอบหมายให้ 
มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค และผู้ติดเชือ้เอชไอวีอีก 3 คน คือ นายสมชาย แซ่ลิม้ นายกมล อปุแก้ว และ
นายวชัระหรือนายธนพงศ์ เป้าม่วง ร่วมกนัย่ืนฟ้องบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) เป็น
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จําเลยท่ี 1 และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจําเลยท่ี 2 ในวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2545 โดยขอให้
ศาลพิจารณาพิพากษาและบงัคบัให้จําเลย เพิกถอนสิทธิบตัรเลขท่ี 7600 ท่ีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกให้แก่บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2541 และให้
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอตัราสงูสดุให้แก่โจทก์ (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 
71) โดยในคําฟ้องระบวุ่าบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ได้ย่ืนขอจดสิทธิบตัรยาดีดีไอใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2534 และย่ืนขอจดในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 7 
กรกฎาคม พ.ศ.2535 หากพิจารณาตามพระราชบญัญตัสิทิธิบตัร ฉบบัแก้ไขครัง้ท่ี 2 พ.ศ.2535 ซึง่
อยู่ภายใต้ข้อสมมุติท่ีว่าสิ่งประดิษฐ์ยาสามารถขอจดสิทธิบัตรได้ แต่ยาดีดีไอมีการใช้อย่าง
แพร่หลายอยูแ่ล้วในประเทศไทยก่อนวนัจําเลยย่ืนขอจดสทิธิบตัร เพราะมีการนํายาท่ีผลติตามสตูร
ท่ีย่ืนขอจดสิทธิบตัรมาใช้กบัผู้ ป่วยในประเทศไทยแล้ว ภายใต้ช่ือการค้า VIDEX และยงัมีการขึน้
ทะเบียนยาสูตรตํารับนีไ้ว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งถือว่ามีการเปิดเผย
รายละเอียดการประดษิฐ์แล้ว (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 73) นอกจากนัน้ ในระหว่างการไตส่วน
คดี โจทก์ยงัได้ย่ืนขอให้ศาลมีคําสัง่ให้มีการคุ้มครองชัว่คราวเพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถ
ผลติยาเม็ดดีดีไอท่ีตดิสทิธิบตัรนีอ้อกจําหน่ายชัว่คราว เพ่ือเป็นการบรรเทาทกุข์แก่ผู้ติดเชือ้เอชไอวี 
ศาลจึงต้องดําเนินการไต่สวนและสืบพยานในประเด็นท่ีย่ืนฟ้องและการย่ืนขอให้มีการคุ้มครอง
ชัว่คราวไปพร้อมกนั ในระหว่างนีเ้องท่ีทนายความของบริษัท  Bristol Myers Squibb (BMS) ได้
ขอเจรจาเพ่ือยตุคิดี โดยย่ืนข้อเสนอหลายประการ เช่น ลดราคายาดีดีไอ โดยให้องค์การเภสชักรรม
เป็นผู้ จําหน่าย รวมถึงให้องค์การเภสชักรรมผลิตยาได้เอง แต่เป้าหมายของคณะทํางานสิทธิบตัร
ยาดีดีไอของภาคประชาสงัคมมีมากกว่าการได้ยาต้านเชือ้เอชไอวีราคาถูก แต่ยังต้องการชีใ้ห้
สาธารณะเห็นถึงความไมช่อบธรรมทางกฎหมาย ท่ีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาออกสทิธิบตัรยาดีดีไอ
ให้บริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) การเจรจาจงึยตุไิป (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 77)  
 กระบวนการในชัน้ศาลดําเนินมาถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ทนายความของบริษัท 
Bristol Myers Squibb (BMS) ก็ได้แจ้งตอ่ทนายความของคณะทํางานสิทธิบตัรยาดีดีไอจากภาค
ประชาสงัคมวา่ทางบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) สํานกังานใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต้องการขอเจรจาเพ่ือยตุิข้อพิพาททัง้ 2 คดี โดยบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) ได้แถลงตอ่
ศาลเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2547 ขอคืนสทิธิบตัร 7600 ให้กบัประเทศไทย แลกกบัการท่ีโจทก์
ยอมถอนฟ้องคดี โดยคูก่รณีได้บนัทกึสญัญาประนีประนอมยอมความไว้ตอ่หน้าศาลในวนัดงักลา่ว
ด้วย 
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4.2.2  การเคล่ือนไหวคัดค้านการออกสิทธิบัตรให้กับยาคอมบดิ (Combid) ของ 
         บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) 
บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ก่อตัง้ในนาม Plough Court Pharmacy ท่ีกรุงลอนดอน 

โดยนาย Silvanus Bevan ในปี พ.ศ. 2258 มีการพฒันาและเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท Glaxo 
SmithKline (GSK) ในปัจจบุนั สํานกังานหลกัตัง้อยู่ในสองประเทศคือ องักฤษ และสหรัฐอเมริกา 
พนัธกิจสําคญัของบริษัทคือการพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ ให้มนษุย์มีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ บริษัท 
GlaxoSmithKline (GSK) จึงมุ่งพฒันาและวิจยัยาในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคเอดส์ วณัโรค 
และมาลาเรีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคนปัจจุบนัคือ นาย Andrew Witty จากรายงานผล
ประกอบการในปี พ.ศ. 2553 บริษัทมียอดจําหน่ายรวมทัง้สิน้ 28,400 ล้านยูโร หรือประมาณ 
1,278,000 ล้านบาท (GlaxoSmithKline, 2011) 
 เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2540 บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ได้ย่ืนคําขอรับสิทธิบตัร
ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในประเทศไทย เลขท่ี 040335 ภายใต้ช่ือ “สารผสมเภสชักรรม” ของ ลามิวดีูน 
(Lamivudine) กบั ซิโดวดีูน (Zidovudine/AZT) ท่ีมีช่ือทางการค้าว่า คอมบิด (Combid) แต่
หลงัจากมลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา ร่วมกบัเครือข่ายทางวิชาการเภสชัศาสตร์ นกักฎหมาย 
ตรวจสอบเนือ้หาในคําขอสิทธิบัตรยาคอมบิดแล้วพบว่าคําขอดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กลา่วคือ (ศริิรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 42-45) 

1)  สิ่งประดิษฐ์ท่ีระบุไว้ในคําขอสิทธิบตัร เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้เทคนิค
ทัว่ไปในทางเภสชักรรมสร้างได้ ไม่ได้มีขัน้การประดิษฐ์ท่ีสงูขึน้ การรวมเป็นเนือ้เดียวกนัของตวัยา 
2 ชนิด ด้วยการใช้สารหล่อล่ืน เป็นสารท่ีใช้กนัทัว่ไปในวงการเภสชัอตุสาหรรม โดยการประดิษฐ์
ดงักล่าวมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วทัง้ในและต่างประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 นอกจากนัน้
สาระสําคญัของขัน้ตอนการประดษิฐ์ยาคอมบดิท่ีขอรับสทิธิบตัร ได้มีการเผยแพร่ไว้แล้วในเอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากท่ีผู้ขอรับสิทธิได้รับการอนมุตัิให้ขึน้ทะเบียนตํารับ
ยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แตว่นัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2540 ข้อมลูเหลา่นีบ้คุคลทัว่ไปสามารถ
ตรวจค้นได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันัน้คําขอรับ
สิทธิบตัรยาคอมบิด จึงขดัตอ่พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ว่าด้วยเร่ือง
ลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีสามารถขอรับสิทธิบตัรได้ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึน้ใหม่ ต้องมีขัน้การ
ประดษิฐ์ท่ีสงูขึน้ และสามารถประยกุต์ใช้ในทางอตุสาหกรรมได้  

2)  การย่ืนขอรับสิทธิบตัรยาคอมบิดยงัขดักบัมาตรา 6 (4) แห่งพระราชบญัญัติ
สทิธิบตัร ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 วา่จะต้องไมเ่ป็นงานท่ีขอรับสิทธิบตัรไว้แล้วนอกราชอาณาจกัร เป็น
เวลาเกินกว่า 12 เดือน ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัรในไทย (ปัจจุบนัพระราชบญัญัติสิทธิบตัรฉบบัท่ี 3 
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พ.ศ. 2542 แก้ไขเป็น 18 เดือน) ซึ่งบริษัทเจ้าของยาคอมบิดได้ย่ืนขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2539 แล้วมาย่ืนคําขอรับสิทธิบตัรในประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2540 ซึง่เกินกวา่ 12 เดือนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 เม่ือเกิดปัญหากับยาคอมบิดขึน้ ภาคประชาสังคมท่ีเคยมีประสบการณ์ร่วมกันในการ
เคล่ือนไหวเพ่ือเพิกถอนสทิธิบตัรยาดีดีไอ จงึรวมตวักนัเป็นคณะทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหายาคอมบิด 
ดงันี ้(ศริิรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 40-42) 

1)  กลุ่มสนบัสนุนและประสานงานวิชาการ ประกอบด้วยมลูนิธิสาธารณสขุกบั
การพฒันา และกลุ่มศึกษาปัญหายา ท่ีมี สําลี ใจดี สุนทรี วิทยานารถไพศาล จิราพร ลิม้ปานา
นนท์ และนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี เป็นแกนนํา มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาทําหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางทัง้ในด้านงานข้อมลูเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกบัยาและทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงาน
ระหวา่งกลุม่ตา่งๆ ในเครือข่าย รวมไปถึงเป็นผู้ ย่ืนคดัค้านการขอสิทธิบตัรยาคอมบิดตอ่กรมทรัพย์
สนิทางปัญญา 

นอกจากนีย้งัมีเภสชักรอีกสองคนท่ีเป็นฝ่ายวิชาการของมลูนิธิสาธารณสขุกบัการ
พัฒนา และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร คือ ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ 
ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์การเภสชักรรมในขณะนัน้ และเภสชักรหญิงอจัฉรา เอก
แสงศรี รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มีความชํานาญในการวิจยัและพฒันาการผลิตยา 
และได้ติดตามตรวจสอบข้อมลูสิทธิบตัรยาจากทัว่โลก ได้ดําเนินการวิจยัและผลิตยาสตูรเดียวกนั
กบั บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) เพราะเช่ือมัน่อย่างเต็มท่ีว่ายา คอมบิดไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์
ใหม ่และไมไ่ด้มีขัน้การประดษิฐ์ท่ีสงูขึน้แตอ่ยา่งใด  

นอกจากนัน้สภาทนายความได้ส่งทีมทนายความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
ร่วมทําการคดัค้านสองคนคือ นายนคร ชมพูชาติ และนายชยัรัตน์ แสงอรุณ ฝ่ายองค์กรหมอไร้
พรมแดน ประเทศไทย ก็ทําหน้าท่ีเป็นกําลงัเสริมในการจัดหาข้อมูลจากต่างประเทศ และเป็น
ตวักลางในการประสานงานระหวา่งองค์กรในตา่งประเทศ ซึง่มีสว่นทําให้การชมุนมุคดัค้านยาคอม
บดิเกิดขึน้ในวนัเดียวกนัทัง้ในประเทศไทย และในประเทศอินเดีย 

2)  กลุม่แนวหน้า เคล่ือนไหวกดดนั ประกอบด้วยเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้ ในทุกรูปแบบเพ่ือปกป้อง
สิทธิการเข้าถึงยาของตน ในกรณียาคอมบิดนี ้เครือข่ายผู้ติดเชือ้ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยเคล่ือนไหว
กดดนั และตรวจสอบการทํางานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการติดตามเข้าพบรัฐมนตรี
กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการประท้วงกดดนัหน้า บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ร่วมกบั
องค์กรอ่ืน 
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3)  กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ท่ีทํางานด้านรณรงค์
ป้องกัน และช่วยเหลือปกป้องสิทธิผู้ ป่วยเอดส์ ในกรณีนีมู้ลนิธิเข้าถึงเอดส์เป็นแกนหลกัในการ
ผลกัดนัเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกบัการเข้าถึงยาของผู้ติดเชือ้เอชไอวี และตรวจสอบการทํางานของกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

หลังจากคณะทํางานตรวจสอบเนือ้หาในคําขอสิทธิบัตรยาคอมบิด แล้วพบว่าคําขอ
ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาจึงทําหนังสือคดัค้านไปยังกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าการประดิษฐ์เร่ืองสารผสมทางเภสชักรรม เลขท่ีคําขอ 040335 ไม่มีความ
ใหม ่และไม่มีขัน้การประดิษฐ์ท่ีสงูขึน้ จากการตอ่สู้อนัยาวนาน ท้ายท่ีสดุบริษัท GlaxoSmithKline 
(GSK) ได้ละทิง้คําขอดงักล่าวต่อคณะอนุกรรมการสิทธิบตัร และสํานกัสิทธิบตัร เม่ือวนัท่ี 8 
สงิหาคม พ.ศ. 2549 สรุปเป็นความเคล่ือนไหวได้ดงันี ้(ศริิรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 104-110) 
 พ.ศ. 2540 
 27 ตลุาคม บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรยาคอมบิดในไทย เลขท่ี
คําขอ 040335 
 พ.ศ. 2543 
 14 กมุภาพนัธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณาสาขาเคมี เลขท่ีประกาศ 37164 
เลขท่ีคําขอ 040335 
 11 พฤษภาคม มลูนิธิสาธารณสขุกับการพฒันา ย่ืนคําคดัค้านการขอรับสิทธิบตัรคําขอ
เลขท่ี 040335 ประกาศเลขท่ี 37164 
 24 กรกฎาคม กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งคําคัดค้านของมูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พฒันาให้ บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ทราบ 
 20 ตลุาคม บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ย่ืนโต้แย้งคําคดัค้านต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 12 กนัยายน มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันาส่งหนงัสือติดตามผลการคดัค้าน จากกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญา 
 พ.ศ. 2546 
 17 กนัยายน มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันาส่งหนงัสือติดตามผลการคดัค้าน จากกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญา 
 พ.ศ. 2547 
 15 กรกฎาคม สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําหนังสือด่วนท่ีสดุ นร 0407/9313 ทาง
โทรสารถึงกระทรวงสาธารณสขุให้เตรียมขยายกําลงัการผลิตและเตรียมการเก่ียวกบักฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกรณี Compulsory Licensing 
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 7 สิงหาคม มลูนิธิสาธารณสุขกับการพฒันาส่งหนงัสือติดตามผลการคดัค้าน จากกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญา 
 พ.ศ. 2548 
 7 ตุลาคม กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งหนังสือแจ้งมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาว่า
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีวินิจฉัย ยกคําคัดค้าน และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
สามารถอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธิบตัร ภายในเวลา 60 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําวินิจฉยั 
 26 ตุลาคม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ทําหนังสือถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนัน้ ให้ยับยัง้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่ืองยกคําคัดค้านของมูลนิธิ
สาธารณสขุกบัการพฒันา 
 7 พฤศจิกายน เครือข่ายผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ย่ืนหนังสือขอเข้าพบ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ นายพินิจ จารุสมบตัิ เพ่ือปรึกษาหารือการใช้มาตรการบงัคบั
ใช้สทิธิในพระราชบญัญตัสิทิธิบตัรเพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงยาของประชาชน 
 13 ธนัวาคม มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา ย่ืนอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธิบตัร 
 พ.ศ. 2549 
 12 มกราคม มูลนิธิสาธารณสุขกับการพฒันาย่ืนพยานหลกัฐานเพิ่มเติมคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการสทิธิบตัร 
 24 มกราคม เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ย่ืนหนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ เร่ืองขอคําชีแ้จงจดุยืนของกระทรวงพาณิชย์ต่อเร่ือง
การเข้าถึงยาของผู้ติดเชือ้เอชไอวี กรณีการขอสิทธิบตัรยาคอมบิดของบริษัท GlaxoSmithKline 
(GSK)  
 6 กุมภาพนัธ์ เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าพบนายพินิจ จารุสมบตั ิ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัภาคประชาชนในการยบัยัง้
ไมใ่ห้กระทรวงพาณิชย์ให้สทิธิบตัรยาคอมบดิ และดําเนินการใช้มาตรการบงัคบัใช้สทิธิตามบตัร 
 นอกจากการย่ืนหนังสือกดดนัต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว การตรวจสอบการ
ทํางานของอนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาเคมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีทําหน้าท่ีพิจารณาคํา
คดัค้านการให้สิทธิบตัรยาคอมบิดของมลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันาก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีทีม
รณรงค์ให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบของคณะทํางานภาคประชา
สังคม พบว่าประธานอนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาเคมี มีภรรยาเป็นผู้ บริหารระดับสูงในบริษัท 
GlaxoSmithKline (GSK) ซึง่ได้สร้างความกงัวลในเร่ืองความโปร่งใสและผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ี
อาจเกิดขึน้ (ศิริรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 65-67) ทําให้ภาคประชาสงัคมสง่ตวัแทนเข้าพบภาครัฐ
เพ่ือร้องเรียนในประเดน็ดงักลา่วในเวลาตอ่มา  
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 9 กุมภาพนัธ์ เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ส่งหนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุเสนอแนะให้สนบัสนนุการตัง้กรรมการสิทธิบตัรชดุใหม่ โดยให้มีผู้ เช่ียวชาญ
จากคณะกรรมการอาหารและยาเข้าร่วมเป็นกรรมการสิทธิบตัรชุดใหม่ด้วย นอกจากนัน้ยงัเสนอ
ให้ตัง้กรรมการตรวจสอบความไม่โปร่งใสของอนุกรรมการสิทธิบตัร ท่ีคณะกรรมการสิทธิบตัรได้
แตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการสทิธิบตัร ในกรณีการขอสทิธิบตัรยาคอมบดิ   
 9 กุมภาพนัธ์ เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ส่งหนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ให้ตัง้กรรมการสิทธิบตัรชดุใหม่ โดยให้มีผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมมากกว่า 1 
คน และตัง้กรรมการตรวจสอบความไมโ่ปร่งใสของอนกุรรมการสทิธิบตัร 
 10 กุมภาพันธ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้
ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานอนุกรรมการพิจารณาการคัดค้านของมูลนิธิ
สาธารณสขุกบัการพฒันาในเร่ืองการให้สทิธิบตัรยาคอมบดิ 
 14 กุมภาพนัธ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุส่งบนัทึกข้อความด่วนท่ีสดุถึงรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง เรียกร้องให้ทกัท้วงการขอสทิธิบตัรยาต้านไวรัสเอดส์ท่ีเป็นสว่นผสม
ของ Lamivudine และ  AZT เพ่ือมอบให้องค์การเภสชักรรมทกัท้วงกระทรวงพาณิชย์ไม่ให้รับจด
สิทธิบตัรยาคอมบิด และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมการใช้มาตรการ
บงัคบัใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุเห็นชอบให้
ดําเนินการตามเสนอ 
 16 กมุภาพนัธ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ สง่หนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือให้ทบทวนหรือชะลอการขึน้ทะเบียนสทิธิบตัรยาคอมบดิ 
 21 มีนาคม เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ส่งหนงัสือถึงนายการุณ กิตติ
สถาพร ปลดักระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์ จากคณะ
เภสชัศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตวัแทนผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมมาให้ข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกบัยาคอมบดิ 
 5 เมษายน เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยสง่หนงัสือถึงนายพินิจ จารุสมบตั ิ
รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ให้ติดตามความคืบหน้าการขอสิทธิบตัรยาคอมบิด 
เลขท่ี 040335 
 5 เมษายน เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยส่งหนงัสือถึงนายสมคิด จาตศุรี
พิทกัษ์ รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ให้ติดตามความคืบหน้าการขอสิทธิบตัรยาคอมบิด 
เลขท่ี 040335 
 21 เมษายน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ส่งหนงัสือถึงเครือข่ายผู้ติด
เชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าการให้สทิธิบตัรยาคอมบดิ 
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 15 พฤษภาคม เลขานุการอนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาเคมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ สง่หนงัสือเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์ มาให้ข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกับยาคอมบิด สําหรับการพิจารณาอุทธรณ์คํารับสิทธิบตัรดงักล่าว ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2549 ตามคําแนะนําของเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 
 22 พฤษภาคม อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาสง่หนงัสือถึงประธานเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอช
ไอวี/เอดส์ ประเทศไทย แจ้งผลคืบหน้าการขอรับสทิธิบตัรคําขอเลขท่ี 040335 ว่าได้สง่หนงัสือเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับยาคอมบิด ตาม
คําแนะนําของเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยแล้ว 
 29 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์ ไปให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ยาคอมบดิตามคําเชิญของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
 31 พฤษภาคม กรมทรัพย์สนิทางปัญญาสง่หนงัสือถึงบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ให้
นําสง่ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัคําขอรับสทิธิบตัรเลขท่ี 040335 
 6 กรกฎาคม เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย สง่หนงัสือถึงนายสมคิด จาตศุรี
พิทกัษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอเพิกถอนคณะอนุกรรมการทัง้ชดุในการพิจารณาการ
ให้สทิธิบตัรเลขท่ี 040335 เน่ืองจาก อนกุรรมการอีกคนหนึ่งถกูพกัใช้ใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม 2 เดือน ตามคําสัง่ของสภาเภสชักรรม เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2548 
 7 สงิหาคม เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และนกัพฒันาจากองค์กรพฒันา
เอกชนด้านเอดส์กว่า 500 คนไปชุมนุมท่ีหน้าบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ถอนคําขอรับสทิธิบตัรยาคอมบดิออกจากไทย  
 การชุมนุมใหญ่ของเครือข่ายในครัง้นีมี้เป้าหมายเพ่ือต้องการปิดฉากการเคลื่อนไหวท่ี
ยาวนานมากว่า 6 ปี เครือข่ายภาคประชาสงัคมตระหนกัดีว่าการต่อสู้ตามกระบวนการการเมือง
ปกติไม่เพียงพอ จําต้องเคล่ือนไหวทางสงัคมให้เป็นท่ีประจกัษ์ในวงกว้าง จุดอ่อนอย่างหนึ่งของ
บริษัทยาขนาดใหญ่คือภาพลักษณ์ ท่ีทางบริษัทได้ลงทุนไปด้วยงบประมาณจํานวนมาก 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทจึงเป็นสิ่งท่ีต้องรักษาเอาไว้ ในอีกด้านหนึ่งภาคประชาสงัคมก็เกรงว่าหาก
ปล่อยให้ปัญหายืดเยือ้อกไป องค์การเภสชักรรมอาจโดนแทรกแซงจนไม่สามารถผลิตยาได้ เม่ือ
นัน้ผู้ติดเชือ้เอชไอวีจํานวนมากก็จะเดือดร้อนดงันัน้การเคล่ือนไหวกดดนัจึงจําเป็นต้องเพิ่มระดบั
ความเข้มข้นให้มากขึน้ โดยการเข้าไปเคาะประตูรัว้บริษัทยา นํามาสู่การนัดชุมนุมใหญ่ท่ีหน้า
บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร เพ่ือแสดงจุดยืนและคดัค้านการ
ขอรับสทิธิบตัรยาคอมบดิ ซึง่เป็นการจดัชมุนมุประท้วงพร้อมกนักบัประเทศอินเดีย อนัเกิดจากการ
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ประสานงานกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรหมอไร้พรมแดนกบัองค์กรท่ีทํางานด้านเอดส์ในอินเดีย 
การชุมนุมพร้อมกนัทัง้สองจุดได้ดึงส่ือมวลชนมาทําข่าว โดยเฉพาะส่ือต่างประเทศ เช่น เอเอฟพี 
และรอยเตอร์ ท่ีได้ตีพิมพ์ภาพข่าวและข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิบตัรยาคอมบิดออกไปทัว่โลก สร้าง
ความสัน่สะเทือนแก่ภาพลกัษณ์บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประเดน็ “เห็นแก่เงิน ไมส่นใจชีวิตผู้ ป่วย” (ศริิรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 68-69) 
 8 สิงหาคม บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ส่งหนงัสือลงวนัท่ี 8 สิหาคม 2549 ถึง
คณะอนกุรรมการสทิธิบตัร และผู้ อํานวยการสํานกัสทิธิบตัร เร่ืองขอละทิง้คําขอรับสทิธิบตัร โดยไม่
ดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัคําขอสทิธิบตัรเลขท่ี 040335 ตอ่ไป 
 9 สิงหาคม บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ทําจดหมายเปิดผนึกแจ้งว่าบริษัทไม่มีความ
ประสงค์จะย่ืนขอรับสทิธิบตัรใดๆ เก่ียวกบัยาคอมบดิแล้ว   
 16 สิงหาคม เครือข่ายผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้ชีแ้จงรายละเอียดการถอนคําขอรับสิทธิบัตรเลขท่ี 
040335 ท่ีบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) อ้างว่าได้ย่ืนถอนคําขอรับสิทธิบตัรดงักลา่วทัง้ในไทย
และอินเดียแล้วตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2549 
 30 สงิหาคม สํานกัสทิธิบตัร กรมทรัพย์สนิทางปัญญา สง่หนงัสือเลขท่ี พณ 0702/986 ลง
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2549 ถึงประธานมลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา แจ้งว่าสํานกัสิทธิบตัรได้สัง่
ละทิง้คําขอเลขท่ี 040335 แล้ว เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2549 จึงไม่จําเป็นต้องพิจารณาอทุธรณ์คํา
ขอเลขท่ี 040335 แตม่ลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันาได้รับหนงัสือฉบบันีเ้ม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2549 
 1 กนัยายน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ส่งหนงัสือถึงประธานเครือข่ายผู้
ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการถอนคํารับสิทธิบัตร เลขท่ี 
040335 ว่าบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) แจ้งละทิง้คําขอดงักลา่วและไม่ดําเนินการใดๆ ตอ่ไป 
ต่อคณะอนุกรรมการสิทธิบัตร และสํานักสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2549 ต่อจากนัน้
คณะกรรมการสิทธิบตัรมีการประชมุ  ครัง้ท่ี 8/2549 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2549 มีมติรับทราบและไม่
จําเป็นต้องพิจารณาอทุธรณ์ต่อไป และสํานกัสิทธิบตัรได้สัง่ละทิง้คําขอรับสิทธิบตัรดงักล่าวแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2549 
 
 4.2.3  ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม 
 จากประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวคดัค้านและเพิกถอนสิทธิบตัรยาของบริษัทข้ามชาติ
ทําให้ภาคประชาสงัคมได้เรียนรู้ว่าระบบการให้สิทธิบตัรยาเป็นระบบท่ีมีปัญหา ทําให้ผู้ ป่วยไม่
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สามารถเข้าถึงการรักษาได้หากไมมี่เงินซือ้ยาราคาแพง ทางออกของปัญหานีคื้อการเรียกร้องให้รัฐ
บงัคบัใช้สิทธิ (CL) กับยาท่ีติดสิทธิบตัรเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึน้ และจาก
ประสบการณ์ทํางานร่วมกนัท่ีผา่นมายงัทําให้ภาคประชาสงัคมเห็นวา่การรวมตวัเป็นเครือข่ายแล้ว
ทํางานกนัเฉพาะแกนนํายงัไม่มีพลงัเพียงพอ การระดมคนเพ่ือทําการประท้วงกดดนับริษัทยาข้าม
ชาติ รวมถึงการกดดนัภาครัฐจึงเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่ง นอกจากนัน้เครือข่ายคณะทํางานยงัต้อง
ส่ือสารทําความเข้าใจกับสังคมเพ่ือให้มีแรงหนุนจากสาธารณะ อันจะส่งผลให้การรณรงค์
ขบัเคลื่อนบรรลเุป้าหมายได้เร็วขึน้ โดยกลุม่ท่ีจะสามารถส่ือสารกบัสาธารณะอยา่งมีพลงัท่ีสดุก็คือ
กลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีเอง โดยยทุธศาสตร์การเคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคมสามารถสรุปได้ดงันี ้

1)  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในปัญหาสิทธิบตัรยาและการบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐ 
ในหมูแ่กนนํา 

ในเบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีในองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ต้องเข้าไปเรียนรู้ทําความ
เข้าใจในประเด็นปัญหาเร่ืองยา สิทธิบตัรยา และความรู้ทางกฎหมาย จากนกัวิชาการด้านเภสชั
ศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นกัวิชาการด้านกฎหมาย เช่น รองศาสตราจารย์ 
จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ อดีตอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และทีม
ทนายอาสาจากสภาทนายความ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นท่ีจะทําการรณรงค์ ในช่วง
แรกของการเรียนรู้นี ้กรรณิการ์ กิจติเวชกลุ (2554) เลา่ว่า “งงมากคะ่ ช่วงแรกพวกเอ็นจีโอเองก็ยงั
ไม่มีความเข้าใจ พวกเราต้องไปนัง่เรียนเร่ืองสิทธิบตัรยา เรียนกฎหมายสิทธิบตัร เรียนกันอย่าง
จริงจังเลยนะคะ เพราะความรู้ถือเป็นหัวใจของการรณรงค์ เราทํางานร่วมกันกับนักวิชาการมา
ตลอด ทัง้ในเร่ืองยาและกฎหมายสิทธิบตัร” เช่นเดียวกนักบัแสงศิริ ตรีมรรคา (2554) ท่ีกล่าวว่า 
“ตอนนัน้ไม่มีใครรู้จกั CL มนัคืออะไร แม้แตพ่วกท่ีทํางานด้านเอดส์ยงัไม่รู้ ช่วงแรกพวกเราก็ต้อง
เรียนรู้ทําความเข้าใจเองก่อน ในเร่ืองของยาก็ต้องมีงานวิจยัสนบัสนนุ ประเด็นทางกฎหมายก็ต้อง
เข้าใจอยา่งถ่องแท้ เพ่ือท่ีจะได้ไปอธิบายเร่ืองนีต้อ่ให้สมาชิกของเครือข่ายเข้าใจ ต้องอธิบายให้ชดั
ให้เขาเห็นถึงปัญหา หากผู้ ป่วยเอดส์ไมมี่ความเข้าใจ ไม่มองเห็นถึงปัญหาสิทธิบตัรยา การรณรงค์
ก็คงยากท่ีจะสมัฤทธ์ิผล” 

ระหวา่งท่ีเรียนรู้เร่ืองสทิธิบตัรยาและมาตรการบงัคบัใช้สิทธิอยู่นัน้ ก็มีการประชมุ
ร่วมระหว่างตวัแทนของภาคีเครือข่ายท่ีเคยทํางานร่วมกนัมาแล้วในการฟ้องร้องเพิกถอนสิทธิบตัร
ยาดีดีไอ และการคดัค้านการจดสิทธิบตัรยาคอมบิด การประชุมแต่ละครัง้ เป็นการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนสถานท่ีประชุมไปตามสะดวก 
นอกจากนัน้ยงัมีการส่ือสารผ่านทางโทรศพัท์ อีเมล์ และการพบปะพดูคยุเก่ียวกบัประเด็นปัญหา
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ต่างๆ เป็นรายบุคคล จนแกนนําทัง้หมดมีความรู้ความเข้าใจ ถึงเป้าหมายและวิธีการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย ในระหวา่งนีน้กัพฒันาจากองค์กรเอกชนด้านเอดส์ก็เร่ิมออกเดินทางให้ความรู้แก่กลุม่ผู้
ตดิเชือ้ทัว่ประเทศ 

ในการออกเดินทางเพ่ือพบปะกบักลุม่ผู้ติดเชือ้เอชไอวีในภาคต่างๆ นอกจากการ
ให้ความรู้แล้ว ยงัมีการระดมความคดิร่วมกนัเพ่ือวิเคราะห์วา่ปัญหาท่ีเครือขา่ยเผชิญอยูมี่อะไรบ้าง 
กระบวนการนีมี้ขึน้เพ่ือให้ผู้ติดเชือ้เอชไอวีบางส่วนได้ตระหนกัถึงปัญหา และกลุ่มนกัพฒันาก็ได้
เข้าใจและรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง อนัจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานสําหรับการวิเคราะห์เพ่ือหาทางออก
ร่วมกนั การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสําคญั หากผู้ ป่วยไม่ตระหนกัถึงสภาพปัญหาท่ีตนเองประสบ
อยู่แล้ว การระดมคนเพ่ือเรียกร้องข้อเสนอในระดบันโยบายคงเป็นไปได้ยาก ความสําคญัของการ
ส่ือสารเบือ้งต้น ก็คือการสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวี ให้ผู้ติดเชือ้เอชไอวีมีข้อมลู มี
ความรู้ในเร่ืองสิทธิบตัรยา แล้วสรุปถึงปัญหา หากไม่มีปัญหาก็ไม่มีความจําเป็นท่ีต้องรวมกลุ่ม
หรือเรียกร้องอะไรจากรัฐ  

กระบวนการสําคัญ คือการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้าน
สทิธิบตัรยาให้กบัแกนนํากลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี เพ่ือให้แกนนํากระจายความรู้ท่ีได้รับไปสูห่มู่สมาชิก 
จนสมาชิกทุกคนมีความรู้ในระดบัท่ีเข้าใจ และพร้อมท่ีจะต่อสู้ เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน แสงศิริ ตรี
มรรคา (2554: การสมัภาษณ์) ได้เลา่ถึงการทํางานในช่วงนัน้วา่ “เหน่ือยมากคะ่ จําไม่ได้ว่าไปมาก่ี
ร้อยท่ี ขึน้มาแล้วก่ีเวที ช่วงนัน้พวกเรามุ่งมัน่กนัมากท่ีจะสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ติดเชือ้ เพราะ
พวกเขาเองเป็นคนท่ีได้รับผลกระทบ หากพวกเขาออกมาเรียกร้องเร่ือง CL เอง การเคลื่อนไหวก็จะ
มีพลงั ในช่วงแรกผู้ติดเชือ้ก็เหมือนกบัพวกเอ็นจีโอเลยคะ่ ทกุคนไม่มีความรู้ในเร่ืองยาหรือในเร่ือง
สทิธิบตัร จนถึงตอนนีท่ี้กลุม่ผู้ติดเชือ้ โดยเฉพาะกลุม่แกนนํา มีความรู้เร่ืองสิทธิบตัรยาจนถึงระดบั
เช่ียวชาญ” 

2)  ส่ือสารกบัสาธารณะ 
หลงัจากสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและองค์กรภาคีเครือข่าย 

นักกิจกรรมจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ก็เ ร่ิมทําความเข้าใจกับนักข่าว ให้ข้อมูล 
แลกเปล่ียน และอธิบายสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ เ ก่ียวข้องเชิงนโยบายให้
ความสําคญักบัปัญหายาราคาแพงเพราะติดสิทธิบตัร และความสําคญัของยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอ
วีท่ีสามารถลดอตัราการตายได้ 

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ศึกษาและค้นหาแหล่งผลิตยาราคาถูก และพบว่ายาช่ือ
สามญัท่ีผลิตในประเทศอินเดียมีราคาต่ํากว่ายาติดสิทธิบตัรในเมืองไทย และได้พิสจูน์ให้เห็นว่า 
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ถ้าผู้ ป่วยได้กินยาต้านเชือ้ไวรัสจะมีชีวิตท่ียืนยาว โดยมีการตัง้ชมรมร่วมกนัซือ้ (Buyer Club) ท่ีผู้
ติดเชือ้เอชไอวีจะไปพบแพทย์ นําใบสัง่ยามารวมกนั แล้วส่งตวัแทนไปซือ้ยาท่ีประเทศอินเดีย แม้
วิธีการนีจ้ะผิดกฎหมาย แต่ทางแกนนําให้เหตุผลว่าต้องการรณรงค์ด้วยการท้าทายกฎหมาย 
เพราะยาเป็นสินค้าท่ีสําคญั แต่รัฐปล่อยให้ธุรกิจมีอํานาจยึดครองชีวิตคน จึงต้องทําให้เห็นว่า
ผู้ ป่วยต้องการเอาชีวิตคืนด้วยการไม่เคารพกฎหมายนี ้(ชนิดา รอดหยู่, 2552: 64) และด้วยการ
รับประทานยาดงักล่าวผู้ติดเชือ้เอชไอวีก็มีสุขภาพท่ีดีขึน้ เป็นหลกัฐานท่ียืนยนัว่ายาต้านไวรัสมี
ความสําคญั หากผู้ติดเชือ้เอชไอวีได้รับยาต้านเชือ้ไวรัสก็จะทําให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสงัคม
ได้เหมือนกบัคนปกติทัว่ไป แต่การเดินทางไปซือ้ยาราคาถกูจากประเทศอินเดียดําเนินไปได้เพียง 
3-4 ครัง้ แกนนําท่ีเดินทางไปซือ้ยาก็ถกูจบักมุ จนนําไปสูก่ารผลกัดนัให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยาท่ีติด
สทิธิบตัรท่ีเข้มข้นขึน้  

และเพ่ือให้การรณรงค์เข้าถึงกลุ่มประชาชน ผู้ ซึ่งจะเกือ้หนุนให้เครือข่าย
คณะทํางานมีพลังในการทัดทานกับบรรษัทข้ามชาติ และโน้มน้าวรัฐให้เห็นความสําคัญของ
ปัญหายาราคาแพง และปัญหาสิทธิบตัรยา เครือข่ายคณะทํางานจึงได้วางรูปแบบการส่ือสารกบั
สาธารณะไว้ดงันี ้(วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 90-94) 

1)  การจดัชมุนมุประท้วง 
เป็นการเคล่ือนไหวท่ีต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสังคม อีกทัง้ยังเป็นการแย่งพืน้ท่ีจากส่ือมวลชน ทัง้
หนงัสือพิมพ์ และโทรทศัน์ เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจในภาครัฐหนัมาสนใจ แตก่ารจดัชมุนมุประท้วงก็ต้อง
คํานงึถึงผลได้ผลเสียและความจําเป็น เพราะต้องอาศยัคนจํานวนมาก จึงจะเกิดพลงั ตวัอย่างการ
ชมุนมุประท้วงของเครือขา่ยภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้สทิธิ ได้แก่ 

(1) การจดัชุมนมุท่ีศาลทรัพย์สินทางปัญญา ในวนัท่ีมีการย่ืนฟ้องเพิก
ถอนสทิธิบตัรยาดีดีไอ โดยใสเ่สือ้สีเหลือง “เพ่ือน อ.” และ “ทําไมยาแพง” 

(2) การจดัการชมุนมุท่ีหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสขุ เม่ือวนัท่ี 22-23 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 เรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิกบัยาดีดีไอ เพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถ
ผลติยาสตูรเดียวกนันีไ้ด้ 

(3) ทีมรณรง ค์และอง ค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ทั ง้ ในและ
ต่างประเทศกว่า 500 คน นัดชุมนุมใหญ่ท่ีหน้าบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2549 เพ่ือแสดงจดุยืนและคดัค้านการขอรับสทิธิบตัรยา
คอมบิด ซึง่ในประเทศอินเดียก็ได้มีการจดัชมุนมุประท้วงในเร่ืองเดียวกนั ส่งผลให้วนัรุ่งขึน้บริษัท 
GlaxoSmithKline (GSK) ได้ย่ืนหนงัสือละทิง้คําขอสทิธิบตัรยาคอมบดิทนัที 
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จากประสบการณ์การเคลื่อนไหวท่ีผา่นมาทําให้เครือขา่ยตระหนกัดีว่าการขอ
เข้าพบและย่ืนหนงัสือตอ่ผู้ มีอํานาจในภาครัฐนัน้ไม่เพียงพอ การจดัชมุนมุประท้วงจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งท่ีจะดงึให้ส่ือมวลชนมาทําข่าว เพ่ือให้ประเด็นปัญหาได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ ดงึความ
สนใจจากภาครัฐ เพ่ือเปิดให้มีการเจรจา และท่ีสําคัญจุดอ่อนของบริษัทยาขนาดใหญ่คือ
ภาพลกัษณ์ท่ีต้องพิทักษ์รักษาเอาไว้ เม่ือเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวีและองค์กรพนัธมิตรออกมา
ประท้วง โดยชูประเด็นยาราคาแพงและความเลวร้ายของระบบการค้าขายยา ทําให้ผู้ ป่วยไม่
สามารถเข้าถึงการรักษา เป็นการชูประเด็นเร่ืองความเป็นความตายโดยกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง จึงเกิดความเห็นใจจากสาธารณชน จนบริษัทยาต้องละทิง้คําขอสิทธิบตัรใน
ท่ีสดุ 

2)  การจดัแถลงขา่วและการสง่ขา่ว 
(1) ส่งสําเนาหนังสือท่ีย่ืนให้กับนักการเมืองเรียกร้องให้มีการทํา CL 

ให้กบัส่ือ เพ่ือให้ส่ือลงขา่ว 
(2) สง่ใบแถลงขา่ว ใบแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐทํา CL ให้กบัส่ือ 
 การจดัแถลงข่าวหรือการสง่ข่าวนัน้เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีมีต้นทนุการเป็นข่าว

ท่ีต่ํา อย่างไรก็ดีวิธีท่ีว่านี ้ไม่ได้รับประกนัว่าถึงท่ีสดุแล้ว เนือ้หาท่ีพยายามจะส่ือสารนัน้จะได้เป็น
ขา่วในหน้าหนงัสือพิมพ์หรือจอโทรทศัน์หรือไม ่

3) การเผยแพร่ข้อเขียน บทความ ทางหนงัสือพิมพ์ จดหมายข่าว วารสาร 
นิตยสาร และเว็บไซต์ ดงันี ้

(1) การนําเสนอบทความเ ก่ียวกับสิทธิบัตรยาท่ี เ ขียนโดย  ดร .
จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ในหนังสือพิมพ์มติชน ในประเด็นความชอบธรรมด้านกฎหมายท่ีรัฐบาล
สามารถบงัคบัใช้ CL ในประเทศไทยได้  

(2) การนําเสนอประเด็นสิทธิบตัร ความเคล่ือนไหวเร่ืองยาดีดีไอ ใน
จดหมายขา่วยาวิพากษ์ และวารสารเพ่ือผู้บริโภค 

(3) การนําเสนอบทความท่ีเขียนโดยองค์กรหมอไร้พรมแดนเบลเย่ียม 
ประเทศไทย ในวารสาร LANCET สนบัสนนุให้มีการทํา CL ในประเทศไทย 

(4) การนําเสนอบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในสื่อ
อิเล็คทรอนิค ได้แก่ เว็บไซต์ของมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย เป็นต้น 

ในการถ่ายทอดข้อความผ่านช่องทางนี ้คณะทํางานสามารถกําหนดเนือ้หา 
การใช้คําพูด สํานวน และประเด็นท่ีต้องการสื่อไปยงักลุ่มเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับความ
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ต้องการ โดยประเดน็หลกัท่ีต้องการสื่อสารให้สงัคมได้รับทราบคือ ปัญหายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีมี
ราคาสงูเกินกําลงัซือ้ของผู้บริโภคในประเทศกําลงัพฒันาอย่างประเทศไทย ความไม่เป็นธรรมของ
ระบบสทิธิบตัรท่ีนํามาบงัคบัใช้กบัสนิค้าท่ีมีความจําเป็นตอ่ชีวิต เช่น ยารักษาโรค ความไม่โปร่งใส
ของกระบวนการออกสิทธิบตัร ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัใช้สิทธิ บทความสนบัสนนุให้
รัฐบงัคบัใช้สิทธิกบัยาท่ีมีความจําเป็น โดยยกตวัอย่างบทเรียนจากต่างประเทศ และข้อกฎหมาย
วา่รัฐบาลไทยสามารถบงัคบัใช้สทิธิได้ นอกจากนัน้ยงัเรียกร้องด้านสทิธิมนษุยธรรมวา่ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีควรเข้าถึงยาและการรักษา 

4)  การเชิญผู้ ส่ือขา่วไปศาล 
นับได้ว่าเป็นการทํางานกับส่ือในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ

ปรับปรุงจากเดมิท่ีเคยสง่ขา่วความเคล่ือนไหว หรือไมก็่เชิญส่ือมาฟังแถลงการณ์ ก็ปรับมาเป็นการ
เชิญส่ือเข้าไปร่วมในเหตกุารณ์จริงในศาลตอนท่ีมีการฟ้องร้องให้เพิกถอนสิทธิบตัรยาดีดีไอ จนมี
การนําเสนอขา่วออกไปอยา่งกว้างขวาง  

5)  การจดัสมัมนาวิชาการ  
ข้อดีของการจัดสมัมนาวิชาการ คือ การนําบุคคลจากฝ่ายต่างๆ ให้เข้ามา

ประชุมร่วมกัน อาทิ นักวิชาการ ผู้ ป่วยเอดส์ องค์กรพัฒนาเอกชน กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าย
นกัการเมือง และส่ือมวลชน โดยในกรณีปัญหาสิทธิบตัรยาดีดีไอ คณะทํางานได้มีการจดัสมัมนา
เร่ือง “สขุภาพของทกุคน บนข้อตกลงทางการค้าโลก” เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ซึง่เป็น
การจดัเวทีคู่ขนานกับเวทีการค้าโลก ท่ีจดั ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้นีเ้พ่ือเสนอ
จดุยืนของประเทศไทย โดยใช้ประเดน็สทิธิบตัรยาดีดีไอ เป็นกรณีศกึษา  

6)  การแจกแผ่นพบั ใบปลิว วิธีการนีเ้ป็นการสื่อสารและเผยแพร่ประเด็น
ปัญหาสทิธิบตัรยากบัประชาชนโดยตรง 

7)  ย่ืนข้อเสนอผา่นภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมไม่ละเลยท่ีจะเข้าไปเรียกร้องความต้องการผ่านระบบ

การเมืองปกติ โดยเฉพาะในฝ่ายบริหารและข้าราชการ ผ่านการเดินขบวน การย่ืนหนงัสือและขอ
เจรจา เร่ิมตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ท่ีกลุ่มผู้ ติดเชือ้พยายามเข้าพบปะเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือ
หาทางออกสําหรับปัญหายาราคาแพงร่วมกัน จนในท่ีสุด  นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ิ 
ผู้ อํานวยการกองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสขุ ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ได้ริเร่ิมให้มีการประชมุอย่าง
ตอ่เน่ือง ระหวา่งกลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี องค์กรพฒันาเอกชน สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และองค์การเภสชักรรม โดยมีการประชมุเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือหาทางแก้ปัญหา
ยาต้านไวรัสท่ีมีราคาแพง และต่อมาท่ีประชุมดงักล่าวได้ริเร่ิมแผนการดําเนินการบงัคบัใช้สิทธิ
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เพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลติยาดีดีไอ (DDI) แบบเม็ด ซึง่เป็นยาจําเป็นท่ีผู้ติดเชือ้เอชไอวี
ต้องใช้ ออกมาจําหน่ายในราคาถูก แต่ความพยายามก็ไม่สําเร็จ (จอน อึ๊งภากรณ์, 2547: 4) 
อย่างไรก็ตามภาคประชาสงัคมก็ยงัเดินหน้าเรียกร้องต่อไป เพราะเห็นช่องทางท่ีรัฐธรรมนูญเปิด
เอาไว้ โดยเฉพาะ ในมาตรา 52 ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีระบวุา่ 

 
บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน และผู้
ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสขุของรัฐโดยไม่
เสียคา่ใช้จ่าย ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิการบริการทางสาธารณสขุของรัฐต้อง
เป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระทําได้การป้องกันและขจัด
โรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อ
เหตกุารณ์ ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ 

  
นอกจากนัน้ในมาตรา 82 ยงักล่าวว่า “รัฐต้องจดัและส่งเสริมการสาธารณสขุให้

ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพอยา่งทัว่ถึง” 
ในกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั

ปี พ.ศ. 2540 ก็ได้ระบุไว้ในมาตรา 76 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมือง รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดบั” แต่การมีส่วนร่วมท่ีเป็น
รูปธรรมมากท่ีสดุ คือการเปิดโอกาสให้ผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ไมน้่อยกวา่ 50,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอ
ต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 ท่ี
เก่ียวกับแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยจะต้องจดัทําร่าง
พระราชบญัญัติเสนอมาด้วย (มาตรา 170) ซึ่งผู้ ดําเนินการเคล่ือนไหวกับภาคประชาสงัคมมา
ตัง้แต่ต้นอย่างแสงศิริ ตรีมรรคาเห็นว่าเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากการรวบรวมรายช่ือถึง 50,000 คน 
ต้องใช้เวลา และงบประมาณในการดําเนินการ สิ่งท่ีภาคประชาสงัคมทําได้ คือการโน้มน้าวภาค
การเมือง และภาคราชการ เห็นด้วยกบัข้อเรียกร้องของเครือขา่ย 

ทางเครือข่ายจึงพุ่งเป้าไปท่ีการผลักดันปัญหาให้เข้าสู่วาระการพิจารณาของ
ภาครัฐโดยการย่ืนหนังสือ และขอเข้าพบผู้ มีอํานาจตดัสินใจนโยบาย เพ่ือให้รัฐดําเนินการช่วย
แก้ไขปัญหายาราคาแพง ให้ผู้ ป่วยเข้าถึงการรักษา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52 และ 82 โดยมีเป้าหมาย คือ  
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1)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีหน้าท่ีคุ้มครอง และ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ส่งเสริมความรู้ การ
สร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 
2554) หน่วยงานนีเ้ก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้สิทธิโดยตรง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีออก
สทิธิบตัรให้ทรัพย์สนิทางปัญญาทัง้หมด อนัรวมถึงยาท่ีใช้ในการรักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวี 

2)  กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีมีหน้าท่ีสง่เสริมกระบวนการ
ประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพฒันาผู้ เช่ียวชาญ 
องค์ความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร เคร่ืองมือ กฎหมาย การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ 
รวมทัง้การบริการเฉพาะท่ีได้มาตรฐานสากล (กรมควบคมุโรค, 2554) เป็นหน่วยงานหลกัท่ีควบ
คมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ โดยมีสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ สงักดักรมควบคมุโรค 

3)  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีมีหน้าท่ีเฝ้าระวงักํากบัและ
ตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทัง้ผลอนัไม่
พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพฒันาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และระบบงานคุ้ มครองผู้ บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศกัยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ถกูต้อง เหมาะสม ปลอดภยั และคุ้มค่า รวมทัง้เพ่ือให้ผู้บริโภคนัน้มีการร้องเรียน เพ่ือปกป้องสิทธิ
ของตนได้ นอกจากนัน้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยายงัมีหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมการ
ดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ประชาชน และเครือขา่ยประชาคมสขุภาพ (สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) 

4)  องค์การเภสัชกรรม ท่ีมีหน้าท่ีผลิตยาและเวชภัณฑ์ ส่งเสริมให้มี
การศกึษาและวิจยัการผลิตยาและเวชภณัฑ์ สง่เสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภณัฑ์ รวมทัง้วตัถดุิบ
ท่ีใช้ผลติยาและเวชภณัฑ์ ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน และให้ซึง่ยาและเวชภณัฑ์ ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการผลติยาและเวชภณัฑ์ นอกจากนัน้ยงัมีภารกิจในการรักษาระดบัราคายาและเวชภณัฑ์ไม่ให้
เพิ่มสงูขึน้โดยเร็ว (องค์การเภสชักรรม, 2554) 

โดยมุ่งไปท่ีการผลกัดนัประเด็นปัญหาผ่านภาคการเมืองท่ีมีอํานาจในการสัง่การ
และตดัสินใจเชิงนโยบาย นกัการเมืองไทยท่ีเป็นเป้าหมาย คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มีอํานาจสัง่การอธิบดีกรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นท่ีอยู่ในระหว่างการ
พิพาท โดยหวงัให้เกิดการสัง่การ เพ่ือให้มีการปฏิบตัิในทนัที หรือไม่ก็เป็นการหวงัผลเชิงนโยบาย
ระยะยาว ส่วนนักการเมืองต่างประเทศ ท่ีเป็นเป้าหมาย คือ นายบิล คลินตัน ประธานาธิบดี
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สหรัฐอเมริกาในช่วงปี พ.ศ. 2543 (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 89-90) การท่ีสหรัฐอเมริกาเข้ามา
เก่ียวข้องกับเร่ืองนี ้เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ นํากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในซีกโลก
ตะวนัตก อนัเป็นท่ีตัง้ของบริษัทผู้ผลติและจําหน่ายยาและเวชภณัฑ์ ท่ีใช้ในการรักษาโรคตา่งๆ ทัว่
โลก และเพ่ือเป็นการปกป้องทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีมีมลูคา่มหาศาลดงักลา่วประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงได้ทําการเรียกร้องให้ยกระดบัความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาในด้านเภสชักรรมอย่าง
เข้มงวดมากขึน้กวา่ท่ีกําหนดไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPs) หรือปฏิญญาโดฮา ผ่านข้อตกลงทาง
การค้าแบบทวิภาคี ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศ และกลุ่มประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงัท่ีปรากฏ
ในความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกากลาง ความตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์ ความ
ตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-ชิลี ความตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-โมร็อกโก ความตก
ลงวา่ด้วยการสง่เสริมการค้าสหรัฐอเมริกา-เปรู ความเข้มงวดด้านทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีปรากฏใน
ความตกลงเขตการค้าเสรีดงักลา่วได้แก่ การยืดอายสุิทธิบตัรยาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ท่ีกําหนด
ไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งจะทําให้ยาช่ือสามัญเข้าแข่งขันในตลาดได้ช้ายิ่งขึน้ 
นอกจากนัน้ยงัมีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครอง อนุญาตให้สารท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายอยู่
แล้ว สามารถขอจดสิทธิบตัรได้ทุกครัง้ท่ีมีการค้นพบข้อบ่งใช้ใหม่ นอกจากนัน้ยงัจํากดัเหตผุลใน
การบงัคบัใช้สิทธิ และการนําเข้าซ้อน (เอลเลน อทัฮนู, 2552: 167-171) ทางเครือข่ายจงึตดัสินใจ
ย่ืนหนังสือถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ลงความเห็นว่าประเทศไทยสามารถ
ประกาศใช้สิทธิต่อยาจําเป็นท่ีติดสิทธิบตัรได้ และสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าแทรกแซง หลงัจากนัน้
นายบิล คลินตนัก็มีหนังสือตอบกลบัมาว่าประเทศไทยสามารถบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีความจํา
เป็นได้ โดยทางสหรัฐอเมริกาจะไมเ่ข้าแทรกแซงแตอ่ยา่งใด 

การติดตอ่เข้าพบเจ้าหน้าท่ีภาครัฐข้างต้น ทําให้ภาคราชการเร่ิมมีความเข้าใจต่อ
ปัญหาการเข้าไม่ถึงยาของผู้ ป่วย โดยกลุ่มท่ีมีความรู้และมองเห็นถึงปัญหามากท่ีสดุคือองค์การ
เภสชักรรม นําโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อดีตผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา และเภสชักร
หญิงอจัฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา ขององค์การเภสชักรรม ได้
เป็นกลุ่มแรกท่ีจดุประกายให้ภาคประชาสงัคมเห็นโอกาสในการต่อสู้ เร่ืองสิทธิบตัรยา และทัง้สอง
ท่านยังเป็นข้อต่อสําคญัท่ีทําให้องค์กรท่ีหลากหลายได้เข้ามาทํางานเป็นเครือข่ายเคล่ือนไหว
ร่วมกนั  

นอกจากนัน้กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ ปฏิบัติงานสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล คือกลุม่ท่ีเข้าใจปัญหา เพราะได้สมัผสักบัผู้ ป่วยโดยตรง นําโดยชมรมแพทย์ชนบท ท่ี
สมาชิกของชมรมรับรู้ปัญหาเก่ียวกบัความลําบากของผู้ ป่วยในชนบทท่ีไม่สามารถเข้าถึงยาราคา
แพงได้ รวมทัง้มีการศกึษาสภาพปัญหาทางด้านการเงินของโรงพยาบาล ท่ีไม่สามารถซือ้ยาราคา
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แพงได้ตามความต้องการของผู้ ป่วย ทําให้แพทย์สมาชิกของชมรมนําเสนอข้อมลูต่อฝ่ายนโยบาย 
เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีแนวทางของการประกาศใช้สิทธิกับยาติดสิทธิบตัร (CL) เป็น
ทางเลือกหนึ่ง แม้กลุม่แพทย์ทัง้หมดจะปฏิบตัิงานในภาคราชการ แตไ่ด้ออกมาเคลื่อนไหวในนาม
ของภาคประชาชน มีการจดัเวทีเสวนาทางวิชาการขึน้หลายครัง้ ทัง้เป็นการจดัของชมรมเอง และ
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการด้าน
การแพทย์ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและกําหนดนโยบายขึน้รองรับ และด้วยความเช่ียวชาญ
และการเข้าถึงการทํางานด้านสาธารณสขุของประเทศ ชมรมแพทย์ชนบทสามารถเคล่ือนไหวใน
รูปแบบท่ีค่อนข้างมีความเฉพาะท่ีเป็นช่องทางระหว่างแพทย์ได้ กล่าวคือ ในขณะท่ีมีการผลกัดนั
ให้มีการบงัคบัใช้สิทธิ และมีเสียงคดัค้านและมาตรการตอบโต้จากบริษัทยา ชมรมแพทย์ชนบทได้
ทําหนงัสือเวียนถึงโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ให้ร่วมกนัแสดงพลงัตอบโต้โดยใช้มาตรการทางสงัคม 
ให้แพทย์และพยาบาลเลิกใช้และสัง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท Abbott Laboratories ทัง้หมด (ชนิดา 
รอดหยู่, 2552: 94-95) การขบัเคลื่อนดงักล่าวจึงเป็นการขบัเคล่ือนภายในกระทรวงสาธารณสขุ
เอง อนัเป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้การเคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคมมีพลงัมากขึน้ 
  

4.3  การตอบสนองของภาครัฐต่อการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม 
 
 ปัญหาการเข้าไม่ถึงยาถกูภาคประชาสงัคมและผู้ ป่วยหยิบยกขึน้มาหารือและเรียกร้องให้
รัฐหาทางแก้ไขมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีการเสนอให้รัฐบาลประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบตัรกบั
ยาท่ีมีความจําเป็น แต่รัฐบาลก็ยังลงัเลเสมอมา เน่ืองจากเกรงว่าจะถูกตอบโต้ทางการค้าจาก
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ในช่วงปี พ.ศ.2542 ท่ีภาคประชาสงัคมเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข
บงัคบัใช้สิทธิต่อยาดีดีไอ เพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลิตยาสตูรดงักล่าวได้ แต่กระทรวง
สาธารณสขุก็เล่ียงให้องค์การเภสชักรรมผลิตยาสตูรผงท่ีไม่ติดสิทธิบตัรแทน แต่ก็ไม่ใช่ทางออก
สําหรับปัญหา เพราะผู้ติดเชือ้เอชไอวีหลายรายมีอาการท้องเสียหลงัจากรับประทานยาสูตรผง
ดงักลา่ว เม่ือภาครัฐไมต่อบสนองเร่ืองการบงัคบัใช้สทิธิ ภาคประชาสงัคมนําโดยเครือข่ายผู้ติดเชือ้
เอชไอวีก็รวมตวักนัฟ้องศาลเพ่ือให้มีการเพิกถอนสิทธิบตัรยาดีดีไอ เน่ืองจากกระบวนการได้มาซึง่
สทิธิบตัรนัน้มิชอบด้วยกฎหมาย การท่ีภาคประชาสงัคมนําเร่ืองนีเ้ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมถือเป็น
การเปิดประเด็นเร่ืองความไม่เป็นธรรมของระบบสิทธิบตัร และระบบการค้ายาในตลาดโลก หาก
ศาลมีคําตดัสินออกมาให้ฝ่ายประชาสงัคมชนะก็จะเป็นผลดีตอ่การเคลื่อนไหวของขบวนการ เป็น
หลกัฐานยืนยนัถึงความไมย่ตุธิรรมของระบบการค้ายาในระบบทนุนิยม 
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 ในช่วงท่ีกระบวนการเพิกถอนสทิธิบตัรยาดีดีไออยูใ่นชัน้ศาล ก็เกิดกรณีการคดัค้านการขอ
จดสิทธิบตัรยาคอมบิดท่ีภาคประชาชนเห็นว่ายาสูตรดงักล่าวไม่มีขัน้การประดิษฐ์ท่ีสูงขึน้เพียง
พอท่ีจะได้รับสทิธิบตัร จงึย่ืนเร่ืองคดัค้านไปท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงนี ้
เองท่ีภาคประชาสงัคมมีพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งคือเจ้าหน้าท่ีจากองค์การเภสชักรรม และข้าราชการ
จากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบตัิงานทางการแพทย์ท่ีออกมาเคล่ือนไหวในนามชมรม
แพทย์ชนบท ท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้ ป่วย และเข้าใจถึงปัญหาการไม่มียารักษา บุคคลกลุ่มนีไ้ด้
ร่วมมือกบันกัวิชาการในมหาวิทยาลยั ทําการศกึษาข้อมลูทางด้านสทิธิบตัรยา และระบบกฎหมาย 
เรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้สทิธิกบัยาท่ีมีความจําเป็น มีนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการ นกัพฒันาจํานวน
ไม่น้อยพยายามศึกษาถึงเบือ้งลึกท่ีไม่โปร่งใสของราคายา ว่าเหตุใดยาจึงมีราคาสูง หลังจาก
รวบรวมสถิต ิจงึพบวา่อตุสาหกรรมยาเป็นของบริษัทใหญ่เพียงไมก่ี่แห่งในประเทศพฒันาแล้ว และ
กําไรของธุรกิจประเภทนีต้ิดอนัดบัต้นๆ ของโลก เม่ือมีการศกึษาพบว่า บริษัทยกัษ์ใหญ่ 10 อนัดบั
แรกใช้งบวิจยัเพียงร้อยละ 11-15 ของยอดขาย แต่รายจ่ายก้อนใหญ่ท่ีสดุกลบัเป็นค่าการตลาด
และการบริหาร ท่ีสงูเกือบร้อยละ 40 ของยอดขาย ข้อมลูเหล่านีไ้ด้จากรายงานท่ีอตุสาหกรรมยา
ต้องรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจริงของการวิจยัและพฒันานัน้ยงัไม่
ปรากฏข้อมลูชดัเจน (มทิุตา เชือ้ชัง่, 2551: 22-25)  
 
ตารางท่ี 4.1  งบประมาณวิจยัและการตลาดของบริษัทยาขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2548 
 

บรรษัท รายได้ 
(ยอดขายสทุธิ/ 
ล้านบาท) 

การตลาด/โฆษณา 
/บริหารจดัการ 
(% ของรายได้) 

วิจยัและพฒันา 
(% ของรายได้) 

กําไร 
(รายได้สทุธิคิดเป็น 

% ของรายได้) 
Pfizer, Inc 2,051,920 33.1% 14.5% 15.8% 
Johnson and 
Johnson 

2,020,560 33.4% 12.5% 20.6% 

Abbott 893,520 24.6% 8.2% 15.1% 
Merck & Co. 880,480 32.5% 17.5% 21.0% 
Bristol-Myer 
Squibb 

775,200 33.2% 12.9% 12.3% 

Wyeth 750,240 32.6% 14.7% 19.5% 
Eli Lilly 585,800 30.7% 20.7% 13.5% 
เฉล่ีย % - 32.0% 13.9% 17.4% 

 
แหล่งที่มา:  ปรับปรุงจาก Families USA, 2548 อ้างถึงใน มทิุตา เชือ้ชัง่, 2551: 26. 
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 จากรายงานของ Families USA เม่ือปี พ.ศ. 2548 พบว่ายอดขายของบริษัทยา 7 บริษัท 
(ตามตารางท่ี 4.1) รวมกันแล้วมีมูลค่าสูงถึง 7,957,720 ล้านบาท ขณะท่ีบริษัทเหล่านีใ้ช้เงิน
สําหรับการวิจัยและพัฒนารวมกันคิดเป็นเงินเพียง 1,108,600 ล้านบาท (ร้อยละ 13.9 ของ
ยอดขาย) แตใ่ช้งบด้านการตลาด การโฆษณา และการบริหารจดัการ สงูถึง 2,542,720 ล้านบาท 
(ร้อยละ 32 ของยอดขาย) และบริษัทยาทัง้ 7 บริษัทมีกําไรรวมกนัแล้วคิดเป็นมลูค่า 1,380,920 
ล้านบาท (มทิุตา เชือ้ชัง่, 2551: 26) 
 เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าราคายาท่ีสงูไม่ได้เกิดจากการวิจยัและพฒันา แต่เป็นเพราะค่า
บริหารจดัการท่ีทางบริษัทยาสามารถลดต้นทนุในส่วนนีไ้ด้ ทางภาคประชาสงัคมจึงเดินหน้าโน้ม
น้าวเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุให้หาทางออกสําหรับปัญหายาราคาแพงท่ี
ผู้ ป่วยประสบอยู่ ซึง่คา่แรงขัน้ต่ําในช่วงปี พ.ศ.2540 อยู่ท่ีวนัละ 120 บาท แตผู่้ติดเชือ้เอชไอวีต้อง
จ่ายค่ายาต้านเชือ้ไวรัสในราคาสงูกว่านัน้ เช่น ผู้ ป่วยหลายรายต้องรับประทานยาดีดีไอวนัละ 4 
เม็ด ราคาเม็ดละ 42-47 บาท รวมแล้วต้องจ่ายคา่ยาวนัละ 168-188 บาท ซึง่สงูเกินกว่ากลุม่ผู้ติด
เชือ้เอชไอวีจะซือ้รับประทานได้ (วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ, 2547: 29) นํามาสู่การเรียกร้องให้ภาครัฐ
หาทางออกให้กบัปัญหา  
 ในขณะเดียวกนักลุม่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและพนัธมิตรก็ได้ช่วยเหลือตนเองโดยการฟ้องบริษัท
ยาข้ามชาติในกระบวนการยตุิธรรม มีการชมุนมุประท้วงบริษัทยา และชมุนมุเรียกร้องท่ีกระทรวง
สาธารณสขุหลายครัง้ อีกทัง้ยงัสง่ตวัแทนเข้าย่ืนหนงัสือและพบกบัผู้ มีอํานาจในภาครัฐนบัครัง้ไม่
ถ้วน จนเม่ือปัญหาลุกลามมากขึน้ และประเทศไทยได้ออกพระราชบญัญัติหลกัประกันสขุภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ท่ีมีการกําหนดสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงยาท่ีมีช่ือในบญัชียาหลกัแห่งชาต ิ
และต่อมาได้มีการประกาศนโยบายเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีถ้วนหน้าในวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2546 จึงเป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสขุท่ีจะร่วมกบัสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท่ี
จะดําเนินการให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิท่ีจะได้รับยาตามรายการท่ีปรากฏในบญัชียาหลกัแห่งชาต ิ
รวมทัง้ยาอ่ืนๆท่ีมีความจําเป็น ด้วยความจําเป็นดงักล่าว กระทรวงสาธารณสขุ จึงเร่ิมดําเนินการ
ต่อรองราคายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวี เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดยอธิบดีกรมควบคมุ
โรค มีจดหมายถึงบริษัท Merck Sharp & Dohme จํากดั และบริษัท Abbott Laboratories จํากดั 
เพ่ือขอให้พิจารณาลดราคายาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีจําหน่ายในประเทศไทย แต่ก็ไม่มีบริษัทใดลด
ราคายาให้ 
 วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสขุจึงได้มีคําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานเฉพาะ
กิจเพ่ือเจรจาตอ่รองราคายาจําเป็นท่ีมีสิทธิบตัร โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็น
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ประธาน และมีคณะทํางานประกอบด้วย ผู้ อํานวยการสํานกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ ผู้ อํานวยการสํานกัสิทธิบตัรหรือผู้แทน ผู้แทนจากกรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ และ
กรมการค้าภายใน เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากยาจําเป็นท่ีมีสิทธิบตัรมีราคาแพง 
โดยคณะทํางานมีหน้าท่ีสําคญัคือ ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาอนัสืบเน่ือง
จากราคาของยาท่ีมีสิทธิบตัร คดัเลือกยาท่ีมีสิทธิบตัรท่ีมีความจําเป็นต้องเจรจาต่อรองราคายา 
ดําเนินการต่อรองราคายาท่ีมีสิทธิบตัรให้มีราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนศกึษาและกําหนดแนวทาง 
รวมถึงมาตรการท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้การต่อรองราคายาบรรลเุป้าหมาย จากนัน้รายงานผล
การเจรจาให้กระทรวงสาธารณสขุทราบ (กระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต,ิ 2550: 51-52)  
 การเจรจาตอ่รองราคายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีได้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มี
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้จากฝ่ายบริษัทยา กระทรวงสาธารณสขุ สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
องค์การเภสัชกรรม และผู้ เช่ียวชาญด้านเอดส์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลปรากฏออกมาดังนี ้
(สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551: 179-180) 

1)  บริษัท Merck Sharp & Dohme ลดราคายา Indinavir เพียง 1 บาทตอ่ขวด 
และไมล่ดราคายา Efavirenz  

2)  บริษัท Roche ลดราคายา Saquinavir จาก 4,852.66 บาทต่อขวด เหลือ 
4,601 บาทตอ่ขวด (ลดลงร้อยละ 5) 

3)  บริษัท Abbott Laboratories แถมผลิตภนัฑ์ยา Kaletra ให้ร้อยละ 22 ทําให้
ราคาลดลงจาก 17,547.84 บาท เหลือ 11,877 บาท (ลดลงร้อยละ 32) แต่ไม่ลดราคายา 
Ritonavir  

4)  บริษัท Bristol Myers Squibb ไมล่ดราคายา ARV 
 หลังจากนัน้ได้มีการเจรจากันอีกครัง้ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ปรากฏผลดังนี ้
(สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551: 179-180)  

1)  บริษัท Merck Sharp & Dohme และ บริษัท Roche ไมล่ดราคายา ARV  
2)  บริษัท Abbott Laboratories แถมผลิตภนัฑ์ยา Kaletra ให้ร้อยละ 50 ทําให้

ราคาลดลงจาก 11,877 บาท เหลือ 8,907.75 บาท (ลดลงร้อยละ 25)  
3)  บริษัท Bristol Myers Squibb ลดราคายา Atazanavir ขนาด 150 มิลลิกรัม 

จากราคา 9,287.60 บาท เหลือ 6,909.53 บาท (ลดลงร้อยละ 25.6) 
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 รายงานเบือ้งต้นของคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาท่ีมีสิทธิบตัรระบุว่า 
คณะทํางานได้ศกึษาสืบค้นและสอบถามข้อมลูราคายากบับริษัทยา เก่ียวกบัโครงสร้างการกําหนด
ราคายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวี 3 ตวั ได้แก่ ยา Efavirenz ของบริษัท Merck Sharp & Dohme ยา 
Lopinavir & Ritonavir (Kaletra) ของ บริษัท Abbott Laboratories และยา Atanzavir ของบริษัท 
Bristol Myers Squibb ซึง่ล้วนเป็นยาอนัดบัท่ีสองกรณีผู้ ป่วยมีปัญหาจากการใช้ยา GPO Vir ของ
องค์การเภสชักรรม โดยในการขอความร่วมมือจากบริษัทยาทัง้ 3 แห่ง ได้รับความร่วมมือไม่มาก
นกัในเชิงข้อมลูโครงสร้างการกําหนดราคายา จากการพิจารณาข้อมลูท่ีมีอยู่ คณะทํางานเฉพาะ
กิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาท่ีมีสิทธิบตัรจึงสรุปผลการศึกษา และการดําเนินงานเบือ้งต้นไว้ดงันี ้
(กระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ 2550: 53) 

1)  การกําหนดราคายาของบริษัทยามิได้เกิดจากการพิจารณาต้นทุนของตวัยา
และการผลิตยา แต่เกิดจากการคํานวณค่าใช้จ่ายการดําเนินการและค่าเส่ือมต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งโอกาสในการทํากําไรของบริษัทยาจากการผกูขาดการตลาดภายใต้ระบบสทิธิบตัร  

2)  การเจรจากบับริษัทยาในเบือ้งต้นก็ไมประสบผลสําเร็จ ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทยา คณะทํางานจึงยังไม่มีโอกาสดําเนินการเจรจาเพ่ือต่อรองราคายาอย่างจริงจัง 
เน่ืองจากขาดข้อมลูหลายประการ รวมทัง้ข้อมลูการประเมินราคายาท่ีต้องการในการเสนอตอ่ทาง
บริษัท  

3)  คณะทํางานพิจารณาว่าการเจรจาต่อรองโดยใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิยัง
เป็นวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีดี นอกเหนือจากการใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ
โดยตรง  

การจดัตัง้คณะทํางานพิจารณาต่อรองราคายาจําเป็นท่ีมีสิทธิบตัร เป็นแนวทาง
หนึง่ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ือสง่เสริมการเข้าถึงยาของประชาชน และเป็นการ
หาทางออกร่วมกบัภาคเอกชนท่ีเป็นเจ้าของสิทธิบตัรยาท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากได้พยายามใช้กลไกนี ้
อย่างเต็มท่ี อาจได้คําตอบตอ่ปัญหาการเข้าถึงยาท่ีเป็นท่ีพอใจทัง้สองฝ่าย ทัง้นีอํ้านาจการตอ่รอง
ท่ีสําคญัของรัฐ คือ การบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐ (Government Use) ซึ่งหากมีการนํามาตรการ
ดงักลา่วมาใช้แล้วก็จะทําให้การเจรจาตอ่รองเกิดผลอยา่งจริงจงั ทัง้นีต้้องพิจารณาถึงความจําเป็น
ทางสาธารณสุข รวมทัง้ขีดความสามารถในการพัฒนาและผลิตของอุตสาหกรรมยาของไทย 
รวมทัง้ความเป็นไปได้ท่ีจะนําเข้ายาช่ือสามญัท่ีมีคณุภาพดีจากตา่งประเทศ (กระทรวงสาธารณสขุ 
และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ 2550: 53-54) 
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 เม่ือมีการพดูถึงมาตรการบงัคบัใช้สทิธิโดยรัฐ ผู้ทรงสทิธิจงึเสนอลดราคายาให้ดงันี ้ 
1)  วนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัท Merck Sharp & Dohme ลดราคายา 

Efavirenz ท่ีมีช่ือทางการค้า Stocrin จากราคา 1,723 บาท เหลือ 1,401 บาท  
2)  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัท Abbott Laboratories เสนอลดราคายา 

Lopinavir/Ritonavir ท่ีมีช่ือทางการค้า Kaletra จากราคา 17,547.84 บาท เหลือ 11,877 บาทตอ่
ขวด และเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้ลดราคาลงอีกครัง้ เหลือเพียง 8,907.75 บาท 
นอกจากนีย้งัเสนอให้ยา Keletra ในปริมาณหนึ่งโดยไม่คิดเงิน ซึ่งทําให้ราคายาสุทธิเหลือท่ี 
5,938.5 บาทตอ่ขวด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549  
 แม้ บริษัท Merck Sharp & Dohme และบริษัท Abbott Laboratories เสนอลดราคายา
ให้ แต่กระทรวงสาธารณสขุก็ไม่ยอมรับข้อเสนอ เน่ืองจากเห็นว่าราคายาดงักล่าวยงัคงมีราคาสงู
กว่ายาช่ือสามญัอยู่มาก (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2552 หน้า 6-12) และภาคประชา
สงัคมเองก็ยืนยนัวา่ราคายาดงักลา่วยงัแพงอยูม่ากเม่ือเทียบกบัอตัราคา่แรงขัน้ต่ําของประเทศไทย  
 หลงัจากการเจรจาต่อรองราคายาต้านเชือ้เอชไอวีกบับริษัทผู้ผลิตยาไม่ได้ผล และเพ่ือให้
การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ จงึมีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการดําเนินการใช้สทิธิตามสทิธิบตัรด้าน
ยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐ มีนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นประธานอนกุรรมการ นางสาวสําลี 
ใจดี ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายาในขณะนัน้เป็นรองประธานอนุกรรมการ นอกจากนัน้ยังมี
ตวัแทนจากกรมควบคมุโรค ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู้ แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนัน้ยังเปิด
โอกาสให้ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมเข้าร่วมเป็นอนกุรรมการ ได้แก่ ประธานเครือข่ายผู้ติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เลขานกุารเครือข่ายเพ่ือนมะเร็ง นายชยัรัตน์ แสงอรุณ นางสาวสรีุรัตน์ 
ตรีมรรคา (ท่ีปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กลุ
สมบูรณ์ (อาจารย์ประจําคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) เป็นต้น นอกจากนัน้ยัง
ประกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์และเภสชัศาสตร์ รวมทัง้สิน้ 21 คน โดยมีหน้าท่ีจดัทํา
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือกยาและเวชภณัฑ์เพ่ือใช้สิทธิตามสิทธิบตัรโดยรัฐเพ่ือประโยชน์
ในการจดัการสาธารณสขุ จากนัน้เสนอหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
ให้ความเห็นชอบ รวมไปถึงดําเนินการคัดเลือกยาตามหลักเกณฑ์ท่ีผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ และส่งให้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐ คําสั่งดังกล่าวลงนามโดยนายพินิจ จารุสมบัต ิ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ และประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ วนัท่ี 
17 เมษายน พ.ศ. 2549  
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 แสงศริิ ตรีมรรคา (2554) กลา่ววา่ “ครัง้นัน้ภาคประชาสงัคมดีใจและต่ืนเต้นกนัมากท่ีฝ่าย
การเมืองยอมรับข้อเรียกร้องเร่ืองซีแอล ถึงขนาดมีการตัง้คณะอนกุรรมการดําเนินการใช้สิทธิตาม
สทิธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐ ในขัน้ตอนนีภ้าคประชาสงัคมได้เข้าไปเป็นคณะอนกุรรมการ
หลายท่าน เช่น อาจารย์สําลี ใจดี อาจารย์วิทยา กลุสมบรูณ์ ตวัแทนจากเครือข่ายผู้ ป่วย เอ็นจีโอ 
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการบงัคบัใช้ซีแอลสกัที ตอนนัน้พวกเราก็ท้อ ดเูหมือนว่ารัฐมนตรีพินิจจะ
เห็นด้วยและเร่งรัดดําเนินการ แตส่ดุท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ภาคประชาสงัคมจึงได้แตร่อ ทกุอย่าง
ได้เตรียมไว้แล้ว ถอยหลงัไม่ได้ หากไม่มีการประกาศซีแอลในรัฐบาลชุดนี ้ชุดหน้าก็ต้องมีการ
ประกาศ ภาคประชาสงัคมมีความเช่ืออยา่งนัน้มาโดยตลอด”  
 จนในท่ีสดุเม่ือมีรัฐประหาร ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2549 เกิดรัฐบาลชดุตอ่มาท่ีไม่ได้มา
จากการเลือกตัง้ มีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตแพทย์ชนบทท่ีมีความเข้าใจต่อปัญหา
สาธารณสุขเป็นอย่างดี ได้เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการ
ประกาศใช้สทิธิตามสทิธิบตัรโดยรัฐตอ่ยา 3 รายการ คือ  

1)  ยา Efavirenz เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา Efavirenz โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็น
ผู้ ใช้สิทธิแทนในการผลิต ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สิทธิดงักลา่วมีอายถุึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2554 และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือสามญั 

2)  ยา Lopinavir & Ritonavir เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา Lopinavir & Ritonavir โดยให้องค์การ
เภสชักรรมเป็นผู้ ใช้สิทธิแทนในการผลิต ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สิทธิดงักล่าวมีอายุถึง
วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูค่าการ
จําหน่ายยาช่ือสามญั 

3)  ยา Clopidogrel เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 กระทรวงสาธารณสขุ ได้
ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิต่อยา Clopidogrel โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ ใช้สิทธิแทนในการ
ผลิต ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สิทธิดงักล่าวมีอายุจนกระทัง่หมดระยะเวลาของสิทธิบตัร
หรือหมดความจําเป็นต้องใช้ยานี ้และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การ
จําหน่ายยาช่ือสามญั 
 
 4.3.1  เหตุผลในการประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิ 
 หลงัจากมีการประกาศใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรทัง้ 3 รายการ กระทรวงสาธารณสขุและ
สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้พิมพ์หนงัสือ “ข้อมลูความจริง 10 ประเด็นร้อน การใช้
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สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร 3 รายการในประเทศไทย” เพ่ือแถลงข้อเท็จจริงในการดําเนิน
มาตรการดงักลา่ว สรุปได้ดงันี ้

1)  สถานการณ์โรคและปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ ป่วย 
(1)  กรณีโรคเอดส์: ยา Efavirenz และยา Lopinavir & Ritonavir  
ในปี พ.ศ. 2549 คาดการณ์ว่ามีคนไทยติดเชือ้เอชไอวีแล้วมากกว่าหนึ่งล้าน

คน และในจํานวนนีย้งัมีชีวิตอยู่มากกว่าห้าแสนคน ซึง่ในระยะยาวจําเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสเพ่ือ
การดํารงชีพปกตเิฉกเช่นผู้ อ่ืน จากการศกึษาของกรมควบคมุโรคพบวา่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีท่ีกินยาสตูร
แรกขององค์การเภสชักรรม จะมีอาการดือ้ยาเกิดขึน้ในเวลาไม่นาน ขึน้อยู่กับความสม่ําเสมอใน
การกินยา และขึน้อยูก่บัตวัเชือ้ไวรัสเอง ในระยะเวลาไมน่านจะต้องมีผู้ ต้องการยาต้านไวรัสสตูรดือ้
ยาอย่างน้อย 50,000 คน (กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ, 
2550: 8) 

แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายท่ีจะให้ผู้ติดเชือ้ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ยา
ต้านไวรัสเอชไอวีสามารถเข้าถึงยาได้ทุกคนตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ แต่ยาท่ีมีสิทธิบตัรเป็นยาท่ีมีราคาสูง รัฐจึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอได้ โดยงบประมาณสําหรับจดับริการสขุภาพแก่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีในโครงการ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีเพียง 2,796.2 ล้านบาท ซึง่ครอบคลมุ
ผู้ ป่วยเพียง 82,000 คนเท่านัน้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีเพียง 3,855.6 ล้านบาท ซึ่ง
ครอบคลุมผู้ ป่วยเพียง 108,000 คนเท่านัน้ (กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติ, 2550: 27) จึงมีความจําเป็นต้องมีการประกาศใช้สิทธิเหนือยาท่ีมีสิทธิบตัร
เพ่ือให้ผู้ ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึน้ภายใต้งบประมาณท่ีจํากดั 

(2)  กรณีโรคหวัใจ: ยา Clopidogrel 
โรคเส้นเลือดอดุตนัทัง้ในหวัใจและสมองเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีสําคญัของ

ประเทศเน่ืองจากเป็นสาเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิตและพิการจํานวนมาก อตัราการตายของโรคนีอ้ยู่ท่ีสาม
อนัดบัแรกของทุกปี สถิติของกระทรวงสาธารณสขุรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2549 โรคหวัใจและโรค
หลอดเลือดมีอัตราการตายสูงเป็นอันดับสามของประเทศ ในอัตรา 28.4 คน ต่อประชากร 
100,000 คน และสถิติอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดและหัวใจในอัตราส่วน 350 ต่อประชากร 
100,000 คน จึงมีการประมาณการว่าเฉพาะระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติระบบเดียวมีความ
จําเป็นต้องใช้ยา Clopidogrel จํานวน 20.5 ล้านเม็ดต่อปี เพ่ือให้ครอบคลมุผู้ ป่วยประมาณ 
204,000 คน (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2552: 6-3) แต่เน่ืองจากยานีมี้ราคาสงูและ
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งบประมาณมีจํากัด จึงพบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตันภายใต้ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท่ีสามารถเข้าถึงยานี ้หากเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัในตลาด โดย
การนําเข้ายาช่ือสามญัหรือผลิตยาช่ือสามญัขึน้เองภายในประเทศ ราคายานีจ้ะลดลงอย่างมาก 
และทําให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึน้ 6-12 เท่าตัว ซึ่งจะช่วยให้นโยบายการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ 2550: 29)   

2)  ยาตดิสทิธิบตัรมีราคาสงู 
กระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (2550: 7-14) 

ระบวุ่า ยา Efavirenz ท่ีติดสิทธิบตัรเป็นยาท่ีมีราคาสงู โดยผู้ ป่วยจะมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้ยาเดือน
ละ 1,300 บาท หากมีการบงัคบัใช้สิทธิเหนือสิทธิบตัรยาจะช่วยให้ราคายาลดลงเหลือเดือนละ 
650 บาท และหากสามารถลดราคายาลงได้เหลือเพียงร้อยละ 20 ของราคาเดิม กระทรวง
สาธารณสขุจะสามารถจดัหายา Efavirenz ให้กบัผู้ ป่วยรายใหมไ่ด้ทกุคน  

ยา Lopinavir & Ritonavir ท่ีบริษัทเจ้าของสิทธิบตัรขายให้กบักรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ อยูท่ี่ราคา 6,000 บาท ตอ่ผู้ ป่วยหนึง่รายตอ่เดือน คดิเป็นเงินถึงปีละ 72,000 
บาท หากต้องให้ยาดงักลา่วแก่ผู้ ป่วย 50,000 คน จะใช้งบประมาณปีละ 3,600 ล้านบาท ซึง่รัฐไม่
สามารถจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่ผู้ ป่วยทกุคนได้ 

ยา Clopidogrel ท่ีติดสิทธิบตัรมีราคาเม็ดละประมาณ 70 บาท แต่ถ้าสามารถ
ผลิตในประเทศหรือนําเข้ายาช่ือสามญัจากตา่งประเทศจะทําให้ราคายาลดลงเหลือเม็ดละไม่เกิน 
10 บาท การท่ียาติดสิทธิบตัรราคาสงูทําให้ผู้ มีสิทธิตามหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติไม่ได้รับยานี ้
ทัง้ๆท่ีอยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ และต้องใช้ยา Aspirin แทน ซึง่ในบางกรณีได้ผลน้อยกว่าและ
อาจมีผลข้างเคียงมากกวา่ 

3)  การดําเนินการตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545  
เหตุผลสําคัญท่ีกระทรวงสาธารณสุขต้องดําเนินการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ 

(กระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ, 2550: 3) ก็เน่ืองจากตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้กําหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและได้มีการออก
พระราชบญัญัติหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และมีการกําหนดสิทธิประโยชน์ในการ
เข้าถึงยาท่ีมีช่ือในบญัชียาหลกัแห่งชาติ โดยในระยะแรกได้ยกเว้นยากลุม่ต้านไวรัสเอชไอวี เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อมาได้มีการประกาศนโยบายเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีถ้วนหน้าตัง้แต่
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จึงเป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะร่วมกับสํานักงาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีจะดําเนินการให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิท่ีจะได้รับยาตามรายการท่ี
ปรากฏในบญัชียาหลกัแห่งชาติ รวมทัง้ยาอ่ืนๆท่ีมีความจําเป็นและประชาชนไทยก็มีสิทธิท่ีจะ
เรียกร้องในการได้รับยาดงักล่าวด้วย ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามจดัสรรงบประมาณด้านสาธารณสขุ
ให้เพิ่มขึน้อย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2550 งบประมาณด้านสาธารณสุขรวมกันถึงประมาณ 
170,000 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12 ของงบประมาณทัง้ประเทศ และมีงบประมาณเพ่ือการรักษา
ผู้ ป่วยเอดส์ถึง 3,800 ล้านบาท แต่กระนัน้รัฐก็ยงัไม่สามารถจดับริการให้ประชาชนเข้าถึงยาตาม
บญัชียาหลกัแห่งชาติและยาอ่ืนท่ีจําเป็นได้ทุกรายการ เน่ืองจากยาติดสิทธิบตัรหลายรายการมี
ราคาสงูมาก จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะดําเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงยา
จําเป็นอยา่งทัว่ถึง 
 
 4.3.2  ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ 

1)  การผลกัดนัอยา่งตอ่เน่ืองของภาคประชาสงัคม 
กลุ่มผู้ ติดเชือ้เอชไอวี องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ นักวิชาการ และภาคี

เครือขา่ย ทัง้ทางด้านสาธารณสขุและกฎหมาย นอกจากจะเป็นผู้จดุประเด็น โดยการนํามาตรการ
การใช้สิทธิโดยรัฐขึน้เสนอต่อนายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี 
พ.ศ. 2542 แล้ว ทางภาคีเครือข่ายยงัตอ่สู้กบับริษัทเอกชนผู้ผลิตยาต้นแบบ โดยการฟ้องบริษัทยา
อนัแสดงให้เห็นว่าระบบการถือครองสิทธิบตัรแบบผูกขาด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ ป่วย 
กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี เป็นเครือข่ายผู้ ป่วยกลุ่มเดียวท่ีมีการรวมตวักนัอย่างเป็นรูปธรรม 
และแสดงถึงความต้องการ ข้อเรียกร้องของตนเองต่อรัฐบาล นอกจากนัน้ยงัมีข้อมลูทัง้ทางด้าน
เภสชัศาสตร์ และทางด้านกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนความถูกต้องของการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ
เหนือยาท่ีมีสิทธิบตัรในประเทศไทย ในกรณีนี ้นายแพทย์สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ (2554) รองอธิบดี
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “การผลกัดนัอย่างตอ่เน่ืองของเครือข่าย
ผู้ ป่วยเอชไอวีและภาคี ทําให้รัฐมองเห็นถึงปัญหา ซึ่งถือเป็นสิ่งดี การระบุปัญหาจากส่วนล่าง
ดังกล่าว ทําให้รัฐสามารถออกนโยบายได้อย่างมีประสิทธิผล สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงจดุ” ซึง่ตรงกบัความเห็นของเภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศรี (2554)ผู้ อํานวยการ
สถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม ท่ียอมรับวา่ “ท่ีการบงัคบัใช้สิทธิเกิดขึน้ได้ก็เพราะภาค
ประชาสงัคมมีความเข้มแข็ง รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีข้อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการ
สนบัสนนุข้อเรียกร้อง อีกทัง้มีสว่นร่วมในการพฒันานโยบายกบัภาครัฐ จนรัฐบาลบงัคบัใช้สิทธิตอ่
ยาท่ีมีสทิธิบตัรในท่ีสดุ” 
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2)  อิทธิพลจากฝ่ายบริหารและข้าราชการ  
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (2554) กล่าวว่า “ภาคประชาสงัคมนําโดยเครือข่ายผู้ติด

เชือ้เอชไอวี และนกัพฒันาจากองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ ได้ทํางานร่วมกบัองค์การเภสชักรรม 
และกระทรวงสาธารณสุขมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ในช่วงแรกนัน้ แม้แต่ข้าราชการในกระทรวง
สาธารณสขุเองก็ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิบตัรยา และการใช้สิทธิโดยรัฐ จึงเป็น
หน้าท่ีของเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกับนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านกฎหมาย ทัง้จากสภาทนายความ และมหาวิทยาลัย             
สโุขทยัธรรมาธิราช ในการชีแ้จงทําความเข้าใจให้แก่ข้าราชการ ว่ามาตรการใช้สิทธิโดยรัฐ เป็นสิ่ง
ท่ีทําได้ ไม่ขดัตอ่หลกักฎหมายของประเทศไทยและกติกาสากล” ข้าราชการกลุม่แรกท่ีเข้าใจและ
มองเห็นปัญหาก็คือกลุ่มแพทย์และเภสัชกร โดยเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี (2554) 
ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม ยอมรับว่า “เราไม่มีทางเลือก เน่ืองจากผู้
ติดเชือ้เอชไอวี ต้องรับประทานยาตลอดชีวิต แต่ยาท่ีติดสิทธิบัตรมีราคาแพง บริษัทยาได้จด
สทิธิบตัรไปถึงระดบัโมเลกลุ หากไมทํ่า CL รัฐก็ไมอ่าจหายามารักษาผู้ ป่วยได้” เม่ือฝ่ายข้าราชการ
มีความเห็นพ้องกบัภาคประชาสงัคมเช่นนีแ้ล้ว นโยบายดงักล่าวจึงถกูนําเสนอขึน้ให้ฝ่ายบริหาร
ตดัสนิใจ 

มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร ได้ถูกนําเสนอขึน้สู่การพิจารณาของ
ฝ่ายบริหารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มผู้ ติดเชือ้เอชไอวี ในสมัยท่ีนายกร ทัพพะรังสี เป็น
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ แตใ่นสมยันัน้ รัฐตดัสนิใจไมป่ระกาศใช้มาตรการดงักลา่ว แต่
หนัไปผลติยาในรูปแบบผง ท่ีไมต่ดิสทิธิบตัร และมาเร่ิมเจรจาตอ่รองราคายากบับริษัทยาในปี พ.ศ. 
2547- 2548 และได้มีคําสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและ
เวชภณัฑ์โดยรัฐ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 โดยนายพินิจ จารุสมบตัิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุในสมยันัน้ แตเ่ร่ืองก็เงียบหาย กรรณิการ์ กิจติเวชกลุ (2554) ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “ตอน
นัน้ภาคประชาสังคมก็ผิดหวังพอสมควร ตอนแรกเหมือนรัฐมนตรีพินิจจะเห็นด้วย แต่สุดท้าย
นโยบายนีก็้เงียบหายไป แต่พวกเรานกัรณรงค์ก็ยงัไม่หมดหวงั ได้เร่ิมกนัมาแล้ว สู้กนัมาแล้ว ไม่
สําเร็จในรัฐบาลนี ้ก็เช่ือแน่ว่าสกัวนัก็ต้องมีการประกาศใช้ เพราะทุกอย่างได้เตรียมการไว้พร้อม
แล้ว เหลือเพียงความกล้าหาญของรัฐบาล ท่ีจะตดัสนิใจวา่จะเอาหรือไมเ่อา”  

เหตท่ีุมาตรการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรได้ถกูประกาศใช้ในรัฐบาลของพล
เอกสรุยทุธ์ จุลานนท์ โดยมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ
นัน้ ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการผลกัดนันโยบายตัง้แตต้่นได้ให้ความคิดเห็นไว้น่าสนใจ อาทิ เภสชักร
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หญิงอจัฉรา เอกแสงศรี (2554) ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา องค์การเภสชักรรม เห็นว่า 
“รัฐบาลดงักล่าวเป็นรัฐบาลรัฐประหาร ท่ีไม่ต้องอาศยัฐานเสียง หรือการสนับสนุนจากกลุ่มทุน 
พ่อค้า หรือผู้ส่งออก จึงสามารถดําเนินการบริหารประเทศโดยยึดหลกัผลประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลัก ต่างจากรัฐบาลชุดอ่ืนท่ีมักจะเป็นห่วงเร่ืองคะแนนเสียง การสนับสนุนของนักธุรกิจ 
โดยทัว่ไปก็มกัจะเป็นห่วงเร่ืองเศรษฐกิจมากกว่าสขุภาพ โดยหวงัจะนําเงินท่ีได้จากการค้าขายมา
ใช้จ่ายด้านระบบสาธารณสขุ แต่ท้ายท่ีสดุเงินเหล่านัน้ก็เข้าสู่กระเป๋าของคนไม่ก่ีคน” ซึง่ตรงกบั
ความเห็นของแสงศิริ ตรีมรรคา (2554) ผู้ ประสานงานเครือข่ายผู้ ติดเชือ้เอชไอวี ท่ีกล่าวว่า 
“รัฐบาลรัฐประหารก็คงมีส่วน แต่ถ้าทุกอย่างไม่ได้ถกูเตรียมการมาก่อนล่วงหน้า มาตรการนีก็้คง
ไม่ถูกประกาศใช้ แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับว่าภาคประชาชนไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เองโดยภาค
ประชาชน ประชาชนกบัภาครัฐต้องมีความเข้าใจท่ีตรงกนั หลงัจากนัน้ก็อยู่ท่ีผู้ มีอํานาจลงนาม ว่า
จะอนุมัติหรือไม่ ในกรณีนีอ้ยากให้พิจารณาท่ีตัวคุณหมอมงคล หากรัฐบาลรัฐประหารไม่มี
รัฐมนตรีท่ีช่ือนายแพทย์มงคล ณ สงขลา นโยบายนีก็้คงไมเ่กิดขึน้” 

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (2554) กล่าวว่า “การท่ีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
ตดัสนิใจดําเนินนโยบายนีเ้ตม็รูปแบบก็มีเหตหุลายปัจจยั สาเหตหุลกัก็เน่ืองจากความเป็นแพทย์ท่ี
ต้องการรักษาคนไข้ เป็นแพทย์ชนบท ท่ีมองเห็นความตายของเพ่ือนมนษุย์ท่ีไม่สามารถเข้าถึงยา
และการรักษา” นายแพทย์มงคล ณ สงขลา จบการศกึษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริญญาโทสาธารณสขุศาสตร์ จากประเทศเนเธอร์แลนด์เคยดํารง
ตําแหน่งผู้ อํานวยการโรงพยาบาลพิมาย จังหวดันครราชสีมา อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นปี พ.ศ. 2519 
โดยนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้เคยกลา่วถึงความตัง้ใจของตนเองไว้ว่า “จากประสบการณ์กว่า 
20 ปี ในชนบทของผม ท่ีทํางานกบัคนชนบทท่ียากจน ได้สอนผมว่าหากรัฐบาลไม่ทํามากกว่านี ้ก็
จะไม่มีใครช่วยเหลือพวกเขาจากโรคภัยได้ พวกเขาต้องขายผลผลิต ท่ีดิน ทรัพย์สิน กระทั่ง
ลกูหลานตวัเองเพ่ือหาเงินมารักษาชีวิตของตน” (มงคล ณ สงขลา, 2552: 55) 

ดงันัน้การประกาศใช้นโยบายใดๆ หากปราศจากความมุ่งมัน่จากภาครัฐก็ยากท่ี
จะบรรลผุลสําเร็จ จากกรณีนีเ้ห็นได้ชดัว่าอํานาจการตดัสินใจประกาศใช้นโยบายยงัจํากัดอยู่ท่ี
ฝ่ายบริหาร โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (2554) ได้กล่าวสรุปว่า “ในช่วงก่อนการประกาศใช้สิทธิ
เหนือยาท่ีมีสทิธิบตัรนัน้ ภาคประชาชนทําได้เพียงแคโ่น้มน้าวให้ฝ่ายบริหารมีความเห็นตรงกบัฝ่าย
ตน ด้วยข้อมลูทางวิชาการท่ีมีอยู ่การล็อบบีน้กัการเมือง จึงเป็นยทุธศาสตร์สําคญัของภาคประชา
สงัคม ในช่วงท่ีรัฐบาลต้องใช้ความกล้าหาญในการตดัสนิใจ”  
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4.3.3  ผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย 
 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and 
Technology Assessment Program (HITAP)) กระทรวงสาธารณสขุ ได้ทําการศกึษาเพ่ือ
ประเมินผลกระทบจากมาตรการบงัคบัใช้สิทธิตามสิทธิบตัรยาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2551 แล้วสรุปผลการศกึษาดงันี ้(อินทิรา ยมาภยั และคณะ, 2552) 

1)  ผลกระทบด้านสขุภาพ พบว่าผู้ ป่วยเข้าถึงยา Efavirenz เพิ่มขึน้ 17,959 คน 
เข้าถึงยา  Lopinavir/Ritonavir เพิ่มขึน้ 3,421 คน และเข้าถึงยา Clopidogrel เพิ่มขึน้ 40,947 คน  

2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับสภานะทางสุขภาพ พบว่าสามารถ
ประเมินคา่เป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะทางสขุภาพในรูปของผลได้ท่ีเพิ่มขึน้
สทุธิคดิเป็นเงิน 1,449 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 50,715 ล้านบาท 

3)  ผลกระทบด้านการส่งออกและการลงทุน พบว่ามาตรการบงัคบัใช้สิทธิไม่มี
ผลกระทบตอ่การสง่ออกโดยรวมของประเทศไทย แม้วา่จะถกูสหรัฐอเมริกาตดัสิทธิทางการค้าบาง
รายการก็ตาม เน่ืองจากแนวโน้มการสง่ออกโดยรวมของประเทศยงัคงเพิ่มสงูขึน้ และขณะเดียวกนั
หากพิจารณาข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุน พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จาก 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 140,000 ล้านบาท) ใน
ปี พ.ศ. 2545 เป็น 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 595,000 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2550 

4)  ผลกระทบด้านสงัคมจิตวิทยา จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียจากทกุภาคสว่นทัง้ในและตา่งประเทศ สว่นใหญ่เห็นด้วยกบัมาตรการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา
ท่ีมีสทิธิบตัรในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณียาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวี 
 

4.4  สรุปบทบาทของภาคประชาสังคมในการผลักดนัมาตรการใช้สิทธิตาม 
      สิทธิบัตรยาโดยรัฐ (CL) 
 
 จากประสบการณ์ของภาคประชาสังคมในการผลักดันให้มีการประกาศใช้สิทธิเหนือ
สิทธิบตัรยาโดยรัฐพบว่าภาคประชาสงัคมมีบทบาทสําคญัยิ่งในการระบถุึงปัญหาท่ีตนเองประสบ
อยู่ โดยเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นตวัแทนหลกัในการชีปั้ญหายาราคาแพง 
ซึง่ถือเป็นปัญหาสาธารณะท่ีกระทบคนจํานวนมาก แล้วเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศ
ไทยจึงร่วมกบัภาคีเครือข่าย ทําการเรียกร้องผลกัดนัให้ปัญหายาราคาแพง และการบงัคบัใช้สิทธิ
ต่อยาดงักล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของภาครัฐ กิจกรรมหลกัท่ีทางเครือข่ายได้ร่วมดําเนินการ
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คือการย่ืนหนงัสือแสดงความต้องการอย่างชดัเจนให้รัฐบาลลงมือแก้ไขปัญหา นอกจากนัน้ยงัมี
การเดินทางเข้าพบผู้ มีอํานาจ ทัง้ในระดับรัฐมนตรี และข้าราชการประจํา ทัง้ในกระทรวง
สาธารณสขุ และกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนัน้ยงัมีการออกแถลงการณ์ จดัเวทีสาธารณะ กระทัง่
จัดการชุมนุม เพ่ือให้ปัญหายาราคาแพงท่ีทางผู้ ป่วยประสบอยู่ได้เข้าสู่ความสนใจของภาครัฐ 
รวมถึงความสนใจของสาธารณชนและส่ือมวลชน ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงสามารถสรุปได้ว่าใน
ขัน้ตอนกําหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda Setting) ผู้ ท่ีมี
บทบาทสําคญัท่ีสดุคือเครือขา่ยภาคประชาสงัคมทัง้ 11 องค์กรและพนัธมิตร นําโดยเครือข่ายผู้ติด
เชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นการกําหนดวาระนโยบายจากสว่นลา่ง (Agenda Setting from 
the Bottom Up) โดยภาคประชาชนท่ีประสบภาวะวิกฤติด้วยตนเองเป็นผู้ ชีปั้ญหาและเสนอ
แนวทางให้มีการแก้ไข ขณะท่ีพรรคการเมือง ภาคราชการ และสว่นอ่ืนของสงัคมไมเ่คยมีการพดูถึง
มาตรการบงัคบัใช้สทิธิเพ่ือแก้ปัญหายาราคาแพงมาก่อน 
 ในขัน้ตอนของการการก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) นัน้ Dye (2010: 36) กลา่วว่า 
“การก่อรูปนโยบาย คือ การพฒันาทางเลือกสําหรับจดัการปัญหาท่ีเป็นประเด็นสาธารณะ การก่อ
รูปนโยบายเกิดขึน้ในหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานของกลุ่มผลประโยชน์  ห้องของ
คณะกรรมาธิการฝ่ายนิติบญัญัติ การประชุมของคณะกรรมการพิเศษ องค์กรวางแผนนโยบายท่ี
มกัรู้จกักนัในนาม ขมุความคิด (think tanks)” ในกรณีของการประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบตัรยา 
กระทรวงสาธารณสขุได้มีคําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาจําเป็นท่ีมี
สิทธิบตัร เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติมีคําสัง่
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ เพ่ือ
ดําเนินการประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีความจําเป็นแตต่ิดสิทธิบตัร เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 
2549 ดงันัน้จะพบว่าทางเลือกสําหรับแก้ไขปัญหายาราคาแพง ไม่ได้มีแคก่ารบงัคบัใช้สิทธิเท่านัน้ 
หากยงัมีทางหนึง่ท่ีมีความจําเป็นนัน่ก็คือการตอ่รองราคายา 
 ในการพฒันาข้อเสนอนโยบายนัน้ฝ่ายบริหารอนัได้แก่ประธานาธิบดี (หรือนายกรัฐมนตรี) 
ผู้ช่วยระดบัสงู ท่ีปรึกษา จะเป็นแกนหลกัในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบาย (Anderson, 2003: 102-
103) ในทกุสงัคมอาจกลา่วได้ว่าฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเป็นองค์การท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสดุ
ในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบายและการตดัสินใจนโยบายสําคญัของประเทศ (สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์, 
2553: 349) ในกรณีนีก็้เช่นกนั ภาคประชาสงัคมได้เรียกร้องให้มีการบงัคบัใช้สิทธิกบัยาต้านเชือ้
ไวรัสเอชไอวีครัง้แรก ตัง้แตว่นัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2542 โดย คณะทํางานภาคประชาสงัคมได้ย่ืน
หนงัสือถึงนายกร ทพัพะรังสี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เรียกร้องให้ใช้มาตรการบงัคบัใช้
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สิทธิ เพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลิตยาเม็ดดีดีไอได้ แต่ในครัง้นัน้กระทรวงสาธารณสุข
แก้ปัญหาการเข้าไมถ่ึงยาดีดีไอแบบเม็ดท่ีมีราคาแพง โดยสัง่ให้องค์การเภสชักรรมผลิตยาดีดีไอใน
รูปแบบยาผงท่ีไมต่ดิสทิธิบตัรแทน แตภ่าคประชาสงัคมยงัไม่ย่อท้อ ได้มีการย่ืนหนงัสือและเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุอย่างเป็นทางการอีก 2 ครัง้ เพ่ือขอให้มีการบงัคบัใช้สิทธิกบั
ยาท่ีมีราคาแพงเพราะติดสิทธิบตัร จนคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติมีคําสัง่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ เพ่ือดําเนินการ
ประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมีความจําเป็นแต่ติดสิทธิบตัร เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ลง
นามคําสัง่โดยนายพินิจ จารุสมบตัิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหลงัจากนัน้อีก 7 
เดือนก็มีการบงัคบัใช้สทิธิบตัรในประเทศไทยเป็นครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึง
สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายบริหารยงัเป็นแกนหลกัในการก่อรูปนโยบายของประเทศ แต่ในกรณีนีรั้ฐยงั
เปิดพืน้ท่ีให้ภาคประชาสงัคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันาข้อเสนอนโยบายร่วมด้วย โดยมีคําสัง่
แตง่ตัง้ให้ประธานเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย ท่ีปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย ตวัแทนจากมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค และนกัวิชาการด้านเภสชัศาสตร์ เข้าไปเป็น
คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐ แสดงให้เห็นว่ารัฐ
ไทยไมไ่ด้ผกูขาดการพฒันาข้อเสนอนโยบายไว้เพียงฝ่ายเดียว แตเ่ปิดให้ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเข้าไป
พฒันาข้อเสนอนโยบายร่วมด้วย 
 ในขัน้ตอนการกําหนดนโยบาย (Policy Adoption) นัน้จะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจว่า
ทางเลือกท่ีเสนอมาทางเลือกใดจะถูกใช้แก้ปัญหา ทางเลือกดงักล่าวอาจจะหมายถึงการไม่ทํา
อะไรเลย ในขัน้ตอนนีจ้ึงต้องพิจารณาว่าทางเลือกถกูกําหนดและบญัญตัิให้เป็นกฎหมายอย่างไร 
มีข้อกําหนดอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ กําหนดนโยบาย รวมทัง้การพิจารณาถึงเนือ้หานโยบายท่ีถูก
กําหนดด้วย (Anderson, 2003: 27) สําหรับปัญหายาราคาแพง สง่ผลให้ผู้ ป่วยไม่สามารถเข้าถึง
ยาและการรักษา รัฐบาลได้ตดัสินใจแก้ไขปัญหา โดยการบงัคบัใช้สิทธิ โดยมอบหมายให้กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์กับยา 
Efavirenz และยา Lopinavir & Ritonavir และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศใช้สิทธิ
ตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์กบัยา Clopidogrel ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ ท่ีมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ประกาศใช้สิทธิคือรัฐบาล โดยภาคประชาสงัคมมีสว่นในการโน้มน้าว (Persuasion) อนัหมายถึง 
การผนึกรวบรวมข้อมลู ข้อเท็จจริง สารสนเทศ และความคิดเห็นท่ีสมเหตสุมผล เพ่ือชกัจงูรัฐให้มี
มมุมองท่ีถกูต้อง (Anderson, 2003: 139-140) ด้วยความร่วมมือจากนกัวิชาการด้านเภสชัศาสตร์ 
แตท้่ายท่ีสดุผู้ มีอํานาจในการประกาศบงัคบัใช้สทิธิยงัคงเป็นรัฐบาล 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของประชาสังคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิตาม
สิทธิบตัรยาโดยรัฐ เป็นการศกึษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผ่านแหลง่ท่ีมา
ของความรู้ 3 ประเภท คือ เอกสารชัน้ปฐมภมูิ เอกสารทตุิยภมูิ และข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก มุ่งศึกษาบทบาทของประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาท่ีมี
สิทธิบตัร ในช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นท่ีมีการเคล่ือนไหวให้มีการประกาศใช้มาตรการดงักล่าว ในปี 
พ.ศ. 2542 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีมีการประกาศใช้สิทธิเหนือยาท่ีมีสิทธิบัตร 3 
รายการ แบง่การนําเสนอออกเป็น 3 สว่นดงันี ้
 5.1  สรุปบทบาทของภาคประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนัมาตรการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยา 
                   ท่ีมีสทิธิบตัร 
 5.2  อภิปรายผลการศกึษา 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
   
5.1  สรุปบทบาทของภาคประชาสังคมในการร่วมผลักดนัมาตรการใช้สิทธิ 
       โดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบตัร 
  
 การรวมตวัของภาคประชาสงัคมเป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ มีความสมัพนัธ์
แบบหลวม ไม่มีสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง ทุกคนคือเพ่ือนกัน มี
อดุมการณ์ร่วมกัน และเข้ามาทํางานเพ่ือจุดหมายเดียวกัน คือการเข้าถึงยาของผู้ติดเชือ้เอชไอวี 
โดยคณะทํางานดงักล่าวได้แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายทํางานเช่ือมต่อกับประเด็นเครือข่าย
เจ้าของเร่ือง ฝ่ายนกัวิชาการ ฝ่ายนกักฎหมาย และฝ่ายประสานงานภายในและภายนอกประเทศ  
 เครือข่ายคณะทํางานของภาคประชาสงัคม ร่วมกนัผลกัดนัเพ่ือให้ผู้ติดเชือ้เอชไอวีเข้าถึง
การรักษา โดยการโน้มน้าวรัฐให้มีการประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบตัรยาท่ีจําเป็นและมีราคาแพง 
นอกจากนัน้ยงัเรียกร้องความยตุิธรรมด้วยการตอ่สู้กบับริษัทยาข้ามชาติด้วยการฟ้องศาลยตุิธรรม
โดยภาคประชาสังคมเอง จัดการรณรงค์เพ่ือให้ความรู้และระดมการสนับสนุนจากสังคมและ
ส่ือมวลชน สรุปเป็นความเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมได้ดงันี ้
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5.1.1  ขัน้กาํหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda  
         Setting) 
ภาคประชาสงัคมมีบทบาทมากท่ีสดุในการชีใ้ห้รัฐเห็นถึงปัญหายาราคาแพง และการเข้า

ไม่ถึงยาของผู้ ป่วย โดยในวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2542 ทางคณะทํางานภาคประชาสงัคมได้ย่ืน
หนังสือถึงนายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน้ เรียกร้องให้ใช้
มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ เพ่ือให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลิตยาเม็ดดีดีไอ (DDI) ซึง่เป็นยาท่ีติด
สิทธิบตัร ถือเป็นการพูดถึงมาตรการบงัคบัใช้สิทธิในเชิงนโยบายครัง้แรกของประเทศไทย นับ
จากนัน้จนถึงวนัท่ีมีการประกาศบงัคบัใช้สทิธิ เครือขา่ยภาคประชาสงัคมยงัได้ย่ืนหนงัสืออยา่งเป็น
ทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุอีกรวม 4 ครัง้ เพ่ือเร่งรัดรัฐบาลประกาศมาตรการ
บงัคบัใช้สิทธิเพ่ือแก้ไขปัญหายาราคาแพง จึงนบัได้ว่าภาคประชาสงัคม นําโดยเครือข่ายผู้ติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย คือผู้ ท่ีชีใ้ห้รัฐและสงัคมเห็นปัญหา จนปัญหายาราคาแพงได้เข้าสูว่าระ
การพิจารณาของรัฐในท่ีสดุ 
 การผลักดันประเด็นปัญหาผ่านภาคการเมืองคือยุทธศาสตร์สําคัญ โดยพุ่งเป้าไปท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีอํานาจในการสัง่การละตดัสินใจ
เชิงนโยบาย ในขณะท่ีรอการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ ภาคประชาสงัคมก็ได้ต่อสู้กบับริษัทยาข้าม
ชาติด้วยตนเอง คือ การย่ืนฟ้องบริษัท Bristol Myers Squibb (BMS) เจ้าของสิทธิบตัรยาดีดีไอ 
(DDI) ใน 2 คดี เพ่ือให้มีการเพิกถอนสิทธิบตัรยาดีดีไอ (DDI) และเคล่ือนไหวคดัค้านการออก
สทิธิบตัรให้กบัยาคอมบดิ (Combid) ของบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) 
 ในขัน้กําหนดปัญหาและวาระนโยบายนี ้กิจกรรมการเคล่ือนไหวหลกัของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมคือการย่ืนหนังสือและเข้าพบผู้ มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การพึ่งศาล
ยตุธิรรม และการจดัชมุนมุประท้วงบริษัทยา ซึง่เป็นยทุธวิธีตามช่องทางการเมืองปกต ินอกจากนัน้
ยงัแสดงอารยะขดัขืน โดยการส่งตวัแทนไปซือ้ยาช่ือสามญัท่ีผิดกฎหมายจากประเทศอินเดีย เพ่ือ
ปลกุจิตสํานกึของคนในสงัคมให้เห็นถึงความไมเ่ป็นธรรมของระบบกฎหมายท่ีดํารงอยู ่
 นอกจากนัน้คณะทํางานภาคประชาสงัคมยงัได้ทําการส่ือสารประเด็นปัญหาให้ออกไปสู่
สาธารณะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจดักิจกรรมรณรงค์ (การชมุนมุประท้วง) การจดัแถลงข่าว
และการส่งข่าวให้กบัส่ือ การเผยแพร่ข้อเขียน บทความ ทางหนงัสือพิมพ์ จดหมายข่าว วารสาร 
นิตยสาร และเว็บไซต์ การเชิญผู้ ส่ือข่าวไปศาล การจดัสมัมนาวิชาการ การออกรายการโทรทศัน์ 
การแจกแผน่พบั ใบปลวิ เพ่ือส่ือสารและเผยแพร่ประเดน็ปัญหาสทิธิบตัรยากบัประชาชนโดยตรง 
 การเคล่ือนไหวดงักล่าวข้างต้นก็เพ่ือจดุประเด็นให้ทัง้ภาครัฐ และสาธารณชนตระหนกัถึง
ความสําคญัของปัญหา เพ่ือนําเข้าสู่วาระการพิจารณาของภาครัฐ แล้วหาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาตอ่ไป 
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 5.1.2  ขัน้ก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) 
 ในขัน้ของการก่อรูปนโยบายนัน้พบว่านกัวิชาการ และภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสขุ 
คือผู้ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการค้นหาวิธีแก้ปัญหายาราคาแพง เบือ้งแรก แนวทางท่ีกระทรวง
สาธารณสขุใช้แก้ปัญหา คือการเจรจาเพ่ือขอลดราคากบับริษัทยา  
 กระทรวงสาธารณสขุ ได้เร่ิมดําเนินการต่อรองราคายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวี เม่ือวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดยอธิบดีกรมควบคมุโรค มีจดหมายถึงบริษัท Merck Sharp & Dohme 
จํากดั และบริษัท Abbott Laboratories จํากดั เพ่ือขอให้พิจารณาลดราคายาต้านไวรัสเอชไอวีท่ี
จําหน่ายในประเทศไทย แต่ก็ไม่มีบริษัทใดลดราคายาให้ ดังนัน้ วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2548 
กระทรวงสาธารณสขุจงึได้มีคําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาตอ่รองราคายาจําเป็นท่ีมี
สิทธิบตัร เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากยาจําเป็นท่ีมีสิทธิบตัรมีราคาแพง โดยคณะทํางานมี
หน้าท่ีสําคญัคือ ศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาอนัสืบเน่ืองจากราคาของยาท่ีมี
สทิธิบตัร คดัเลือกยาท่ีมีสทิธิบตัรท่ีมีความจําเป็นต้องเจรจาตอ่รองราคายา ดําเนินการตอ่รองราคา
ยาท่ีมีสิทธิบัตรให้มีราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนศึกษาและกําหนดแนวทาง รวมถึงมาตรการท่ี
จําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้การต่อรองราคายาบรรลุเป้าหมาย จากนัน้รายงานผลการเจรจาให้
กระทรวงสาธารณสขุทราบ 
 การเจรจาต่อรองราคายาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีได้มีขึน้อีก 2 ครัง้ คือในวนัท่ี 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2548 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากนัน้คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายา
จําเป็นท่ีมีสิทธิบตัรได้มีรายงานเบือ้งต้นเสนอต่อกระทรวงสาธารณสขุว่า การเจรจากบับริษัทยา
เบือ้งต้นไม่ประสบความสําเร็จ บริษัทยาให้ความร่วมมือไม่มาก จากการพิจารณาข้อมูลท่ีมีอยู่
พบว่าการกําหนดราคายามิได้เกิดจากการพิจารณาต้นทุนของตวัยาและการผลิตยา แต่เกิดจาก
การคํานวณค่าใช้จ่ายการดําเนินการและค่าเส่ือมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทํากําไร
ของบริษัทยาจากการผกูขาดการตลาดภายใต้ระบบสทิธิบตัร  
 นอกจากแนวทางการเจรจาตอ่รองราคายากบับริษัทยาแล้ว กระทรวงสาธารณสขุยงัได้มี
การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐ เม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน พ.ศ. 2549 มีนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
ชดุนีป้ระกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง รวม 21 
คน และในจํานวน 21 คนนี ้มีสมาชิกจากภาคประชาสงัคมเข้าไปร่วมด้วย ได้แก่ นางสาวสําลี ใจดี 
ประธานกลุ่มศกึษาปัญหายา, ประธานเครือขา่ยผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, เลขานกุาร
เครือข่ายเพ่ือนมะเร็ง, นายชยัรัตน์ แสงอรุณ ทนายความประจํามลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค, นางสาวสรีุรัตน์ 
ตรีมรรคา ท่ีปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา กลุ
สมบรูณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชัศาสตร์ จากคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



102 

 ในขัน้ของการก่อรูปและพัฒนานโยบายจะพบว่ารัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น
แกนกลางในการในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการบงัคบัใช้สิทธิ แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสงัคม รวมถึงนักวิชาการเข้าไปมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาข้อเสนอนโยบาย และหาทางออก
สําหรับปัญหายาแพงร่วมกนั 
 
 5.1.3  ขัน้กาํหนดนโยบาย (Policy Adoption) 
 ในขัน้นีเ้ป็นอํานาจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาตัดสินใจ หลังจากมีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ รัฐบาลได้มีการ
ประกาศใช้สิทธิเหนือยาท่ีมีสิทธิบตัร โดยออกเป็นประกาศกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้สิน้ 3 ฉบบั ดงันี ้

1)  เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ได้ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิต่อยา Efavirenz โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ ใช้สิทธิแทนในการ
ผลติ ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สทิธิดงักลา่วมีอายถุึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และจ่าย
คา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือสามญั 

2)  เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้
ประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตอ่ยา Lopinavir & Ritonavir โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ ใช้สิทธิ
แทนในการผลิต ขาย หรือนําเข้ามาใช้ในประเทศ สิทธิดงักล่าวมีอายุถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2555 และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือสามญั 

3)  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศการบงัคบั
ใช้สทิธิตอ่ยา Clopidogrel โดยให้องค์การเภสชักรรมเป็นผู้ใช้สทิธิแทนในการผลติ ขาย หรือนําเข้า
มาใช้ในประเทศ สิทธิดังกล่าวมีอายุจนกระทั่งหมดระยะเวลาของสิทธิบัตรหรือหมดความ
จําเป็นต้องใช้ยานี ้และจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบตัรร้อยละ 0.5 ของมลูคา่การจําหน่ายยาช่ือ
สามญั 
 ในขัน้ตอนการกําหนดนโยบายนี ้อํานาจการตดัสินใจผูกขาดอยู่ท่ีภาครัฐ ภาคประชา
สงัคมทําได้เพียงโน้มน้าวผู้ มีอํานาจ ให้ตดัสนิใจตามแนวทางของตน ด้วยข้อมลูทางวิชาการท่ีมีอยู่
เท่านัน้ โดยทัง้หมดภาคประชาชน ได้ดําเนินตามกรอบของรัฐธรรมนญูท่ีวางไว้ เป็นการเรียกร้อง
สทิธิพงึมีพงึได้ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2540 มาตรา 52 ท่ีระบวุา่  
 “บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มี
สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสขุของรัฐโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ทัง้นี ้ตามท่ี
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กฎหมายบญัญตัิการบริการทางสาธารณสขุของรัฐต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพโดย
จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระทําได้การ
ป้องกนัและขจดัโรคตดิตอ่อนัตราย รัฐต้องจดัให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมลูคา่และทนัตอ่เหตกุารณ์ 
ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตั”ิ   
 นอกจากนัน้ในมาตรา 82 ยงัระบวุ่า “รัฐต้องจดัและส่งเสริมการสาธารณสขุให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพอยา่งทัว่ถึง” 
 ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 
2540 ก็ได้ระบุไว้ในมาตรา 76 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทกุระดบั” แตก่ารมีสว่นร่วมท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ 
คือการเปิดโอกาสให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 ท่ีเก่ียวกับ
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยจะต้องจัดทําร่าง
พระราชบญัญัติเสนอมาด้วย (มาตรา 170) ซึ่งผู้ ดําเนินการเคล่ือนไหวกบัภาคประชาสงัคมมา
ตัง้แต่ต้นอย่างแสงศิริ ตรีมรรคาเห็นว่าเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากการรวบรวมรายช่ือถึง 50,000 คน 
ต้องใช้เวลา และงบประมาณในการดําเนินการ สิ่งท่ีภาคประชาสงัคมทําได้ คือการโน้มน้าวภาค
การเมือง และภาคราชการ ให้เห็นด้วยกบัข้อเรียกร้องของทางกลุม่   
 โดยสรุปแล้วในกรณีของการประกาศใช้สิทธิเหนือยาท่ีมีสิทธิบัตรในประเทศไทย ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2549 ภาคประชาสงัคมจะมีบทบาทมากในขัน้ตอนระบปัุญหาและ
กําหนดวาระนโยบาย และมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนานโยบาย ส่วนการกําหนดเป็น
นโยบายนัน้อํานาจยงัผกูขาดท่ีภาครัฐ ทัง้ในสว่นของรัฐสภา และฝ่ายบริหาร ภาคประชาสงัคมทํา
ได้เพียงแค่โน้มน้าวผู้ มีอํานาจด้วยข้อมลูทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจตดัสินใจออกนโยบายใน
แบบท่ีตนต้องการ 
  

5.2  อภปิรายผลการศกึษา 
 

5.2.1  ลักษณะการจัดองค์กรของภาคประชาสังคม 
 การศกึษาในครัง้นีพ้บว่าการรวมกลุ่มของภาคประชาสงัคมในการเรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้
สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรนัน้เกิดจากความคิดริเร่ิมของนักพฒันาในองค์กรพฒันาเอกชนท่ีทํางาน
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ร่วมกบักลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวีมาตัง้แต่ช่วงก่อนปี พ.ศ.2540 โดยการเคล่ือนไหวเร่ิมมีแนวทางมาก
ขึน้เม่ือวิทยาการทางการแพทย์ชีช้ดัวา่ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีจะมีอายยืุนยาวได้เม่ือได้รับยาต้านเชือ้ไวรัส 
ปัญหาจึงเกิดขึน้ว่าจะทําอย่างไรผู้ ป่วยถึงจะสามารถเข้าถึงยาท่ีมีราคาแพงท่ีติดสิทธิบตัรเหล่านัน้ 
ทางนกัพฒันาจึงเร่ิมหาข้อมูล และเข้าไปขอคําปรึกษาจากนักวิชาการด้านเภสชัศาสตร์ ท่ีคณะ
เภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีได้ทําการศึกษาปัญหาสิทธิบตัรยามาตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ.
2520 รวมถึงนกัวิชาการทางด้านกฎหมาย ทัง้จากสภาทนายความ และอาจารย์จากมหาวิทยาลยั
ต่างๆ จนมีทางออกร่วมกันคือการผลักดันให้รัฐบาลบังคับใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบัตร เพ่ือยัง
ประโยชน์แก่สาธารณะ นอกจากนัน้ภาคประชาสังคมยังร่วมกันต่อสู้ กับบริษัทยาข้ามชาติใน
กระบวนการยตุธิรรมเพ่ือปกป้องสทิธิของตนอีกทางหนึง่  
 กระบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรแกนนําหลกัจึงเป็น
กลุ่มนักพัฒนา หรือท่ีคุ้นกันในนามผู้ปฏิบัติงานเอ็นจีโอ มีหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานระหว่าง
นกัวิชาการและกลุ่มผู้ ป่วยท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหายาราคาแพง นอกจากนัน้ยงัเป็น
ตวัเช่ือมประสานองค์กรและบคุคลต่างๆ ทัง้ในภาครัฐและนอกภาครัฐท่ีมีแนวคิดคล้ายคลงึกนัให้
เข้ามาทํางานร่วมกัน กลุ่มเอ็นจีโอจึงเป็นทัง้ผู้อยู่เบือ้งหลงัและเบือ้งหน้าของขบวนการ ตรงตาม
ทรรศนะของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ (2553: 157) ท่ีระบวุ่า “แม้ว่าผู้ปฏิบตัิงานเอ็นจีโอสว่นใหญ่จะ
ถกูฝึกมาให้ประนีประนอม สนัทดัในการนัง่โต๊ะเจรจา กระทัง่ไม่สนใจเก่ียวข้องกบัการเมือง แต่ใน
บริบทของประเทศไทย เม่ือพวกเขาเข้าไปคลกุคลีกบัชาวบ้านท่ียากไร้แล้วก็อดไม่ได้ท่ีจะมองเห็น
ผลกระทบจากการกระทําของฝ่ายรัฐและทุน จนในท่ีสุดเม่ือกลุ่มประชาชนออกมาเคลื่อนไหว
ต่อต้านอิทธิพลของรัฐและทนุ กลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มและผู้ปฏิบตัิงานเอ็นจีโอบางส่วนก็กลายเป็น
แกนนําการเคล่ือนไหวของการเมืองภาคประชาชนไปโดยปริยาย” 
 การรวมตวัของภาคประชาสงัคมในครัง้นี ้เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรต่างๆ ทัง้ในและ
นอกภาครัฐ มีการจดัองค์กรการเคล่ือนไหวในรูปแบบของเครือข่าย ท่ี พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. 
(2646: 216) ได้อธิบายไว้ว่า “เครือข่าย เป็นรูปแบบการจดัองค์การท่ีมกัจะพบในกลุ่มท่ีไม่เป็น
ทางการ (Informal Group) องค์การช่วยเหลือกนัเอง องค์การช่วยตนเอง และสหกรณ์ โดยมีรูปร่าง
แบน (Flat) หรือ แนวราบ (Horizontal) กลา่วคือสมาชิกมีความเท่าเทียมกนั และมีการรับผิดชอบ
ร่วมกนั หรือมีรูปแบบคล้ายกบัเป็นสหายกนั ซึง่ต้องอาศยัความเป็นปึกแผน่ (Solidarity) ความเห็น
แก่ผู้ อ่ืน (Altruism) ความจงรักภกัดี (Loyalty) การตอบแทนซึง่กนัและกนั (Reciprocity) และ
ความไว้เนือ้เช่ือใจกนั (Trust) จึงจะทําให้เครือข่ายเกิดขึน้และดําเนินไปได้” และการรวมตวัของ
ภาคประชาสงัคมในครัง้นีก็้มีลกัษณะตรงตามคํานิยาม กล่าวคือการรวมกลุ่มในครัง้นีเ้ป็นการ
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รวมกลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ สมาชิกมีความเท่าเทียมกนั ไม่มีหวัหน้า ไม่มีลกูน้อง ทกุคนเท่าเทียม
กนั ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในหมู่สมาชิก โดยมีจดุมุ่งหมายสําคญัร่วมกนัคือการเข้าถึงยาของผู้ติด
เชือ้เอชไอวี จากการศกึษาของ ณรงค์ บญุสวยขวญั (2552:169) พบว่า “ในสงัคมการเมืองท่ีเปิด
กว้างมากขึน้นัน้ เครือข่ายท่ีเกิดจากการมีประเด็นร่วมกนัแล้วรวมตวัเป็นเครือข่ายเพ่ือเคล่ือนไหว
แสดงออกร่วมกนั เป็นพลงัท่ีเพิ่มเป็นเท่าทวีคณู เครือขา่ยทางสงัคมแบบนีม้าจากความรู้สกึร่วมกนั
มากกวา่การร่วมทางภมูิศาสตร์ ความเป็นญาต ิซึง่ยิ่งนบัวนัเครือขา่ยแบบนีจ้ะพบความสําคญัท่ีจะ
ประสบความสําเร็จในการเคล่ือนไหว” และการเคล่ือนไหวในครัง้นีก็้เช่นเดียวกนั การรวมตวัเป็น
เครือข่ายมีส่วนสําคญัท่ีทําให้การเรียกร้องประสบความสําเร็จจนปัญหาได้รับการแก้ไข ข้อดีของ
การจัดตัง้เครือข่ายคือภาคประชาสังคมสามารถดึงผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถโดดเด่น มี
อดุมการณ์ใกล้เคียงกนัให้มาทํางานร่วมกนัโดยไม่สญูเสียความเป็นตวัตนของแตล่ะบคุคลหรือแต่
ละองค์กร นอกจากนัน้การสร้างเครือข่ายท่ีเกิดจากความรู้สึกร่วมในปัญหาสามารถระดมคนได้
มาก เกิดเป็นมวลชนท่ีสามารถกดดนัรัฐให้เปิดการเจรจา หรือเปิดช่องทางให้ปัญหาเข้าสูว่าระการ
พิจารณา ในกรณีนีก้ลุม่ผู้ติดเชือ้เอชไอวีนบัว่ามีความสําคญัมาก เน่ืองจากมีการรวมตวักนัเหนียว
แน่น มีแนวทางการเคลื่อนไหวท่ีชดัเจน ด้วยเพราะการเคล่ือนไหวดงักล่าวเก่ียวข้องกบัความเป็น
ความตายของพวกเขาเอง 
 การระดมคนของภาคประชาสงัคมเพ่ือกดดนัรัฐในกรณีนีทํ้าได้ไม่ยาก เน่ืองจากกลุม่ผู้ติด
เชือ้เอชไอวีได้มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายไว้อยู่แล้ว ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 ในนาม “เครือข่ายผู้ติด
เชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย” ท่ีมีสมาชิกกระจายอยู่ทัว่ทกุภาคของประเทศ ต้นทนุท่ีว่านีมี้สว่น
สําคญัอย่างมากท่ีทําให้ปัจเจกบคุคลตดัสินใจเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเม่ือแกนนํามีแนวคิดเสนอให้
รัฐบงัคบัใช้สทิธิกบัยาท่ีมีสทิธิบตัรในประเทศไทย    
 เครือข่ายทางสงัคม (Social Networks) มีสว่นสําคญัในกระบวนการท่ีทําให้ปัจเจกบคุคล
ตดัสินใจเข้าร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมือง โดย Passy (2003: 21) ได้ยกตวัอย่างขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มท่ีสมาชิกของขบวนการเคยรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั หรือเคยทํา
กิจกรรมบางอย่างร่วมกนัมาก่อน เช่น นกัเคลื่อนไหวชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกนัท่ีอทิุศเวลาและ
กําลงักายเพ่ือต่อสู้กบัการแบง่แยกเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกนั ล้วนแต่เคยเก่ียวข้องกบัการเรียกร้อง
สิทธิพลเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถัดจากนัน้ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของโบสถ์ Baptist มาก่อน 
ก่อนท่ีจะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพ่ือตอ่สู้กบัการเหยียดเชือ้ชาตดิงักลา่ว เช่นเดียวกบัการศกึษาของ 
Porta and Diani (2006: 134) ท่ีพบว่าปัจเจกบคุคลจะเก่ียวข้องกบัการกระทํารวมหมู่ผ่าน
ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีเคยมีมาแล้ว ในอีกด้านหนึ่งปัจเจกบคุคลแตล่ะคนยงัได้สร้างความสมัพนัธ์
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ใหม่ๆผ่านสมาคมท่ีตนเข้าร่วมและกิจกรรมการรวมกลุ่มท่ีหลากหลาย และการศึกษาในครัง้นีก็้
ตอกยํา้วา่เครือขา่ยทางสงัคมท่ีมีอยูก่่อนมีความสําคญัอยา่งมากตอ่การระดมคนเข้ามาเคลื่อนไหว
ในประเดน็เดียวกนั 
 

5.2.2  ขุมความคดิ (Think Tank) 
 การขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมกลุ่มนีไ้ด้อาศัยพลังจากข้อมูลทางวิชาการ ท่ีกลุ่ม
ผู้ปฏิบตังิานเอ็นจีโอได้เช่ือมประสานผู้ เช่ียวชาญจากองค์กรตา่งๆมาเป็นเครือขา่ยเดียวกนั เกิดเป็น
ชมุชนของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีแนวคิดเชิงนโยบายท่ีคล้ายคลงึกนั (Epistemic Community) ท่ี พฤทธิสาณ 
ชมุพล, ม.ร.ว. (2546: 96) ได้ให้นิยามไว้ว่า “Epistemic Community เป็นคําท่ีใช้ให้หมายถึง
เครือขา่ย (Network) ของผู้ เช่ียวชาญจากทัง้สถาบนัวิชาการ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึง่มีโลกทศัน์
คล้ายๆกนั และพยายามท่ีจะแปรความเช่ือของตนเป็นนโยบายสาธารณะหรือโครงการนโยบาย 
ภายในชุมชนดงักล่าวมี ‘สถาบนัวิจยันโยบายท่ีเป็นอิสระ’ (Independent Policy Research 
Institutes) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ ‘ขมุความคดิ’ (Think Tank)”  
 ‘ขมุความคิด’ คือช่ือสามญัสําหรับเรียกสถาบนัวิจยันโยบายท่ีเป็นอิสระ (Independent 
Policy Research Institutes) ซึง่ทําการผสมผสานความคิด การเมือง และนโยบาย โดยอยู่นอก
เวทีการเมืองท่ีเป็นทางการ อย่างสถาบนับริหาร หรือสถาบนันิติบญัญตัิ สถาบนัเหล่านีถื้อตนเอง
ว่าเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization) แต่กล่าวได้ว่ามีตําแหน่งแห่งท่ี
คาบเส้นระหว่างระบบตลาดกับภาครัฐ ถือได้ว่าอยู่ท่ีชายขอบของการปกครอง แต่ไม่ได้ทําการ
ปกครอง (พฤทธิสาณ ชมุพล, ม.ร.ว., 2546: 375) หน้าท่ีหลกัของ ‘ขมุความคิด’ ในกระบวนการ
ผลกัดนัให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรในครัง้นี ้นอกจากจะทําหน้าท่ีวิจยันโยบาย ยงัเป็นท่ี
ปรึกษาให้กบัพนัธมิตรจากองค์กรอ่ืนท่ียงัไม่มีความรู้ด้านยาและสิทธิบตัร นอกจากนัน้นกัวิชาการ
บางท่านยงัเป็นตวัแทนของกลุม่ดําเนินการฟ้องร้องบริษัทยาข้ามชาตอีิกด้วย ภายใน ‘ขมุความคิด’ 
ท่ีว่านี ้บุคคลท่ีมีความสําคญัได้แก่ รองศาสตรจารย์ ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์ และรองศาสตร
จารย์ ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําลี ใจดี และคณะ จากกลุ่มศึกษาปัญหายา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ นกัวิชาการด้านกฎหมาย นอกจากนัน้ยงัมีแนวร่วมจาก
ภาคราชการคนสําคญั คือ ดร.กฤษณา ไกรสนิธุ์ และ เภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศรี จากองค์การ
เภสชักรรม 
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 พลงัทางวิชาการดงักลา่ว มีสว่นสําคญัในการขบัเคลื่อนของภาคประชาชน เพราะบคุคลท่ี
เข้ามาเป็นแนวร่วมกับขบวนการล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นและได้รับการยอมรับใน
สงัคม การแสดงทัศนะของเหล่านักวิชาการต่อการบงัคบัใช้สิทธิจึงสามารถโน้มน้าวสงัคมและ
รัฐบาลให้เห็นด้วยกบัข้อเสนอของภาคประชาสงัคมได้ 
 

5.2.3  ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบ “ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม” 
 การเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมในครัง้นีมี้ลักษณะเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคม (Social Movement) ท่ีหมายถึง การเช่ือมโยงปัจเจกบุคคลจํานวนมากพอสมควรเข้า
ด้วยกนั เป็นผู้กระทําการรวมหมู่ (A Collective Actor) โดยท่ีปัจเจกบคุคลเหลา่นัน้เข้าใจว่าตนมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือโดยทัว่ไปแล้ว มีความมีตวัตน หรืออตัลกัณ์ (Identity) เดียวกนั มีการใช้
หรือขู่ว่าจะใช้การระดมมวลชน (Mass Mobilization) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างอํานาจกดดนั
สงัคม มีเป้าหมายหลกัในอนัท่ีจะปกป้องหรือเปล่ียนแปลงสงัคม หรือฐานะของกลุ่มในสงัคมเม่ือ
เทียบเคียงกบักลุม่อ่ืนๆ (พฤทธิสาณ ชมุพล, ม.ร.ว., 2546: 337) มวลชนท่ีเข้าร่วมมีอตัลกัษณ์และ
ผลประโยชน์ร่วมกันชัดเจน คือเป็นผู้ติดเชือ้เอชไอวีท่ีต้องการเข้าถึงยาต้านเชือ้ไวรัสท่ีราคาถูก 
ต้องการเปล่ียนแปลงสงัคมให้ผู้คนมองเห็นปัญหาความไม่เป็นธรรมของระบบสิทธิบตัรอนัเป็นผล
จากโลกาภิวตัน์และระบบทนุนิยมโลก นอกจากนัน้ยงัต้องการสื่อสารกบัสงัคมว่าผู้ติดเชือ้เอชไอวีก็
เป็นมนษุย์เหมือนกบับคุคลอ่ืน มีสิทธิท่ีจะมีชีวิต และอยู่ร่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้ หากสงัคมมี
ความเข้าใจ  
 ยทุธวิธีในการเคลื่อนไหวหลกัคือยทุธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ อนัได้แก่การลง
ช่ือเรียกร้องข้อเสนอ เดินขบวนประท้วง เพ่ือให้รัฐยอมรับข้อเสนอของทางกลุ่มเข้าสู่วาระการ
พิจารณา ควบคู่กับการต่อสู้กับบริษัทยาข้ามชาติในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ศาลซึ่งมีความ
เป็นกลางยืนยนัถึงความไม่เป็นธรรมของระบบการค้ายา เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยดงึภาคสาธารณะ
เข้ามาเป็นพนัธมิตร แตใ่นช่วงปี พ.ศ.2542 รัฐก็ปฏิเสธท่ีจะบงัคบัใช้สทิธิกบัยาดีดีไอ เพราะเกรงว่า
จะได้รับการตอบโต้ทางการค้าจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ประเทศท่ีตัง้ของบริษัทผู้ผลิตยา เม่ือยทุธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติไม่ได้ผล ภาคประชา
สังคมก็มีการพัฒนายุทธวิธีใหม่ เพ่ือให้ภาครัฐหันมาให้ความสําคัญกับปัญหา และเรียกร้อง
ความเห็นใจจากส่ือมวลชนและสาธารณชนมากขึน้ นัน่ก็คือการสง่ตวัแทนผู้ตดิเชือ้เอชไอวีไปซือ้ยา
ต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีช่ือสามญัท่ีมีราคาถกูกวา่ แตผิ่ดกฎหมายจากประเทศอินเดีย เป็นยทุธวิธีการ
ขดัขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ ท่ีต้องอาศยัความกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสียของผู้กระทําการ
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เป็นอย่างมาก และในท้ายท่ีสุดตัวแทนของผู้ ติดเชือ้เอชไอวีก็ถูกจับ แต่ก็คุ้ มค่าเม่ือสังคมได้
ประจกัษ์ว่าการรักษาด้วยยาต้านเชือ้ไวรัสเป็นวิธีท่ีได้ผล เพราะผู้ ป่วยท่ีได้รับประทานยาต้านเชือ้
ไวรัสจากประเทศอินเดียมีร่างกายแข็งแรงขึน้มาเหมือนคนปกติ การกระทําดงักลา่วเป็นการแสดง
อารยะขดัขืน (Civil Disobedience) อนัหมายถึงปฏิบตัิการทางการเมืองซึ่งมีลกัษณะเป็น
สาธารณะ (Public) สนัติวิธี (Nonviolent) และมีมโนสํานึกท่ีขดัต่อกฎหมายปกติ โดยมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐท่ีไม่เป็นธรรม และเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีจะ
ไม่กระทําตามกฎหมายหรือยอมผิดต่อกฎหมาย โดยอาศยัการกระทําดงักล่าวเพ่ือปลกุจิตสํานึก
และมโนสํานึกของผู้ คนในสังคมให้ตระหนักถึงความ อยุติธรรมของกฎหมาย นโยบาย และ
โครงสร้างอนัอยตุธิรรมของสงัคม ให้ผู้คนในสงัคมเข้ามาเห็นด้วย หรือสนบัสนนุ (ประภาส ป่ินตบแตง่, 
2552: 158) เม่ือข้อเรียกร้องของทางกลุม่ได้รับความสนใจ การสื่อสารกบัสาธารณะก็มีมากขึน้ ทัง้
การเดนิรณรงค์ การเผยแพร่บทความผ่านทางหนงัสือพิมพ์และเว็บไซต์ ชีแ้จงถึงความไม่เป็นธรรม
ของระบบสทิธิบตัรและการค้าระหวา่งประเทศ รวมถึงให้ข้อมลูทางด้านเภสชัศาสตร์ และกฎหมาย 
ยืนยนัถึงความชอบธรรมว่าประเทศไทยสามารถบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรได้เพ่ือประโยชน์
ของสาธารณะ 
 ลกัษณะเด่นของเครือข่ายภาคประชาสงัคมกลุ่มนีคื้อการชูประเด็นเร่ืองความเป็นความ
ตาย นัน่หมายความวา่หากปัญหาของพวกเขาไมไ่ด้รับการแก้ไข ก็จะมีผู้ติดเชือ้เสียชีวิตอยู่เร่ือยไป
ราวกบัใบไม้ร่วง ประเดน็ดงักลา่วสามารถดงึอารมณ์ร่วมจากส่ือมวลชนและสาธารณะได้มาก เม่ือ
มีการรณรงค์เร่ืองความไม่เป็นธรรมของระบบการค้ายาถ่ีขึน้ ทัง้การเผยแพร่บทความ และออก
แถลงการณ์โจมตีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ท่ีปกป้องบริษัทยาข้ามชาติ แทนท่ี
จะคํานงึถึงประโยชน์ของประชาชน นอกจากนัน้ยงัพุ่งเป้าโจมตีบริษัทยาตา่งชาติ ทําให้บริษัทยาท่ี
มีความกงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์อยูแ่ล้วยอมคืนสิทธิบตัรให้กบัประเทศไทย โดยบริษัท Bristol Myers 
Squibb (BMS) ย่ืนคําขอคืนสิทธิบตัรยาดีดีไอตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ.2547 และบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ได้ขอละทิง้คําขอสิทธิบตัรยา คอมบิด เม่ือวนัท่ี 8 
สงิหาคม พ.ศ.2549 
 การเรียกร้องให้ผู้ ป่วยเข้าถึงยาและการรักษาของภาคประชาสังคม ไม่เป็นเพียงการ
เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาของกลุ่มตนเท่านัน้ หากยงัเป็นการต่อสู้กับบริษัทยาข้ามชาติท่ี
พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐเช่นกัน หากใช้ตวัแบบนโยบาย
ดลุยภาพระหว่างกลุ่ม (Group Equilibrium Model) ท่ีกล่าวว่า นโยบายสาธารณะคือผลของ
ความสมดลุของการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม (สมบตัิ ธํารงธัญวงศ์, 2553: 203) มาวิเคราะห์จะพบว่า 
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การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐเหนือยาท่ีมีสิทธิบตัร เป็นผลิตผลของรัฐ จากการต่อสู้ ระหว่างกลุ่ม
ผลกัดนั 2 กลุ่มหลกั คือ เครือข่ายภาคประชาสงัคม กับบริษัทยาข้ามชาติท่ีมีอิทธิพลทางด้าน
เศรษฐกิจ กรณีนีจ้ึงตอกยํา้แนวคิดท่ีว่า รัฐคือศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางอํานาจทัง้ปวง 
ความสัมพันธ์ทางอํานาจอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ล้วนต้องขึน้ต่อการยอมรับของรัฐ และจะไม่มีขอบเขต
เทียบเท่า (เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, 2553: 39) แตภ่ายหลงัวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ.
2540 รัฐไทยก็มีแนวโน้มท่ีจะถกูลดอิสระในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและถกูจํากดัเง่ือนไขใน
การดแูลประชาชนส่วนข้างมาก แต่อาจจะได้รับการสนบัสนุนให้ใช้อํานาจมากขึน้ในการปกป้อง
ทรัพย์สินของกลุ่มทนุข้ามชาติและธุรกิจของเอกชนไทยท่ียอมดําเนินการในกรอบเดียวกบัลทัธิเสรี
นิยมใหม่ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2553:79) ในส่วนของธุรกิจยา จากการตรวจสอบของภาค
ประชาสงัคมพบว่านอกจากธุรกิจต่างชาติจะพยายามวิ่งเต้นให้ฝ่ายการเมืองสนบัสนุนในทางลบั
แล้ว ยงัพยายามแทรกซมึเข้ามาในสว่นของราชการ ในช่วงปี พ.ศ.2549 หนึ่งในกรรมการสิทธิบตัร
มีภรรยาเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) เจ้าของยาคอมบิดท่ีย่ืนขอรับ
สิทธิบตัร นอกจากนัน้ยังมีอนุกรรมการสิทธิบตัรอีกหนึ่งคนเคยรับจ้างทํางานวิจัยให้กับบริษัท 
GlaxoSmithKline (GSK) แห่งนีอี้กด้วย (ศิริรัตน์ กตญัชลีกลุ, 2550: 65-67) นัน่หมายถึง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเข้ามาอยูใ่นกลไกท่ีควรจะต้องมีความเป็นกลาง บีบให้ภาคประชาชนรวมตวั
ออกมาเคล่ือนไหวกดดนัรัฐอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่ปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไข 
 

5.2.4  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง 
 สาเหตหุลกัท่ีทําให้ประชาชนหลายหมู่เหลา่ออกมาเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
ตน ล้วนสืบเน่ืองมาจากการเข้าไม่ถึง (Inaccessibility) กระบวนการใช้อํานาจของรัฐซึ่งมุ่ง
สนองตอบการขยายตวัของทุนโดยไม่สนใจผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อกลุ่มชนท่ีเสียเปรียบเท่าท่ีควร 
ความไม่เพียงพอ (Inadequacy) ของระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนเช่นนีทํ้าให้การเคล่ือนไหว
ต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาชนกลายเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองในสงัคมไทย และในอีกมิติ
หนึ่งก็กลายเป็นความจําเป็นทางการเมือง (Political Necessity) ของกลุม่ชนในระดบัรากหญ้า
ด้วย ถ้าหากพวกเขาต้องการรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์อนัชอบธรรมของตนเองเอาไว้ (เสกสรรค์ 
ประเสริฐกลุ, 2553: 92-93) ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนสว่นใหญ่จึงเป็นไปในทิศทางการ
เคล่ือนไหวร้องทุกข์ หรือเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาท่ีไม่ได้รับการเหลียวแล (เสกสรรค์ 
ประเสริฐกลุ, 2553: 169) สว่นการเคลื่อนไหวจะสมัฤทธ์ิผลหรือไมน่ัน้ ตวัชีว้ดัสําคญัอยา่งหนึง่ก็คือ 
ระดบัการเปิดหรือปิดของระบบการเมือง (Tarrow, 1991 อ้างถึงใน ประภาส ป่ินตบแตง่, 2552: 
101) 
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 หากมองเง่ือนไขในระดบัพืน้ฐาน (Fundamental Condition) จะพบว่าในปี พ.ศ.2542 อนั
เป็นช่วงแรกของการเรียกร้องให้รัฐบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัร โครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีเป็น
ทางการของระบบการเมืองได้เปิดช่องให้ภาคประชาสงัคมไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
กฎหมายตามได้ โดยในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้
รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมาย แต่ก็เป็นไปได้ยากสําหรับภาคประชาสงัคม เน่ืองจากการรวบรวม
รายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 50,000 รายช่ือนัน้ ต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งภาคประชาสังคมไม่มี
ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะใช้ช่องทางตามท่ีรัฐธรรมนญูเปิดเอาไว้ให้ได้ และเม่ือนําแนวคิดการบงัคบั
ใช้สิทธิไปเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆ ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดท่ีจะนํานโยบายนีเ้ข้าไปพิจารณา 
ในสว่นของภาครัฐเองนัน้ในช่วงแรกยงัไมมี่กระทรวงใดเปิดใจ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ
ในช่วงปี พ.ศ.2542 ตดัสินใจไม่บงัคบัใช้สิทธิต่อยาดีดีไอ เน่ืองจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบทาง
การค้าระหว่างประเทศ และคณะรัฐบาลก็มีแนวนโยบายท่ีเป็นหนึ่งเดียวคือมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ พนัธมิตรของภาคประชาสงัคมในช่วงแรกจึงมีเพียงกลุ่มเภสชักรจากองค์การ
เภสชักรรม และแพทย์ พยาบาลบางกลุม่ในกระทรวงสาธารณสขุท่ีได้ประสบกบัปัญหาการไม่มียา
รักษาผู้ ป่วยในโรงพยาบาล 
 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบักลุ่มทนุมีการศกึษาพบว่า ช่วงหลงัวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ.2540 กลุ่มธุรกิจใหญ่พยายามเบียดขับชนชัน้นํากลุ่มอ่ืนๆ ออกจากฐานะทาง
การเมืองหรือทําให้ต้องขึน้ต่อพวกเขา ซึง่ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนมีแนวโน้มจะ
เป็นระบอบการเมืองปิดหรือถกูผกูขาดเวทีโดยกลุม่ทนุใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกบักระบวนการโลกาภิวตัน์ 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัในการดําเนินนโยบายท่ีรัฐไทยไปผกูพนัธะไว้แล้วกบัองค์กรทนุนิยมสากล 
(เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, 2553: 79) เช่น องค์การการค้าโลก และกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
อนัเป็นองค์กรสําคญัท่ีใช้ขบัเคลื่อนระบบทุนนิยมเสรี หากพิจารณาจากเง่ือนไขในระดบัพืน้ฐาน
พบว่าระบบโครงสร้างทางการเมืองมีลักษณะค่อนข้างปิด ภาคประชาสังคมจึงต้องเร่งสร้าง
พนัธมิตร นัน่ก็คือฝ่ายราชการประจํา และสาธารณชน 
 หน่วยงานแรกท่ีเข้ามาร่วมรณรงค์ให้รัฐบังคับใช้สิทธิคือองค์การเภสัชกรรม อันเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย ท่ีได้เตรียมผลิตยาดีดีไอไว้แล้วในช่วงปี พ.ศ.2542 โดยในวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ตวัแทนจากองค์การเภสชักรรมได้เข้าพบอธิบดีและรองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาเพ่ือขอใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ นอกจากนัน้ยังมีพันธมิตรเป็นกลุ่มแพทย์และ
ผู้ปฏิบตัิงานทางการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นกลุ่มท่ีเข้าใจปัญหา เพราะได้สมัผัสกับ
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ผู้ ป่วยโดยตรง นําโดยชมรมแพทย์ชนบท ท่ีสมาชิกได้เห็นปัญหาการไม่มียารักษาผู้ ป่วยใน
ตา่งจงัหวดั อนัเป็นผลมาจากปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาล เม่ือเป็นดงันัน้ชมรมแพทย์ชนบท
จงึได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแก่รัฐบาล หนึง่ในนัน้คือการบงัคบัใช้สทิธิตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร จึงเกิด
การทํางานร่วมกนัของเครือข่ายท่ีครอบคลมุทัง้คนจากภาคประชาชนและภาครัฐ นอกจากนีย้งัมี
ขมุความคิด (think tank) หรือพลงัความรู้จากนกัวิชาการในมหาวิทยาลยั ขาดเพียงอย่างเดียวคือ
เจตน์จํานงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล แต่ภาคประชาสงัคมก็มีความเช่ือว่าการ
สร้างความเข้าใจและขบัเคลื่อนไปเร่ือยๆทีละเลก็ทีละน้อย สกัวนัแนวคดิของภาคประชาสงัคมต้อง
ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล 
 การต่อสู้ ของภาคประชาสังคมดําเนินมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ผ่านยุทธวิธีตามช่องทาง
การเมืองปกติ และการแสดงอารยะขดัขืน และเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แม้รัฐจะตดัสินใจไม่ดําเนินการ
บงัคบัใช้สิทธิในช่วงแรก แต่ก็มีวฒันธรรมในการเผชิญหน้ากบัภาคประชาชนในแบบยอมรับปรับ
ร่วม (inclusive) ไมไ่ด้เผชิญหน้าแบบแยกขัว้ หรือมีการปราบปรามด้วยความรุนแรง แตย่อมรับเข้า
สู่ระบบการเมืองปกติ เปิดช่องทางในระดบัต่างๆให้เคล่ือนไหว เร่ิมตัง้แต่กระทรวงสาธารณสขุได้
จัดการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ ติดเชือ้เอชไอวี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
องค์การเภสชักรรม เพ่ือหาทางออกให้กบัผู้ ป่วย ขณะท่ีฝ่ายต่อต้านนําโดยสมาคมผู้วิจยัและผลิต
เภสชัภณัฑ์ท่ีมีสมาชิกเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันายา ได้ทําการคดัค้านการบงัคบั
ใช้สิทธิทุกรูปแบบ ทัง้การออกแถลงข่าวโจมตีแนวคิดการบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐว่าเป็นการบัน่ทอน
การพฒันาและวิจยัยาตวัใหม่ อนัจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ท้ายท่ีสดุบริษัทยาต่างๆอาจยกเลิก
การพัฒนาและวิจัยยาตัวใหม่สําหรับรักษาโรคร้าย แต่ทางภาคประชาสังคมก็มีข้อมูลจาก
นกัวิชาการชีช้ดัว่าราคายาท่ีสงูนัน้ไม่ได้เกิดจากการพฒันาและวิจยั แต่เกิดจากค่าการตลาดและ
การบริหารจดัการซึง่บริษัททัง้หลายเหลา่นัน้สามารถลดรายจ่ายทางด้านนีล้งได้  
 แนวคิดในการบังคับใช้สิทธิเ ร่ิมมีความเป็นไปได้มากขึน้เ ม่ือประเทศไทยได้ออก
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ท่ีมีการกําหนดสิทธิประโยชน์ในการ
เข้าถึงยาท่ีมีช่ือในบญัชียาหลกัแห่งชาต ิตอ่มาได้มีการประกาศนโยบายเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี
ถ้วนหน้าในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จึงเป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะร่วมกับ
สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตท่ีิจะดําเนินการจดัหายาให้กบัประชาชนตามนโยบาย ดงันัน้
พระราชบญัญตัิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงเป็นกญุแจดอกสําคญัท่ีเร่งให้รัฐบาล
ออกมาตรการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา เร่ิมด้วยการเจรจาต่อรองราคายากบับริษัทยา แต่
เม่ือผลการเจรจาไม่เป็นท่ีพอใจของภาครัฐและประชาสงัคม ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2549 จึงมี
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การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ มี
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  ลงนามโดยนายพินิจ จารุสมบัต ิ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ และประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 
แตก่ารขาดเจตน์จํานงทางการเมืองของรัฐบาลก็ทําให้นโยบายดงักลา่วไม่มีการประกาศใช้ ในช่วง
หลงัการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการดําเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรด้านยาและเวชภณัฑ์โดยรัฐนีเ้อง
ท่ีภาคประชาสงัคมเช่ือว่าบริษัทยาทัง้หลายคงดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้รัฐยกเลิกแนวคิดท่ีจะ
บงัคบัใช้สิทธิในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตกุารณ์รัฐประหาร เปล่ียนแปลงรัฐบาล
ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2549 เกิดเป็นรอยปริแยกระดบัชาติ อนัเป็นความแตกแยกระหว่างชน
ชัน้นําทางการเมืองกลุม่เดมิท่ีมีพืน้ฐานมาจากภาคธุรกิจ กบัฝ่ายอํานาจใหมท่ี่มีผู้ นําเป็นทหาร เกิด
ช่องวา่งให้ฝ่ายประชาสงัคมเข้าไปช่วงชิงความได้เปรียบ นําเสนอเป้าหมายของตนโดยใช้ประโยชน์
จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตัวแทนในภาคประชาสังคมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุคนใหม่ ท่ีช่ือนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ท่ีประกาศตวัชดัเจนว่าอยู่นอกระบบทนุนิยม 
และไม่สนใจท่ีจะเล่นการเมือง ผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้สิทธิต่อยาท่ีมีสิทธิบตัรได้เป็นครัง้แรกใน
เมืองไทย 
 ดังนัน้ค่านิยม ความคิด ความเช่ือของผู้ นําจึงมีผลอย่างมากต่อการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายสาธารณะเป็นอํานาจของผู้ นําทางการเมืองอย่างแท้จริง 
(สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2553: 23) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้เคยกลา่วไว้ว่า “ประสบการณ์กว่า 
20 ปีในชนบทของผม ท่ีทํางานกบัคนชนบทท่ียากจน ได้สอนผมว่าหากรัฐบาลไม่ทํามากกว่านี ้ก็
จะไม่มีใครช่วยเหลือพวกเขาจากโรคภยัเหลา่นีไ้ด้ พวกเขาต้องขายผลผลิต ท่ีดิน ทรัพย์สิน กระทัง่
ลกูหลานตวัเองเพื่อหาเงินมารักษาชีวิตของตน” นอกจากนัน้นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ยงัได้
กล่าวถึงแรงจูงใจหลกัในการบังคบัใช้สิทธิตามสิทธิบัตรว่าเกิดจากความมุ่งมั่นท่ีจะให้คนไทย
เข้าถึงการรักษามากขึน้ กล่าวคือรัฐต้องการให้ประชาชนเข้าถึงยามากขึน้โดยใช้เงินเท่าเดิมหรือ
มากขึน้อีกเลก็น้อย และเน้นยํา้วา่รัฐบาลไมไ่ด้ต้องการประหยดัเงิน การบงัคบัใช้สิทธิตามสิทธิบตัร
ต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและการสนับสนุนท่ีเข้มแข็งจากสังคม และโชคดีมากท่ีการ
ดําเนินการในครัง้นีไ้ด้รับความเห็นชอบจากผู้ นํารัฐบาล การสนบัสนนุจากสาธารณะท่ีเข้มแข็งก็มา
จากทัง้ในและต่างประเทศ มีคณะทํางานท่ีมุ่งมัน่และมีความสามารถ อนัประกอบไปด้วยกลุ่ม
นกัวิชาการ ข้าราชการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์ในระบบสิทธิบตัร มีการทํางานร่วมกบัองค์กร
ภาคประชาสงัคมจากทัว่โลก ทัง้ยงัแสวงหาการสนบัสนนุจากนกัการเมืองในประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
เช่นสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกสภายุโรป ขอแรงสนับสนุนจากองค์กร
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ระหว่างประเทศ ไปจนถึงผู้ ได้รับรางวลัโนเบล นอกจากนัน้นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ยงัได้สรุป
อีกว่า “การคกุคามทางกฎหมาย การล็อบบีท้างการเมือง กลวิธีสร้างความแตกแยกเพ่ือให้ง่ายต่อ
การเข้าปกครอง และแรงกดดันทางการทูต อาจทําได้เพียงหน่วงเหน่ียวการตัดสินใจให้ล่าช้า
เท่านัน้ แต่จะไม่สามารถหยุดยัง้ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงยา (มงคล ณ สงขลา, 
2552: 55-57)  
 

5.2.5  การประสานพลังจากทุกภาคส่วน 
 หากพิจารณาผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาแนวคิดเร่ืองการบังคับใช้สิทธิเหนือ
สิทธิบตัร จนถึงวนัท่ีมีการประกาศใช้ จะพบว่ามีบคุคลท่ีเก่ียวข้องจาก 3 ภาคสว่น คือ ภาคประชา
สงัคม นักวิชาการจากมหาวิทยาลยั และผู้ มีอํานาจจากภาครัฐ โดยแต่ละส่วนจะทําหน้าท่ีของ
ตนเอง กลา่วคือ ภาคประชาสงัคมขบัเคลื่อนรณรงค์โดยอาศยัฐานความรู้ท่ีเกิดจากการศกึษาวิจยั
ของนักวิชาการด้านเภสชัศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และความรู้ด้านกฎหมายจาก
นักวิชาการด้านกฎหมาย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (2554) ได้สรุปถึงการทํางานของภาคประชา
สงัคมท่ีผ่านมาว่า “เป็นการรณรงค์ท่ีอยู่บนฐานของความรู้ ตัง้แต่เร่ิมมีการเคลื่อนไหวประเด็น
ปัญหายาราคาแพงและการเข้าถึงการรักษา ทางองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีได้ทํางานร่วมกบันกัวิชาการตลอดมา” ขณะท่ีสว่นของภาครัฐ เภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศรี 
ได้สรุปว่า “บุคคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายการเมือง คือกลไก
สําคญัในการผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้สิทธิ” ซึง่การขบัเคลื่อนของทัง้ 3 ภาคส่วนดงักล่าวตรงกบั
ข้อเสนอของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2549: 97) ท่ีได้เสนอยทุธศาสตร์สามเหล่ียม
เขยือ้นภูเขาเพ่ือท่ีจะขบัเคล่ือนประเด็นทางสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ยากไว้ว่า “สามเหล่ียม
เขยือ้นภเูขา มมุหนึง่คือการสร้างความรู้ สองคือการเคล่ือนไหวทางสงัคม สามคืออํานาจรัฐ แคอ่นั
ใดอนัหนึ่งหรือสองอันทําไม่ได้ ถ้าเราไม่ใช้ความรู้ถึงมีอํานาจรัฐก็เปล่าประโยชน์ หรือสงัคมจะ
เคล่ือนโดยไม่มีความรู้มนัก็เคล่ือนไม่ค่อยได้มาก คือเคลื่อนแล้วเพีย้นไปทางอ่ืน” การขบัเคลื่อน
พร้อมกนัของทัง้ 3 ภาคสว่น จงึน่าจะเป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้ปัญหายาราคาแพง ได้รับการแก้ไขใน
รูปแบบของการบงัคบัใช้สทิธิโดยรัฐในท่ีสดุ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระหว่างประชาชน เช่น เครือข่าย

ผู้ ป่วย เครือข่ายของคนในชมุชน ท่ีมีข้อผกูพนั และมีความคาดหวงัร่วมกนั เป็นช่องทางสําคญัใน
การแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารท่ีมีความจําเป็นต่อการตดัสินใจของปัจเจกบคุคล การรวมกลุม่อาจ
เสริมสร้างได้ง่ายๆ เช่นการรวมกลุม่ในโรงเรียน หรือในชมุชนละแวกบ้าน เพ่ือทํากิจกรรมบางอย่าง 
ให้เกิดการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัเบือ้งต้น อนัจะเสริมสร้างวฒันธรรมการร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์
สว่นรวม เกิดเป็นต้นทนุทางสงัคม (social capital) ยงัผลให้ภาคประชาสงัคมมีความเข้มแข็ง เพ่ือ
เป็นอีกกลไกหนึง่ท่ีจะเข้ามาร่วมมือกบัรัฐและภาคสว่นอ่ืน โดยมีจดุหมายท่ีผลประโยชน์สาธารณะ 
  ความเข้มแข็งของภาคประชาชนจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือภาครัฐปรับทศันคติในการ
บริหารประเทศ โดยยอมรับความหลากหลายของวิถีชีวิต มองภาคประชาสงัคมเป็นหุ้นส่วน ไม่ใช่
ฝ่ายต่อต้าน สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานแก่องค์กรภาคประชาชน เพ่ือให้องค์กร
เหลา่นัน้ดํารงอยูไ่ด้  

2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 163 ระบุว่า 
“ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้
รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ” แต่ปัญหามีอยู่ว่า เม่ือประชาชนรวบรวมรายช่ือเสนอร่าง
พระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภาแล้ว มักจะถูกเพิกเฉย ไม่มีการบรรจุร่างพระราชบัญญัติ
ดงักลา่วเข้าสูว่าระการพิจารณา ในกรณีนีจ้ึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องระบวุิธีปฏิบตัิ และกรอบเวลา
ในการดําเนินการ เพ่ือให้ร่างพระราชบญัญัติจากภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
อยา่งเป็นกระบวนการ 

3)  รัฐควรสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือสร้างขมุนโยบายท่ีเป็นอิสระ (think tank) ท่ี
ปลอดจากอํานาจทนุ กลา่วคือมีงบประมาณจากภาครัฐเพียงพอท่ีจะผลิตนโยบายท่ีเป็นประโยชน์
แก่สาธารณะ ไม่มีพนัธะกบัภาคธุรกิจเอกชน มีอิสระในการดําเนินงาน ปลอดจากการแทรกแซง
โดยภาครัฐ ผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานมีความมั่นคงในอาชีพ กล่าวคือจะไม่ถูกปลดออกจาก
ตําแหน่งหากมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้องกับภาคราชการ หรือภาคการเมือง การจะเข้าสู่ตําแหน่ง 
หรือออกจากตําแหน่งจึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระเช่นกนั เพ่ือ
เสริมสร้างให้องค์กรดงักล่าวเป็นองค์กรท่ีสามารถผลิตองค์ความรู้ระดบัสงูเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และเป็นข้อมลูสําหรับการตดัสินใจของปัจเจกบคุคลและรัฐบาล
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ในประเด็นสําคญัท่ีเป็นข้อถกเถียงในสงัคม โดยองค์กรท่ีมีความสามารถในการพฒันาไปสู่ความ
เป็นสถาบนัวิจยัเชิงนโยบายเฉพาะด้าน คือ มหาวิทยาลยั ดงันัน้จึงควรมีกลไกส่งเสริมให้อาจารย์
มหาวิทยาลยัผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายมากขึน้ เช่น ให้เงินทุนสนับสนุน และจัดให้งานวิจัยเชิง
นโยบายเป็นหนึ่งในผลงานวิชาการท่ีสามารถนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ รวมถึงจดัให้มีพืน้ท่ี
นําเสนอผลงานอยา่งพอเพียง กลา่วคือมีวารสารท่ีรับตีพิมพ์ผลงาน และมีเวทีเสวนาเพ่ือให้นกัวิจยั
ได้เผยแพร่แนวคดิ 

4)  จากการศึกษาพบว่าพลงัจากภาควิชาการมีส่วนอย่างมากในการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ ดงันัน้จึงควรส่งเสริมให้มีการจดัเวทีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 
ผู้ปฏิบตัิงานเอ็นจีโอ และนักวิชาการ ได้มีโอกาสพบปะกันเพ่ืออภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในสงัคม นอกจากนัน้ควรมีตวัแทนจากภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหา สรุปเป็นยุทธศาสตร์
แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ืองเพ่ือเสนอตอ่รัฐบาลในลําดบัตอ่ไป 

5)  การบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาและเวชภณัฑ์ช่วยให้ผู้ ป่วยเข้าถึงยาและการ
รักษามากขึน้ แต่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา ดงันัน้เพ่ือเป็นการประกนัการเข้าถึงยา
ของผู้ ป่วยในอนาคต รัฐควรสนบัสนนุให้มีการพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑ์ยาภายในประเทศ เพ่ือลด
การนําเข้า และการบังคับใช้สิทธิท่ีเส่ียงต่อการตอบโต้ทางการค้าจากประเทศพัฒนาแล้ว 
นอกจากนัน้ควรมีการจดัตัง้หน่วยงานกลางในการควบคมุราคายา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมใน
สงัคม 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาบทบาทของภาคประชาสงัคมในการร่วมผลกัดนันโยบาย
สาธารณสขุ ท่ีเก่ียวพนักบันโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในลําดบัต่อไปควรมีการศกึษา
บทบาทของภาคประชาสังคมในการร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะด้านอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบ
ยุทธวิธี จุดแข็ง และจุดอ่อนในการเคลื่อนไหวของแต่ละขบวนการ สรุปเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนในอนาคต 
 อนึ่งในการศกึษาครัง้นี ้เน้นท่ีกระบวนการกําหนดมาตรการบงัคบัใช้สิทธิ(CL) เพ่ือให้เห็น
พฒันาการของนโยบายว่ามีท่ีมาอย่างไร การศกึษาครัง้ตอ่ไปจึงควรเป็นการศกึษากระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการประเมินผลนโยบาย มีการพัฒนา
นโยบายหรือไม่ หากมีการยุตินโยบายก็ควรศึกษาถึงสาเหต ุเพ่ือให้เห็นวงจรของนโยบายอย่าง
ครบถ้วน 
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ชุดคาํถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
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คาํถามชุดที่ 1 สาํหรับผู้ให้ข้อมูลจากภาครัฐ 
1) ท่านและหน่วยงานของท่านมีความเห็นในเร่ืองการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร

อยา่งไร 
2) อะไรคือประเดน็ปัญหาสาธารณะท่ีนําไปสูก่ารประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมี

สทิธิบตัร 
3) ใครเป็นผู้ระบปัุญหา 
4) ปัญหาดงักลา่วได้รับความสนใจจากรัฐและเข้าสูว่าระการพิจารณาของรัฐได้อยา่งไร 
5) มีแนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณะข้างต้นอยา่งไรบ้าง มีการพฒันาทางเลือก และ

จดัทําข้อเสนอนโยบายอยา่งไร 
6) ปัจจยัท่ีนําไปสูก่ารประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรมีอะไรบ้าง  
7) ท่านและหน่วยงานของท่านมีบทบาทในการกําหนดนโยบายนีอ้ยา่งไร 
8) ภาคประชาสงัคมมีสว่นในการผลกัดนันโยบายนีม้ากน้อยเพียงใด 

 
คาํถามชุดที่ 2 สาํหรับผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาสังคม 

1) ท่านและหน่วยงานของท่านมีความเห็นในเร่ืองการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัร
อยา่งไร 

2) อะไรคือประเดน็ปัญหาสาธารณะท่ีนําไปสูก่ารประกาศใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมี
สทิธิบตัร 

3) ท่านและหน่วยงานของท่านมีสว่นในการผลกัดนันโยบายนีอ้ยา่งไร ทัง้ในขัน้ตอนการ
ระบปัุญหา การทําให้เป็นวาระนโยบาย การจดัทําข้อเสนอนโยบาย และการ
ประกาศใช้นโยบาย 

4) ภาคประชาสงัคมมีการจดัองค์การและการเช่ือมโยงเครือขา่ย และการระดมทรัพยากร
อยา่งไร มีวิธีการส่ือสารภายใน และส่ือสารกบัสาธารณะอยา่งไร 

5) ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จ และ/หรือข้อจํากดัในกระบวนการผลกัดนั
มาตรการใช้สทิธิโดยรัฐตอ่ยาท่ีมีสทิธิบตัรของภาคประชาสงัคมมีอะไรบ้าง 

6) โดยสรุปแล้วภาคประชาสงัคมมีสว่นในการผลกัดนันโยบายดงักลา่วมากน้อยเพียงใด 
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับบังคับใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร 
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