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ช่วงที� ๑ 

ช่่วังอภิิปร์าย
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 ส้ริยัน ทองห้นูเอียด:  เม่�อผ่ลปร์ะโยช่น์น้อยกว่ัาเม่�อผ่ลกร์ะที่บมากกว่ัาผ่ลปร์ะโยช่น์ 

สภิาปร์ะช่าช่นจึงตุ้องเปิดเวัท่ี่อภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจนโยบายข่องพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ ญััตุติุการ์ผ่ลัก

ดันให้้ปร์ะเที่ศไที่ยไปเจร์จา เข้่าร่์วัมควัามตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาคพ่�นแปซิิฟิิก (CPTPP) 

ผ่่านร์ะบบถ่ื่ายที่อดสดออนไลน์ ข่ณะน่�ท่ี่�ปร์ะชุ่มพร้์อมแล้วั ข่อเชิ่ญั ท่ี่านปร์ะธ์าน ดร์.เพิ�มศักดิ� 

มกร์าภิิร์มย์ ท่ี่านร์องปร์ะธ์านคนท่ี่�ห้นึ�ง อาจาร์ย์สุน่ ไช่ยร์ส และท่ี่านร์องปร์ะธ์านคนท่ี่�สอง 

คุณเอกชั่ย อิสร์ะที่ะ ที่ำาห้น้าท่ี่�เปิดสภิาปร์ะช่าช่น ในญััตุติุการ์ผ่ลักดันให้้ปร์ะเที่ศไที่ยไปเจร์จา

เข้่าร่์วัมควัามตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาคพ่�นแปซิิฟิิก (CPTPP) เร่์ยนเชิ่ญัครั์บ

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: สวััสด่ครั์บ คุณสุริ์ยัน ที่องห้นูเอ่ยด เลข่าธิ์การ์สภิาปร์ะช่าช่น 

และข่อสวััสด่สมาชิ่กปร์ะช่าช่นทุี่กท่ี่าน ทัี่�งท่ี่�อยูใ่นท่ี่�ปร์ะชุ่มสาธ์าร์ณะที่างไกลออนไลน์ ใน

ข่ณะน่� และท่ี่�เฝ้้าช่มติุดตุามอยู่ที่างบ้าน ร์วัมทัี่�งปร์ะช่าช่นผู้่ท่ี่�สนใจทัี่�วัไปด้วัย วัันน่�เป็นวัันท่ี่�

ปร์ะช่าช่นมานัดห้มายพูดคุยในปร์ะเด็นสำาคัญัข่องบ้านเม่องท่ี่�ม่ส่วันกร์ะที่บกับปร์ะช่าช่นใน

วังกว้ัาง และกร์ะที่บในร์ะยะยาวัค่อ ปร์ะเด็นการ์เจร์จาเพ่�อเข้่าร่์วัมตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจ

ภิาคพ่�นแปซิิฟิิก (CPTPP) ซึิ�งปร์ะเที่ศไที่ยเร์าที่ำาควัามตุกลงในที่วิัภิาค่มามากแล้วั ม่บที่เร่์ยน

อะไร์มากมายพอสมควัร์ แตุ่ว่ัาท่ี่าท่ี่ข่องรั์ฐบาลไที่ยเข้่าร่์วัมเจร์จาตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาค

พ่�นแปซิิฟิิก ภิาคปร์ะช่าช่นเห็้นว่ัา รั์ฐบาลยังม่ท่ี่าท่ี่ท่ี่�ยังไม่คำานึงถึื่งผ่ลปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะช่าช่น

ส่วันให้ญ่ัข่องทัี่�งปร์ะเที่ศ และไม่ได้คำานึงถึื่งข้่อเสนอแนะ และปร์ะเด็นตุ่าง ๆ ท่ี่�สำาคัญั โดย

เฉพาะสงวันการ์วัางท่ี่าท่ี่ การ์เตุร่์ยมพร้์อมการ์เข้่าร่์วัมข้่อตุกลงตุ่าง ๆ  ท่ี่� คณะกร์ร์มาธิ์การ์ข่อง

สภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ได้รั์บข้่อเสนอเอาไว้ั เพร์าะฉะนั�นเป็นเห้ตุุจำาเป็นจะตุ้องเปิดอภิิปร์ายไม่ไว้ั

วัางใจข่องปร์ะช่าช่นในวัันน่� ผ่มเพิ�มศักดิ� มกร์าภิิร์มย์ ร่์วัมกับท่ี่านสุน่ ไช่ยร์ส และคุณเอกชั่ย 

อิสร์ะที่ะ จะที่ำางานเป็นท่ี่มเพ่�ออำานวัยควัามสะดวักให้้สมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่นได้พูด อภิิปร์าย 

 ข่อยำ�าอ่กครั์�ง ข่อให้้ให้้สมาชิ่กอภิิปร์ายเพ่�อควัามแสดงไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล ในปร์ะเด็น

การ์เจร์จาเข้่าร่์วัมควัามตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาคพ่�นแปซิิฟิิก ด้วัยถ้ื่อยคำาท่ี่�สุภิาพ และตุร์ง

เวัลาท่ี่�ได้กำาห้นดไว้ั ข่อเปิดปร์ะชุ่มสภิาปร์ะช่าช่น ณ บัดน่�
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 อันดับตุ่อไป เป็นการ์อ่านคำาแถื่ลง 5 เห้ตุุผ่ลสำาคัญัท่ี่�ไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐมนตุร่์กร์ะที่ร์วังการ์

ตุ่างปร์ะเที่ศ และรั์ฐบาล ตุ่อการ์เจร์จาผ่ลักดันเข้่าร่์วัมเป็นหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาคพ่�นแปซิิฟิิก 

(CPTPP) โดยคุณกร์ร์ณิการ์์ กิตุติุเวัช่กุล ข่อเร่์ยนเชิ่ญั 

 กรรณิิการ์ กิตติเวชก้ล: ข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน 5 เห้ตุุผ่ลสำาคัญัท่ี่�ไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐมนตุร่์

กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศ นายดอน ปร์มัตุถ์ื่วิันัย และพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า ท่ี่�ผ่ลักดัน

ปร์ะเที่ศไที่ยเข้่าร่์วัม CPTPP ตุามท่ี่�พลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า ได้สั�งการ์ในท่ี่�ปร์ะชุ่มคณะ

รั์ฐมนตุร่์เม่�อวัันท่ี่� 12 ตุุลาคม ให้้ปร์ะเที่ศไที่ยเข้่าร่์วัมควัามตุกลงหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภิาคพ่�น

แปซิิฟิิก (CPTPP) โดยอ้างว่ัา เร์าตุกข่บวันไม่ได้ และตุ้องเจร์จาโดยม่ข้่อสงวัน ห้ลังจากท่ี่�คณะ

กร์ร์มการ์ร่์วัมเอกช่น 3 สถื่าบัน เร่์ยกร้์องให้้รั์ฐบาลเข้่าร่์วัมเป็นสมาชิ่กเพ่�อสร้์างโอกาสในการ์

ส่งออก และการ์ลงทุี่นข่องไที่ยให้้มากขึ่�น ห้ลังจากท่ี่�ปร์ะเที่ศจ่นได้แสดงเจตุจำานงค์เข้่าร่์วัม

อย่างเป็นที่างการ์ โดยคณะกร์ร์มการ์นโยบายเศร์ษฐกิจร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ (กนศ.) ท่ี่�ม่นายดอน 

ปร์มัตุถ์ื่วิันัย เป็นปร์ะธ์านจะนำาเสนอเข้่าคณะรั์ฐมนตุร่์ให้้อนุมัติุย่�นห้นังส่อแสดงเจตุจำานงค์เข้่า

ร่์วัม ในเร็์วัวัันน่�

 น่�ค่อ เห้ตุุผ่ล 5 ข้่อ ท่ี่�พวักเร์าไม่เห็้นด้วัย และไม่ไว้ัวัางใจ นายดอน ปร์มัตุถ์ื่วิันัย ร์องนา

ยกฯและรั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศ และรั์ฐบาล พล.อ.ปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า ท่ี่�

จะไปเข้่าร่์วัม CPTPP 

 ประการที� 1 การ์เข้่าร่์วัม CPTPP อาจส่งผ่ลด่ที่างเศร์ษฐกิจบ้างตุ่อบางกลุ่มธุ์ร์กิจ แตุ่

ขั่ดแย้ง และส่งผ่ลกร์ะที่บอย่างกว้ัางข่วัางตุ่อการ์บร์ร์ลุเป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDGs 

อย่างน้อย 6 เป้าห้มายห้ลักท่ี่�รั์ฐบาลได้ไปช่่�แจงไว้ัท่ี่�ปร์ะชุ่มสห้ปร์ะช่าช่าติุ ไม่ว่ัาจะเป็นเป้า

ห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDG1 การ์ข่จัดควัามยากจน เป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDG2 ยุติุ

ควัามหิ้วัโห้ย เป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDG3 สร้์างห้ลักปร์ะกันว่ัาคนม่ช่่วิัตุท่ี่�ม่สุข่ภิาพด่ 

และส่งเสริ์มสวััสดิภิาพสำาห้รั์บคนในทุี่กวััย เป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDG10 ลดควัามไม่

เสมอภิาคภิายในปร์ะเที่ศ และร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ เป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDG12 สร้์าง

ห้ลักปร์ะกันให้้ม่รู์ปแบบการ์ผ่ลิตุอาห้าร์และการ์บริ์โภิคท่ี่�ยั�งย่น และเป้าห้มายการ์การ์พัฒนา

ท่ี่�ยั�งย่น SDG15 ปกป้อง ฟ้ิ�นฟูิ และสนับสนุนการ์ใช้่ร์ะบบนิเวัศบนบกอย่างยั�งย่น และห้ยุด

การ์สูญัเส่ยควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ น่�ค่อ 6 เป้าห้มายการ์พัฒนาท่ี่�ยั�งย่นห้ลักท่ี่�จะได้รั์บ

ผ่ลกร์ะที่บจาก CPTPP 

 ประการที� 2 นายดอน ปร์มัตุถ์ื่วิันัย ร์องนายกฯ ท่ี่�ได้รั์บมอบห้มายจากรั์ฐบาล ในการ์

พิจาร์ณาผ่ลการ์ศึกษาข่องคณะกร์ร์มาธิ์การ์วิัสามัญัพิจาร์ณาการ์เข้่าร่์วัมควัามตุกลง CPTPP 
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สภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ ไม่ได้ดำาเนินการ์ตุามควัามเห็้นข่องคณะกร์ร์มาธิ์การ์วิัสามัญั เก่�ยวักับจุดยน่ 

ท่ี่าท่ี่ และการ์เตุร่์ยมควัามพร้์อมในการ์เจร์จาแตุ่ปร์ะการ์ใด โดยเฉพาะในเร่์�องการ์ผู่กข่าด

พันธ์ุ์พ่ช่ การ์เข้่าถึื่งยา การ์คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค ผ่ลกร์ะที่บตุ่อผู้่ปร์ะกอบการ์ในปร์ะเที่ศ กร์ณ่การ์

จัดซ่ิ�อจัดจ้างภิาครั์ฐ และข้่อบที่การ์คุ้มคร์องนักลงทุี่น อาทิี่เช่่น ไม่ม่การ์ยน่ยันในห้ลักการ์ท่ี่�

ปร์ะเที่ศไที่ยจะตุ้องไม่รั์บข้่อเจร์จาท่ี่�จะที่ำาให้้ปร์ะเที่ศไที่ยเป็นภิาค่สมาชิ่กข่องอนุสัญัญัา 

UPOV1991 โดยกำาห้นดท่ี่าท่ี่เจร์จาเพ่ยงจัดให้้ม่กฎห้มายท่ี่�ใกล้เค่ยง โดยม่ข้่อบที่ท่ี่�เห้มาะสม

กับบริ์บที่วิัถ่ื่ช่่วิัตุและสังคมเกษตุร์กร์ร์มไที่ย ตุามท่ี่�คณะกร์ร์มาธิ์การ์วิัสามัญัฯเสนอ

 รั์ฐบาลพยายามกดดันห้น่วัยร์าช่การ์ท่ี่�เก่�ยวัข้่องให้้ละทิี่�งข้่อสงวันท่ี่�คณะกร์ร์มาธ์ิการ์

เสนอแนะไว้ัเก่�ยวักับสิที่ธิ์ในการ์กำากับดูแลข่องรั์ฐ (Right to regulate) สำาห้รั์บมาตุร์การ์ด้าน

สาธ์าร์ณสุข่ออกจากการ์ฟ้ิองข่องรั์ฐ ท่ี่�ภิาคเอกช่นสามาร์ถื่ฟ้ิองได้ ด้วัยกลไกร์ะงับข้่อพิพาที่

ร์ะห้ว่ัางรั์ฐ และเอกช่น ห้ร่์อ ISDS โดยเฉพาะกร์ณ่การ์ใช้่สิที่ธิ์บัตุร์เห้น่อสิที่ธิ์บัตุร์ยาเพ่�อ

สาธ์าร์ณปร์ะโยช่น์ (CL for public use) ทัี่�งน่� รั์ฐบาลโดยนายดอน ยังกดดันให้้ห้น่วัยงานตุ่าง 

ๆ ปรั์บลดปร์ะเด็น “ส่แดง” ห้มายถึื่งกร์ณ่ผ่ลกร์ะที่บรุ์นแร์งให้้เปล่�ยนเป็น “ส่เห้ล่อง” (กร์ณ่ท่ี่�

ถ้ื่าม่เวัลาปรั์บตัุวั ม่งบปร์ะมาณจะไม่เป็นปัญัห้า) เพ่�อลดปร์ะเด็นอ่อนไห้วัให้้น้อยลง โดยไม่

คำานึงถึื่งผ่ลกร์ะที่บท่ี่�จะเกิดขึ่�น 

 นอกเห้น่อจาก ผ่ลกร์ะที่บจากการ์เข้่าร่์วัมควัามตุกลง UPOV1991 กลไกร์ะงับข้่อ
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พิพาที่ร์ะห้ว่ัางรั์ฐ และเอกช่น ยังม่ปร์ะเด็น เช่่น ฉลาก การ์ควับคุมแอลกอฮอล์ Digital Tax 

การ์ยกเลิก Special Agricultural Safeguard ผ่ลกร์ะที่บท่ี่�จะเกิดแก่องค์การ์เภิสัช่กร์ร์มใน

ฐานะรั์ฐวิัสาห้กิจ โคร์งสร้์างภิาษ่อากร์วััตุถุื่ดิบกับสินค้าสำาเร็์จรู์ปท่ี่�จะเกิดกับผู้่ปร์ะกอบการ์

ข่องไที่ย  

 ห้ากนายกรั์ฐมนตุร่์ตัุดสินใจเข้่าร่์วัม CPTPP สภิาเภิสัช่กร์ร์ม ปร์ะเมินว่ัา ปร์ะเที่ศไที่ย

ตุ้องจ่ายค่ายาท่ี่�จำาเป็นแพงขึ่�น อย่างน้อยเพิ�มขึ่�น 14,000 ล้านบาที่ตุ่อปี และม่ผ่ลกร์ะที่บตุ่อ

อุตุสาห้กร์ร์มยา ไม่น้อยกว่ัา 420,000 ล้านบาที่ ในร์ะยะเวัลา 30 ปี ร์วัมทัี่�งมูลค่าข่อง

อุตุสาห้กร์ร์มผ่ลิตุยาในปร์ะเที่ศลดลงถึื่ง 1 แสนล้านบาที่ ซึิ�งค่าใช้่จ่ายด้านยาท่ี่�เพิ�มขึ่�น ส่งผ่ลก

ร์ะที่บโดยตุร์งตุ่องบปร์ะมาณข่องรั์ฐบาลในการ์จัดบริ์การ์สาธ์าร์ณสุข่ 

โดยเฉพาะค่าใช้่จ่ายด้านยาในร์ะบบห้ลักปร์ะกันสุข่ภิาพแห่้งช่าติุ

 ประการที� 3 ถึื่งแม้ พล.อ.ปร์ะยุที่ธ์์จะกล่าวัว่ัา เข้่าร่์วัม CPTPP แบบม่ข้่อสงวัน แตุ่

เป็นการ์พูดปากเปล่า ไม่ม่สัญัญัาปร์ะช่าคม ว่ัาอะไร์ค่อข้่อสงวันท่ี่�ผู้่เจร์จาฝ่้ายไที่ยตุ้องถ่ื่อเป็น

บร์ร์ทัี่ดฐานในการ์เจร์จา เพร์าะข้่อเสนอแนะข่องคณะกร์ร์มาธิ์การ์วิัสามัญั ร์ะบุว่ัาไที่ยยังไม่

สมควัร์ท่ี่�จะเข้่าร่์วัมในควัามตุกลง CPTPP เน่�องจากไที่ยยังไม่ม่ควัามพร้์อมในห้ลากห้ลายด้าน 

ห้ากจะม่การ์เจร์จา ควัร์ม่กร์อบการ์เจร์จาท่ี่�เกิดจากกร์ะบวันการ์รั์บฟัิงควัามคิดเห็้นข่อง

ปร์ะช่าช่น โดยเฉพาะปร์ะเด็นอ่อนไห้วั ห้ากเจร์จาไม่ได้ตุามท่ี่�ร์ะบุไว้ั ก็ไม่ควัร์เข้่าร่์วัมเป็นภิาค่

ควัามตุกลง แตุ่พบว่ัา จนถึื่งข่ณะน่�ห้น่วัยงานรั์ฐ ยังไม่ม่แม้แตุ่ร่์างกร์อบเจร์จาท่ี่�ว่ัา แล้วัจะ

ภิาพ : กรุ์งเที่พธุ์ร์กิจ
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เร่์ยกว่ัาพร้์อมได้อย่างไร์

 ทัี่�งน่� รั์ฐธ์ร์ร์มนูญั พ.ศ.2560 ได้ตัุดกลไกการ์ม่ส่วันร่์วัมการ์ตุร์วัจสอบ ก่อนห้น้าการ์

เจร์จาห้นังส่อสัญัญัาร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศทัี่�งห้มด ไม่จำาเป็นตุ้องได้รั์บอนุมัติุกร์อบเจร์จาจาก

รั์ฐสภิาก่อนไปเจร์จา ตุ่างจากรั์ฐธ์ร์ร์มนูญั ปี 2550 ท่ี่�ม่กลไก และขั่�นตุอนชั่ดเจน ตุามมาตุร์า 

190  ดังนั�น การ์ท่ี่�รั์ฐบาลอ้างว่ัาจะที่ำาให้้การ์เจร์จาได้ปร์ะโยช่น์นั�น ไม่ม่อะไร์เป็นห้ลักปร์ะกัน

ได้ เพร์าะรั์ฐบาลไม่ได้ให้้ควัามมั�นใจ คำามั�นสัญัญัาตุ่อรั์ฐสภิาด้วัยกร์อบเจร์จาถึื่งปร์ะเด็นท่ี่�ตุ้อง

เจร์จาให้้ได้ และปร์ะเด็นท่ี่�ตุ้องปกป้อง จึงไม่ม่อะไร์เป็นห้ลักปร์ะกัน ห้ร่์อการ์แสดงควัามรั์บ

ผิ่ดรั์บช่อบ ห้ร่์อ accountability ดังท่ี่�เคยม่ในรั์ฐธ์ร์ร์มนูญัฉบับก่อนห้น้า

 ประการที� 4 ตัุ�งแตุ่วัันท่ี่� 4 มิถุื่นายน ท่ี่�ผ่่านมา สภิาองค์กร์ข่องผู้่บริ์โภิค ท่ี่�จัดตัุ�งตุาม

กฎห้มายตุามมาตุร์า 46 ตุามรั์ฐธ์ร์ร์มนูญั ปี 2560 ได้ที่ำาข้่อเสนอแนะ ให้้รั์ฐบาลช่ะลอการ์ส่ง

ห้นังส่อแสดงเจตุจำานงค์เข้่าร่์วัม CPTPP ไว้ัก่อน เน่�องจากยังม่ควัามเห็้นตุ่างในเร่์�องผ่ลได้ที่าง

เศร์ษฐกิจ และผ่ลกร์ะที่บที่างลบในด้านตุ่าง ๆ

 ปร์ะเด็นน่� สำานักเลข่าธิ์การ์นายกรั์ฐมนตุร่์ได้ที่ำาห้นังส่อถึื่งสภิาองค์กร์ข่องผู้่บริ์โภิค 

เม่�อวัันท่ี่� 20 กร์กฎาคม พ.ศ.2564 ว่ัา นายกรั์ฐมนตุร่์พิจาร์ณาแล้วั ม่บัญัช่ารั์บที่ร์าบข้่อห่้วังใย

ดังกล่าวั และบัญัช่าให้้กร์ะที่ร์วังพาณิช่ย์ในฐานะฝ่้ายเลข่านุการ์ คณะกร์ร์มการ์นโยบาย

เศร์ษฐกิจร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศพิจาร์ณาปร์ะสานกับสภิาองค์กร์ข่องผู้่บริ์โภิค ซึิ�งจนถึื่งข่ณะน่� 

‘บัญัช่าข่องนายกรั์ฐมนตุร่์’ ยังไม่ม่ห้น่วัยร์าช่การ์ใดนำาไปปฏิิบัติุ ข่ณะท่ี่�ภิาคเอกช่น 3 สถื่าบัน 

สภิาห้อการ์ค้าไที่ย สภิาอุตุสาห้กร์ร์ม สมาคมธ์นาคาร์ไที่ย เสนอควัามเห็้นตุ่อนายกรั์ฐมนตุร่์

เพ่ยงข้่ามวััน ก็ม่การ์เร่์งรั์ดนำาไปปฏิิบัติุ

 ประการที� 5 แม้ม่ข้่ออ้างว่ัา ปร์ะเที่ศจ่นแสดงควัามสนใจในการ์เข้่าร่์วัม CPTPP อย่าง

เป็นที่างการ์แล้วั แตุ่ยังห่้างไกลกว่ัาควัามเป็นจริ์ง เน่�องจากเห้ตุุผ่ลที่างภูิมิรั์ฐศาสตุร์์ ไม่ว่ัาจะ

เป็นการ์ข่อเข้่าร่์วัมข่องไตุ้ห้วััน และท่ี่าท่ี่ข่องญ่ั�ปุ่น แคนาดา และออสเตุร์เล่ย ซึิ�งเป็นพันธ์มิตุร์

ที่างการ์ค้า และควัามมั�นคงข่องสห้รั์ฐท่ี่�แสดงออกว่ัาไม่ตุ้องการ์ให้้จ่นเข้่ามาเป็นส่วันห้นึ�งข่อง

ควัามตุกลงน่� นอกจากน่�  กนศ. ห้ร่์อคณะกร์ร์มการ์นโยบายเศร์ษฐกิจร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ ยังไม่ม่

งานศึกษาที่บที่วันว่ัา การ์เข้่าร่์วัม CPTPP ข่องจ่น จะเป็นผ่ลปร์ะโยช่น์กับไที่ยจริ์งห้ร่์อไม่ ห้ร่์อ

จะเกิดการ์กินร์วับห่้วังโซ่ิอุปาที่าน

 ทัี่�งน่� ท่ี่ามกลางบริ์บที่ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปห้ลังการ์ร์ะบาดข่องโควิัด-19 ปร์ะเที่ศท่ี่�จะ

สามาร์ถื่รั์บม่อกับการ์เปล่�ยนแปลงในอนาคตุ ค่อปร์ะเที่ศท่ี่�ตุ้องให้้ควัามสำาคัญักับฐานที่รั์พยากร์ 

ช่่วัภิาพ ควัามมั�นคงด้านอาห้าร์ ยา และร์ะบบสุข่ภิาพ และการ์สร้์างควัามเป็นธ์ร์ร์มที่าง

เศร์ษฐกิจ ซึิ�งรั์ฐบาลภิายใตุ้การ์นำาข่องพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่าไม่ได้แสดงออกให้้เห็้นสิ�งน่� 
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ร์วัมทัี่�งควัามพยายามในการ์นำาปร์ะเที่ศเข้่าร่์วัม CPTPP โดยปร์าศจากการ์เตุร่์ยมควัามพร้์อม 

ซึิ�งจะข่ยายควัามเห้ล่�อมลำ�าที่างเศร์ษฐกิจและสังคมให้้ถ่ื่างกว้ัางมากยิ�งขึ่�นตุ่อไป น่�ค่อเห้ตุุผ่ล 5 

ปร์ะการ์ท่ี่�พวักเร์าข่อคัดค้าน และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลท่ี่�จะไปย่�นห้นังส่อเจตุจำานงค์เข้่าร่์วัม 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมากครั์บคุณกร์ร์ณิการ์์ อภิิปร์ายอย่างชั่ดเจนถึื่งข่อง

กร์ะบวันการ์ร์วับรั์ดตัุดตุอนข่องรั์ฐบาลท่ี่�ส่งผ่ลให้้ปร์ะเด็นอ่อนไห้วัในห้ลายปร์ะเด็นไม่ได้รั์บ

การ์พิจาร์ณาอย่างร์อบคอบ ส่วันข้่อมูลเจาะลึกในแตุ่ละปร์ะเด็นจะม่ ผู้่อภิิปร์ายอ่ก 10 ท่ี่าน 

ข่ยายควัามตุ่อมาด้วัยคุณวิัฑููร์ย์ เล่�ยนจำารู์ญั ผู้่อำานวัยการ์มูลนิธิ์ช่่วัวิัถ่ื่ ในปร์ะเด็นผ่ลกร์ะที่บ

ด้านสิที่ธิ์พันธ์ุ์พ่ช่ จุลช่่พ และเกษตุร์ ข่อเร่์ยนเชิ่ญัคุณวิัฑููร์ย์ครั์บ

 วิฑููรย์ เลี�ยนจำารูญ: สวััสด่ครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน และสมาชิ่กทุี่กท่ี่าน ปร์ะเด็นเร่์�องผ่ลกร์ะ

ที่บตุ่อด้านเกษตุร์ อาห้าร์ และที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพนั�นเป็นเร่์�องให้ญ่ั ห้นึ�งในเร่์�องให้ญ่ัข่องการ์

ปร์ะชุ่มข่องการ์ปร์ะชุ่มสภิาวิัสามัญัข่องสภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ท่ี่�ตัุ�งกันขึ่�นมาเพ่�อศึกษาเร่์�องน่� และ

ชั่ดเจนว่ัากร์ร์มาธิ์การ์ข่องสภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ซึิ�งท่ี่�จริ์งแล้วัม่ตุัวัแที่นข่องภิาคฝ่้ายรั์ฐบาลได้เข้่า

ร่์วัมด้วัยในสัดส่วันท่ี่�มากกว่ัาพร์ร์คการ์เม่องอ่�นด้วัยซิำ�า กร์ร์มาธิ์การ์วิัสามัญัข่องสภิาได้ข้่อสรุ์ป

อย่างน่�นะครั์บ ผ่มข่ออ่านให้้ทุี่กท่ี่านได้ฟัิงอ่กครั์�ง

 “คณะกรรมการพิิจารณาแล้้วเห็็นว่า เกษตรกรรายย่อย แล้ะวิสาห็กิจขนาดกล้าง แล้ะ
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ขนาดย่อมด้านการเกษตรของไทยได้รับผล้กระทบอย่างมาก แล้ะกว้างขวาง ถ้้าประเทศไทย

เป็นสมาชิิกความตกล้งของ CPTPP ทั�งจากการเปิดตล้าดเสรีสินค้าเกษตร แล้ะการรอนสิทธิิ

ในการใช้ิพืิชิพัินธ์ิ�การค้าห็ลั้งจากการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิิกอน์สัญญา UPOP” 

 อันน่�ค่อข้่อสรุ์ปข่องกร์ร์มาธิ์การ์ข่องสภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ ผ่มข่อเพิ�มเติุมร์ายละเอ่ยดท่ี่�

เก่�ยวัข้่องให้้ท่ี่านเห็้นว่ัาปร์ะเที่ศไที่ยม่ควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพมากท่ี่�สุดแห่้งห้นึ�งข่องโลก 

และวััฒนธ์ร์ร์มการ์เก็บพันธ์ุ์พ่ช่ไปปลูกตุ่อ การ์แลกเปล่�ยนพันธ์ุ์พ่ช่ร์ะห้ว่ัางเกษตุร์กร์เป็นสิ�งสำาคัญั 

ท่ี่�ที่ำาให้้ปร์ะเที่ศน่�ม่ควัามมั�นคงด้านอาห้าร์ และกลายเป็นปร์ะเที่ศเกษตุร์กร์ร์มท่ี่�ควัามสำาคัญั 

และเป็นส่วันห้นึ�งข่องเศร์ษฐกิจท้ี่องถิื่�น 

 ไม่ใช่่แค่เร่์�องอาห้าร์เท่ี่านั�น แตุ่ปร์ะเที่ศไที่ยยังเป็นศูนย์กลางข่องควัามห้ลากห้ลาย

ที่างช่่วัภิาพข่องอาห้าร์ และสมุนไพร์ข่องโลกด้วัย เร์าคงเห็้นข่่าวัตุ่างปร์ะเที่ศเข้่ามาวิัจัย

แล้วัไปจดสิที่ธิ์บัตุร์ น่�เป็นส่วันห้นึ�งเร่์�องควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพข่องปร์ะเที่ศไที่ย 

 ถ้ื่าท่ี่านม่โอกาสได้เห็้นภิาพสไลด์ข่องแผ่นท่ี่�ปร์ะเที่ศไที่ยท่ี่�ที่ำาโดยอังกฤษ ปร์ะเที่ศไที่ย

ได้ถูื่กร์ะบายส่โดยร์อบ และม่ควัามห้ลากห้ลายน่�สูงมาก และตัุวัเลข่การ์ศึกษาข่อง WHO เอง 

ก็ลำาดับ ปร์ะเที่ศไที่ยอยูใ่นปร์ะเที่ศท่ี่�ม่ควัามเข้่มแข็่งเร่์�องข่องสมุนไพร์ตุ่าง ๆ แตุ่ผ่มอยากจะ

เร่์ยนว่ัาจุดแข็่งเห้ล่านั�นข่องปร์ะเที่ศน่�จะถูื่กที่ำาลายอย่างร้์ายแร์ง ห้ากปร์ะเที่ศไที่ยเข้่าร่์วัม

สมาชิ่กข้่อตุกลงใน CPTPP

 เร์่�องสำาคัญัเร์่�องแร์กที่่�เร์าจะตุ้องเจอ ค่อข่้อตุกลงน่�จะข่ยายอำานาจการ์ผู่กข่าดข่อง

ปร์ะเที่ศ ห้ร่์อบริ์ษัที่อุตุสาห้กร์ร์มเมล็ดพันธ์ุ์ ห้ร่์อปร์ะเที่ศอุตุสาห้กร์ร์มในห้ลายเร่์�อง เร่์�องแร์ก

สุดก็ค่อ จะม่การ์ข่ยายเวัลาผู่กข่าดปรั์บปรุ์งพันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่ได้ กฎห้มายไที่ยก็ให้้ควัามคุ้มคร์อง

พ่ช่พันธ์ุ์อยู่แล้วัภิายใตุ้ WTO แตุ่ว่ัา UPOP จะข่ยายร์ะยะเวัลาการ์ผู่กข่าดจากเดิมข่องไที่ย 12 

ปี จะกลายมาเป็น 20 ปี สำาห้รั์บพ่ช่ทัี่�วัไป เห็้นภิาพชั่ดห้ร่์อไม่ว่ัาแตุกตุ่างถึื่ง 8 ปี สิ�งท่ี่�ให้้การ์

คุ้มคร์องนั�นจะไม่ใช่่เฉพาะพ่ช่พันธ์ุ์ให้ม่เท่ี่านั�น จะคุ้มคร์องไปยังอนุพันธ์์ข่องสายพันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่

ด้วัย ซึิ�งโดยปกติุทัี่�วัไป การ์ปลูกพันธ์ุ์พ่ช่ข่องเกษตุร์กร์ เม่�อช่าวับ้านเก็บพันธ์ุ์พ่ช่ไปปลูกตุ่อก็ด่ 

ห้ร่์อแลกเปล่�ยนร์ะห้ว่ัางเพ่�อนบ้าน ห้ร่์อการ์ผ่สมข้่าม มันจะเกิดพันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่ขึ่�นมา 

 แตุ่ว่ัาในกร์ณ่น่�ถ้ื่าเร์าเข้่าร่์วัมการ์ตุกลงน่� บริ์ษัที่ตุ่าง ๆ สามาร์ถื่อ้างได้เลยว่ัา ถ้ื่าพันธ์ุ์

พ่ช่นั�นม่ลักษณะพันธ์ุ์พ่ช่ข่องบริ์ษัที่อยู่ จะถ่ื่อว่ัาพันธ์ุ์พ่ช่นั�นเป็นข่องบริ์ษัที่ เพร์าะฉะนั�น ที่รั์พย์

สมบัติุเกิดจากการ์เอาพันธ์ุ์พ่ช่นั�นไปใช่่ปร์ะโยช่น์ เช่่น เอาไปพัฒนาเป็นยาก็ด่ จะถูื่กอ้างว่ัายา

นั�น เป็นส่วันห้นึ�งข่องผ่ลผ่ลิตุ ห้ร่์อผ่ลิตุภัิณฑ์ูท่ี่�ได้จากพันธ์ุ์พ่ช่ข่องบริ์ษัที่ 

 เร่์�องน่�เป็นเร่์�องให้ญ่ั และก็ร้์ายแร์งอย่างมาก ในร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศได้กำาห้นดห้ลักเกณฑ์ู

เอาไว้ัไม่ใช่่เฉพาะแค่กฎ เร่์ยกว่ัา เป็นวิัถ่ื่ปฏิิบัติุข่องชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นเท่ี่านั�น ในการ์เก็บพันธ์ุ์พ่ช่ไป



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)

13

ปลูกตุ่อ ห้ร่์อการ์แลกเปล่�ยนพันธ์ุ์พ่ช่ร์ะห้ว่ัางกัน แตุ่ว่ัาในอนุสัญัญัาว่ัาด้วัยควัามห้ลากห้ลาย

ที่างช่่วัภิาพ และในสนธิ์สัญัญัาพันธ์ุ์กร์ร์มพ่ช่เพ่�อการ์เกษตุร์แห่้งสห้ปร์ะช่าช่าติุ ได้กำาห้นด

รั์บร์องสิที่ธิ์พวักน่�เอาไว้ั แตุ่ว่ัาการ์เข้่าร่์วัมในข้่อตุกลงน่� เท่ี่ากับจะที่ำาลายสิที่ธิ์ขั่�นพ่�นฐานเห้ล่า

นั�นข่องวััฒนธ์ร์ร์ม ข่องท้ี่องถิื่�นกติุการ์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศในเร่์�องน่�ด้วัย 

 เร่์�องท่ี่�สำาคัญัท่ี่�อยากให้้ท่ี่านเห็้นอ่กเร่์�อง เป็นเร่์�องให้ญ่ัพอ ๆ กันเลย อนุสัญัญัาฉบับน่� 

ถูื่กข่นานนามว่ัาเป็นอนุสัญัญัาโจร์สลัดช่่วัภิาพ เพร์าะเห้ตุุว่ัาภิายใตุ้กฎห้มายร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ 

ปร์ะเที่ศไที่ย อินเด่ย มาเลเซ่ิย บร์าซิิลและแม้กร์ะทัี่�งจ่น ภิายใตุ้อนุสัญัญัาว่ัาด้วัยควัามห้ลาก

ห้ลายท่ี่�เคาร์พสิที่ธิ์ข่องเกษตุร์กร์ที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ เร่์ยกร้์องห้ลักการ์สำาคัญัห้นึ�งค่อ สิที่ธิ์อัน

ใดเห้น่อปร์ะเที่ศ เห้น่อที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ และสิที่ธิ์ข่องชุ่มช่นท้ี่องถิื่�น และเกษตุร์กร์ เพร์าะ

ฉะนั�น ใคร์ก็ตุามท่ี่�เอาพันธ์ุ์พ่ช่เห้ล่าน่�ไปใช้่ปร์ะโยช่น์ ห้ร่์อพัฒนาเพ่�อใช้่ปร์ะโยช่น์ตุ่าง ๆ จะ

ตุ้องข่ออนุญัาตุในการ์เข้่าถึื่ง และแบ่งปันผ่ลปร์ะโยช่น์ เพร์าะฉะนั�นกฎห้มายไที่ยก็ม่ห้ลักการ์

น่�เช่่นกัน

 ตัุวัอย่างกร์ณ่กฎห้มายมาเลเซ่ิย มาเลเซ่ิยออกกฎห้มายว่ัาด้วัยการ์ New Plant Vari-

eties Act 2004 ปี 2004 และเข่่ยนห้ลักการ์ การ์เข้่าถึื่งการ์แบ่งปันผ่ลปร์ะโยช่น์ไว้ัในกฎห้มาย 

และก่อนท่ี่�กฎห้มายน่�จะม่ผ่ลบังคับใช้่ มาเลเซ่ิยได้ที่ำาจดห้มายไปห้า UPOP แตุ่ท้ี่ายสุด UPOP 

ก็ตุอบว่ัาที่ำาไม่ได้เพร์าะ ขั่ดข้่อตุกลง เร่์�องน่�เร์าก็เร่์ยกร้์องรั์ฐบาลมาโดยตุลอดว่ัา ปร์ะเที่ศตุ้อง

ไม่เข้่าร่์วัมข้่อตุกลงข่อง UPOP 1991 ซึิ�งเป็นเง่�อนไข่สำาคัญัข่องการ์เข้่าร่์วัมข่อง CPTPP

 ปัจจุบันปร์ะเที่ศให้ญ่ั ๆ เช่่น บร์าซิิล อินโดน่เซ่ิย ก็ปฏิิเสธ์การ์เข้่าร่์วัมข่อง UPOP 

1991 ปร์ะเที่ศอินเด่ยปฏิิเสธ์ไม่ว่ัาเวัอร์์ชั่�นใด ๆ ข่อง UPOP ด้วัยซิำ�าเพ่�อออกกฎห้มายว่ัาด้วัย

เฉพาะข่องตัุวัเองได้ เพร์าะฉะนั�นเร่์�องน่�เป็นเร่์�องท่ี่�ให้ญ่ัมาก ในขั่�นตุอนข่องการ์ศึกษาข่อง

กร์ร์มาธิ์การ์ยังเห็้นว่ัา การ์เข้่าร่์วัมข่อง CPTPP อาจจะที่ำาให้้หั้วัห้น้ารั์ฐบาล ห้ร่์อนายก

รั์ฐมนตุร่์ถูื่กปร์ะณามว่ัา เปิดปร์ะตูุให้้โจร์สลัดช่่วัภิาพ เพร์าะฉะนั�นปร์ะธ์านกร์ร์มาธิ์การ์ได้ข่อ

ควัามเห็้นสมาชิ่ก ที่ำาห้นังส่อไปถึื่ง UPOP ว่ัา UPOP เห็้นเร่์�องน่�อย่างไร์ ในกร์ณ่ข่องการ์เข่่ยน

กฎห้มายให้้ม่การ์ห้ลักการ์ข่องการ์กักกันผ่ลปร์ะโยช่น์ และสิ�งท่ี่� UPOP ตุอบกลับมาก็ค่อการ์ 

ตุอบแบบเด่ยวักันกับท่ี่�รั์ฐบาลมาเลเซ่ิยได้รั์บคำาตุอบเด่ยวักับ UPOP 

 น่�ค่อเร่์�องห้นึ�งท่ี่�สำาคัญั เร่์�องน่�จะส่งตุ่อเน่�องไปที่ำาให้้เกษตุร์กร์ตุ้องซ่ิ�อเมล็ดพันธ์ุ์ใน

ร์าคาแพง จากการ์ศึกษาข่องสำานักงานคณะกร์ร์มการ์สุข่ภิาพแห่้งช่าติุ พบว่ัาร์าคาเมล็ดพันธ์ุ์

ท่ี่�แพงขึ่�นตัุ�งแตุ่ ค่อเดิมเมล็ดพันธ์ุ์จะอยู่ท่ี่�ร์าคา 30,000 ล้านตุ่อปี แตุ่เมล็ดพันธ์ุ์จะแพงขึ่�น 2 

ถึื่ง 6 เท่ี่าตัุวั ก็ค่อจะม่มูลค่าปร์ะมาณ 80,000 – 140,000 ล้านบาที่ นึกดูซิิว่ัาควัามแตุกตุ่าง

ข่องร์ายได้ท่ี่�เข่าบอกว่ัาจะได้จากการ์ค้าสินค้าเพิ�มขึ่�นปร์ะมาณ 10,000 กว่ัาล้านบาที่ แตุ่ว่ัา
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เกษตุร์กร์จะตุ้องรั์บภิาร์ะอย่างมาก จากเมล็ดพันธ์ุ์ท่ี่�แพงขึ่�น และผ่ลกร์ะที่บน่�จะเก่�ยวัเน่�องถึื่ง

ผู้่บริ์โภิคด้วัย นั�นค่อปร์ะเด็นให้ญ่ัท่ี่�สุดเร่์�องห้นึ�งในปร์ะเด็นเร่์�องเกษตุร์ ที่รั์พยากร์ และอาห้าร์ 

ม่อ่กเร่์�องห้นึ�งท่ี่�สำาคัญัเช่่นเด่ยวักัน ก็ค่อผ่ลกร์ะที่บตุ่อเร่์�องที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพในด้านสมุนไพร์ 

ซึิ�งเก่�ยวัข้่องกับท่ี่�ได้กล่าวัถึื่งก่อนห้น้าน่� ข่อข่ยายควัามเพิ�มอ่กนิดว่ัา UPOP 1991 ได้ข่ยาย

ควัามการ์คุ้มคร์องพันธ์ุ์พ่ช่ไปยังผ่ลผ่ลิตุ และผ่ลิตุภัิณฑ์ู อย่างไร์ก็ตุามท่ี่�เร์ายกตัุวัอย่างกันบ่อย 

ๆ เช่่น กัญัช่าสายพันธ์ุ์ไที่ยซึิ�งปัจจุบันถูื่กจดการ์คุ้มคร์องไว้ัแล้วัท่ี่�เนเธ์อร์์แลนด์เป็นจำานวันมาก 

ม่การ์เอาพันธ์ุ์นั�นมาปลูกในไที่ย ถ้ื่าเร์าเอาพันธ์ุ์นั�นมาปลูกตุ่อ ห้ร่์อพัฒนาสายพันธ์ุ์ และยังม่

ลักษณะสำาคัญั เช่่น ตัุวัสาร์ CBD ยังเท่ี่า ๆ ท่ี่�เข่าพัฒนาได้ ห้ร่์อลักษณะพันธ์ุ์พ่ช่เห้ม่อนกัน เร์า

จะที่ำาสิ�งนั�นไม่ได้ นำ�ามันกัญัช่า ห้ร่์อยาท่ี่�พัฒนาจะถูื่กยึดในท้ี่ายท่ี่�สุดเลย นั�นค่อผ่ลกร์ะที่บท่ี่�

สำาคัญัเร่์�องห้นึ�ง 

 อ่กเร่์�องห้นึ�งเป็นเร่์�องสุดท้ี่าย ค่อผ่ลกร์ะที่บตุ่อการ์ค้าสินค้าเกษตุร์ จากการ์ศึกษาข่อง

กร์ร์มาธิ์การ์ข่องสภิาพบว่ัาเซิกเตุอร์์ท่ี่�ผ่ลกร์ะที่บมาก ค่อ ผู้่เล่�ยงห้มูร์ายย่อย น่�ก็ค่อกร์ะที่บแน่ 

ๆ เพร์าะว่ัาห้มูข่องแคนาดาตุ้นทุี่นอยู่ท่ี่�ปร์ะมาณตัุวัละ 3,000 กว่ัาบาที่ ถูื่กกว่ัาข่องไที่ย ข่อง

ไที่ยกิโลกรั์มละ 60-70 บาที่เป็นตุ้น เพร์าะฉะนั�นห้มูจากตุ่างปร์ะเที่ศก็จะที่ะลักเข้่ามาใน

ปร์ะเที่ศไที่ย จะกร์ะที่บตุ่อเน่�องไปยังเกษตุร์กร์ท่ี่�ข่าย เช่่น ผ่ลิตุข้่าวัโพด ห้ร่์อปลายข้่าวั น่�ค่อ

ภิาพให้ญ่ั 

 ดังนั�นการ์เข้่าร์วัมข้่อตุกลงน่� สรุ์ปว่ัาส่งผ่ลร์ะยะยาวั ตุ่อการ์พัฒนาสายพันธ์ุ์ร์ะยะยาวั 

เช่่น ทุี่เร่์ยนตุ่าง ๆ ท่ี่�ช่าวับ้านพัฒนาได้จะถูื่กก่ดกันโดยร์ะบบน่� และท้ี่ายท่ี่�สุดน่�จะปิดกั�นคนรุ่์น

ให้ม่ท่ี่�จะเข้่าไปสู่เกษตุร์กร์ร์มโดยห้วัังจุดแข็่งในเร่์�องที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมาก คุณวิัฑููร์ย์ เล่�ยนจำารู์ญั ผู้่อำานวัยการ์มูลนิธิ์ช่่วัวิัถ่ื่ 

ท่ี่านผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป จากมุมมองผู้่บริ์โภิค คุณสาร่์ อ๋องสมห้วััง เลข่าธิ์การ์มูลนิธิ์คุ้มคร์อง

ผู้่บริ์โภิค ข่อเร่์ยนเชิ่ญั

 สารี อ๋องสม่ห้วัง: ข่อบพร์ะคุณท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น ข่ออนุญัาตุใช้่ Powerpoint 

ท่ี่�ส่งไปให้้ท่ี่มเลข่า และสวััสด่พ่� ๆ เพ่�อน ๆ ทุี่กคน และข่อแนะนำาองค์กร์น้องให้ม่ สภิาองค์กร์

ผู้่บริ์โภิค 

 สภิาองค์กร์ผู่้บร์ิโภิคเป็นองค์กร์ที่่�เกิดข่ึ�นตุามร์ัฐธ์ร์ร์มนูญัมาตุร์า 46 เร์าม่กฎห้มาย

ลูกเฉพาะ เร่์ยกว่ัาเป็นพร์ะร์าช่บัญัญััติุจัดตัุ�งสภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิค ปี 2562 และให้้องค์กร์ 150 

องค์กร์ จัดตัุ�งสภิาเร์าจัดตัุ�งได้สำาเร็์จเม่�อวัันท่ี่� 9 ธั์นวัาคม 2563 แน่นอนว่ัา ท่ี่�ข่ออนุญัาตุเกริ์�น
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เบ่�องตุ้นก็เพร์าะว่ัา กฎห้มายออกแบบให้้สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิคที่ำาห้น้าท่ี่�ในการ์ให้้คำาแนะนำาตุ่อ

คณะรั์ฐมนตุร่์ และห้น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับเร่์�องการ์คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค ซึิ�งในเร่์�องน่� สภิาองค์กร์

ผู้่บริ์โภิคได้ที่ำาควัามเห็้นข้่อเสนอแนะไปถึื่งคณะรั์ฐมนตุร่์ โดยท่ี่�เร์าม่ข้่อเสนอแนะ 6 ปร์ะเด็นท่ี่�

สำาคัญั 

 ข่ออนุญัาตุไล่เร่์ยง ปร์ะเด็นแร์กท่ี่�ห้ลายท่ี่านได้พูดไปเร์าก็อยากเห็้นว่ัา คณะรั์ฐมนตุร่์ควัร์

ช่ะลอการ์แสดงควัามจำานงค์เข้่าร่์วัมควัามตุกลงเข้่าร่์วัม CPTPP จนกว่ัาจะม่การ์ศึกษาเปร่์ยบเท่ี่ยบ 

ซึิ�งการ์ศึกษาเปร่์ยบเท่ี่ยบนั�นห้มายควัามว่ัา เห็้นได้ชั่ดว่ัาข้่อด่ กับข้่อเส่ยไห้นมากกว่ัากัน ถ้ื่าข้่อเส่ย 

มากกว่ัา เร์าก็ข่อให้้ไม่เข้่าร่์วัม แตุ่ห้ากข้่อด่มากกว่ัา ก็ข่อให้้แก้ไข่ปร์ะเด็นอ่อนไห้วั ซึิ�งอันนั�นก็เป็น

ปร์ะเด็นท่ี่�ห้นึ�ง

 ปร์ะเด็นท่ี่�สอง ห้ากศึกษาเสร็์จแล้วั ข่อให้้เปิดเผ่ยข้่อมูลตุ่อสาธ์าร์ณะว่ัาข้่อด่ข้่อเส่ย

เป็นอย่างไร์ เพ่�อท่ี่�จะให้้สาธ์าร์ณะม่ส่วันร่์วัมกับเร่์�องน่� 

 ปร์ะเด็นท่ี่�สาม ตุามท่ี่�ห้ลายท่ี่านพูดไป และคุณกร์ร์ณิการ์์ได้อ่านแถื่ลงการ์ณ์อย่าง

ชั่ดเจนว่ัา ปร์ะเด็นท่ี่�จะกร์ะที่บกับผู้่บริ์โภิคเร่์�องแร์กเลยค่อ เร่์�องสุข่ภิาพ การ์เข้่าถึื่งยา ภิาร์ะ

ค่าใช้่จ่ายเร่์�องสุข่ภิาพการ์เข้่าถึื่งยาข่องคนในปร์ะเที่ศ 14,000 ล้านตุ่อปี 43,000 ล้านในร์ะยะ
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เวัลา 30 ปี เพร์าะฉะนั�น ข่อให้้สำานักงานคณะกร์ร์มการ์อาห้าร์และยา เตุร่์ยมการ์การ์ป้องกัน

ในเร่์�องน่� 

 ส่วันท่ี่�ส่� ข่อให้้กร์ะที่ร์วังพาณิช่ย์ ซึิ�งม่ห้น้าท่ี่�รั์บผิ่ดช่อบเร่์�องน่� จัดการ์ที่ำาควัามสมดุล

ร์ะห้ว่ัางควัามคุ้มคร์องสิที่ธิ์บัตุร์ และการ์คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค 

 และข้่อเสนอข้่อท่ี่�ห้้า ซึิ�งคุณวิัฑููร์ย์เพิ�งพูดจบไป เร่์�องเมล็ดพันธ์ุ์ จริ์ง ๆ เร์าม่กฎห้มาย

คุ้มคร์องอยูแ่ล้วัเป็นพร์ะร์าช่บัญัญััติุคุ้มคร์องพันธ์ุ์พ่ช่ ที่ำาอย่างไร์ท่ี่�จะให้้กองทุี่นสามาร์ถื่เกิด

การ์สนับสนุนเกษตุร์กร์ท่ี่�ที่ำาให้้เข้่าถึื่งกองทุี่นน่� เพ่�อเร่์ยกว่ัา เกิดการ์พัฒนาสายพันธ์ุ์ น่�เป็นข้่อ

เสนอท่ี่�ว่ัาจะที่ำาอย่างไร์เพ่�อแก้ปัญัห้าปร์ะเด็นอ่อนไห้วัเฉพาะเร่์�องเมล็ดพันธ์ุ์ท่ี่�ผู่กข่าด เมล็ด

พันธ์ุ์ท่ี่�ร์าคาแพงไม่สามาร์ถื่เอาไปปลูกซิำ�าได้ 

 และปร์ะเด็นสุดท้ี่าย ดิฉันเช่่�อว่ัา ควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพท่ี่�ที่างภิาคเกษตุร์ได้พูด 

และแก้ปัญัห้าปร์ะเด็นอ่อนไห้วัข่องการ์คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค ข่ออนุญัาตุยกตัุวัอย่าง ข่อบอกว่ัา

ห้ลังจากท่ี่�สภิาได้ที่ำาจดห้มายไปถึื่งคณะรั์ฐมนตุร่์ และอ่กห้ลายห้น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้่อง ทัี่�งคณะ

กร์ร์มการ์นโยบายเศร์ษฐกิจร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศห้ร่์อ กนศ. ท่ี่�เป็นหั้วัเร่์อให้ญ่ัในการ์เจร์จา เร์าได้

รั์บจดห้มายตุอบจากสำานักเลข่าธิ์การ์คณะรั์ฐมนตุร่์ ท่ี่านนายกได้ม่บัญัช่าให้้กร์ะที่ร์วังพาณิช่ย์ 

ซึิ�งเป็นสำานักงานเลข่าในการ์เจร์จาครั์�งน่� เร่์ยกว่ัา ให้้จัดการ์ข้่อห่้วังใยข่องสภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิค 

แตุ่จนบัดน่�เร์ายังไม่ม่การ์ติุดตุ่อจากกร์ะที่ร์วังพาณิช่ย์เลย ม่กร์ะที่ร์วังพาณิช่ย์ตุอบจดห้มาย

มาเร่์�องร์ะบบสิที่ธิ์บัตุร์ เร่์�องเด่ยวั ซึิ�งเป็นเร่์�องห้นึ�งท่ี่�เร์าที่ำาข้่อเสนอไป เน่�องจากสภิาองค์กร์ผู้่

บริ์โภิคถูื่กออกแบบให้้เป็นตัุวัแที่นข่องผู้่บริ์โภิคทุี่กคนทุี่กด้าน เพร์าะฉะนั�น เร์าข่อให้้ม่สัดส่วัน

ตัุวัแที่นผู้่บริ์โภิคในคณะกร์ร์มการ์สิที่ธิ์บัตุร์ ตุอบมาเร่์�องนั�นแตุ่งานห้ลักซึิ�งจะตุ้องเป็นงานข่อง

เลข่านุการ์ ในการ์จัดการ์ที่ำาข้่อมูลเร่์�องการ์เจร์จาการ์ค้าร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิค

ไม่ได้รั์บการ์ตุอบกลับมาเลย 

 เพร์าะฉะนั�น ข่อไปตุ่อสั�น ๆ อ่กปร์ะเด็นห้นึ�งท่ี่�สำาคัญั ค่อปัญัห้าท่ี่�จะเกิดขึ่�นกับผู้่

บริ์โภิค ซึิ�งคุณกร์ร์ณิการ์์และคุณวิัฑููร์ย์ได้พูดไปแล้วั แตุ่ข่ออนุญัาตุยำ�า เร่์�องยา ชั่ดเจน เร่์�อง

เมล็ดพันธ์ุ์ ชั่ดเจน ซึิ�งส่งผ่ลตุ่อร์าคาอาห้าร์ เร่์�องผ่ลิตุภัิณฑ์ู ข่ออนุญัาตุพูดถึื่งสองสามปร์ะเด็น 

 ปร์ะเด็นแร์ก เร์าจะยอมให้้นำาเข้่าเคร่์�องม่อแพที่ย์ท่ี่�ใช้่แล้วั ห้ร่์อเคร่์�องม่อแพที่ย์ท่ี่�เอา

กลับมาที่ำาให้ม่ ค่อมันเป็นข่องม่อสอง แตุ่กลับเอามาที่ำาเป็นข่องให้ม่ ซึิ�งข่องให้ม่ท่ี่�อ้างก็อาจ

จะม่ผ่ลได้ ข่อบอกว่ัาเร์าม่ปัญัห้า อย่างเช่่นล่าสุด เร่์ยกว่ัาดูคนไข้่ล้ม ดูฟิิล์มเอกซิเร์ย์ แล้วัก็

บอกว่ัาปอดไม่ฉ่กแตุ่สุดท้ี่ายก็ปอดฉ่ก ยิ�งถ้ื่าเร์าใช้่เคร่์�องม่อแพที่ย์ม่อสอง ยิ�งควัามขั่ดแย้งจะม่

มากขึ่�นจากอุปสร์ร์คเห้ล่าน่� 

 และอ่กเร่์�องห้นึ�งก็ค่อเร่์�องเคร่์�องสำาอาง เร์าเป็นปร์ะเที่ศท่ี่�ผ่ลิตุเคร่์�องสำาอาง ห้ลายคน
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ไปซ่ิ�อเคร่์�องสำาอางเกาห้ล่ แตุ่ว่ัาจริ์ง ๆ ปร์ะเที่ศไที่ยเป็นผู้่ผ่ลิตุเคร่์�องสำาอางให้้แก่ปร์ะเที่ศ

เกาห้ล่ ถ้ื่าเร์ารู้์ด่น่� ท่ี่�สำาคัญัก็ค่อว่ัาเคร่์�องสำาอางเห้ล่าน่�ไม่ตุ้องมาจดแจ้ง เพร์าะว่ัากติุกาใน 

CPTPP อนุญัาตุ ห้ร่์อห้้ามสำานักงานคณะกร์ร์มการ์อาห้าร์และยาบังคับให้้บริ์ษัที่ผู้่ผ่ลิตุเคร่์�อง

สำาอางตุ้องมาจดแจ้ง ซึิ�งเร์าพบว่ัา ในปัจจุบันใน 100 ผ่ลิตุภัิณฑ์ู 90 ผ่ลิตุภัิณฑ์ูเป็นเคร่์�อง

สำาอางท่ี่�ขึ่�นที่ะเบ่ยนแล้วัแตุ่ไม่ม่สถื่านท่ี่�ผ่ลิตุ ไม่ม่เจ้าข่องจริ์ง ๆ ไปขึ่�นที่ะเบ่ยนไว้ัเฉย ๆ ไม่ม่ท่ี่�

ผ่ลิตุจริ์ง ไม่ม่โร์งงาน ไม่ม่ท่ี่�ตัุ�ง เร่์ยกว่ัา ไม่ม่ตัุวัตุน เพร์าะฉะนั�นเวัลาเกิดปัญัห้า เม่�อใช้่แล้วัม่

ปัญัห้า ก็ห้าคนรั์บผิ่ดไม่ได้ ปร์ะเด็นน่�ก็จะเป็นปัญัห้าท่ี่�ตุามมา 

 และแน่นอนว่ัา เร่์�องเน่�อห้มูท่ี่�คุณวิัฑููร์ย์พูดถึื่ง แน่นอนว่ัาเร์าตุ้องยอมให้้ห้มูท่ี่�ม่สาร์เร่์ง

เน่�อแดงเข้่ามาจำาห้น่ายในปร์ะเที่ศ แล้วัก็แน่นอนว่ัา ใคร์ท่ี่�ช่อบกินเส้งจ่� เกาเห้ลา เคร่์�องใน จะ

ม่ส่วันนั�นมากท่ี่�สุด ซึิ�งปร์ะเที่ศไที่ยงเร์ายกเลิกสาร์เร่์งเน่�อแดงไปแล้วั ห้ร่์อ GMOs ซึิ�ง

ปร์ะเที่ศไที่ยยังดำาเนินการ์ไม่แล้วัเสร็์จ ในการ์ที่ำาให้้เร์าม่ฉลาก GMOs ซึิ�งร์วัมถึื่งผ่ลิตุภัิณฑ์ูทุี่ก

ร์ายการ์ เร์าม่เฉพาะข้่าวัโพด และถัื่�วั 22 ร์ายการ์เท่ี่านั�น ในข่ณะเด่ยวักันเร์าม่ร์ายการ์อาห้าร์ 

GMOs อ่กห้ลายปร์ะเภิที่ ห้ลายช่นิด แตุ่เร์ายังไม่ได้กำาห้นดกติุกา แตุ่ถ้ื่าเร์าไม่กำาห้นดกติุกา

ก่อน สิ�งเห้ล่าน่�ก็จะสามาร์ถื่นำาเข้่ามาแล้วัเร์าจะที่ำากติุกาไม่ได้ 

 และท่ี่�สำาคัญั สุดท้ี่ายท่ี่�คิดว่ัาเป็นปร์ะเด็นเร่์�องผ่ลกร์ะที่บซึิ�งอ่กสักครู่์ คุณคำาร์ณ คงจะ

ได้ให้้ภิาพเร่์�องสินค้าท่ี่�ม่ปัญัห้าตุ่อสุข่ภิาพทัี่�งห้ลาย ผ่ลกร์ะที่บท่ี่�เร์าเห็้นโดยภิาพร์วัมแล้วัว่ัาผ่ล

เส่ยม่มากกว่ัาผ่ลได้ชั่ดเจน และเร์ายังไม่เห็้นกร์ะบวันการ์ท่ี่�จัดการ์ข้่ออ่อนไห้วัท่ี่�เกิดขึ่�นจาก

ปัญัห้าเห้ล่านั�น เพร์าะฉะนั�น เร์าก็ห้วัังว่ัา ห้น่วัยงานตุ่าง ๆ จะดำาเนินการ์ตุามข้่อสั�งการ์ ห้ร่์อ

จัดการ์ปัญัห้าท่ี่�จะเกิดขึ่�นกับผู้่บริ์โภิคในอนาคตุได้ และจะตุอบคำาถื่ามจากสาธ์าร์ณะให้้ชั่ดเจน

ว่ัา ผ่ลเส่ยมากกว่ัาผ่ลได้ เพร์าะฉะนั�นควัร์จะยุติุ แตุ่ถ้ื่าผ่ลได้มากกว่ัา ผ่ลท่ี่�เป็นข้่อยุติุรู์ปปร์ะ

ธ์ร์ร์มชั่ดเจนก็ตุ้องแก้ปัญัห้าข้่ออ่อนไห้วัเห้ล่าน่�ให้้ได้ ก่อนท่ี่�จะตัุดสินใจเข้่าร่์วัมเจร์จา CPTPP 

สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิคคิดว่ัาเร์าจะได้รั์บการ์จัดการ์ปัญัห้าท่ี่�เร์าได้เสนอไปตุามห้น่วัยงานตุ่าง ๆ 

ท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับเร่์�องการ์เข้่าร่์วัม CPTPP ในครั์�งน่� และข่อข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน

 คำารณิ ชูเดชา: สวััสด่ครั์บ ท่ี่านปร์ะธ์าน และพ่�น้องสมาชิ่กทุี่กท่ี่าน ท่ี่�ถ่ื่ายที่อดรั์บช่ม

ที่างบ้าน ผ่มคำาร์ณ ชู่เดช่า จากเคร่์อข่่ายเผ้่าร์ะวัังผู้่ติุดสุร์า เร่์�อง CPTPP ห้ร่์อ การ์เจร์จาการ์

ค้าเสร่์ โดยปรั์ช่ญัาการ์ค้าเสร่์ เร์าไม่ได้คำานึงแค่ควัามมั�งข่องพ่อค้า แตุ่ผ่มคิดว่ัารั์ฐควัร์มุ่งท่ี่�จะ

คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค และคุณภิาพช่่วิัตุผู้่บริ์โภิค ปร์ะโยช่น์ ควัามอยู่ร์อดช่่วิัตุข่องผู้่บริ์โภิค ค่อตุ้อง

ม่มุมน่�ในการ์มองด้วัย เพร์าะฉะนั�น จะเห็้นว่ัาเคร่์�องด่�มสินค้าแอลกอฮอล์มันแตุกตุ่างกับ

สินค้าตัุวัอ่�น เพร์าะว่ัามันเป็นสินค้าท่ี่�ที่ำาลายสุข่ภิาพ 



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)

18

 ในเร่์�องน่�เร์าไม่ใช่่เป็นคนพูดเอง เอกสาร์ในร์ะดับโลก การ์ศึกษาข่องอังกฤษ ห้ร่์อว่ัา

ข่องยุโร์ป สรุ์ปชั่ดเจนว่ัาปัจจัยเส่�ยงอันดับห้นึ�ง ค่อเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ นำาเฮโร์อ่น นำาทุี่กตัุวั 

ที่ำาลายสุข่ภิาพทัี่�งที่างตุร์งและที่างอ้อม เป็นงานวิัจัยท่ี่�วังการ์แพที่ย์วังการ์สาธ์าร์ณสุข่ยอมรั์บ 

น่�เป็นเร่์�องสำาคัญัว่ัา ที่ำาไมเร์าจึงไม่เห็้นด้วัยท่ี่�จะนำาสินค้าเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ไปอยู่ในบัญัช่่

การ์เจร์จา 

 ท่ี่น่�เร์ามาดูในปร์ะเที่ศไที่ย ห้ลายคนอาจจะคิดว่ัาเป็นนักด่�มกันเยอะแตุ่จริ์ง ๆ แล้วัเร์า

ม่แค่ 16 ล้านคน ใน 16 ล้านคนท่ี่�เป็นผู้่ด่�มปร์ะมาณ 28 เปอร์์เซ็ินต์ุ เพร์าะฉะนั�น จะเห็้นว่ัาถ้ื่า

เท่ี่ยบสัดส่วันปร์ะช่ากร์ในปร์ะเที่ศปร์ะมาณ 1 ใน 3 และม่สัดส่วันท่ี่�ลดลงเร่์�อย ๆ ยอดข่ายใน

ปร์ะเที่ศก็ไม่ธ์ร์ร์มดา 300,000 ล้านบาที่ตุ่อปี จะเห็้นว่ัาสัดส่วันผู้่บริ์โภิค และยอดข่ายเท่ี่ยบ

กับร์ะดับโลกถ่ื่อว่ัาไม่ได้มากมาย น่�เป็นเห้ตุุผ่ลสำาคัญัท่ี่�ที่ำาให้้นักลงทุี่น ห้ร่์อพ่อค้ายักษ์ให้ญ่ั

ร์ะดับโลกมุ่งท่ี่�จะมาลงทุี่นในปร์ะเที่ศเร์า เพร์าะว่ัาช่่องว่ัางที่างการ์ตุลาดมันม่อยู่ 

 ท่ี่น่�เร์าไปดูว่ัา เคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์น่� ท่ี่�จริ์งไม่ซัิบซ้ิอนอะไร์ ง่าย ๆ เม่�อนำาเข้่ามาร์าคา

ก็จะถูื่กลง ร์าคาถูื่กลงยอดข่ายจะมากขึ่�น ปัจจัยเส่�ยงก็จะม่เพิ�มมากขึ่�น กฎห้มายข่องเร์าจะถูื่ก

คุกคามแตุ่นายทุี่นร์วัย พูดง่าย ๆ ว่ัาถ้ื่าเร์าเปิดให้้การ์เจร์จาเสร่์เร่์�องเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์

ที่ำาให้้เห้ล้ามันถูื่กลง เม่�อถูื่กลงก็จะข่ายมากขึ่�น ที่ำาให้้ด่�มมากขึ่�น เป็นภิาร์ะข่องโลกมากขึ่�น 

เป็นภิาร์ะข่องรั์ฐข่องวังการ์สาธ์าร์ณสุข่ท่ี่�ตุ้องรั์กษา ณ วัันน่� สปสช่. ยังติุดลบอยู่ก็เป็นภิาร์ะ 
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และท่ี่�สำาคัญัค่อ กฎห้มายท่ี่�ม่อยู่ถูื่กคุกคาม แตุ่นายทุี่นได้ปร์ะโยช่น์ 

 สาร์ะสำาคัญัอยู่ข้่างใน CPTPP ม่ 4-5 เร่์�องในปร์ะเด็นเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ ข้่อแร์ก 

ค่อ การ์ลดกำาแพงภิาษ่ ปัจจุบันเร์าม่กำาแพงภิาษ่เห้ล้านอก 60 เปอร์์เซ็ินต์ุ ตุ้องลดเห้ล่อ 0 

เปอร์์เซ็ินต์ุ พูดง่าย ๆ  ว่ัาร์าคาข่ายเท่ี่าไร์ก็แล้วั แตุ่ พ่อค้าได้ปร์ะโยช่น์ไป 60 เปอร์์เซ็ินต์ุ แสดงว่ัา

เห้ล้าม่ร์าคาถูื่กลง ค่อข้่อท่ี่�ห้นึ�ง เร์าไม่ได้แอนตุ่�การ์ค้าข่ายเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ แตุ่ถ้ื่าคุณจะมา

ค้าข่าย คุณก็ควัร์ป้นกำาแพงเข้่ามา ค้าข่ายตุามกฎกติุกาท่ี่�ม่อยู่ ไม่ใช่่เร่์�องท่ี่�จะมาตุ่อร์องกัน 

 ข้่อท่ี่�สองค่อ มาตุร์การ์ยกเลิกนโยบาย มาตุร์การ์ควับคุม มาตุร์การ์ฉลาก น่�ก็เป็นเร่์�อง

สำาคัญั ซึิ�งปร์ะเที่ศเร์าก็กำาลังดำาเนินการ์เร่์�องน่� มาตุร์การ์ควับคุมการ์โฆษณาม่ผ่ลกร์ะที่บ

แน่นอน โดยเฉพาะการ์โฆษณาสมัยให้ม่  ใน CPTPP ค่อนข่้างเข่่ยนไวั้ช่ัดวั่าตุ้องเปิดให้้เข่า 

ตุัวัสำาคัญัท่ี่�เร์ากังวัลมากค่อ การ์เปิดช่่องให้้ผู้่ปร์ะกอบการ์เข้่ามาแที่ร์กแซิงนโยบายข่องรั์ฐได้ 

นโยบายม่ 2 ตัุวัค่อ นโยบายท่ี่�ม่อยู่แล้วั กับนโยบายท่ี่�จะม่ในอนาคตุ เร่์�องน่�สำาคัญัและเปิดง่าย ๆ  

ว่ัาเร์าออกกฎห้มายให้้จับโจร์ แตุ่ในกติุกาให้้โจร์มาร่์างกฎห้มายได้ด้วัย แล้วัมันจะม่ปร์ะสิที่ธิ์ภิาพ 

ได้อย่างไร์ ตุร์งน่�เป็นเร่์�องสำาคัญั ณ ปัจจุบัน เพ่ยงแค่กลุ่มธุ์ร์กิจใช้่ผ่ลปร์ะโยช่น์ในที่างอ้อม 

ภิาครั์ฐ และภิาคปร์ะช่าสังคมก็ห้นักห้นาสาหั้สอยู่แล้วั 

 อย่างสำาคัญัตัุวัสุดท้ี่าย ค่อ การ์คุ้มคร์องนักลงทุี่นโดยเฉพาะมาตุร์การ์ ISDS (กลไกการ์

ร์ะงับข้่อพิพาที่ร์ะห้ว่ัางรั์ฐกับเอกช่น (Investor-State Dispute Settlement - ISDS)  ห้ร่์อ

ว่ัาเร่์�องเร์าคุ้นเคยในเร่์�องร์าวัตุ่าง ๆ ว่ัาจะถูื่กตุ่างช่าติุฟ้ิองเร่์ยกค่าโง่ ในอด่ตุปร์ะเที่ศไที่ยเร์าม่

บที่เร่์ยนเร่์�องน่�มาแล้วั ปัจจุบัน ค่อเร่์�องเห้ม่องที่องอัคร์าก็อยูใ่นขั่�นการ์ตุ่อสู้ เร่์�องการ์คุ้มคร์อง

การ์ลงทุี่นห้ร่์อการ์ใช้่มาตุร์การ์ ISDS เป็นเร่์�องสำาคัญัท่ี่�เร์ากังวัล 

 ผ่มไม่ใช่่แค่พูดเอง เร์าม่เอกสาร์ข่องกร์ะที่ร์วังสาธ์าร์ณสุข่ ท่ี่�ม่ไปถึื่งกร์ะที่ร์วังการ์ตุ่าง

ปร์ะเที่ศ ม่ข้่อห่้วังใย 5 เร่์�อง 5 กลุ่ม ม่ 2 กลุ่มเป็นเร่์�องข่องแอลกอฮอล์ชั่ดเจนมาก ถ้ื่าดูใน

สไลด์จะเห็้นภิาพ กร์ะที่ร์วังสาธ์าร์ณสุข่บอกว่ัา ผ่ลกร์ะที่บในการ์ออกมาตุร์การ์ควับคุมยาสูบ 

และแอลกอฮอล์ท่ี่�จะตุ้องแก้ไข่ให้้สอดคล้องกับ CPTPP กร์ะที่ร์วังสาธ์าร์ณสุข่ตุอบไปว่ัา ไม่

สามาร์ถื่ดำาเนินการ์ตุามข้่อเร่์ยกร้์องนั�นได้ เข่าเข่่ยนเป็นเอกสาร์ร์าช่การ์ ผ่มม่อยู่ในม่อข่องกอง

การ์ตุ่างปร์ะเที่ศข่องสำานักงานปลัดส่งไปให้้

 เร่์�องท่ี่�สอง เข่าบอกว่ัาเร่์�องข้่อสงวัน ถ้ื่ารั์ฐไม่สามาร์ถื่เจร์จาเร่์�องข้่อสงวันการ์คุ้มคร์อง

การ์ลงทุี่น ISDS เร่์�องน่�เป็นเร่์�องสำาคัญัมากจะกร์ะที่บเร่์�องยาสูบ แอลกอฮอล์ และเร่์�องการ์ที่ำา 

CL ยา น่�เป็นสองเร่์�องสำาคัญัท่ี่�กร์ะที่ร์วังสาธ์าร์ณสุข่ว่ัโตุ้ไปยังกร์ะที่ร์วังตุ่างปร์ะเที่ศ ว่ัาม่ควัาม

กังวัล และเป็นข้่ออ่อนไห้วัสำาคัญั ผ่มคิดว่ัาพวักเร์าพ่�น้องปร์ะช่าช่นก็กังวัล เพร์าะในกลุ่ม

แอลกอฮอล์ เร์าอยู่ใน rate ส่แดงตัุ�งแตุ่ ขั่�นกร์ร์มาธิ์การ์จนถึื่งกร์ะที่ร์วังห้ร่์อแม้แตุ่กร์ะที่ร์วัง
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การ์ตุ่างปร์ะเที่ศห้ร่์อ กนศ. พยายามท่ี่�จะลดเง่�อนไข่เห้ล่าน่� 

 จนถึื่งวัันน่�ยังไม่ม่กร์อบเจร์จาท่ี่�ชั่ดเจนว่ัา ปร์ะเด็นอ่อนไห้วัรั์ฐจะที่ำาอย่างไร์ ปร์ะช่าช่น

ควัร์รั์บที่ร์าบการ์เจร์จา ข้่ออ่อนไห้วัน่�ห้ร่์อไม่ เร่์�องน่�เป็นเร่์�องสำาคัญั ผ่มคิดว่ัา CPTPP ท่ี่�รั์ฐบาล

ฝั้นห้วัานไว้ั แตุ่สถื่านการ์ณ์ปัจจุบันเปล่�ยนไป การ์เข้่ามาข่องจ่นก็ด่ ไตุ้ห้วัันก็ด่ อังกฤษก็ด่ 

รั์ฐบาลควัร์ม่ควัามร์อบคอบ ข้่อมูลเก่ามันใช้่ไม่ได้แล้วั ผ่มคิดไม่คิดว่ัาทัี่�งจ่น และไตุ้ห้วัันมาอยู่

ในพร์ร์คเด่ยวักัน ผ่มนึกบร์ร์ยากาศไม่ออก ข่ณะท่ี่�ปัจจุบันยังไม่เริ์�มเจร์จากันก็ม่การ์ขู่่กันร์าย

วัันอยู่แล้วั ผ่มนึกไม่ออกว่ัาจะอยู่กันแบบไห้น ในเวัท่ี่นั�น เพร์าะฉะนั�นโดยภิาพร์วัม CPTPP 

ผ่มถ่ื่อว่ัาเป็นนโยบายท่ี่�ที่ำาลายด้านสุข่ภิาพในปร์ะเที่ศ ผ่มไม่อาจไว้ัวัางใจรั์ฐบาล และรั์ฐมนตุร่์

ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศได้ ข่อบคุณครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมาก คุณคำาร์ณ จากเคร่์อข่่ายเฝ้้าร์ะวัังธุ์ร์กิจสุร์า ผู้่

อภิิปร์ายตุ่อไป คุณนิมิตุร์์ เท่ี่ยนอุดม จากเคร่์อข่่ายคนรั์กห้ลักปร์ะกันสุข่ภิาพ

 นิมิ่ตร์ เทียนอ้ดม่: สวััสด่ครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน ข่อบคุณมากครั์บท่ี่�ให้้ผ่มเข้่าร่์วัมแสดง

ควัามคิดเห็้นในวัันน่� ผ่มคิดว่ัาเร่์�องปร์ะเด็นสำาคัญัท่ี่�เร์ามาคุยกันในวัันน่� เร์ากำาลังจะบอกว่ัาเร์า

ไม่สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจ พลเอกปร์ะยุที่ธ์์ในฐานะนายกรั์ฐมนตุร่์ เร์าไม่สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจรั์ฐมนตุร่์

กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศ คุณดอน ด้วัยเห้ตุุผ่ลว่ัา การ์ท่ี่�จะดึงห้ร่์อเอาปร์ะเที่ศเข้่าไปอยูใ่น 

CPTPP มันได้ไม่คุ้มเส่ย ตุามท่ี่�ห้ลายท่ี่านอภิิปร์ายไปแล้วั ช่่�ให้้เร์าเห็้นว่ัาการ์เข้่าถึื่งเมล็ดพันธ์ุ์

ข่องเกษตุร์กร์ห้ร่์อการ์เข้่าถึื่งยาม่ปัญัห้าแน่ ๆ ผ่มจึงอยากจะกล่าวัเจาะจงในร์ายละเอ่ยด 

 ข้่อท่ี่�ห้นึ�ง เร์าม่ FTA กับปร์ะเที่ศตุ่าง ๆ  อยู่แล้วั 8 ปร์ะเที่ศ ค่อ อินเด่ย จ่น ออสเตุร์เล่ย 

นิวัซ่ิแลนด์ ญ่ั�ปุ่น ห้ร่์อแม้กร์ะทัี่�ง เร์าเป็นสมาชิ่ก FTA ข่องอาเซ่ิยนอยู่แล้วั เพร์าะฉะนั�น ถ้ื่า

รั์ฐบาลตุ้องการ์จะบอกว่ัา เพ่�อจะสร้์างเข่ตุการ์ค้าเสร่์เพ่�อจะลดที่อนอุปสร์ร์คในการ์ค้าให้้กับ

นายทุี่นทัี่�งห้ลาย ผ่มคิดว่ัาปร์ะเที่ศเร์าไปจมปลักอยู่กับการ์สร้์างควัามร์ำ�าร์วัยให้้กับนายทุี่น

ผ่่านร์ะบบการ์ค้าเสร่์มากแล้วั จึงไม่ม่เห้ตุุผ่ลอะไร์ท่ี่�เร์าจะไปเข้่าอยูใ่น CPTPP อ่ก ห้ร่์อห้าก

คุณบอกว่ัา ตุ้องการ์ที่ำาการ์ค้าข่ายกับจ่นมากขึ่�น ไที่ยก็ที่ำา FTA กับจ่นอยู่แล้วั แล้วัทุี่กวัันน่� 

บอกได้ห้ร่์อไม่ว่ัา เร์าได้ปร์ะโยช่น์จากจ่นมากกว่ัา ห้ร่์อเส่ยปร์ะโยช่น์จากจ่นมากกว่ัา 

 ผ่มคิดว่ัาคนไที่ยพวักเร์าตุ้องเท่ี่าทัี่นเล่ห์้กลข่องรั์ฐบาล เร์าเห็้นอยูแ่ล้วัว่ัา เร์าม่ FTA 

กับห้ลายปร์ะเที่ศแล้วั ตัุ�งแตุ่เร์าม่ FTA มา เร์าสูญัเส่ยภิาษ่นำาเข้่า และส่งออก สูญัเส่ยภิาษ่นำา

เข้่าปีห้นึ�งเป็นพัน ๆ  ล้านจากการ์ท่ี่�เร์าที่ำา FTA ไปแล้วั เพร์าะว่ัาจุดให้ญ่ัใจควัามข่อง FTA ก็ค่อ

การ์ลดกำาแพงภิาษ่ ท่ี่�คุณคำาร์ณพูดถึื่งภิาษ่เห้ล้า เบ่ยร์์ บุห้ร่์� 
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 เพร์าะฉะนั�น ปร์ะเด็นท่ี่�ห้นึ�ง ผ่มไม่เห็้นควัามจำาเป็นในควัามเร่์งด่วันท่ี่�เป็นปร์ะโยช่น์ใน

การ์ท่ี่�เร์าจะเข้่าไปอยูใ่น CPTPP เพร์าะว่ัาอยู่กับการ์ค้าเสร่์ท่ี่�เร์าจะได้ปร์ะโยช่น์ในเร่์�องข่อง

การ์ลดห้ย่อนภิาษ่ 

 ข้่อท่ี่�สองท่ี่�สำาคัญั ค่อ รั์ฐกำาลังเอาควัามสามาร์ถื่ข่องรั์ฐท่ี่�จะปกป้องปร์ะช่าช่นในเร่์�อง

ที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาเอาไปเส่�ยงกับการ์ท่ี่�เร์าจะไปเจร์จากับ CPTPP เข่าเจร์จากันปฏิิเสธ์กัน

ห้มดแล้วั เข่าม่เง่�อนไข่เร่์�องที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาห้ลายเร่์�องมาก และถ้ื่าเร์าเข้่าไป เข่าเร่์ยกร้์อง

อะไร์ เร์าก็ไม่ม่สิที่ธิ์�แก้อะไร์ได้อ่กเลย และเร่์�องสำาคัญัท่ี่�เร์ากังวัลกันมาก ๆ ค่อ เร่์�องการ์บังคับ

ใช้่สิที่ธิ์� ห้ร่์อ CL ผ่มคิดว่ัาน่�เป็นเคร่์�องม่อท่ี่�สำาคัญัมากในเร่์�องกฎห้มาย พ.ร์.บ.สิที่ธิ์บัตุร์

กฎห้มายในบ้านเร์าท่ี่�ให้้เคร่์�องม่อข่องรั์ฐ ท่ี่�จะช่่วัยคุ้มคร์องปร์ะช่าช่นจากการ์ผู่กข่าดเร่์�อง

ที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา ลองคิดง่าย ๆ ห้ากเร์าม่วิักฤตุจำาเป็นตุ้องใช้่สินค้าโดยเฉพาะเร่์�องยา มา

แก้ปัญัห้าควัามเจ็บป่วัยข่องคน เช่่น โควิัด-19 ท่ี่�ผ่่านมาเร์าม่ปัญัห้าท่ี่�จะตุ้องนำาเข้่ายา และติุด

ปัญัห้าเร่์�องการ์นำาเข้่า ยายังติุดสิที่ธิ์บัตุร์ ถ้ื่าเร์าเข้่า CPTPP แล้วัเร์ายกเง่�อนไข่ CL ท่ี่�อาจจะอยู่

ใน CPTPP ค่อว่ัาถ้ื่ารั์ฐจะที่ำา รั์ฐจะตุ้องอธิ์บายบริ์ษัที่เจ้าข่องสิที่ธิ์�ก่อน ผ่มไม่อยากจะใช้่คำาว่ัา

คุณตุ้องไปอนุญัาตุเข่าก่อนด้วัยซิำ�าไป เพ่ยงแตุ่คุณจะตุ้องไปช่่�แจงเห้ตุุผ่ล ห้ร่์อถูื่กตัุดเง่�อนไข่

สำาคัญัข่องการ์ที่ำา CL ห้ร่์อแก้วิักฤตุข่องปร์ะเที่ศ ห้ร่์อปร์ะโยช่น์สาธ์าร์ณะออก แล้วัเร่์�องข่อง

เร่์�องค่อเจ้าข่องสิที่ธิ์บัตุร์สามาร์ถื่จะมาฟ้ิองร้์องรั์ฐได้อ่ก ผ่มคิดว่ัาน่�เป็นเร่์�องท่ี่�เกินจะรั์บได้ เร์า
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รั์บไม่ได้จริ์ง ๆ ในเร่์�องน่� เพร์าะว่ัามาตุร์การ์บังคับการ์ใช้่สิที่ธิ์�ถ่ื่อเป็นเคร่์�องม่อท่ี่�สำาคัญั ท่ี่�ให้้รั์ฐ

ไว้ัปกป้องผ่ลปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะช่าช่นในเร่์�องที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา ท่ี่�ที่ำาให้้สินค้าร์าคาแพงโดย

เฉพาะเร่์�องยา 

 ในกฎห้มายสิที่ธิ์บัตุร์บ้านเร์า อนุญัาตุให้้รั์ฐ ถ้ื่ารั์ฐเห็้นควัามจำาเป็นเพ่�อจะห้ยิบสินค้า

บางอย่างมาใช้่ในยามจำาเป็น เพ่�อแก้วิักฤตุปัญัห้าสาธ์าร์ณะข่องปร์ะเที่ศ เร์าเอามาใช้่ได้เลย 

เร์าปร์ะกาศ CL เร์าบังคับใช้่สิที่ธิ์� รั์ฐผ่ลิตุ ห้ร่์อนำาเข้่ายาช่่�อสามัญั แล้วัรั์ฐก็ไปจ่ายค่าธ์ร์ร์มเน่ยม

ให้้เจ้าข่องสิที่ธิ์�เท่ี่านั�นเอง เร์าก็สามาร์ถื่ใช้่สิที่ธิ์�ได้เลย แตุ่ถ้ื่าเร์าไปเข้่า CPTPP แล้วัถูื่กเจร์จาว่ัา 

เร์าตุ้องไปแก้กฎห้มายสิที่ธิ์บัตุร์ แล้วัเร์าตุ้องที่ำาให้้ CL ข่องปร์ะเที่ศยากขึ่�น เง่�อนไข่บางอย่าง

ใช้่ไม่ได้ ห้ร่์อใช้่ได้เฉพาะการ์แก้วิักฤตุท่ี่�สำาคัญั ๆ  และตุ้องชั่ดเจน ตุ้องแจ้งให้้กับผู้่ที่ร์งสิที่ธิ์�

ที่ร์าบก่อน และผู้่ที่ร์งสิที่ธิ์�ไม่อนุญัาตุ ห้ร่์อไม่เห็้นด้วัยกับการ์ที่ำา CL เข่าไปฟ้ิองรั์ฐตุ่อศาลได้อ่ก 

ผ่มคิดว่ัาเร่์�องแบบน่�เกินกว่ัาท่ี่�เร์าจะรั์บได้ ถ้ื่ารั์ฐละทิี่�งเคร่์�องม่อท่ี่�สำาคัญัท่ี่�จะใช้่ปกป้องผ่ล

ปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะช่าช่น ผ่มถ่ื่อว่ัาเร่์�องน่�เป็นเร่์�องสำาคัญัมากในร์ะบบสุข่ภิาพ ยาเป็นสิ�งสำาคัญั

ข่องร์ะบบสุข่ภิาพ และใช้่งบปร์ะมาณมห้าศาล ข่นาดเร์าม่ CL  ม่กฎห้มายสิที่ธิ์บัตุร์ท่ี่�เอ่�อให้้รั์ฐ

ที่ำา CL ก็ยังที่ำายากเลย เพร์าะรั์ฐไม่กล้าที่ำา ยังเกร์งใจบริ์ษัที่ยาข้่ามช่าติุ แล้วัถ้ื่าเร์าไปตัุด

เง่�อนไข่ท่ี่�ที่ำาให้้รั์ฐใช้่  CL ได้ โดยการ์เข้่าร่์วัม CPTPP ปร์ะเที่ศจะเส่ยห้ายมากกว่ัาน่� เพร์าะ

ฉะนั�น ผ่มคิดว่ัาเอาแค่ปร์ะเด็นเร่์�อง CL เร์าก็ไม่สามาร์ถื่จะไว้ัวัางใจรั์ฐบาลให้้ดำาเนินการ์ตุ่อได้ 

ข้่อสำาคัญัถัื่ดมา ค่อ การ์ท่ี่�เข่าจะปล่อยให้้ฟ้ิองร้์องรั์ฐ โดยนักลงทุี่น ห้ร่์อว่ัาคุ้มคร์องนักลงทุี่นท่ี่�

เกินกว่ัาเห้ตุุ ถ้ื่าสมมุติุว่ัา เร์า ห้ร่์อรั์ฐไปดำาเนินนโยบายสาธ์าร์ณะท่ี่�สำาคัญัเพ่�อจะปกป้องผ่ล

ปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะช่าช่น แล้วับริ์ษัที่ยารู้์สึกว่ัาตัุวัเองเส่ยห้าย รู้์สึกว่ัาตัุวัเองถูื่กกลั�นแกล้งจาก

รั์ฐ ทัี่�ง ๆ ท่ี่�แค่คิด ห้ร่์อม่นโยบายมันจะที่ำาให้้เกิดการ์ฟ้ิองร้์องได้ทัี่นท่ี่เลย มันจะยิ�งที่ำาให้้รั์ฐจะ

ม่โอกาสนโยบายสาธ์าร์ณะท่ี่�จะมาดูแลเร่์�องสุข่ภิาพข่องคนยิ�งยากขึ่�นไปให้ญ่ั เพร์าะฉะนั�น

เร่์�องน่�เป็นเร่์�องสำาคัญัมาก ข่ณะว่ัาเร์าม่กฎห้มายอยูใ่นม่ออย่างน่� เร์ายังม่รั์ฐบาลท่ี่�ไม่เห็้นหั้วั

ปร์ะช่าช่น แล้วัถ้ื่าเร์าเข้่าไปอยูใ่น CPTPP ปร์ะช่าช่นยิ�งจะถูื่กเห้ย่ยบซิำ�าเติุมจากร์ะบบการ์ค้า

เสร่์มากขึ่�นไปอ่ก เพร์าะฉะนั�น ผ่มคิดว่ัาเร์าตุ้องห้ยุดการ์เข้่า CPTPP ข่องรั์ฐบาลให้้ได้ เร์าจะ

ตุ้องไม่ไว้ัวัางใจ และเร์าลุกขึ่�นร่์วัมกันออกมา อธิ์บายว่ัามันม่แตุ่ควัามเส่ยห้าย ปร์ะโยช่น์มันได้

ไม่คุ้มเส่ย รั์ฐพูดว่ัาไม่เป็นไร์เข้่าไปก่อนแล้วั ค่อยไปดูว่ัาเส่ยห้ายอะไร์แล้วัค่อยเยย่วัยา ทัี่�ง ๆ ท่ี่�

บที่เร่์ยนท่ี่�เกิดขึ่�นจาก FTA  ห้ลายปร์ะเที่ศ จากนิวัซ่ิแลนด์ ห้ร่์อออสเตุร์เล่ยก็ด่ พ่�น้องเกษตุร์กร์ 

พ่�น้องปศุสัตุว์ัท่ี่�เล่�ยงโคนม ได้รั์บการ์เย่ยวัยาท่ี่�สมนำ�าสมเน่�อห้ร่์อไม่ พ่�น้องภิาคเกษตุร์ท่ี่�ตุ้อง

สูญัเส่ยร์ายได้ การ์ค้าห้ร่์อผ่ลในเร่์�องข่องการ์ผ่ลิตุ ช่่วิัตุท่ี่�เปล่�ยนไปแบบนั�น เพร์าะฉะนั�น การ์ท่ี่�

บอกว่ัาเข้่าไปดูก่อนแล้วับอกว่ัาห้ากเกิดผ่ลกร์ะที่บอะไร์ แล้วัจึงไปเยย่วัยา ซึิ�งพ่�น้องม่บที่เร่์ยน
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มากมายท่ี่�รั์ฐไม่เห็้นหั้วัปร์ะช่าช่น จะยอมให้้เร่์�องแบบน่�เกิดขึ่�นอ่กห้ร่์อ มันไม่ม่ห้ลักปร์ะกันใด ๆ 

เลยท่ี่�จะเย่ยวัยาให้้ผู้่ท่ี่�ได้รั์บผ่ลกร์ะที่บ 

 เพร์าะฉะนั�น เร์าจะตุ้องไม่ให้้มันเกิดขึ่�น เพร์าะฉะนั�น เร์าตุ้องร่์บลุกขึ่�นมาอภิิปร์าย ผ่ม

ว่ัาเป็นเร่์�องท่ี่�ด่มากท่ี่�สภิาปร์ะช่าช่นได้ห้ยิบเร่์�องน่�ขึ่�นมาอภิิปร์ายเพ่�อท่ี่�จะบอกว่ัาเร์าห้ยุด 

CPTPP ไปได้พักห้นึ�ง เพร์าะอเมริ์กาจะไม่เข้่า และเม่�ออเมริ์กาบอกจะเข้่า ไที่ยก็จะพยายาม

เข้่า ในข่ณะท่ี่�เร์าเองเร์าก็ม่ FTA กับอเมริ์กาอยูแ่ล้วั เร์าจะตุ้องเข้่าไปที่ำาไมอ่ก เพร์าะฉะนั�น ผ่ม

คิดว่ัา เร์าตุ้องจับตุามองสิ�งเห้ล่าน่� 

 ผ่ลการ์ศึกษาพบว่ัาข่องสภิาบอกชั่ดเจนว่ัา คุณตุ้องไปดูผ่ลกร์ะที่บท่ี่�จะเกิดขึ่�น และ

ตุ้องตุอบคำาถื่ามให้้ได้ก่อน แล้วัเม่�อการ์อภิิปร์ายในสภิาว่ัาด้วัยเร่์�องการ์เย่ยวัยาก็ชั่ดเจนว่ัา มัน

ไม่คุ้มท่ี่�จะเข้่าไปแล้วั มานั�งเย่ยวัยากัน ที่ำาไมจะตุ้องร์อให้้เกิดควัามเส่ยห้ายถึื่งมาพูดเร่์�องการ์

เย่ยวัยา ในข่ณะท่ี่�เร์าสามาร์ถื่ห้ยุดได้ เร์ายังม่มาตุร์การ์ในการ์ที่ำาเก่�ยวักับ CL ข่องปร์ะเที่ศอยู่

ได้ เร์ายังม่เร่์�องมาตุร์การ์สำาคัญัท่ี่�จะที่ำายาช่่�อสามัญัสามาร์ถื่ที่ำาควับคู่กันไปได้ในข่ณะท่ี่�ยาติุด

สิที่ธิ์บัตุร์ เร่์�องพวักน่�เป็นเร่์�องท่ี่�สำาคัญั เพร์าะเร์าม่มาตุร์การ์ท่ี่�จะที่ำาได้อยู่แล้วั ม่มาตุร์การ์ท่ี่�เร์า

ปกป้องดูแลตัุวัเองอยู่แล้วั แล้วัที่ำาไมรั์ฐถึื่งละทิี่�งมาตุร์การ์เห้ล่าน่� แล้วัเอาไปแลกกับเร่์�องการ์

ค้าเสร่์ การ์ลดห้ย่อนภิาษ่ ภิาษ่นำาเข้่า ภิาษ่ส่งออก โดยการ์ท่ี่�ภิาษ่การ์นำาเข้่าส่งออก มันก็เป็น

ปร์ะโยช่น์กับธุ์ร์กิจบางปร์ะเภิที่เท่ี่านั�น แล้วัธุ์ร์กิจบางปร์ะเภิที่เป็นธุ์ร์กิจผู้่สนับสนุนให้ญ่ัข่อง

รั์ฐห้ร่์อไม่ รั์ฐจึงตุ้องจะไปเอาใจแบบนั�น โดยท่ี่�ภิาพร์วัมข่องการ์เส่ยห้ายท่ี่�เกิดขึ่�นกับคนทัี่�ง

ปร์ะเที่ศ 

 ลองคิดเพ่ยงเร่์�องยา ห้ากยอมให้้เข่ากำาห้นดมาตุร์การ์ว่ัา “ยาช่่�อสามัญั” ผ่มคิดว่ัา

ปร์ะช่าช่นคนไที่ยรู้์จักยาท่ี่�ช่่�อสามัญัด่ ผ่มข่ออธิ์บายสั�น ๆ สักเล็กน้อย ยาท่ี่�รั์กษาโร์คอาจจะม่

ยาห้ลายตัุวั อาจจะม่ยาตัุวัแร์กท่ี่�เร์าเร่์ยกว่ัา “ยาตุ้นตุำารั์บ” เข่าก็ใช้่เงินงบปร์ะมาณข่อง

ปร์ะเที่ศตุ้นที่างเป็นคนผ่ลิตุแล้วัไปมอบสิที่ธิ์บัตุร์ให้้ ห้ร่์อมอบองค์ควัามรู้์ให้้กับบริ์ษัที่ยาบริ์ษัที่

ใดบริ์ษัที่ห้นึ�ง ไปจดสิที่ธิ์บัตุร์ และยาตัุวัน่� ค่อ “ยาตุ้นตุำารั์บ” แตุ่ว่ัาจะม่องค์ควัามรู้์ บริ์ษัที่ยา

อ่�น ๆ ศึกษา แล้วัคิดว่ัาจะสามาร์ถื่ที่ำายาแบบเด่ยวักันนั�นขึ่�นมาได้อย่างไร์ แล้วัก็มาข่อขึ่�น

ที่ะเบ่ยนยาไว้ัก่อน ร์อห้มดสิที่ธิ์บัตุร์ยาตุ้นตุำารั์บเม่�อไร์ ก็สามาร์ถื่ท่ี่�จะใช้่ยานั�นได้เลย 

 เง่�อนไข่ดังกล่าวัน่� จะถูื่กลดที่อนจนที่ำาให้้บริ์ษัที่ยาอ่�น ๆ ไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะศึกษาแล้วัมา

ขึ่�นที่ะเบ่ยนยาร์อไว้ัก่อนได้ ยิ�งจะที่ำาให้้เร์าม่ยาคุณภิาพด่ ร์าคาถูื่กไว้ัใช้่ร์ะยะยาวัออกไปอ่ก ซึิ�ง

เร่์�องแบบน่�มันค่อควัามเส่ยห้ายถึื่งห้ม่�น ๆ ล้านในช่่วังแร์ก ถ้ื่าเร์าตุ้องพึ�งยาจากบริ์ษัที่เด่ยวั อัน

ม่เง่�อนไข่มาจากสิที่ธิ์บัตุร์ ห้ร่์อเง่�อนไข่ท่ี่�ร์ะบุไว้ัใน CPTPP เท่ี่ากับว่ัา ควัามเจ็บปวัดข่องเร์า 

พึ�งพาอยู่เพ่ยงบริ์ษัที่เด่ยวั เร์าไม่ม่ที่างเล่อกจากยาจากบริ์ษัที่อ่�น เพร์าะฉะนั�นเข่าข่ายเท่ี่าไร์ 
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คุณก็ตุ้องซ่ิ�อ เร่์�องน่�เป็นเร่์�องควัามเส่ยห้าย เร่์�องควัามอ่อนไห้วัมาก เร่์�องท่ี่�เร์าจะยอมให้้ควัาม

มั�นคงข่องช่่วิัตุ และสุข่ภิาพเร์าไปแข่วันอยู่กับการ์ค้าเสร่์ โดยท่ี่�มันไม่เป็นธ์ร์ร์มแบบน่�ห้ร่์อ แล้วั

รั์ฐได้ศึกษาเร่์�องน่� และม่ข้่อท้ี่วังติุงมาก แตุ่ก็รั์ฐยังใช้่คำาว่ัา เด่�ยวัไปเย่ยวัยาเอา เด่�ยวัไปดูงบ

ปร์ะมาณให้้มากพอ ท่ี่�จะซ่ิ�อยาร์าคาแพงได้ห้ร่์อไม่

 ยกตัุวัอย่างชั่ด ๆ ค่อยาตุ้านโควิัด-19 ท่ี่�กำาลังมา ตุ้นตุำารั์บข่ายตุ่อคอร์์ส การ์รั์กษา 5 

วัันตุกร์าคา 20,000 กว่ัาบาที่ ถ้ื่าเร์าม่ยาช่่�อสามัญั ม่ผู้่ผ่ลิตุห้ลายร์าย จะเห้ล่อเพ่ยง 300 บาที่ 

ถึื่ง 400 บาที่เท่ี่านั�นเอง น่�ค่อคุณปร์ะโยช่น์ข่องการ์ท่ี่�เร์าสามาร์ถื่จะที่ำา CL ห้ร่์อที่ำายาช่่�อสามัญั

เกิดขึ่�นได้ ขึ่�นที่ะเบ่ยนได้ แตุ่เร่์�องแบบน่�จะไม่เกิดขึ่�น ถ้ื่าเร์าม่ CPTPP ถ้ื่าเร์าม่คุณปร์ะยุที่ธ์์ 

คุณดอน ลากปร์ะเที่ศไที่ยเข้่าไปอยูใ่น CPTPP เร่์�องน่�จะยากขึ่�นเพร์าะฉะนั�น ผ่มคิดว่ัาเร์าไม่

สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลให้้ดำาเนินการ์เร่์�องน่�ได้ 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมากครั์บคุณนิมิตุร์์ เท่ี่ยนอุดม ผู้่อภิิปร์ายทัี่�ง 4 ท่ี่าน

แร์ก ได้สะท้ี่อนปัญัห้า ช่่�ให้้เห็้นปัญัห้าทัี่�งในด้านสิที่ธิ์ข่องเกษตุร์กร์ ด้านอาห้าร์ ด้านสุข่ภิาพ ผู้่

อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อ ๆ ไปจะเริ์�มลงลึกปัญัห้าท่ี่�เกิดร์ะดับภูิมิภิาค เริ์�มจากผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป 

เชิ่ญัคุณดิเร์ก กองเงิน สห้พันธ์์เกษตุร์กร์ภิาคเห้น่อ

 ดิเรก กองเงิน: สวััสด่ครั์บ ผ่มดิเร์ก กองเงิน สห้พันธ์์เกษตุร์กร์ภิาคเห้น่อ และเคร่์อ

ข่่ายข่บวันการ์ปร์ะช่าช่นเพ่�อสังคมท่ี่�เป็นธ์ร์ร์ม (พ่มูฟิ) ผ่มม่ควัามกังวัลถึื่งอนาคตุ และลูก

ห้ลาน ถึื่งสิ�งท่ี่�เร์าจะปร์ะสบ ในเร่์�องข่องการ์สิที่ธิ์บัตุร์ การ์ท่ี่�จะนำาเมล็ดพันธ์ุ์มาไว้ัส่บเมล็ดพันธ์ุ์

ร์ะยะยาวัอย่างมั�นคง ซึิ�งถ้ื่าห้ากว่ัา ม่การ์ท่ี่�จะมาผู่กข่าดด้านอาห้าร์เริ์�มตัุ�งแตุ่เมล็ดพันธ์ุ์เป็นตุ้น

ไป โดยจุดย่นข่องภิาคปร์ะช่าช่นซึิ�งย่นอยู่ทัี่�งฐานผู้่ผ่ลิตุ ร์วัมทัี่�งอุปโภิค และบริ์โภิคจะม่ผ่ลกร์ะ

ที่บอย่างมาก ไม่ม่สิที่ธิ์�แม้แตุ่จะรั์กษาเมล็ดพันธ์ุ์ แสดงว่ัาเร์าเป็นเห้ม่อนซิากมนุษย์ท่ี่�ไม่ม่จิตุ

วิัญัญัาณ ม่แตุ่ลมห้ายใจ สิ�งท่ี่�จะที่ำาได้ก็ตุ้องอยู่ภิายใตุ้กฎห้มายข้่อตุกลงท่ี่�รั์ฐบาลคิดมุมเด่ยวั 

ด้านเด่ยวั แล้วัก็จะเอามาเป็นกฎห้มาย และให้้อนุญัาตุผู้่ท่ี่�ม่อำานาจข่อจดสิที่ธิ์บัตุร์พ่ช่พันธ์ุ์ ผ่ม

คิดว่ัาน่าจะศึกษา และสอบถื่ามข้่อมูล และแสดงควัามคิดเห็้นข่องภิาคปร์ะช่าช่นทุี่กคนท่ี่�ม่

ส่วันร่์วัมซึิ�งเป็นคนไที่ยเห้ม่อนกัน 

 ถึื่งแม้คุณไม่ได้อยู่ในฐานผ่ลิตุ ก็ตุ้องดูควัามมั�นคงในอนาคตุว่ัา จะม่ผ่ลกร์ะที่บ ห้ร่์อว่ัา

จะยอมให้้สิที่ธิ์ข่องคนไที่ย 70 กว่ัาล้านคนไปอยู่ภิายใตุ้อำานาจกลุ่มทุี่นทัี่�งห้มด ดังนั�น ผ่มไม่

สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลท่ี่�จะบริ์ห้าร์ปร์ะเที่ศช่าติุในร์ะบบแบบน่� ซึิ�งยึดอำานาจลิดร์อนสิที่ธิ์ภิาค

ปร์ะช่าช่น ปร์ะช่าช่นเป็นฐานตัุ�งแตุ่การ์ก่อสร้์างปร์ะเที่ศ และการ์ผ่ลิตุการ์ห้ล่อเล่�ยง เป็น
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ควัามมั�นคงข่องปร์ะเที่ศช่าติุ แตุ่คุณเอาควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ไปให้้กับบริ์ษัที่ยักษ์ให้ญ่ัข้่าม

ช่าติุ ห้ร่์อว่ัากลุ่มทุี่นในปร์ะเที่ศ ผ่มเห็้นแล้วัว่ัาอนาคตุปร์ะเที่ศไที่ย คนในปร์ะเที่ศไที่ยไม่ม่

สิที่ธิ์ ห้ร่์อว่ัาศักดิ�ศร่์ข่องควัามเป็นมนุษย์ เป็นเพ่ยงแค่ซิากข่องมนุษย์ท่ี่�ถูื่กยึดไปห้มดแล้วัใน

ช่่วิัตุ และจิตุวิัญัญัาณข่องปร์ะช่าช่น 

 ผ่มไม่เห็้นด้วัยเลยในเร่์�องข่องการ์เอาใจกลุ่มทุี่นเห้ม่อนกับอด่ตุท่ี่�ผ่่านมา การ์ถูื่ก

ยกเลิก การ์จำากัดการ์ถ่ื่อคร์องท่ี่�ดิน อันน่�ก็ค่อปัญัห้าเพร์าะมันไปอยู่อำานาจข่องกลุ่มทุี่นแล้วั

เกิดปัญัห้า และยิ�งเป็นเร่์�องข่องเมล็ดพันธ์ุ์ แล้วัมันก่�สายพันธ์ุ์เป็นห้ม่�น ๆ สายพันธ์ุ์ ซึิ�งเป็น

ควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ 

 เม่�อปีท่ี่�แล้วั เม่�อตุ้นปี 2563 ก็ม่การ์จะห้้ามคนไที่ยเก็บรั์กษาเมล็ดพันธ์ุ์ข้่าวั ผู้่นำาร์ะ

เที่ศไที่ยไม่ม่ควัามคิดกันเลยห้ร่์อ ผ่มมองในเบ่�องตุ้นว่ัาเป็นสิ�งท่ี่�ไม่มั�นคงข่องปร์ะเที่ศช่าติุ และ

ปร์ะช่ากร์ข่องคนไที่ย ไม่ใช่่เฉพาะเกษตุร์กร์ แตุ่ร์วัมปร์ะช่ากร์ข่องปร์ะเที่ศไที่ยทัี่�งห้มด ผ่มไม่

เห็้นด้วัยท่ี่�จะไปเข้่าร่์วัม และไปร่์วัมตุกลงเอาข้่อเสนอตัุวัน่�เข้่ามาร่์วัมบริ์ห้าร์ในปร์ะเที่ศไที่ย 

ผ่มในฐานะคนไที่ยห้นึ�งข่อคัดค้านไม่เห็้นด้วัย เพร์าะภูิมิปัญัญัาข่องเกษตุร์กร์ค่อเมล็ดพันธ์ุ์ 

ห้ากไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะรั์กษาไว้ัได้ แตุ่ม่การ์ผู่กข่าดตุ้องซ่ิ�ออย่างเด่ยวั เป็นว่ัาเร์าม่ภิาร์ะตุ้องซ่ิ�อ

ทัี่�งห้มด ทัี่�งลมห้ายใจ ลม ฟ้ิา อากาศ พ่ช่พันธ์ุ์ ธั์ญัญัาห้าร์ ปู ปลา เร์าก็กินข่องทัี่�งห้มดท่ี่�ม่สาร์

ตุกค้างทัี่�งห้มด ข่อบคุณมาก
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 ส้นี ไชยรส: ดิฉัน สุน่ ไช่ยร์ส ร์องปร์ะธ์านคนท่ี่� 1 ข่ออนุญัาตุท่ี่�จะดำาเนินการ์ตุ่อใน

ช่่วังน่� คุณดิเร์ก กองเงิน ได้อภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจในฐานะข่องสห้พันธ์์ข่องเกษตุร์กร์ในภิาคเห้น่อ 

ตุอนน่�เร์าจะไปเป็นชุ่ด ว่ัาด้วัยเร่์�องข่องพ่�น้องเกษตุร์กร์ท่ี่�เข้่าช่่�อกันไว้ั ตุ่อไปข่อเชิ่ญัคุณกำาร์าบ 

พานที่อง  

 กำาราบั พานทอง: ข่อสวััสด่ครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน ท่ี่านวิัที่ยากร์ และท่ี่านผู้่ม่เก่ยร์ติุทุี่ก

ท่ี่าน ผ่มกำาร์าบ พานที่อง เคร่์อข่่ายเกษตุร์กร์ร์มที่างเล่อกภิาคใตุ้ ปร์ะเด็นข่องการ์เข้่าร่์วัม 

CPTPP ในฐานะผ่มเองเป็นท่ี่�ปรึ์กษาคณะกร์ร์มาธิ์การ์ท่ี่�ได้ม่การ์เอ่ยถึื่งไป เร์าม่การ์ห้าร่์อกัน

ห้ลายครั์�ง ผ่มม่โอกาสได้เข้่าร่์วัมแลกเปล่�ยนห้ลายครั์�ง ดังนั�นปร์ะเด็นในส่วันข่องภิาคใตุ้ท่ี่�เร์า

ตุร์ะห้นักมากท่ี่�สุด ซึิ�งที่ำาพ่ช่เชิ่งเด่�ยวั และเป็นพ่ช่เชิ่งเด่�ยวัท่ี่�ม่ฐานเศร์ษฐกิจท่ี่�กว้ัาง โดยเฉพาะ

ยางพาร์า กาแฟิ ปาล์มนำ�ามัน สิ�งท่ี่�จะม่ผ่ลกร์ะที่บห้ากเร์าจะเข้่าร่์วัม CPTPP ท่ี่�ชั่ดเจนค่อว่ัาเร์า

จะข่าดสิที่ธิ์ชั่ดเจนในเร่์�องข่องฐานพันธุ์กร์ร์ม โดยเฉพาะ ห้ากว่ัาม่การ์ใช้่ฐานข่อง UPOP1991 

แที่น UPOP1978 ตุามท่ี่�คุณวิัฑููร์ย์ได้เอ่ยถึื่ง และสิ�งท่ี่�เกิดจากการ์ใช้่พร์ะร์าช่บัญัญััติุคุ้มคร์อง

พันธ์ุ์พ่ช่ปี 2542 อย่างน้อย ๆ ม่ 3 เร่์�องท่ี่�ที่างภิาคใตุ้เร์าจะห้นักมาก ค่อ

 ข้่อแร์ก ภิาคใตุ้เร์าเป็นฐานควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ โดยเฉพาะพันธ์ุ์พ่ช่ พันธ์ุ์สัตุว์ั 

พ่ช่สมุนไพร์ พ่ช่พันธ์ุ์ไม้พ่�นบ้าน อย่างเช่่น ทุี่เร่์ยนพ่�นบ้าน จำาปาดะพ่�นบ้าน และผ่ลไม้อ่�น ๆ 
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จำานวันมาก ข่ณะน่�เร์ากำาลังใช้่ปร์ะโยช่น์จากข้่อกำาห้นดคุ้มคร์องตุามพร์ะร์าช่บัญัญััติุคุ้มคร์อง

พันธ์ุ์พ่ช่ อย่างเช่่น การ์ข่อขึ่�นที่ะเบ่ยนโดยเฉพาะพ่ช่เฉพาะถิื่�น ท่ี่�สามาร์ถื่จะขึ่�นที่ะเบ่ยน และ

ได้สิที่ธิ์ในเร่์�องการ์ม่ที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาได้ ทุี่เร่์ยนพันธ์ุ์พ่�นบ้านที่างภิาคใตุ้ม่ห้ลากห้ลายมาก 

เร์าสามาร์ถื่ท่ี่�จะขึ่�นที่ะเบ่ยน และข่อการ์คุ้มคร์องได้ แตุ่ห้ากเร์าเข้่าไปอยูใ่น UPOP1991 

ห้มายควัามว่ัาอยู่ใน CPTPP การ์ท่ี่�เร์าจะที่ำาการ์คุ้มคร์องพันธ์ุ์พ่ช่พ่�นเม่องเฉพาะถิื่�นข่องเร์าม่

โอกาสจะห้ายไป 

 ปร์ะการ์แร์ก ค่อ ที่ำาให้้เร์าสูญัเส่ยสิที่ธิ์ฐานพันธุ์กร์ร์มพ่ช่เฉพาะพ่ช่พ่�นเม่องเฉพาะถิื่�น 

มันจะรุ์นแร์งมาก และมูลค่าการ์สูญัเส่ยรุ์นแร์งมาก และเกิดขึ่�นไปชั่�วัลูกชั่�วัห้ลาน เช่่น ทุี่เร่์ยน

พ่�นบ้าน จำาปาดะ และอ่กห้ลายอย่าง ตัุวัอย่างมูลค่าข่องทุี่เร่์ยนในแตุ่ละปีท่ี่�เป็นทุี่เร่์ยนพ่�นบ้าน

ห้ลาย 10 ล้านบาที่ บางชุ่มช่นถึื่ง 50 ล้าน 

 ปร์ะการ์ท่ี่�สอง เร่์�องวิักฤตุโลกร้์อนท่ี่�มันเกิดขึ่�นไปทัี่�วัปร์ะเที่ศโดยเฉพาะภิาคใตุ้ พ่ช่

เศร์ษฐกิจเชิ่งเด่�ยวัข่องเร์ากำาลังเกิดปัญัห้า เช่่น โร์คร์ะบาดในยางพาร์าท่ี่�เกิดขึ่�นพ่�นท่ี่�ปร์ะมาณ 

1 ล้านกว่ัาไร่์เป็นปัญัห้าจากการ์เปล่�ยนแปลงภูิมิอากาศอย่างชั่ดเจน มันเป็นเช่่�อร์าช่นิดให้ม่ท่ี่�

เร์าเร่์ยกว่ัา โร์คอุบัติุให้ม่ เพร์าะฉะนั�นที่างออกไม่ว่ัาจะเป็นมาตุร์การ์ฟ้ิ�นฟูิ การ์ป้องกันมาตุร์การ์

แก้ไข่ตุ่าง ๆ  ที่างการ์ยางแห่้งปร์ะเที่ศไที่ยเสนอแล้วัว่ัาเร์าจะตุ้องที่ำาสวันยางผ่สมผ่สาน ภูิมิปัญัญัา

ช่าวับ้านก็เช่่นกันก็บอกว่ัา เร์าตุ้องหั้นกลับมาใช้่ควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพท่ี่�เกิดขึ่�นในร์ะบบ 

เกษตุร์ข่องเร์า 

 สวันปาล์มก็ม่โอกาสเกิดขึ่�น เพร์าะฉะนั�นถ้ื่าเร์าหั้นกลับมา มาที่บที่วัน มารั์กษา มา

ป้องกัน และมาฟ้ิ�นฟูิ สู่ร์ะบบเกษตุร์เร์า เร์าเข้่าไปใน CPTPP โอกาสแบบน่�จะน้อยลง ผ่มคิดว่ัา

ข่ณะน่�พ่ช่เศร์ษฐกิจอย่างเช่่นยางพาร์า ที่ำาร์ายได้ปีละปร์ะมาณ 3-4 แสนล้านบาที่ มันม่โอกาส 

อย่างเช่่นข่ณะน่�โร์คร์ะบาด 1 ล้านไร่์ สวันยางทัี่�งห้มดข่องปร์ะเที่ศปร์ะมาณ 19 ล้านไร่์ท่ี่�ขึ่�น

ที่ะเบ่ยน ตุอนน่�สูญัเส่ยไปแล้วั 1 ล้านไร่์ ที่ำาให้้ผ่ลผ่ลิตุลดลงถึื่ง 50 เปอร์์เซ็ินต์ุ แตุ่ถ้ื่าเร์าเตุร่์ยม

ตัุวัให้้ด่ และไม่ถูื่กเข้่าไปในร์ะบบท่ี่�บังคับ เร์าจะสามาร์ถื่นำาพันธ์ุ์พ่ช่พ่�นเม่องตุ่าง ๆ พันธ์ุ์พ่ช่

เฉพาะท้ี่องถิื่�นกลับมาผ่สมผ่สานร์ะบบเกษตุร์เร์าได้อย่างชั่ดเจน เร์าเร่์ยกว่ัาสวันยางยั�งย่น 

เป็นร์ะบบเกษตุร์ยั�งย่นร์ะบบห้นึ�ง ข่ณะน่�การ์ยางแห่้งปร์ะเที่ศไที่ยก็สนับสนุนให้้ม่การ์ปลูก

แที่นปีละ 50,000 ไร่์ ซึิ�งเร์าคิดอยู่ว่ัา ร์ะบบเร์ามันเอ่�ออยู่แล้วั เห้ตุุใดจะตุ้องไปห้าเร่์�องท่ี่�ที่ำาให้้

ร์ะบบข่องเร์ามันลิดร์อนไปอ่ก น่�เป็นตัุวัอย่างท่ี่�ชั่ดเจนท่ี่�สุด 

 อ่กตัุวัอย่างห้นึ�ง ท่ี่�ผ่มคิดว่ัาภิาคใตุ้เร์ากำาลังข่ยับข่ยายใช้่กฎห้มายพร์ะร์าช่บัญัญััติุ

คุ้มคร์องพันธ์ุ์พ่ช่ ซึิ�งเปิดโอกาสให้้เกษตุร์กร์ และชุ่มช่นม่ส่วันร่์วัมมาก เร์าพบว่ัา เพิ�งม่พันธ์ุ์พ่ช่ 

3-4 ช่นิด ในร์อบ 20 ปีท่ี่�ได้รั์บการ์ขึ่�นที่ะเบ่ยน เพร์าะฉะนั�น สิ�งท่ี่�เร์าคาดห้วััง ค่ออย่าเพิ�งไป
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ร่์วัมกับ CPTPP เลย แตุ่ใช้่ปร์ะโยช่น์จากเง่�อนไข่ท่ี่�มันม่เพ่�อยกร์ะดับคุณภิาพช่่วิัตุ และฟ้ิ�นฟูิ

เศร์ษฐกิจก่อน อย่างเง่�อนไข่ท่ี่�ม่ควัามชั่ดเจนค่อ พันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่ท่ี่�เกษตุร์กร์สามาร์ถื่ที่ำาได้ พันธ์ุ์

พ่ช่พ่�นเม่องเฉพาะถิื่�นท่ี่�เกษตุร์กร์สามาร์ถื่นำาชุ่มช่นตัุวัเองจดที่ะเบ่ยน และไปข่อขึ่�นที่ะเบ่ยน

เพ่�อรั์บการ์ปกป้องที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาได้ ซึิ�งจะได้รั์บผ่ลปร์ะโยช่น์ค่อนข้่างมาก

 อ่กชุ่ดห้นึ�ง ค่อพ่ช่พ่�นเม่องทัี่�วัไป กับพ่ช่ป่า ท่ี่�สามาร์ถื่ท่ี่�จะขึ่�นที่ะเบ่ยน ที่ำาการ์อนุรั์กษ์ 

และแบ่งปันผ่ลปร์ะโยช่น์ท่ี่�ม่ร์ะบบ ร์ะเบ่ยบได้กำาห้นดไว้ัว่ัา ชุ่มช่นสามาร์ถื่ที่ำาได้ สิ�งเห้ล่าน่�มัน

ม่โอกาสห้ายไป ถ้ื่า UPOP 1991 เข้่ามาควับคุม เพร์าะฉะนั�น สิ�งท่ี่�ผ่มคาดห้วัังในข้่อท่ี่�สาม ค่อ 

ที่ำาอย่างไร์ท่ี่�เร์าจะใช้่ปร์ะโยช่น์ ซึิ�งมันม่ข้่อจำากัดมาก ในร์ะยะ 20 ปีท่ี่�ผ่่านมาตัุ�งแตุ่ปี 2542 

เกษตุร์กร์เข้่าไม่ถึื่งห้ร่์ออย่างไร์ เห้ตุุใดจึงขึ่�นที่ะเบ่ยนได้น้อย ท่ี่�สำาคัญัค่อ เร์าตุ้องนำากองทุี่น

คุ้มคร์องพันธ์ุ์พ่ช่มาใช้่ ตุ้องผ่ลักดันรั์ฐบาลให้้นำากลับมาใช้่ปร์ะโยช่น์ในแง่ข่องการ์ส่งเสริ์มสิที่ธิ์

เกษตุร์กร์ และสิที่ธิ์ชุ่มช่น ในฐานที่างพันธุ์กร์ร์มให้้มากขึ่�น 

 ปร์ะการ์สุดท้ี่าย เป็นสิ�งท่ี่�เร์าคาดห้วัังมาก ๆ ค่อไม่จำาเป็นจะตุ้องเข้่าไป CPTPP ในชุ่ด

น่� เพ่�อท่ี่�จะยกร์ะดับเร่์�องข่องร์ายได้ แตุ่ที่ำาอย่างไร์ ให้้ม่ร์ะบบการ์เฝ้้าร์ะวััง เร์าเร่์ยกว่ัา ร์ะบบ

การ์เฝ้้าร์ะวัังการ์เปล่�ยนแปลง ทัี่�งที่างเศร์ษฐกิจ ที่างสิ�งแวัดล้อมที่าง ด้านร์ะบบนิเวัศท่ี่�เกิด

จากภิาวัะโลกร้์อน และฐานท่ี่�สำาคัญั ท่ี่�พวักเร์ากำาลังที่ำา ค่อ กลับไปท่ี่�ฐานเศร์ษฐกิจ ฐานร์าก

ข่องชุ่มช่น เพร์าะฉะนั�น ผ่มพยายามคาดห้วัังให้้ม่การ์ฟ้ิ�นฟูิเกษตุร์อัตุลักษณ์กลับค่นมา เกษตุร์

อัตุลักษณ์จะเป็นมาตุร์การ์ท่ี่�ด่กว่ัา CPTPP เพร์าะจะใช้่พ่ช่เฉพาะถิื่�น จะม่คุ้มคร์องสิที่ธิ์ชุ่มช่น 

คุ้มคร์องเกษตุร์กร์ เพร์าะฉะนั�น สิ�งท่ี่�รั์ฐบาลกำาลังดำาเนินการ์ ไม่ว่ัาจะยุคไห้นสมัยไห้น ถ้ื่าห้าก

นำาเร่์�องน่�เข้่าไปสู่ CPTPP ผ่มคิดว่ัาเร่์�องท่ี่�กล่าวัมาคงจะสูญัห้ายไปห้มด แที่นท่ี่�จะม่เกษตุร์อัตุ

ลักษณ์ ก็อาจจะกลายเป็นเกษตุร์อัปลักษณ์ขึ่�นมาในเม่องไที่ย

 สุดท้ี่ายข่องสุดท้ี่ายค่อ เกษตุร์ยั�งย่น ค่อควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ จะเกิดขึ่�นถ้ื่าเร์ากลับ

มาสู่เกษตุร์อัตุลักษณ์ เกษตุร์ยั�งย่นท่ี่�เร์าคาดห้วัังในแผ่น 13 ห้ร่์อแผ่น 20 ปีข่องช่าติุตุ่อไป 

ข่อบคุณมาก

 

 ส้นี ไชยรส: เวัลาจำากัด แตุ่เร่์�องข่องเร์าให้ญ่ัมาก เก่�ยวัข้่องกับพ่�น้องเกษตุร์กร์ ท่ี่�

อภิิปร์ายผ่่านไป เป็นเส่ยงจากภิาคเห้น่อและภิาคใตุ้ ตุ่อไปเป็น เชิ่ญัคุณเกร่์ยงไกร์ ช่่ช่่วัง จาก

เคร่์อข่่ายกะเห้ร่์�ยงเพ่�อสิ�งแวัดล้อม ภิาคตุะวัันตุก 

 เกรียงไกร ชีช่วง: เร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น และสมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่นทัี่�วั

ปร์ะเที่ศ และพ่�น้องปร์ะช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผ่มเกร่์ยงไกร์  ช่่ช่่วัง ในนามกลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ช่นพ่�นเม่อง 
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ท่ี่�ผ่มจะอภิิปร์ายเพ่�อย่นยันในส่วันข่องช่นเผ่่าพ่�น้องกลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ เก่�ยวัข้่องกับเร่์�องข้่อตุกลง 

CPTPP ท่ี่�รั์ฐบาลพยายามผ่ลักดัน ซึิ�งเร์าเปิดสภิาปร์ะช่าช่นเพ่�อเปิดอภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจครั์�งท่ี่� 

2 เป็นเร่์�องสำาคัญั และเก่�ยวัข้่องกับพวักเร์าในฐานะท่ี่�เร์าเป็นผู้่ม่ส่วันได้ส่วันเส่ยไม่น้อยกว่ัา

ปร์ะช่าช่น ห้ร่์อกลุ่มทุี่นอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้่อง 

 พ่�น้องช่นเผ่่าพ่�นเม่อง พ่�น้องช่นเผ่่าท่ี่�อยู่ในส่วันท้ี่องถิื่�นตุ่าง ๆ แตุ่ละภูิมิภิาคท่ี่�เกิดขึ่�น

มา พวักเร์าอยู่กับการ์เก็บรั์กษาเมล็ดพันธ์ุ์ พวักเร์าเป็นตุ้นที่างข่องควัามห้ลากห้ลายที่าง

ช่่วัภิาพ ซึิ�งเป็นห้นึ�งในเง่�อนไข่ในข้่อตุกลงน่� เร์าจึงเป็นผู้่ม่ส่วันได้ส่วันเส่ยด้วัย แตุ่สำาคัญัท่ี่�สุด ท่ี่�

เร์าตุ้องไม่ไว้ัวัางใจมาก ๆ ค่อ พวักเร์ากลับไม่ได้ถูื่กนึกถึื่ง ไม่ได้ถูื่กใส่ใจ ไม่ได้ถูื่กสอบถื่าม และ

ข้่อมูลจากพวักเร์าห้ลาย ๆ ส่วัน ไม่ได้ถูื่กรั์ฐบาลฝ่้ายบริ์ห้าร์ไม่ได้นำาไปปร์ะกอบพิจาร์ณา กับ

การ์พยายามผ่ลักดันข้่อตุกลงในครั์�งน่� อันน่�เป็นสิ�งท่ี่�พวักเร์ารั์บไม่ได้ และก็เส่ยใจ เป็นการ์

เส่ยใจอ่กครั์�งห้นึ�งมาก ๆ กับอ่กห้ลายอย่างท่ี่�ผ่่านมาข่องรั์ฐบาลชุ่ดน่� 

 เร่์�องห้นึ�งท่ี่�เก่�ยวัข้่อกับพ่�น้อง ไม่ว่ัาจะเป็นควัามห้ลากห้ลาย เร่์�องข่องเมล็ดพันธ์ุ์ และ

ควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ พวักเร์าเก่�ยวัข้่องโดยตุร์งทัี่�งวิัถ่ื่จาร่์ตุ วััฒนธ์ร์ร์ม พิธ่์กร์ร์มปร์ะเพณ่ตุ่าง 

ๆ เก่�ยวัข้่องทัี่�งห้มด สิ�งห้นึ�งท่ี่�อยากจะเป็นตัุวัแที่นย่นยันจากพ่�น้องกลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ ค่อ อด่ตุท่ี่�

ผ่่านมาฝ่้ายรั์ฐบาลล้มเห้ลวั ตุ้องใช้่ว่ัารั์ฐบาลเจ็บแล้วัไม่จำา ควัามเจ็บปวัดนั�น สุดท้ี่ายแล้วัมัน

ส่งไปท่ี่�พ่�น้องเร์า กลุ่มชุ่มช่นท้ี่องถิื่�น กลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ช่นเผ่่า จะเจ็บห้นักเข้่าไปอ่ก เห้ตุุผ่ลค่อ เป็น

องค์ปร์ะกอบในส่วันห้ลาย ๆ เร่์�อง ปร์ะเด็นค่อในอด่ตุจนถึื่งปัจจุบัน รั์ฐเล่อกใช้่วัาที่กร์ร์มให้้
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พวักเร์าเป็นช่ายข่อบ กล่าวัห้าให้้ช่าวับ้านเป็นจำาเลย เป็นตัุวัปร์ะกันในห้ลาย ๆ เร่์�องโดย

เฉพาะเร่์�องท่ี่�ดิน ที่รั์พยากร์ป่าไม้ ควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ เร่์�องเมล็ดพันธ์ุ์ตุ่าง ๆ 

 แตุ่จริ์ง ๆ แล้วั ผ่มจะโยงให้้เห็้นว่ัาไม่ใช่่ชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นล้มเห้ลวั ชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นเป็นคน

โอบอุ้มรั์ฐบาล โอบอุ้มเม่อง ชุ่มช่นเม่องในยามวิักฤติุตุ่าง ๆ อันน่�ค่อสิ�งท่ี่�อยากจะบอกแที่นพ่�

น้องข่องเร์า ภิาคเกษตุร์กร์ร์ม ชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นได้พยายามรั์กษา เก็บรั์กษาเมล็ดพันธ์ุ์ผ่่านกลไก

ตุ่าง ๆ ผ่่านผู้่รู้์ ผ่่านสตุร่์ อะไร์ตุ่าง ๆ กลับไม่ได้รั์บการ์ยอมรั์บ ซึิ�งเม่�อรั์ฐจะเข้่าร่์วัมข้่อตุกลง 

CPTPP จะกลายเป็นว่ัา พวักเร์าจะเจอสถื่านการ์ณ์ท่ี่�ห้นักขึ่�นไปอ่ก สนับสนุนเกษตุร์เชิ่งเด่�ยวั 

เกษตุร์แปลงให้ญ่ัตุ่าง ๆ เห้ล่านั�น ซึิ�งเป็นปร์ะโยช่น์ตุ่อกลุ่มทุี่นลงมาที่ำาลายร์ะบบการ์เก็บ

รั์กษาเมล็ดพันธ์ุ์ในรู์ปแบบวิัถ่ื่วััฒนธ์ร์ร์ม การ์ร่์วัมข้่อตุกลง CPTPP จะที่ำาให้้วััฒนธ์ร์ร์มข่องเร์า

เปล่�ยนแปลงไป กลุ่มเปร์าะบาง กลุ่มช่ายข่อบ กลุ่มพ่�น้องตุ่าง ๆ ในชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นก็จะอยูไ่ม่ได้ 

อ่กทัี่�งสถื่านการ์ณ์โลกร้์อนเช่่นเด่ยวักับพ่�น้องปร์ะช่าสังคมภิาคใตุ้ รั์ฐกลับไม่ม่การ์ตัุ�งรั์บปรั์บ

ตัุวัท่ี่�ชั่ดเจน แผ่นท่ี่�ชั่ดเจนท่ี่�โยงใยไปกับชุ่มช่นท้ี่องถิื่�น ได้ม่ปฏิิบัติุการ์ ม่แตุ่มาตุร์การ์ท่ี่�เป็นเชิ่ง

กฎห้มายท่ี่�กำาห้นดให้้กับพ่�น้องกลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ช่นเผ่่าพ่�นเม่องตุ้องปฏิิบัติุตุามเท่ี่านั�น โดยไม่ฟัิง 

และไม่ม่พ่�นท่ี่�ส่วันร่์วัมในการ์ตัุดสินใจ อันน่�เป็นสิ�งท่ี่�ย่นยันได้ชั่ดเจน นั�นห้มายควัามว่ัา

สถื่านการ์ณ์ท่ี่�จะเกิดขึ่�นแน่นอนค่อ พวักเร์าจะถูื่กกร์ะที่ำาซิำ�าอ่กห้ลาย ๆ ร์อบ อ่กห้ลาย ๆ ครั์�ง 

และจะห้นักห้นาสาหั้ส 

 ผ่มคิดว่ัา วัันน่�จะเกิดควัามล่มสลาย ถ้ื่าห้ากชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นล่มสลาย ชุ่มช่นเม่องจะพบ

วิักฤติุให้ญ่ัด้วัย อันน่�ควัามท่ี่�รั์ฐบาล ห้ร่์อฝ่้ายบริ์ห้าร์ชุ่ดน่�ไม่ได้ม่ควัามฉลาดเพ่ยงพอในการ์ท่ี่�

จะบริ์ห้าร์ตุ่อไป ท่ี่�สุดแล้วัท่ี่านปร์ะธ์านครั์บและพ่�น้องสภิาปร์ะช่าช่นท่ี่�เคาร์พทุี่กท่ี่าน ผ่มคิด

ว่ัาถ้ื่ารั์ฐบาลได้ตัุดสินใจโดยข่าดข้่อมูล ข่าดการ์ม่ส่วันร่์วัมข่องพ่�น้องปร์ะช่าช่น และท่ี่�สำาคัญั

เร์ารั์บรู้์อยู่แล้วัว่ัา ทุี่กปร์ะเด็น ทุี่กสถื่านการ์ณ์ เร่์�องข่อง Alcohol เร่์�องข่อง CL เร่์�องข่องยา 

สิที่ธิ์บัตุร์ยา เร่์�องข่องสมุนไพร์ ฯลฯ ห้ร่์อกร์ณ่อ่�น ๆ ในห้ลายเร่์�องท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับข้่อตุกลงน่� ถ้ื่า

รั์ฐบาลไม่ยอมฟัิง ซึิ�งสถื่านการ์ณ์ข่ณะน่�เป็นท่ี่�ชั่ดเจนว่ัารั์ฐบาลไม่ยอมฟัิง เร์าจึงไม่ควัร์ท่ี่�จะไว้ั

วัางใจรั์ฐบาลในการ์ปฏิิบัติุการ์ตุ่อไป 

 ท่ี่�สุดแล้วั ในนามข่องพ่�น้องช่าติุพันธ์ุ์ช่นพ่�นเม่องท่ี่�อ่อนไห้วักับเร่์�องน่�มาก ร่์วัมกับพ่�

น้องทัี่�วัปร์ะเที่ศ จึงเห็้นว่ัาเร์าไม่ควัร์ท่ี่�จะร์อรั์บผ่ลจากการ์กร์ะที่ำา และจากการ์บริ์ห้าร์ ตัุดสิน

ใจท่ี่�ผิ่ดพลาด ท่ี่�ล้มเห้ลวัข่องรั์ฐบาลอ่กแล้วั จึงข่อใช้่สภิาแห่้งน่� เพ่�อย่นยัน และเป็นเส่ยงห้นึ�ง

ข่องตัุวัแที่นเห้ล่าพ่�น้องช่นเผ่่าพ่�นเม่อง และกลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ในท้ี่องถิื่�นทัี่�วัปร์ะเที่ศ ไม่ไว้ัวัางใจ

รั์ฐบาลปร์ะยุที่ธ์์ และรั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังตุ่างปร์ะเที่ศ ซึิ�งเป็นตัุวัแที่นฝ่้ายบริ์ห้าร์ท่ี่�จะ

เข้่าไปเจร์จาในข้่อตุกลงครั์�งน่� ข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน
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 ส้นี ไชยรส: ตัุวัแที่นพ่�น้องเคร่์อข่่ายช่นเผ่่าได้อภิิปร์ายเร่์�องการ์อนุรั์กษ์พันธ์ุ์พ่ช่ และ

วััฒนธ์ร์ร์มดั�งเดิมอย่างชั่ดเจน น่�เป็นเร่์�องในมุมข่องวิัถ่ื่เกษตุร์กร์ช่นเผ่่าท่ี่�ลึกซึิ�งมาก ตุ่อไปจะ

เป็นมุมข่องพ่�น้องแร์งงาน เพร์าะว่ัาการ์อภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลจะมาจากทุี่กภิาคส่วัน ตุ่อ

ไปข่อเชิ่ญัคุณธ์นพร์ วิัจันที่ร์์ เคร่์อข่่ายแร์งงานเพ่�อสิที่ธิ์ปร์ะช่าช่น

 ธนพร วิจันทร์: ข่อข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน ดิฉัน ธ์นพร์ วิัจันที่ร์์ วัันน่�ข่อร่์วัมอภิิปร์าย

ในสภิาปร์ะช่าช่น ในนามตัุวัแที่นจากภิาคแร์งงาน สิ�งห้นึ�งท่ี่�เร์าไม่เห็้นด้วัยกับรั์ฐบาลในการ์ที่ำา

ข้่อตุกลงหุ้้นส่วันที่างเศร์ษฐกิจ CPTPP ซึิ�งสมาชิ่กห้ลายท่ี่านท่ี่�ได้อภิิปร์ายไปแล้วัว่ัาส่งผ่ลกร์ะ

ที่บกับปร์ะเที่ศ และปร์ะช่าช่นในปร์ะเที่ศด้วัย ในร์ะยะยาวั ในด้านข่องการ์เกษตุร์ สาธ์าร์ณะ

สุข่โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่่วังการ์แพร่์ร์ะบาดโควิัด-19 ห้ากรั์ฐบาลเร่์งที่ำาข้่อตุกลงโดยไม่เห็้น

ผ่ลเส่ยท่ี่�เกิดกับปร์ะช่าช่น เร์าก็ไม่อาจจะยอมรั์บได้ 

 สถื่านการ์ณ์การ์จ้างงานปัจจุบัน เริ์�มม่คนตุกงานมากขึ่�นจากท่ี่�ภิาคโร์งงาน และภิาค

ธุ์ร์กิจ โดยเฉพาะในภิาคอุตุสาห้กร์ร์มข่นาดให้ญ่ั เช่่น อุตุสาห้กร์ร์มอาห้าร์ อุตุสาห้กร์ร์มยาน

ยนต์ุ อุตุสาห้กร์ร์มเคร่์�องใช้่ไฟิฟ้ิาตุ่าง ๆ เพร์าะจะม่การ์ใช้่ร์ะบบหุ่้นยนต์ุ ห้ร่์อร์ะบบ AI มา

แที่นมนุษย์ และในสถื่านการ์ณ์การ์แพร่์ร์ะบาดโควิัด-19 คนงานตุกงาน ก็กลับบ้านตุ่างจังห้วััด 
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สิ�งห้นึ�งท่ี่�เข่าที่ำาค่อ ที่ำาอาช่่พเกษตุร์ ที่ำานา ห้ร่์อว่ัาที่ำาสวันอะไร์ตุ่าง ๆ เห้ล่าน่� ถ้ื่ารั์ฐบาลไปที่ำา

ข้่อตุกลง CPTPP ท่ี่�จะส่งผ่ลกร์ะที่บให้้พ่�น้อง เพร์าะฐานจริ์ง ๆ ข่องพวักเร์า พ่อแม่ข่องพวัก

เร์าก็อยู่ภิาคเกษตุร์ อยู่ตุ่างจังห้วััด อยู่บ้านนอก สุดท้ี่ายแล้วั ถ้ื่ารั์ฐบาลยังมองไม่เห็้นส่วันน่�อ่ก 

เร์าเห็้นก็ไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะยอมรั์บได้

 การ์เข้่าร่์วัมเป็นสมาชิ่ก CPTPP ท่ี่�ตัุ�งอยู่บนสมมติุฐานท่ี่�ไม่ร์อบคอบ และไม่ได้คำานึงถึื่ง

ผ่ลกร์ะที่บท่ี่�เกิดขึ่�นกับปร์ะช่าช่นอย่างกว้ัางข่วัาง ดิฉันคิดว่ัารั์ฐบาลปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า และ

รั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศท่ี่�พยายามผ่ลักดัน พยายามท่ี่�จะเอ่�อ เร์าข่อกล่าวัห้า

ในสภิาปร์ะช่าช่นแห่้งน่�ว่ัา รั์ฐบาลกำาลังจะเอ่�อผ่ลปร์ะโยช่น์ เอาที่รั์พยากร์ข่องปร์ะเที่ศท่ี่�เป็น

ข่องคนไที่ยเอาไปให้้กลุ่มทุี่นโดยท่ี่�ไม่ฟัิงเส่ยงข่องปร์ะช่าช่นกลุ่มท่ี่�ออกมาคัดค้าน ออกมา

แสดงควัามคิดเห็้น 

 ท่ี่ามกลางวิักฤตุจากการ์แพร่์ร์ะบาดโควิัด-19 ซึิ�งปร์ะเที่ศไที่ย และโลกกำาลังเผ่ชิ่ญั 

เป็นบที่เร่์ยนสำาคัญัว่ัาเร์าจะตุ้องตุร์ะห้นักถึื่งควัามมั�นคงที่างด้านอาห้าร์ ควัามมั�นคงที่างด้าน

ยา ควัามมั�นคงที่างด้านห้ลักปร์ะกันสุข่ภิาพถ้ื่วันห้น้า เป็นหั้วัใจสำาคัญัท่ี่�จะช่่วัยฝ่้าวิักฤติุไปได้ 

แม้ว่ัาวัันน่�มันจะม่วััคซ่ินป้องกันแล้วั แตุ่เร์าก็ยังตุ้องอยู่กับ การ์แพร่์ร์ะบาดโควิัด-19 ตุ่อไปอ่ก 

ถ้ื่าสถื่านการ์ณ์แบบน่�รั์ฐยังดันทุี่รั์งไปที่ำาข้่อตุกลง สุดท้ี่ายแล้วัมันส่งผ่ลกร์ะที่บ เร์าคิดว่ัาเร์าไม่

สามาร์ถื่ยอมรั์บได้ 

 เร่์�องตุ่อมา ม่การ์ปร์ะเมินสถื่านการ์ณ์ ไม่ว่ัาจะเป็นทิี่ศที่างการ์ลงทุี่น ห้ร่์อห่้วังโซ่ิ

อุปที่านท่ี่�จะเปล่�ยนไปห้ลังสถื่านการ์ณ์โควิัด-19 ดังนั�น การ์เข้่าร่์วัม CPTPP ม่ผ่ลตุ่อภิาค

เกษตุร์ไที่ยอย่างมาก เร์าตุ้องพูดเพร์าะว่ัามันม่ผ่ลกร์ะที่บมาก สิ�งห้นึ�งท่ี่�เร์าเห็้นค่อ พ่อแม่พ่�

น้องเร์าในตุ่างจังห้วััดเป็นห้น่� ธ์กส. ณ วัันน่�สมมุติุว่ัา ณ ตุอนน่�เมล็ดพันธ์ุ์พ่ช่ เร์ายังสามาร์ถื่

เก็บไว้ัได้ และเอามาปลูกได้ แตุ่ห้ากว่ัาเข้่าข้่อตุกลง CPTPP แล้วั เมล็ดพันธ์ุ์พ่ช่ทุี่กอย่างจะ

เป็นตุ้นทุี่นท่ี่�สูงมากสำาห้รั์บเกษตุร์กร์ซึิ�งเป็นพ่อแม่ข่องพวักเร์า และเร์าคิดว่ัา ปร์ะเที่ศไที่ยยัง

ไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะแข่่งขั่นในร์ะยะยาวัได้ สำาห้รั์บพวักเร์าภิาคแร์งงาน เร์าไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะแยก

ภิาคเกษตุร์ออกจากภิาคแร์งงานได้ พ่อแม่ข่องพวักเร์าก็ค่อเกษตุร์กร์ สิ�งท่ี่�จะกร์ะที่บตุ่อภิาค

เกษตุร์กร์ย่อมจะถึื่งพวักเร์า ร์าคาสินค้าเกษตุร์ท่ี่�แพงขึ่�นย่อมส่งผ่ลกร์ะที่บตุ่อช่่วิัตุข่องพวักเร์า 

ซึิ�งส่วันให้ญ่ัพวักเร์าก็ได้รั์บค่าจ้างขั่�นตุำ�าวัันละ 300 กว่ัาบาที่ และปัจจุบันค่าคร์องช่่พสูง ร์าคา

อาห้าร์สูงขึ่�น และสุดท้ี่ายเร์าจะอยู่กันอย่างไร์ คุณภิาพช่่วิัตุข่องแร์งงานจะอยู่อย่างไร์ การ์

เร่์ยกร้์องค่าจ้างขั่�นตุำ�า ห้ร่์อการ์จะเพิ�มการ์เร่์ยกร้์องค่าจ้างมันก็เป็นปัญัห้ากับพวักเร์าอยูแ่ล้วั 

เร่์�องผ่ลกร์ะที่บตุ่อด้านสาธ์าร์ณสุข่ ตุามท่ี่�ห้ลายท่ี่านได้อภิิปร์ายกันมาพอสมควัร์แล้วั แตุ่ท่ี่�เร์า

อยากจะยำ�าค่อ ยาตุ้นแบบท่ี่�จะถูื่กผู่กข่าด 20 ปีจะที่ำาให้้คนใช้่แร์งงานในร์ะบบปร์ะกันสังคม
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จำานวันมากกว่ัา 10 ล้านคน ร์วัมถึื่งพ่�น้องแร์งงานนอกร์ะบบอ่กปร์ะมาณ 20 ถึื่ง 30 กว่ัาล้าน

คน ท่ี่�อยู่ภิายใตุ้ห้ลักปร์ะกันสุข่ภิาพถ้ื่วันห้น้า ไม่สามาร์ถื่เข้่าถึื่งยารั์กษาโร์คตุ่าง ๆ ได้ อ่กทัี่�ง

รั์ฐบาลตุ้องเส่ยงบปร์ะมาณในการ์ซ่ิ�อยาท่ี่�แพงขึ่�น ซึิ�งไม่คุ้มเลย ได้กับเส่ยไม่คุ้มกันเลย 

 แม้ว่ัาการ์เข้่าร่์วัมข่อง CPTPP จะม่ข้่อด่ตุ่อเศร์ษฐกิจ และธุ์ร์กิจ แตุ่ยังไม่ได้พูดถึื่ง

ปร์ะช่าช่นโดยส่วันร์วัมและยังส่งผ่ลกร์ะที่บอย่างกว้ัางข่วัางตุ่อการ์บร์ร์ลุเป้าห้มายตุ่อการ์

พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น ปร์ะเด็นการ์ส่งเสริ์มเก่�ยวักับมาตุร์ฐาน และเร่์�องแร์งงาน ม่การ์อ้างว่ัากำาห้นด

ให้้ปร์ะเที่ศสมาชิ่กเคาร์พห้ลักการ์ปฏิิญัญัาสากลสิที่ธิ์ขั่�นพ่�นฐาน องค์การ์แร์งงานร์ะห้ว่ัาง

ปร์ะเที่ศ สิที่ธิ์แร์งงานร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ ซึิ�งปร์ะเที่ศไที่ยตุอนน่�ก็ยังไม่ได้รั์บร์องอนุสัญัญัาท่ี่�เป็น

อนุสัญัญัาพ่�นฐานท่ี่�เป็นสิที่ธิ์เสร่์ภิาพในการ์ร์วัมตัุวัข่องปร์ะช่าช่น เสร่์ภิาพในการ์เจร์จาตุ่อร์อง 

อ่กทัี่�งอนุสัญัญัา 2 ฉบับ รั์ฐบาลก็ยังไม่รั์บ โดยอ้างเร่์�องข่องการ์ร์วัมกลุ่ม การ์ร์วัมตัุวัเป็นเร่์�อง

ข่องควัามมั�นคง เร์าก็ไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะไว้ัวัางใจได้ในฐานะเร์าเป็นผู้่ใช้่แร์งงานซึิ�งเป็นคนส่วัน

ให้ญ่ัข่องปร์ะเที่ศ และข่อคัดค้านการ์ตัุดสินใจท่ี่�จะเข้่าร่์วัม CPTPP ท่ี่�รั์ฐบาลกำาลังดำาเนินการ์

อยู่ โดยปร์าศจากการ์คำานึงถึื่งผ่ลกร์ะที่บตุ่อปร์ะช่าช่น และคนส่วันให้ญ่ัข่องปร์ะเที่ศ 

 ที่ำาไมวัันน่�เร์าถึื่งอยากจะตัุ�งคำาถื่ามกับคุณปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่าในฐานะท่ี่�เป็นนายกรั์ฐมนตุร่์ 

และรั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังตุ่างปร์ะเที่ศ ที่ำาไมนักลงทุี่นตุ่างช่าติุจึงได้รั์บผ่ลปร์ะโยช่น์เต็ุมๆ น่�ค่อ

การ์ข่ายช่าติุห้ร่์อไม่ แตุ่ตุ่างช่าติุนำาพ่ช่ท้ี่องถิื่�นไปวิัจัยได้อย่างเสร่์ สุดท้ี่ายก็ไปได้พันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่แล้วัไปจด

สิที่ธิ์บัตุร์ มันเป็นพันธ์ุ์พ่ช่ข่องภิาคเกษตุร์แล้วัไปเอ่�อให้้กลุ่มทุี่น สินค้าเกษตุร์ท่ี่�สูงขึ่�นตุ้องไปซ่ิ�อเมล็ด

พันธ์ุ์ข่องนายทุี่น เกษตุร์กร์ไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะเก็บเมล็ดพันธ์ุ์ไว้ัเพร์าะปลูกได้ เก็บไว้ัเองเผ่ลอ ๆ ผิ่ด

กฎห้มายอ่ก น่�ห้ร่์อท่ี่�รั์ฐที่ำากับพ่�น้องเกษตุร์กร์ซึิ�งเป็นพ่อแม่ข่องพ่�น้องผู้่ใช้่แร์งงานซึิ�งม่ร์ายได้เท่ี่าเดิม 

และม่ควัามเส่�ยงตุกงาน สุดท้ี่ายร์าคาอาห้าร์แพงขึ่�น ร์าคายารั์กษาโร์คก็แพงขึ่�น ค่านำ�าค่าไฟิแพงขึ่�น 

น่�ห้ร่์อรั์ฐบาลปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า และคณะผู้่บริ์ห้าร์กร์ะที่ำากับปร์ะช่าช่น เคร่์อข่่ายแร์งงานเพ่�อสิที่ธิ์

ปร์ะช่าช่น และข่บวันการ์แร์งงาน จึงไม่อาจท่ี่�จะไว้ัวัางใจให้้พลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า และรั์ฐบาล

ชุ่ดน่�บริ์ห้าร์ปร์ะเที่ศอ่กตุ่อไปได้ 

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณมากครั์บ คุณธ์นพร์ วิัจันที่ร์์  สมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่น สาย

แร์งงาน เคร่์อข่่ายแร์งงานเพ่�อสิที่ธิ์ปร์ะช่าช่น ข่อเร่์ยนผู้่อภิิปร์ายได้เตุร่์ยมตัุวั จบการ์อภิิปร์าย

ไม่ไว้ัวัางใจอ่ก 1 ท่ี่าน ลำาดับตุ่อไปเร์าจะได้เปิดการ์อภิิปร์ายทัี่�วัไป เพร์าะฉะนั�น ท่ี่านใดท่ี่�

พร้์อมจะอภิิปร์าย เร่์ยนเชิ่ญัติุดตุ่อกองเลข่า ห้ร่์อแช่ที่ ข่อเชิ่ญัผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป คุณศร์าวุัฒิ 

เร่์อนคง จากอาสาค่นถิื่�นข่องมูลนิธิ์อาสาสมัคร์เพ่�อสังคม (มอส.)
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 ศราว้ฒิิ เร้อนคง: สวััสด่ครั์บ กร์าบเร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น และสมาชิ่กทุี่ก

ท่ี่าน ผ่ม นายศร์าวุัฒิ เร่์อนคง สมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่น จากอาสาค่นถิื่�นข่องมูลนิธิ์อาสาสมัคร์

เพ่�อสังคม ผ่มม่เห้ตุุผ่ลท่ี่�จะตุ้องมาพูดในวัันน่�ร่์วัมกับท่ี่านสมาชิ่กทุี่กท่ี่าน ผ่มข่ออภิิปร์ายเร่์�อง

รั์ฐบาลไม่ม่ควัามจริ์งใจในการ์ท่ี่�จะแก้ไข่ปัญัห้าให้้เด็ก และเยาวัช่นคนรุ่์นให้ม่ ท่ี่�บอกว่ัาเป็น

อนาคตุข่องช่าติุ ผู้่นำาปร์ะเที่ศในทุี่ก ๆ สมัย มักจะบอกว่ัา เด็กค่ออนาคตุข่องช่าติุ

 ก่อนท่ี่�จะพูดว่ัา ที่ำาไมผ่มไม่ไว้ัวัางใจท่ี่�รั์ฐบาลจะเข้่าร่์วัม CPTPP ข่ออภิิปร์ายถึื่ง

สถื่านการ์ณ์ข่ณะน่� เด็กและเยาวัช่นในปร์ะเที่ศเป็นอย่างไร์ สถื่านการ์ณ์เร์าเห็้นตัุ�งแตุ่ปีท่ี่�แล้วั 

ตัุ�งแตุ่ม่ม็อบเด็กเยาวัช่น ม๊อบคณะร์าษฎร์์เกิดขึ่�น เด็ก ๆ พยายามท่ี่�จะเสนอข้่อมูลตุ่าง ๆ และ

ข้่อเร่์ยกร้์องตุ่าง ๆ แตุ่รั์ฐบาลไม่ม่การ์พูดคุย นอกจากไม่พูดคุยแล้วัยังจับกุมดำาเนินคด่กับ

เด็กๆ ตุ้องถูื่กคุมขั่ง เด็กบางคนถูื่กคุมขั่ง 3 เด่อนกว่ัาแล้วั ณ ตุอนน่�ก็ไม่ได้รั์บการ์ปร์ะกันตัุวั

ด้วัย น่�เป็นเร่์�องท่ี่�เห็้นได้ว่ัารั์ฐบาลไม่ม่ควัามจริ์งใจท่ี่�จะแก้ปัญัห้าให้้กับเด็ก เยาวัช่น และคนรุ่์น

ให้ม่ข่องปร์ะเที่ศ 

 ผ่มในฐานะตัุวัแที่นคนรุ่์นให้ม่ท่ี่�กลับมาอยู่บ้าน จึงอยากจะนำาเสนอในมุมคนกลับมา

อยู่บ้านว่ัา เร์าเจออะไร์กันบ้าง ท่ี่�ท่ี่านสมาชิ่กก่อนห้น้าได้พูดถึื่งเร่์�องปร์ะเด็นแร์งงานค่นถิื่�น ม่

ข้่อมูลท่ี่�ชั่ดเจนว่ัา คนกลับบ้านเน่�องจากสถื่านการ์ณ์โควิัด-19 และห้นึ�งในนั�นค่อคนรุ่์นให้ม่ สิ�ง

ท่ี่�คนรุ่์นให้ม่กลับมาอยู่บ้าน แตุ่ตัุวัเล่อกม่น้อยมาก สิ�งท่ี่�เข่าเล่อกกร์ะที่ำาได้ค่อภิาคเกษตุร์ ตุาม

ท่ี่�ท่ี่านสมาชิ่กได้พูดไปเม่�อก่อนห้น้าน่� 

 เร์าจะได้รั์บผ่ลกร์ะที่บแน่นอน ห้ากรั์ฐบาลเข้่าร่์วัม CPTPP ผ่มยกตัุวัอย่างอนุสัญัญัา 

UPOP 1991 สิที่ธิ์ในการ์ถ่ื่อคร์องเมล็ดพันธ์ุ์ เม่�อไม่ม่ตุ้นทุี่น และปัจจัยในการ์ผ่ลิตุ ก็ไม่

สามาร์ถื่ที่ำาการ์ผ่ลิตุให้้ม่คุณภิาพได้น่�ก็เป็นปัญัห้าท่ี่�ชั่ดเจนมากท่ี่�สุดแล้วั และยังม่ผ่ลกร์ะที่บใน

ด้านอ่�น ๆ ไม่ว่ัาจะเป็นการ์ที่ำาปศุสัตุว์ั เร่์�องร์าคาสุกร์ เป็นตุ้น

 ตุามท่ี่�ม่ผู้่อภิิปร์ายก่อนห้น้าไปแล้วั ผ่มจะไม่อภิิปร์ายซิำ�าอ่ก แตุ่ผ่มจะสะท้ี่อนค่อ ควัาม

จริ์งใจตุ่อการ์แก้ปัญัห้าให้้กับคนรุ่์นให้ม่ ห้ร่์อการ์พูดคุยกับคนรุ่์นให้ม่ ผ่มอยากจะยกตัุวัอย่าง 

ปร์ะเที่ศญ่ั�ปุ่น ท่ี่�โตุเก่ยวั ม่ควัามร่์วัมม่อร์ะห้ว่ัางรั์ฐบาลกลาง และรั์ฐบาลโตุเก่ยวั รั์ฐบาลท้ี่อง

ถิื่�น สนับสนุนให้้คนรุ่์นให้ม่ได้ม่พ่�นท่ี่�เกษตุร์ เร่์ยกว่ัา Tokyo Neo Farm สิ�งท่ี่�รั์ฐบาลกลางที่ำา

ค่อ การ์ให้้เงินเด่อนคนรุ่์นให้ม่ท่ี่�สนใจกลับไปอยู่บ้าน กลับค่นถิื่�นฐานตัุวัเองเพ่�อที่ำาเกษตุร์ และ

ที่ำาสัญัญัา 5 ปี ม่พ่�นท่ี่�ที่ดลองให้้ที่ำาการ์เกษตุร์ และติุดตุาม จนกร์ะทัี่�งสามาร์ถื่ที่ำาคร์บห่้วังโซ่ิ

อาห้าร์ได้ ค่อที่ำาตัุ�งแตุ่ตุ้นนำ�า กลางนำ�า ปลายนำ�า และม่ควัามมั�นคงในการ์กลับถิื่�นฐาน 

 แตุ่สถื่านการ์ณ์บ้านเร์าตุอนน่� ปัญัห้าการ์แพร่์ร์ะบาดโควิัด-19 ที่ำาให้้คนกลับบ้าน แตุ่

รั์ฐบาลไม่ม่นโยบายใด ๆ เลยในการ์ผ่ลักดันยุที่ธ์ศาสตุร์์ ห้ร่์อสร้์างอาช่่พให้้คนฐานร์าก ห้ร่์อ
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ฝึ้กงานสร้์างงานให้้กับคนท้ี่องถิื่�น ถื่ามว่ัางบฟ้ิ�นฟูิ 400,000 ล้านท่ี่�ผ่่านมา ที่ำาอะไร์บ้าง การ์

จ้างคนรุ่์นให้ม่เป็นลูกจ้างโคร์งการ์โคกห้นองนาโมเดล โคร์งการ์การ์เกษตุร์ที่ฤษฎ่ให้ม่ เป็น

สัญัญัาจ้าง 1 ปี ให้้ไปเก็บข้่อมูล และสนับสนุนการ์ที่ำางานข่องเกษตุร์อำาเภิอ เกษตุร์จังห้วััด

เพ่ยงเท่ี่านั�น และปัจจุบันค่อ คร์บสัญัญัาจ้างแล้วั 

 นอกจากน่� ผ่มไม่แน่ใจว่ัา ม่การ์จ้างงานคร์อบคลุมทัี่�วัถึื่งคนท่ี่�กลับบ้านห้ร่์อไม่ จำานวัน

เท่ี่าไร์ และเข่าสามาร์ถื่กลับไปอยู่บ้านอย่างมั�นคงได้ห้ร่์อไม่ ข้่อน่�ไม่ที่ร์าบว่ัาม่ควัามคุ้มค่าห้ร่์อ

ไม่ และท่ี่�ยกตัุวัอย่างปร์ะเที่ศญ่ั�ปุ่นเพร์าะเห็้นได้ว่ัารั์ฐบาลญ่ั�ปุ่นม่ควัามจริ์งใจท่ี่�จะดูแลคนกลับ

บ้านอย่างมาก แตุ่กลับมาดูในปร์ะเที่ศข่องเร์า เพ่�อนข่องผ่มท่ี่�ที่ำาฟิาร์์ม สเตุย์ในจังห้วััด

นคร์ร์าช่ส่มา ถูื่กนำ�าท่ี่วัม 2 ร์อบ ร์อบท่ี่� 2 ค่อวัันน่� และไม่ม่การ์เย่ยวั ห้ร่์อควัามสนใจจากภิาค

รั์ฐ น่�ค่อคนรุ่์นให้ม่ท่ี่�ถูื่กดับฝั้น 

 ผ่มไม่คิดว่ัา คนรุ่์นให้ม่ท่ี่�กลับบ้าน เข่าจะสามาร์ถื่ยน่ และภิาคภูิมิใจสำาห้รั์บการ์กลับ

บ้านท่ี่�ม่ควัามคิดควัามฝั้นอยากจะพัฒนาชุ่มช่นข่องตัุวัเอง ผ่มมองว่ัารั์ฐบาลควัร์เห็้นโอกาสน่� 

จากแร์งงานค่นถิื่�น รั์ฐบาลควัร์มองเห็้นโอกาสท่ี่�จะเข้่าไปสนับสนุน สร้์างกลไกตุ่าง ๆ เพ่�อให้้

คนกลับไปพัฒนาชุ่มช่นข่องตัุวัเอง ฟ้ิ�นถิื่�นตัุวัเอง จังห้วััดตัุวัเอง เพ่�อให้้พัฒนามากขึ่�น แตุ่ว่ัาเร์า

ไม่เห็้นเลย ซิำ�าแล้วัรั์ฐบาลยังพยายามท่ี่�จะเข้่าร่์วัม CPTPP ด้วัยเห้ตุุผ่ลน่� ผ่มจึงไม่สามาร์ถื่ไว้ั

วัางใจพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า ในฐานะนายกรั์ฐมนตุร่์ และคณะรั์ฐมนตุร่์ทัี่�งห้มดในการ์

บริ์ห้าร์ปร์ะเที่ศ ข่อบคุณครั์บ 



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)
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บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)
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ช่วงที� ๒ 

ช่่วังเปิดอภิิปร์ายทัี่�วัไป



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)
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ช่วงเปิดอภิปรายทั�วไป

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อข่อบคุณมากครั์บ คุณศร์าวุัฒิ เร่์อนคง  ช่่วังน่�เร์าจะเปิดการ์

อภิิปร์ายทัี่�วัไป สมาชิ่กตุ้องการ์อภิิปร์าย ห้ร่์อม่ควัามคิดเห็้นอย่างไร์ ข่อเร่์ยนเชิ่ญัสมาชิ่กทุี่ก

ท่ี่านท่ี่�พร้์อมจะอภิิปร์าย ตุอนน่�ข่อเชิ่ญัคุณวิัรั์ตุน์ พร์ห้มสอน จากสภิาองค์กร์ชุ่มช่น

 วิรัตน์ พรห้ม่สอน: กร์าบเร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านท่ี่�เคาร์พ และสวััสด่พ่�น้องสภิาปร์ะช่าช่น

ทุี่กท่ี่าน ผ่ม นายวิัรั์ตุน์ พร์ห้มสอน จากสภิาองค์กร์ชุ่มช่น ก่อนอ่�น ข่อข่อบคุณฝ่้ายปร์ะสาน

งานท่ี่�กรุ์ณาให้้สภิาองค์กร์ชุ่มช่นม่ส่วันร่์วัมในการ์อภิิปร์ายครั์�งน่� ก่อนจะมาถึื่งเวัท่ี่น่� สภิา

องค์กร์ชุ่มช่น เฉพาะภิาคเห้น่อม่มติุไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล ตัุ�งแตุ่วัันท่ี่� 20 และเร์ากำาลังอยูใ่นวัาร์ะ

ท่ี่�กำาลังจัดการ์ตัุวัเอง 

 ข่อช่่�นช่มพ่�น้องทุี่กท่ี่านท่ี่�อภิิปร์ายไปแล้วั สิ�งท่ี่�ท่ี่านได้นำาเสนอค่อควัามจริ์ง ท่ี่�ผ่ม

อภิิปร์ายตุ่อไปน่�จะเป็นคำาถื่ามตุอกยำ�าว่ัา เร์าไม่วัางใจรั์ฐบาล ผ่มเกิดในยุครั์ฐบาลเผ่ด็จการ์ 

และตุอนน่�ผ่มก็อยู่ในช่่วังข่องรั์ฐบาลเผ่ด็จการ์อ่กครั์�ง ทุี่นศักดินาสามานย์เห้ม่อนกัน สนธิ์

สัญัญัาตุ่าง ๆ ปร์ะเที่ศไที่ยเคยได้เปร่์ยบม่ห้ร่์อไม่ 

 เริ์�มจากสนธิ์สัญัญัาฉบับแร์ก ผ่มจำาได้ว่ัา สนธิ์สัญัญัาการ์ป้องกันร่์วัมกันแห่้งเอเช่่ย

ตุะวัันออกเฉ่ยงใตุ้ (สปอ.) เป็นสนธิ์สัญัญัาท่ี่�ที่ำาให้้พวักเร์าร์วัมหั้วักัน รุ์มทึี่�งพ่�น้องเว่ัยดนาม

แบบเอาเป็นเอาตุาย และผ่ลสุดท้ี่ายก็แพ้สงคร์าม ผ่มเห็้นควัามพ่ายแพ้ข่องการ์ร์วัมหั้วั ค่อ

ร์ะบบท่ี่�มันจะกล่นกัน 

 ผ่มในฐานะช่าวัไร่์ช่าวันา เร์าถื่นัดเศร์ษฐศาสตุร์์เชิ่งพุที่ธ์ ท่ี่�ช่่วัยเห้ล่อพ่�น้องในฐานะคน

อ่อนแอตุ้องได้รั์บการ์ฟูิมฟัิก แตุ่ ณ วัันน่�เร์าไม่เห็้นภิาพแบบนั�น ผู้่นำาจ่นบอกว่ัาเข่าจะไม่ยอม

ปร์ะเที่ศไห้นท่ี่�มากดหั้วับังคับบ่ที่าเข่าอ่กแล้วั ผ่มอยากได้ยินคำาน่�จากผู้่นำาปร์ะเที่ศไที่ย แตุ่ไม่

ได้ยิน แล้วัลูกห้ลานเร์าจะตุอบว่ัา คุณได้พาปร์ะช่าช่นเข้่าไปสู่หุ้บเห้วัห้ายนะทัี่�งสิ�น

 จำาได้ไห้มว่ัาสนธิ์สัญัญัาตุ่าง ๆ FTA เปิดจากบ้านผ่มเช่่ยงร์าย แตุ่ตุอนน่�เกิดอะไร์ขึ่�น พ่�

น้องไม่ตุ้องตุอบ พ่�น้องสห้พันธ์์เกษตุร์กร์ที่างภิาคเห้น่อได้บอกไปแล้วั เพร์าะสโลแกนตุอนนั�น

เร์าบอกว่ัา “ห้ยุดการ์ค้าเสร่์ ปลดเปล่�องห้น่�สิน ค่นผ่่นแผ่่นดินนำ�าป่า พ่ช่ผ่ลตุ้องม่ร์าคา ห้ยุด

การ์ค้าเสร่์” ใช่่ห้ร่์อไม่ พวักเร์าจำาได้ แตุ่ ณ วัันน่�ผ่มอยากถื่ามรั์ฐบาลว่ัา ข้่าวัร์าคากิโลกรั์มละ 

5 บาที่ คุณคิดอย่างไร์ อาห้าร์ปลาสร้์างด้วัยเจ้าสัวั ร์าคากิโลกรั์มละ 25 บาที่ อาห้าร์ห้มา

กิโลกรั์มละ 100 บาที่ และยางพาร์าท่ี่�ผ่มปลูกท่ี่�กำาลังจะได้กร่์ดกับพ่�น้องที่างภิาคใตุ้ร์าคา 5 

กิโลกรั์ม 100 บาที่ ห้มายควัามว่ัาอย่างไร์ 
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แล้วัตุอนน่�ยังไปผู่กพันกับพวัก CPTPP อ่ก สนธิ์สัญัญัาท่ี่�ได้เปร่์ยบ คุณไม่เคยที่ำาเลย จะม่แตุ่

สัญัญัาท่ี่�จะเอาปร์ะเที่ศช่าติุไปผู่กข่าดเส่ยเปร่์ยบเป็นที่าสเข่า ผ่มถื่ามจริ์ง ๆ เพร์าะว่ัาปวัดตัุบ

ยิ�งนัก คุณตุ้องตุอบคำาถื่ามพ่�น้องให้้ได้ ในข่ณะท่ี่�อยู่ในภิาวัะทุี่กข์่ยากข่นาดน่� เร่์�องอาห้าร์ และ

ยาเป็นเร่์�องสำาคัญั คุณตุ้องให้้ควัามสำาคัญั ผ่มถื่ามจริ์ง ๆ ปัจจัยการ์ผ่ลิตุข่องพวักเร์า นำ�ามัน

ที่ำาไมขึ่�นเอาขึ่�นเอา เพ่�อนผ่มข้่าง ๆ บอกว่ัา เพร์าะเป็นนำ�ามันข่องมัน แตุ่ในข่ณะท่ี่�ร์าคาข้่าวั

ข่องผ่มลงเอาลงเอา นำ�าท่ี่วัมภัิยพิบัติุคุณไม่สามาร์ถื่ช่่วัยเห้ล่อพวักเร์าได้เลย พวักเร์าตุ้องช่่วัย

กันเอง ตัุ�งแตุ่เร่์�องวััคซ่ิน ผ่มไม่อยากพูด จะให้้พ่�น้องท่ี่านตุ่อไปได้อภิิปร์ายว่ัาเกิดอะไร์ขึ่�น 

 ท่ี่น่� ที่ำาไมปล่อยให้้นายทุี่นผู่กข่าดที่รั์พยากร์ตุ่าง ๆ ปร์ะเที่ศเร์าเป็นปร์ะเที่ศเด่ยวัใช่่

ห้ร่์อไม่ ท่ี่�นายทุี่นผู่กข่าดแม้กร์ะทัี่�งรั์ฐบาล ผู่กข่าดฐานที่รั์พยากร์ด้วัย ร์วัยเอาร์วัยเอา ในข่ณะ

ท่ี่�พ่�น้องเร์าตุ้องอพยพออกจากป่า ห้ากินห้าอยู่ในป่าไม่ได้ เกิดอะไร์ขึ่�น ตุ้องพลัดท่ี่�นา คาท่ี่�อยู่ 

ไม่ม่ท่ี่�ที่ำากิน เกิดอะไร์ขึ่�น ในข่ณะท่ี่�กลุ่มทุี่นสัมปที่านได้ห้มายควัามว่ัาอะไร์ คุณเกล่ยดไห้ม

ผู้่นำาห้ร่์อไม่ พวักผ่มเกล่ยดยังไม่พอ ลูกห้ลานผ่มก็เกล่ยดด้วัย ผ่มไม่คิดว่ัาจะม่ผู้่นำายุคไห้นจะ

ถูื่กด่าได้มากเท่ี่ายุคน่� 

 ท่ี่านปร์ะธ์านครั์บ วิักฤตุแตุ่ละครั์�ง มักจะม่อ่กฝ่้ายห้นึ�งเป็นจำาเลยเสมอ อันน่�ถูื่กตุ้องใช่่

ห้ร่์อไม่ครั์บ ผ่มบอกเลยนะท่ี่านปร์ะธ์านว่ัา ผ่มไม่เคยเล่อกรั์ฐบาลชุ่ดน่�มาแม้แตุ่คะแนนเด่ยวั 

ตุ่อไปก็จะไม่เล่อกอ่ก เข่าอ้างว่ัามาจากการ์เล่อกตัุ�ง เข่าเข้่าใจผิ่ดแล้วักร์ะมัง เข่าเข้่าใจห้าเส่ยง 

แตุ่ก่อนเห็้นยางพาร์ากิโลกรั์มละ 65 บาที่ ตุอนน่� 5 กิโลกรั์ม 100 บาที่ จะตุอบได้แล้วัห้ร่์อไม่ 

ครั์�งน่�ห้นักมากครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน สนธิ์สัญัญัาถ้ื่าไม่ได้เปร่์ยบ ก็เส่ยเปร่์ยบ คุณจะร่์บเอาอะไร์

กันนักห้นา ตุอนน่�ปร์ะช่าช่นกำาลังลำาบาก ปร์ะช่าช่นหิ้วัโห้ย คุณเช่่�อห้ร่์อไม่ครั์บว่ัา ควัาม

หิ้วัโห้ยมันเป็นโร์ค คุณยิ�งที่ำาให้้ปร์ะเที่ศโห้ยหิ้วัไปได้อ่ก ที่ำาให้้พวักเร์าลำาบาก จึงข่ยับมาตุร์งน่� 

ม่คนคนห้นึ�งพูดน่าคิด “อำานาจ ควัามไว้ัวัางใจ เวัลา คุณมอบให้้เข่าไป โดยม่ห้วัังว่ัาจะได้เข่า

เข้่ามาแก้ไข่ปัญัห้าเพ่�อปกป้องคุณ เป็นเร่์�องท่ี่�ผิ่ดพลาด” น่�เป็นคำาพูดข่องผู้่นำาปร์ะเที่ศอังกฤษ 

ในสมัยสงคร์ามโลกครั์�งท่ี่� 2 พูดกับฮิตุเลอร์์ น่าคิดห้ร่์อไม่ ไม่แตุกตุ่างกับทุี่กวัันน่� อำานาจท่ี่�เร์า

ไว้ัวัางใจให้้กับรั์ฐบาลน่�ไป เพ่�อท่ี่�จะได้มาปกป้องผ่ลปร์ะโยช่น์ให้้พวักเร์านั�น อย่าไปห้วััง ไม่ม่

ที่าง ผิ่ดพลาดแล้วัเพ่�อนเอ๋ย เพร์าะฉะนั�น องค์กร์ช่าวัไร่์ช่าวันาไม่สามาร์ถื่ท่ี่�จะไว้ัวัางใจรั์ฐบาล

ได้ ไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลข่องท่ี่านปร์ะยุที่ธ์์ได้ และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐมนตุร่์ทุี่กคนด้วัย 

 เพร์าะอะไร์ เพร์าะคุณเปิดบ้านให้้โจร์ แปลว่ัาท่ี่านเป็นห้มู่โจร์มิใช่่ห้ร่์อ ที่ำาสนธิ์สัญัญัา

โจร์ นักวิัช่าการ์ก็อภิิปร์ายบอกตัุ�งแตุ่ตุ้นร์ายการ์แล้วัว่ัา โจร์สลัดช่่วัภิาพ ก็แปลว่ัาสัญัญัาข่องโจร์ 

คุณเปิดปร์ะตูุบ้านเพ่�อยอมรั์บเง่�อนไข่น่� ก็แสดงว่ัาคุณเป็นพวักโจร์ โจร์จริ์ง ๆ ท่ี่านปร์ะธ์าน ผ่ม

ไม่สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจได้ ผ่มข่ออภิิปร์ายเท่ี่าน่�ข่อยกเวัลาให้้อ่กห้ลาย ๆ ท่ี่าน ข่อบคุณมากครั์บ 
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 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณคุณวิัรั์ตุน์ พร์ห้มสอน ปร์ะธ์านท่ี่�ปร์ะชุ่มสภิาองค์กร์ชุ่มช่น

ร์ะดับช่าติุ ตุ่อไปเร่์ยนเชิ่ญัคุณรั์ตุนศิริ์ กิตุติุก้องนภิางค์ จาก Greenpeace 

 รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์: สวััสด่ค่ะ ดิฉันช่่�อรั์ตุนศิริ์ กิตุติุก้องนภิางค์ จาก Greenpeace  

วัันน่�มาในฐานะองค์กร์สิ�งแวัดล้อมภิาคปร์ะช่าสังคม ท่ี่�คัดค้านการ์เข้่าร่์วัม CPTPP และเป็น

ตัุวัแที่นข่อง 4 แสนเส่ยง ท่ี่�มาจากภิาคปร์ะช่าช่น ได้มาจากการ์ร์วับร์วัมจากช่่องที่างข่องกร่์

นพ่ซิ และ Change.org อยากจะข่อเร่์ยกร้์องอ่กครั์�งว่ัา เร์าไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลในการ์ตัุดสินใจ

เข้่าร่์วัมตุกลงกลับ CPTPP และตุ้องการ์เร่์ยกร้์องให้้รั์ฐบาลยุติุการ์พิจาร์ณาการ์เข้่าร่์วัมข้่อ

ตุกลง CPTPP อย่างถื่าวัร์ เน่�องจากปร์ะช่าช่นกำาลังจับตุามองการ์ตัุดสินใจข่องรั์ฐบาลตัุ�งแตุ่ปี

ท่ี่�แล้วั และทุี่กครั์�งท่ี่�ม่ข่่าวัว่ัารั์ฐบาลจะนำา CPTPP มาพิจาร์ณาอ่กครั์�ง จะม่การ์เคล่�อนไห้วั

ออนไลน์ตุลอด ไม่ว่ัาจะม่การ์ติุดแฮช่แท็ี่ก #NOCPTPP ห้ร่์อ ปฏิิกิริ์ยาตุอบโตุ้ และเส่ยง

คัดค้านจากภิาคปร์ะช่าช่นตุลอด ถ้ื่าพูดถึื่งแค่ปร์ากฏิการ์ณ์แฮช่แท็ี่ก #NOCPTPP ม่คนแช่ร์์

ออกไปมากกว่ัา 1 ล้านคน ตัุ�งแตุ่ท่ี่�เกิดขึ่�น ร์วัมถึื่งท่ี่�ยังไม่ได้แจ้งร์ายช่่�อไป 4 แสนกว่ัาเส่ยงร์ายช่่�อ

 กร่์นพ่ซิ และเคร่์อข่่ายเป็นตัุวัแที่นข่อง 4 แสนเส่ยงร์ายช่่�อ ได้นำาร์ายช่่�อไปย่�นที่ำาเน่ยบ

รั์ฐบาลเม่�อเด่อนมิถุื่นายนท่ี่�ผ่่านมา พร้์อมกับบอลลูนร์ายช่่�อ 4 แสนเส่ยง ไปย่�นจดห้มายเปิด

ผ่นึกข้่อเร่์ยกร้์องข่องภิาคปร์ะช่าช่นตุ่อรั์ฐบาลในข่ณะการ์ปร์ะชุ่มคณะรั์ฐมนตุร่์ แตุ่ไม่ม่
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ตัุวัแที่นข่องรั์ฐบาลท่ี่�ม่อำานาจในการ์ตัุดสินใจออกมารั์บฟัิงข้่อกังวัลข่องปร์ะช่าช่นเลย จึงได้

เพ่ยงย่�นจดห้มายให้้รั์ฐบาลซึิ�งคิดว่ัาไม่น่าจะฝ้ากควัามห้วัังกับรั์ฐบาลชุ่ดน่� การ์ท่ี่�เร์าที่ำาได้เพ่ยง

เท่ี่าน่� ข่อถ่ื่อเป็นควัามล้มเห้ลวัข่องรั์ฐบาลอ่กครั์�งท่ี่�เพิกเฉยตุ่อเส่ยงข่องปร์ะช่าช่น 

 ข่อสรุ์ปสั�น ๆ  ว่ัา การ์เข้่าร่์วัม CPTPP ท่ี่�ทุี่กท่ี่านได้อภิิปร์ายผ่ลเส่ยผ่ลได้ในห้ลายชั่�วัโมง

ท่ี่�ผ่่านมา CPTPP เป็นการ์ร์วับผ่ลปร์ะโยช่น์ให้้กับธุ์ร์กิจบางกลุ่มเท่ี่านั�น และเอ่�ออำานวัยให้้กับ

บริ์ษัที่เมล็ดพันธ์ุ์ และบริ์ษัที่ยักษ์ให้ญ่ัท่ี่�ได้ผ่ลปร์ะโยช่น์ แลกกับผ่ลกร์ะที่บมห้าศาลตุ่อ

เกษตุร์กร์ร์ายย่อย ผู้่บริ์โภิค ควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ และยาข่องปร์ะเที่ศ การ์ตัุดสินใจเช่่นน่� จะ

สร้์างควัามเส่ยห้ายที่างสังคม และสิ�งแวัดล้อมท่ี่�ร้์ายแร์งมาก และเป็นการ์ปล้นสะดมที่รั์พยากร์ 

และควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ อาห้าร์ การ์ผู่กข่าดเมล็ดพันธ์ุ์ ร์วัมถึื่งบ่อนที่ำาลายควัาม

มั�นคงที่างอาห้าร์ และยาข่องปร์ะเที่ศ ด้วัยเห้ตุุผ่ลควัามกังวัลตุ่าง ๆ เห้ล่าน่� ภิาคปร์ะช่าช่นจึง

ไม่สามาร์ถื่ไว้ัวัางใจนายกรั์ฐมนตุร่์ พลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า และคณะรั์ฐบาล และข่อให้้

รั์ฐบาลรั์บฟัิงเส่ยงข่องปร์ะช่าช่นอ่กครั์�งห้นึ�ง ข่อบคุณมาก

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณ คุณรั์ตุนสิริ์ ข่อเชิ่ญัผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป คุณนิพนธ์์ มูล

เม่องแสน จากเคร่์อข่่ายเกษตุร์กร์ร์ายย่อย จังห้วััดนคร์พนม

 นิพนธ์ มู่ลเม้่องแสน: ข่อบคุณมากครั์บ เน่�องจากเห็้นนโยบายข่องรั์ฐบาลพยายาม

ผ่ลักดันเร่์�องน่�มาห้ลายปี และเคร่์อข่่ายเกษตุร์กร์ร์มที่างเล่อก ภิาคอ่สาน โดยเฉพาะกลุ่มท่ี่�ที่ำา

เร่์�องข่องเกษตุร์ยั�งย่น เร์าม่มติุท่ี่�ชั่ดเจนว่ัา เป็นกร์ะบวันการ์การ์ที่ำาลายล้างพันธุ์กร์ร์มท้ี่องถิื่�น 

กร์ะบวันการ์การ์ที่ำาลายล้างวิัถ่ื่ช่่วิัตุ เร่์ยกได้ว่ัาเป็นการ์ที่ำาลายล้างที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาข่อง

ปร์ะช่าช่น การ์ท่ี่�ท่ี่านนายกรั์ฐมนตุร่์ และคณะรั์ฐมนตุร่์กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่างปร์ะเที่ศเข้่าร่์วัมใน

ข้่อตุกลงเป็นการ์คุกคามตุ่อปร์ะช่าช่นอย่างรุ์นแร์ง และท่ี่�สำาคัญัค่อ การ์ฟัิงเส่ยงข่องปร์ะช่าช่น

ท่ี่�ผ่่านมา เป็นการ์ดำาเนินการ์ตุามปร์ะเพณ่เท่ี่านั�นเอง ในข่ณะท่ี่�เกษตุร์กร์ม่ควัามวิัตุกอย่างมาก 

และเร์าได้ถื่ามไถ่ื่เร่์�องน่�ห้ลายครั์�งตุ่อรั์ฐบาล แตุ่รั์ฐบาลก็พยายามท่ี่�จะห้ลบ ๆ ซ่ิอน ๆ ผ่่านไป

สักพักห้นึ�งก็นำาเร่์�องน่�ขึ่�นกร์ะดานการ์เจร์จาเชิ่งอำานาจที่างการ์ค้าอ่ก 

 สิ�งท่ี่�ผ่มไม่ไว้ัวัางใจท่ี่านนายก ค่อวัันน่�คุณม่อำานาจพอแล้วั เร์าได้สูญัเส่ยไปมากกับคน

ท่ี่�อยู่เบ่�องห้ลังอำานาจ ค่อนักลงทุี่นร์ายให้ญ่ัท่ี่�ที่ำาเร่์�องข่องเกษตุร์กร์ร์ม วัันน่�ร์าคาสินค้าที่าง

เกษตุร์กร์ร์มบ้านเร์าตุกตุำ�ามากแล้วั ถ้ื่าเจร์จาการ์ค้าตุร์งน่�สำาเร็์จ ถ้ื่าการ์ค้า CPTPP สำาเร็์จ เร์า

ไม่ได้สูญัเส่ยเพ่ยงควัามเป็นเจ้าข่องพันธุ์กร์ร์มพ่ช่ เร์าสูญัเส่ยแม้กร์ะทัี่�งโอกาส สูญัเส่ยแม้

กร์ะทัี่�งควัามสามาร์ถื่ท่ี่�จะปกป้องควัามเป็นตัุวัตุน เร์าจะสูญัเส่ยพ่�นท่ี่�ให้้กับสังคมท่ี่�เร่์ยกว่ัา
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ร์ะบบธุ์ร์กิจ ร์ะบบธุ์ร์กิจท่ี่�ไม่ม่พร์มแดน เข่าเร่์ยก Global Value Chain ธุ์ร์กิจท่ี่�ไม่ม่พร์มแดน 

ห่้วังโซ่ิข่องมันวิั�งเข้่าไปสู่ร์ะบบทุี่น ซึิ�งตุ้องการ์ทุี่กผ่ลปร์ะโยช่น์ข่องเมล็ดพันธ์ุ์ ทุี่กห้ยาดเห้ง่�อ

แร์งงาน ทุี่กผ่่นป่าทุี่กผ่่นดิน เพ่�อสร้์างผ่ลปร์ะโยช่น์ให้้กับกลุ่มพวักข่องตัุวัเอง

 ผ่มไม่เข้่าใจว่ัารั์ฐบาลกล้าปฏิิวััติุปร์ะเที่ศน่� แตุ่ที่ำาไมไม่กล้าปฏิิรู์ปให้้เกิดควัามถูื่กตุ้อง 

เป็นเห้ตุุผ่ลท่ี่�ผ่มไม่ไว้ัวัางใจ ไม่ม่ควัามศรั์ที่ธ์าใด ๆ ตุ่อรั์ฐบาล ที่างเคร่์อข่่ายเกษตุร์กร์ร์มยั�งย่น

ซึิ�งเร์ามุ่งเน้นในการ์ใช้่พันธุ์กร์ร์มท้ี่องถิื่�นท่ี่�ถูื่กส่งตุ่อกันมาในบร์ร์พบุรุ์ษห้ลายร้์อยปี ถ้ื่ามันจะ

สูญัสิ�นพันธุ์กร์ร์ม มันก็ไม่แตุกตุ่างจากการ์สูญัสิ�นเผ่่าพันธ์ุ์ห้ลายร้์อยปีท่ี่�ผ่่านมา เร์าคงยอมไม่

ได้ ถึื่งแม้ว่ัารั์ฐบาลจะใช้่อำานาจเด็ดข่าด ห้ร่์ออำานาจเผ่ด็จการ์อะไร์ก็แล้วัแตุ่จะเร่์ยก ไปที่ำาให้้

ข้่อตุกลงตุร์งนั�นเกิดขึ่�น แตุ่เร์าภิาคปร์ะช่าช่น และเคร่์อข่่ายจะไม่สยบยอมในเร่์�องน่�อย่างเด็ด

ข่าด เพร์าะว่ัาคุณไม่ได้ให้้เก่ยร์ติุควัามเป็นปร์ะช่ากร์ส่วันให้ญ่ัข่องปร์ะเที่ศ จริ์ง ๆ คุณไร้์ควัาม

ช่อบธ์ร์ร์มมาตัุ�งแตุ่ตุ้น แตุ่วัันน่�คุณกำาลังจะข่ายศักดิ�ศร่์ และที่ำาลายปร์ะเที่ศน่� โดยการ์ที่ำาลาย

จิตุวิัญัญัาณ ที่ำาลายร์ากเห้ง้าข่องปร์ะช่าช่นท่ี่�อยูใ่นปร์ะเที่ศน่� เร์าจึงแสดงจุดย่นท่ี่�ชั่ดเจนว่ัา 

เร์าไม่ให้้ควัามไว้ัวัางใจตุ่อนายกรั์ฐมนตุร่์ ข่อบคุณมาก

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อข่อบคุณคุณนิพนธ์์ จากเคร่์อข่่ายเกษตุร์กร์ร์มยั�งย่น จังห้วััด

นคร์พนม ข่อเร่์ยนเชิ่ญัผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป คุณวัร์ภัิที่ร์ ว่ัร์พัฒนคุปต์ุ จากคณะกร์ร์มการ์

ร์ณร์งค์เพ่�อปร์ะช่าธิ์ปไตุย (คร์ป.)

 วรภัทร วีรพัฒินค้ปต์: ผ่มข่ออภิิปร์ายในฐานะท่ี่�ผ่มเป็นคนอยู่ในกรุ์งเที่พ สภิาพท่ี่�

พวักเร์าเห็้นทุี่กวัันน่�ค่อ เร์าเห็้นกิจการ์จำานวันมากในกรุ์งเที่พถูื่กปิดไปเพร์าะพิษเศร์ษฐกิจแล้วั 

ห้มายถึื่งอะไร์ เช่่น ถื่นนข้่าวัสาร์จากท่ี่�เคยม่นักท่ี่องเท่ี่�ยวัเดินมากมาย พ่อค้าแม่ค้ามากมาย 

และร้์านร์วังห้ลายแห่้ง ข่ณะน่�ปิดกิจการ์กันเก่อบทัี่�งห้มดแล้วั ห้มายควัามว่ัาอะไร์ ห้มายควัาม

ว่ัา คนจำานวันมากท่ี่�เข่าเคยแสวังห้าโอกาสได้ในเม่อง เข่าตุ้องกลับตุ่างจังห้วััด เข่าไม่สามาร์ถื่ท่ี่�

จะที่ำามาห้ากินอยู่ในเม่องได้แล้วั และห้ลักพิงสุดท้ี่ายเข่าก็ค่อการ์เกษตุร์ ห้มายควัามว่ัา เป็น

ห้ลักพิงสุดท้ี่ายข่องปร์ะเที่ศเร์าด้วัย ซึิ�งถ้ื่าห้ากว่ัาอำานาจอธิ์ปไตุยข่องเกษตุร์กร์ ค่อเมล็ดพันธ์ุ์

ท่ี่�เป็นพันธ์ุ์พ่ช่พ่�นเม่องข่องเร์าเองถูื่กลิดร์อนตุามข่บวันการ์ข่อง CPTPP ตุามท่ี่�ท่ี่านผู้่เช่่�ยวัช่าญั

ทัี่�งห้ลายได้อภิิปร์ายไปแล้วั ค่อห้มายถึื่งว่ัาเร์าจะสูญัเส่ยห้ลักพิงสุดท้ี่ายด้วัย 

 ในข่ณะเด่ยวักันในด้านสาธ์าร์ณสุข่ เร์าก็จะสูญัเส่ยห้ลักพิงสุดท้ี่ายข่องผู้่อยู่ร่์วัมกับเช่่�อ 

HIV ค่อการ์เข้่าถึื่งยาตุ้านเช่่�อเพ่�อท่ี่�จะช่่วัยให้้ผู้่ป่วัย HIV สามาร์ถื่ม่ช่่วิัตุอยู่ได้อย่างคนปกติุไม่

เป็นโร์คเอดส์ ค่ออธิ์บายให้้เข้่าใจสั�น ๆ  ว่ัา ผู้่ติุดเช่่�อ HIV ถ้ื่าเข่าได้รั์บยาอย่างสมำ�าเสมอ เข่าก็จะ
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เป็นคนปกติุ ไม่เป็นผู้่ป่วัยโร์คเอดส์ คนท่ี่�ป่วัยโร์คเอดส์ค่อ คนท่ี่�ถูื่กภูิมิคุ้มกันที่ำาลายไปแล้วั 

เพร์าะฉะนั�นการ์เข้่าถึื่งยา ค่อคำาตุอบข่องผู้่ป่วัย HIV เท่ี่ากับว่ัาเร่์�องท่ี่�เก่�ยวักับปากท้ี่อง เร่์�องท่ี่�

เก่�ยวักับสาธ์าร์ณสุข่ เร์าเห้ล่อห้ลักพิงสุดท้ี่ายกันแล้วั ซึิ�งกร์ะบวันการ์เห้ล่าน่�สูญัเส่ยไปกับ

กร์ะบวันการ์ CPTTP อ่ก ห้มายถึื่งว่ัาปร์ะเที่ศข่องเร์าจะไม่เห้ล่ออะไร์กันแล้วั 

 จากบที่เร่์ยนท่ี่�ผ่่านมา ไม่ว่ัาจะเป็นการ์ที่ำา Eastern Seaboard และ EEC ท่ี่�ที่ำาล่าสุด 

เร์าเห็้นแล้วัว่ัาปร์ะเที่ศเร์าสูญัเส่ยอะไร์ไปบ้าง เร์าสูญัเส่ยพ่�นท่ี่�ควัามมั�นคงที่างด้านอาห้าร์ เร์า

สูญัเส่ยโอกาสในการ์ม่สิ�งแวัดล้อมท่ี่�ด่ และปัจจุบันน่� เร์ายังไม่เห็้นเลยว่ัาเปิด EEC จะที่ำาให้้เร์า

ม่โอกาสท่ี่�ด่ ม่งานที่ำามากขึ่�น จะที่ำาให้้คนม่งานที่ำา อยู่ตุร์งไห้น ไม่ม่ใคร์เข้่าไปศึกษา ไม่ม่ใคร์

เข้่าไปถึื่งข้่อมูลตุร์งน่�ได้เลย และมาท่ี่�เร่์�อง CPTTP อ่ก ผ่มไม่รู้์ว่ัา เร์าจะไว้ัใจรั์ฐบาลอ่กได้ห้ร่์อ

ไม่ เพร์าะว่ัาอะไร์ท่ี่�เข่าเคยห้ลอกให้้เร์าฝั้น สุดท้ี่ายค่อฝั้นลม ๆ แล้ง ๆ ทัี่�งห้มด 

 ผ่มอยากจะฝ้ากสภิาปร์ะช่าช่นไปถึื่งท่ี่านนายกรั์ฐมนตุร่์ ท่ี่านมาลงพ่�นท่ี่�ดูควัามเป็น

จริ์ง ให้้ผ่มพาไปดูก็ได้ ท่ี่านจะได้เข้่าใจว่ัาห้ลักพึ�งพิงสุดท้ี่ายท่ี่�ผ่มพูดมาทัี่�ง 2 เร่์�องนั�นสำาคัญั

อย่างไร์ ข่อฝ้ากเอาไว้ัว่ัา เจ็บแล้วัจำาค่อคน เจ็บแล้วัที่นค่อ…  ข่ออภิิปร์ายเท่ี่าน่� เพ่�อม่เวัลาให้้ผู้่

อภิิปร์ายท่ี่านอ่�น ๆ 

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณคุณวัร์ภัิที่ร์ ว่ัร์พัฒนคุปต์ุ จากคณะกร์ร์มการ์ร์ณร์งค์เพ่�อ

ปร์ะช่าธิ์ปไตุย (คร์ป.) เร่์ยนผู้่ร่์วัมอภิิปร์าย ท่ี่านใดท่ี่�ปร์ะสงค์อภิิปร์ายเพิ�มเติุม ข่อให้้แจ้งท่ี่�

กล่องแช่ที่  และกองเลข่าจะร์วับร์วัมร์ายช่่�อส่งมาให้้ เร่์ยนเชิ่ญัท่ี่านตุ่อไป คุณสุภิาภิร์ณ์ มาลัย

ลอย จากมูลนิธิ์นิติุธ์ร์ร์มสิ�งแวัดล้อม 

 ส้ภาภรณ์ิ ม่าลัยลอย: สวััสด่ค่ะ กร์าบเร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น สมาชิ่กสภิา

ปร์ะช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้่ร่์วัมปร์ะชุ่ม และผู้่ฟัิงออนไลน์ ก่อนท่ี่�จะพูดปร์ะเด็นข่องตัุวัเอง ข่อ

อภิิปร์ายปร์ะเด็นตุ่อเน่�องจากคุณวัร์ภัิที่ร์สักเล็กน้อย การ์เปิดปร์ะตูุ EEC และเปิดพ่�นท่ี่�

อุตุสาห้กร์ร์มให้้กับนายทุี่น แตุ่ว่ัาคนในพ่�นท่ี่� EEC สูญัเส่ยทัี่�งท่ี่�ดิน และพ่�นท่ี่�ควัามมั�นคงที่าง

อาห้าร์ไปแล้วั น่�เป็นตัุวัอย่างห้นึ�งท่ี่�เกิดขึ่�นในการ์กำาห้นดนโยบาย และทิี่ศที่างการ์พัฒนาข่อง

รั์ฐบาลในชุ่ดน่� เพร์าะฉะนั�นโดยส่วันตัุวั จึงข่อร่์วัมอภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลชุ่ดน่� ในการ์เตุร่์

ยมดำาเนินการ์เข้่าร่์วัม CPTPP และการ์ดำาเนินการ์ตุ่าง ๆ ภิายใตุ้การ์ยึดอำานาจการ์ตัุดสินใจใน

การ์กำาห้นดทิี่ศที่างอนาคตุปร์ะเที่ศไที่ย โดยไม่สนใจปร์ะช่าช่น 

 ที่ำาไมจึงมองเช่่นน่� ดิฉันมองว่ัา ตัุ�งแตุ่การ์กำาห้นดกร์อบในห้ลายปร์ะเด็น ตัุ�งแตุ่

กฎห้มายสูงสุด เม่�อรั์ฐบาลชุ่ดน่�เข้่ามา ตัุ�งแตุ่ในรั์ฐธ์ร์ร์มนูญั เช่่นการ์ม่ยุที่ธ์ศาสตุร์์ช่าติุ 20 ปี 

ซึิ�งกำาห้นดโดยคณะบุคคล โดยปร์ะช่าช่นไม่ม่ส่วันร่์วัม การ์กำาห้นดในกร์อบการ์พัฒนาข่องรั์ฐ
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ตุามกร์อบยุที่ธ์ศาสตุร์์ช่าติุ 20 ปี ก็สะท้ี่อนส่วันห้นึ�งแล้วัว่ัา ได้กำาห้นดกลไกกร์อบรั์ฐธ์ร์ร์มนูญั

ไว้ัว่ัา ในอนาคตุปร์ะเที่ศเร์าจะกลายไปอยู่ในคณะบุคคลคณะเด่ยวั โดยไม่ม่เส่ยงปร์ะช่าช่น 

และการ์กำาห้นดโดยคณะบุคคลไปกำากับห้น่วัยงานรั์ฐด้วัย และในกร์ณ่ CPTPP ก็เป็นอ่กส่วัน

ห้นึ�งสะท้ี่อนควับคุมอำานาจการ์ตัุดสินใจ โดยไม่สนใจเส่ยงปร์ะช่าช่นตัุ�งแตุ่รั์ฐธ์ร์ร์มนูญัเช่่นกัน 

 ตัุ�งแตุ่คุณกร์ร์ณิการ์์ได้อภิิปร์ายไปแล้วัว่ัารั์ฐธ์ร์ร์มนูญั 2560 ได้ตัุดมาตุร์า 190 ใน

รั์ฐธ์ร์ร์มนูญั 2550 ออกไป ซึิ�งเน่�อห้าในรั์ฐธ์ร์ร์มนูญั 2560 ในเร่์�องการ์จัดที่ำาห้นังส่อสัญัญัา

ร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศนั�น ถ่ื่อว่ัาล้าห้ลังท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�เคยม่มา ดึงอำานาจการ์ตัุดสินใจทัี่�งห้มดโดยไปอยู่

ในภิายใตุ้ฝ่้ายบริ์ห้าร์ ตัุดการ์ตุร์วัจสอบจากฝ่้ายนิติุบัญัญััติุ ตัุดเน่�อห้าเชิ่งกร์ะบวันการ์

ปร์ะช่าธิ์ปไตุย ค่อตัุดการ์ม่ส่วันร่์วัมข่องปร์ะช่าช่นในการ์กำาห้นดนโยบายสาธ์าร์ณะ ตุามท่ี่�

พวักเร์าได้อภิิปร์ายไปแล้วัว่ัา รั์ฐบาลปร์ะกาศว่ัาจะม่กร์อบในการ์ไปเจร์จา ถื่ามว่ัาพวักเร์ารู้์

ห้ร่์อไม่ว่ัา กร์อบการ์ไปเจร์จานั�นค่อกร์อบอะไร์ แล้วัสิ�งท่ี่�รั์ฐบาลจะไปเจร์จานั�น เป็นผ่ลด่ผ่ล

เส่ย ห้ร่์อใคร์ได้ปร์ะโยช่น์จากการ์เจร์จานั�น เพร์าะฉะนั�น กร์ะบวันการ์เชิ่งปร์ะช่าธิ์ปไตุยจึงม่

ควัามสำาคัญัเป็นกร์ะบวันการ์ท่ี่�รั์ฐบาลไที่ยจะไปตุกลงกร์อบกติุการ์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ และยิ�งไป

กว่ัานั�น ในรั์ฐธ์ร์ร์มนูญัท่ี่�เปล่�ยนเร่์�องการ์เย่ยวัยาเพ่�อควัามร์วัดเร็์วั เห้มาะสม และเป็นธ์ร์ร์ม 

เป็นแค่การ์เยย่วัยาเท่ี่าท่ี่�จำาเป็น โดยไม่คำานึงถึื่งควัามเป็นธ์ร์ร์มร์ะห้ว่ัางผู้่ท่ี่�ได้ผ่ลปร์ะโยช่น์ กับ

ผู้่ท่ี่�จะได้รั์บผ่ลกร์ะที่บจากการ์ปฏิิบัติุตุามห้นังส่อสัญัญัาท่ี่�รั์ฐจะไปกร์ะที่ำา 
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 นอกจากน่� เดิมจะตุ้องม่งานวิัจัยร์องรั์บการ์เจร์จา แตุ่เม่�อไม่ม่ควัามจำาเป็นตุ้องให้้

ข้่อมูลแก่ปร์ะช่าช่นก่อนเข้่าเจร์จา ไม่จำาเป็นตุ้องให้้ข้่อมูลแก่รั์ฐบาลด้วัย ดังนั�น กร์อบการ์

พิจาร์ณาข่องรั์ฐสภิาในการ์พิจาร์ณางานวิัจัยจึงไม่ม่คุณภิาพ ห้ร่์อว่ัาอาจจะไม่เปิดให้้เร์าได้เห็้น 

ตัุวัอย่างท่ี่�เร์าพูดกันมาตัุ�งแตุ่ตุ้น กร์ร์มาธิ์การ์ม่การ์ศึกษาแล้วั จริ์ง ๆ ส่วันตัุวัมองว่ัาเร่์�องน่�เป็น

แค่เร่์�องการ์ตัุ�งกร์ร์มาธิ์การ์มาพูดคุย แท้ี่จริ์งแล้วัตุ้องเป็นการ์ศึกษาปร์ะเมิน การ์ท่ี่�ผู้่ได้รั์บผ่ลก

ร์ะที่บ ห้ร่์อผู้่ได้รั์บผ่ลปร์ะโยช่น์ให้้ชั่ดเจน และเปิดให้้ปร์ะช่าช่นได้เห็้นก่อนท่ี่�จะไปตุกลงเจร์จา

เห้ล่าน่� แตุ่ว่ัาในเม่�อกฎห้มายรั์ฐธ์ร์ร์มนูญัร์ะดับสูงสุดยังเปิดโอกาสรั์ฐบาลตัุดสินใจแที่นเร์า เร์า

ยังจะห้วัังพึ�งอะไร์ข่องรั์ฐบาลท่ี่�เข้่ามายึดกลุ่มอำานาจการ์ตัุดสินใจไว้ัท่ี่�ตัุวัเอง อันน่�เป็นส่วันห้นึ�ง

ท่ี่�คิดว่ัาสะท้ี่อนการ์ท่ี่�ไม่เห็้นปร์ะช่าช่นม่ส่วันร่์วัมในการ์กำาห้นดทิี่ศที่างการ์พัฒนาข่องปร์ะเที่ศ 

ดังนั�น ควัามมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่นท่ี่�รั์ฐบาลชุ่ดน่�มักจะพูด ถ้ื่ามองจากกร์ณ่ CPTPP แล้วั ค่อควัาม

มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่นข่องรั์ฐบาล ค่อควัามมั�นคงข่องรั์ฐบาล และกลุ่มทุี่น แตุ่ว่ัาปร์ะช่าช่นคนไที่ย

ส่วันให้ญ่ัจะอยู่ภิายใตุ้กร์อบควัามไม่มั�นคง ห้น่�สินร์ายหั้วัท่ี่�เพิ�มขึ่�นจากท่ี่�รั์ฐสร้์าง เกิดควัาม

เห้ล่�อมลำ�ามากมายท่ี่�เกิดขึ่�น และช่่วิัตุอยู่ภิายใตุ้ควัามเส่�ยงท่ี่�จะล้มละลายในอนาคตุ 

 สิ�งท่ี่�รั์ฐพยายามพูดค่อ การ์ท่ี่�จะเดินห้น้าสู่การ์ปกป้องข่องกลุ่มข่องตัุวัเอง เร์าจะเห็้น

ว่ัาควัามมั�งคั�งไปอยู่กับกลุ่มไห้น ค่อควัามชั่ดเจนในการ์เดินห้น้าพัฒนาภิายใตุ้รั์ฐบาลชุ่ดน่� 

เพร์าะฉะนั�น ดิฉันมองว่ัาจะตุ้องยน่ยันว่ัาเร์าจะตุ้องไม่ยอมเอาควัามมั�นคงที่างด้านอาห้าร์ 

ควัามมั�นคงในช่่วิัตุ และสุข่ภิาพ การ์เข้่าถึื่งข่องสิที่ธิ์�สวััสดิการ์ตุ่าง ๆ ด้านการ์รั์กษาพยาบาล 

และการ์เข้่าถึื่งยา การ์เข้่าถึื่งฐานที่รั์พยากร์ในการ์ดำาร์งช่่วิัตุข่องพวักเร์าไปอยู่ภิายใตุ้ข่องกลุ่ม

ทุี่นบางกลุ่มเท่ี่านั�น โดยการ์ตัุดสินใจข่องรั์ฐบาลท่ี่�จะเดินห้น้าเข้่าสู่กร์ะบวันการ์ CPTPP 

 จากท่ี่�อภิิปร์ายมาข้่างตุ้น ข่อไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลชุ่ดน่�ในการ์เดินเข้่าสู่กร์ะบวันการ์ 

CPTPP และการ์บริ์ห้าร์ปร์ะเที่ศตุ่อไป เร์าคงจะตุ้องวัางแผ่นในการ์ขั่บเคล่�อนให้้เปิด

กร์ะบวันการ์ตัุดสินใจ ห้ร่์อให้้รั์ฐบาลชุ่ดน่�เปิดให้้การ์ตัุดสินใจมาอยูท่่ี่�กร์ะบวันการ์ปร์ะช่าช่น 

และที่บที่วันกันตุ่อไปว่ัา ที่ำาอย่างไร์ เร์าจึงจะม่รั์ฐบาล และม่รั์ฐธ์ร์ร์มนูญัท่ี่�เป็นปร์ะช่าธิ์ปไตุย

มากกว่ัาน่� ข่อบคุณ

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณคุณสุภิาภิร์ณ์ มาลัยลอย สมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่น จากมูลนิธิ์

นิติุธ์ร์ร์มสิ�งแวัดล้อม ตุอนน่�ม่วิัที่ยากร์ข่ออภิิปร์ายร์อบสองอ่ก 2 ท่ี่าน ข่อเร่์ยนเชิ่ญั คุณกำาร์าบ 

พานที่อง จากเคร่์อข่่ายเกษตุร์ที่างเล่อกภิาคใตุ้
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 กำาราบั พานทอง: เร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น และท่ี่านผู้่ม่เก่ยร์ติุทุี่กท่ี่าน ตุ้อง

ข่อเวัลา ข่ออภิิปร์ายเพิ�มเติุม ผ่มเองคาดห้วัังว่ัา วัันน่� ไม่เห็้นด้วัยกับ CPTPP แน่นอน และไม่

ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล แตุ่เห้ตุุผ่ลสำาคัญัท่ี่�จะละเลยไม่ได้ค่อ ห้ากเร์าดูทิี่ศที่างการ์พัฒนาปร์ะเที่ศ 20 

ปีข้่างห้น้า ห้ร่์อเร์าเร่์ยกว่ัายุที่ธ์ศาสตุร์์การ์พัฒนาปร์ะเที่ศ ห้ร่์อแผ่นพัฒนาเศร์ษฐกิจสังคมแห่้ง

ช่าติุท่ี่�กำาลังจะเกิดขึ่�น เร์าพบว่ัารั์ฐบาลวัางห้มากท่ี่�จะลิดร์อนสิที่ธิ์ข่องปร์ะช่าช่น สิที่ธิ์ชุ่มช่น

อย่างชั่ดเจน นอกจากว่ัา รั์ฐธ์ร์ร์มนูญัได้ตัุดบที่บาที่ข่องการ์ท่ี่� ส.ส.สภิาจะอภิิปร์ายเร่์�องการ์จะ

ไปเจร์จาร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ สิที่ธิ์เกษตุร์กร์ห้ลายเร่์�องก็ถูื่กตัุดออกไป เพร์าะฉะนั�น ผ่มคิดว่ัา 

รั์ฐบาลวัางจังห้วัะก้าวัไว้ัแบบน่� ห้มายถึื่งว่ัาการ์ตัุดสินใจท่ี่�เกษตุร์กร์จะได้ม่ส่วันร่์วัม จะห้มดไป

โดยปริ์ยาย 

 ผ่มยกตัุวัอย่าง ไม่ว่ัาจะเป็นเร่์�องข่องการ์คุ้มคร์องภูิมิปัญัญัาท้ี่องถิื่�น เร่์�องข่องสิที่ธิ์ใน

การ์ร่์วัมพูดคุยข่องแบ่งปันผ่ลปร์ะโยช่น์ท่ี่�เกษตุร์กร์จะได้รั์บ ห้ร่์อแม้กร์ะทัี่�งสิที่ธิ์ในการ์ตัุดสิน

ใจเร่์�องอนุรั์กษ์ที่รั์พยากร์ตุ่าง ๆ ผ่มพบว่ัาห้ากรั์ฐบาลเข้่าร่์วัม CPTPP สิที่ธิ์พวักน่�จะถูื่กลิดร์อน

ทัี่�งห้มด ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ข่องเดิมด่อยู่แล้วั แตุ่เร์าไม่เข้่าไปในร์ะบบตุร์งนั�น เพร์าะฉะนั�น ข้่อเสนอข่อง

ผ่มในตุร์งน่�ข่อให้้ม่การ์ที่บที่วันแผ่นการ์พัฒนา และเศร์ษฐกิจสังคมแห่้งช่าติุฉบับท่ี่� 13 ท่ี่�กำาลัง

จะใช้่ในการ์ปีห้น้าว่ัา ที่ำาอย่างไร์สิที่ธิ์เกษตุร์กร์ สิที่ธิ์ชุ่มช่น บนฐานข่องพันธุ์กร์ร์มถึื่งจะกลับมา 

แม้ว่ัาในรั์ฐธ์ร์ร์มนูญัเร์าแก้ยาก แตุ่อย่างน้อย ๆ ในกฎห้มาย ในข้่อบังคับ ห้ร่์อในร์ะเบ่ยบ ท่ี่�

เปิดโอกาสให้้เกษตุร์กร์ร่์วัมมันจะเพิ�มขึ่�น เพร์าะฉะนั�น สิ�งท่ี่�รั์ฐบาลคาดห้วัังว่ัาจะไปร่์วัม 

CPTPP ข่อให้้ช่ะลอ ห้ร่์องดไปก่อน หั้นมาเพิ�มศักยภิาพเกษตุร์กร์ให้้เร่์ยนรู้์ให้้มากขึ่�น และท่ี่�

สำาคัญัคิดว่ัาการ์ช่ดเช่ยก็ด่ กองทุี่นท่ี่�จะช่่วัยเห้ล่อพ่�น้อง ช่ดเช่ยผ่ลกร์ะที่บห้ร่์อผ่ลเส่ยห้ายท่ี่�

เกิดขึ่�นจาก FTA ห้ร่์อข้่อตุกลงการ์ค้าเสร่์ท่ี่�ม่ก่อนห้น้าน่� ยังไม่เกิดขึ่�นเลย เพร์าะฉะนั�น ทิี่ศที่าง

ในการ์พัฒนาปร์ะเที่ศ ผ่มเห็้นว่ัาควัร์จะกำาห้นด ห้ร่์อยุที่ธ์ศาสตุร์์ปร์ะเที่ศ ควัร์จะม่การ์ร์ายงาน

ทุี่ก 2 เด่อนให้้คณะรั์ฐมนตุร่์รั์บที่ร์าบ ควัร์จะคำานึงถึื่งสิที่ธิ์เกษตุร์กร์ สิที่ธิ์ชุ่มช่นท่ี่�มากกว่ัาเดิม 

และในท้ี่ายสุด ข่อไม่เห็้นด้วัย และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลในการ์ท่ี่�จะนำาปร์ะเที่ศเข้่าสู่การ์เจร์จาว่ัา

ด้วัย CPTPP ท่ี่�กำาลังจะเกิดขึ่�น ข่อบคุณมาก 

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณคุณกำาร์าบ พานที่อง จากเคร่์อข่่ายเกษตุร์ที่างเล่อกภิาคใตุ้ 

อภิิปร์ายเพิ�มเติุมในปร์ะเด็นท่ี่�ตุกห้ล่นไป อ่กท่ี่านห้นึ�ง ข่อเชิ่ญัคุณสาร่์ อ่องสมห้วััง ม่บาง

ปร์ะเด็นท่ี่�ยังไม่ได้อภิิปร์าย

 สารี อ่องสม่ห้วัง: ข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน ข่ออนุญัาตุเพิ�มปร์ะเด็นสั�น ๆ อ่กห้นึ�ง

ปร์ะเด็นท่ี่�คิดว่ัาสำาคัญั และตุกห้ล่นไป ดิฉันเช่่�อว่ัาห้ลายปร์ะเด็นท่ี่�ได้พูดไป คงเห็้นผ่ลกร์ะที่บ
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ว่ัาเส่ยมากกว่ัาได้ แตุ่ม่อ่กปร์ะเด็นห้นึ�งท่ี่�พวักเร์าเข้่าไปเก่�ยวัข้่องมาก ค่อเร่์�องการ์ซ่ิ�อข่าย

ออนไลน์ วััน ๆ ห้นึ�งคนกรุ์งเที่พฯ สั�งอาห้าร์มาท่ี่�บ้าน 130 ล้านครั์�ง และช่่วังการ์แพร่์ร์ะบาด

ไวัรั์สโควิัด-19 ซ่ิ�อข่ายออนไลน์ไม่น้อย แตุ่ตุ่อไป ห้ากรั์ฐบาลเข้่าร่์วัม CPTPP คนท่ี่�ซ่ิ�อข่าย

เห้ล่าน่�ไม่จำาเป็นตุ้องขึ่�นที่ะเบ่ยน ซึิ�งห้ากม่การ์ฉ้อโกงปร์ะช่าช่น เร์าจะห้าตัุวั ห้าตุ้นตุอไม่ได้ น่�

เป็นเร่์�องให้ญ่ัมาก 

 ณ วัันน่�เร์าก็ม่ปัญัห้าน่�ไม่น้อย ใคร์ซ่ิ�อเตุาร่์ดย่�ห้้อห้นึ�งแตุ่ได้อ่กย่�ห้้อห้นึ�ง ใคร์ซ่ิ�อเคร่์�อง

ฟิอกอากาศ จักร์ยานไฟิฟ้ิา ม่เพจท่ี่�เร่์ยกว่ัาที่ำากินโดยท่ี่�ห้าตัุวัไม่เจออยู่ไม่น้อย ห้ลอกข่ายแม้

กร์ะทัี่�งท่ี่�นอนยางพาร์า เพร์าะฉะนั�น คิดว่ัาเร่์�องน่�จะเป็นปัญัห้าท่ี่�สำาคัญั เพร์าะว่ัาข่ณะน่�ทุี่ก

คนซ่ิ�อข่องบนม่อถ่ื่อ บนออนไลน์ บนแพลตุฟิอร์์มดิจิตุอลกันห้มดแล้วั ซึิ�งการ์เข้่าร่์วัม CPTPP 

ที่ำาให้้ผู้่ปร์ะกอบการ์ไม่จำาเป็นตุ้องมาขึ่�นที่ะเบ่ยน ห้น่วัยงานรั์ฐก็บังคับไม่ได้ ปัจจุบันน่�เร์า

บังคับว่ัาใคร์จะข่ายตุ้องขึ่�นที่ะเบ่ยน ยกเว้ันกิจการ์ท่ี่�ข่ายไม่ถึื่ง 1.8 ล้านบาที่ ซึิ�งเข่ากำาลังจะ

ยกเลิก ค่อเร่์ยกว่ัา ใคร์อยากจะข่ายก็ข่าย เพ่ยงแตุ่ตุ้องม่ตัุวัตุน ซึิ�งข่ณะน่�คนข่ายไม่ม่ตัุวัตุน 

เร่์ยกว่ัาตุ่หั้วัเข้่าบ้านกันไม่น้อย น่�จะเป็นปัญัห้าสำาคัญั เพร์าะว่ัาเร์าไม่สามาร์ถื่บังคับให้้เข่ามา

ขึ่�นที่ะเบ่ยน ก็จะส่งผ่ลตุ่อทุี่กคนท่ี่�ซ่ิ�อสินค้า และบริ์การ์ออนไลน์ ท่ี่�จะเกิดการ์ฉ้อโกงกับ

ปร์ะช่าช่นมากขึ่�น ข่อบพร์ะคุณ

 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณมากครั์บ คุณสาล่ อ๋องสมห้วััง ได้อภิิปร์ายเพิ�มเติุม ปร์ะเด็น

ชั่ดเจนว่ัา การ์ท่ี่�เร์าไม่ไว้ัวัางใจท่ี่�รั์ฐบาลเข้่าร่์วัม CPTPP เร่์�องห้นึ�งค่อการ์ซ่ิ�อข่ายออนไลน์ เร่์ยน

เชิ่ญัผู้่อภิิปร์ายท่ี่านตุ่อไป

 

 อดิศักดิ� อัคสินธวังกูร: สวััสด่ครั์บท่ี่านปร์ะธ์าน และท่ี่านสมาชิ่กทุี่กท่ี่าน ผ่ม นายอดิ

ศักดิ� อัคสินธ์วัังกูร์ ปร์ะธ์านเคร่์อข่่ายผู้่บริ์โภิคจังห้วััดภูิเก็ตุ ข่อร่์วัมอภิิปร์ายคัดค้านการ์ท่ี่�

รั์ฐบาลจะตุกลงร่์วัมเป็นหุ้้นส่วันภิาคพ่�นแปซิิฟิิก ห้ร่์อ CPTPP อาจจะม่ส่วันน้อยไม่ก่�แสนคนท่ี่�

เห็้นด้วัย แตุ่ผ่มเช่่�อว่ัาปร์ะช่าช่นอ่ก 60 กว่ัาล้านคน ไม่เห็้นด้วัยกับรั์ฐบาลเข้่าร่์วัมสมาชิ่ก 

CPTPP เพร์าะว่ัา เกษตุร์กร์จะถูื่กพ่อค้าคนกลางเอารั์ดเอาเปร่์ยบมากกว่ัาเดิม และคนท่ี่�รั์บ

กร์ร์มก็ค่อผู้่บริ์โภิค คนไที่ยเร์าน่� 60 ล้านคนทัี่�วัปร์ะเที่ศตุ้องรั์บกร์ร์มแน่นอน ตุามเอกสาร์ท่ี่�

ท่ี่านปร์ะธ์านได้ส่งมาในไลน์กลุ่ม ที่างภูิเก็ตุเองก็ได้รั์บข่่าวั โดยเคร่์อข่่ายจังห้วััดภูิเก็ตุ 3 อำาเภิอ 

ผ่มไปย่�นห้นังส่อคัดค้านด้วัยตัุวัเอง เพร์าะว่ัาเร์าดูแล้วัจะส่งผ่ลห้ลายอย่าง เร่์�องข่องค่ายา การ์

ผู่กข่าดพันธ์ุ์พ่ช่ซึิ�งเก่�ยวัข้่องกับผู้่บริ์โภิค ในฐานะเคร่์อข่่ายผู้่บริ์โภิคจังห้วััดภูิเก็ตุ 3 อำาเภิอ ข่อ

ร่์วัมคัดค้านในครั์�งน่�ด้วัย ข่อบคุณครั์บ 
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 เอกชัย อิสระทะ: ข่อบคุณมากครั์บ ข่ณะน่�ไม่ม่ใคร์แสดงควัามจำานงค์อภิิปร์ายเพิ�ม

เติุม คุณดิเร์ก ข่ออภิิปร์ายร์อบสอง เชิ่ญัคุณดิเร์ก กองเงิน

 ดิเรก กองเงิน: ผ่มข่ออภิิปร์ายเพิ�มเติุมสักเล็กน้อย ห้ลายท่ี่านท่ี่�ให้้ข้่อมูลควัามรู้์จาก

ทัี่�วัปร์ะเที่ศ น่�เป็นเฉพาะตัุวัแที่นข่องแตุ่ละชุ่มช่นอ่กก่�ล้านคน แตุ่ละพ่�นท่ี่�ม่ก่�ล้านช่่วิัตุท่ี่�จะตุ้อง

ปร์ะสบปัญัห้า ห้ากรั์ฐบาลไปที่ำาข้่อตุกลง ห้ร่์อว่ัาไปเจร์จา ผ่มว่ัาท่ี่านข่ายช่าติุไที่ยไปแล้วั ถึื่ง

แม้แตุ่ท่ี่านจะยุบสภิา ห้ร่์อเล่อกตัุ�งให้ม่ ท่ี่านไม่ได้กลับมาเป็นนายกอ่ก ค่อท่ี่านยังลอยนวัล แม้

ม่ควัามผิ่ดในฐานโที่ษ มันเป็นบาปมหั้นต์ุ ท่ี่�ทุี่กคนเห็้นว่ัา บุคคลเช่่นน่�เป็นคนฉลาด ผู้่บริ์ห้าร์

ปร์ะเที่ศ แตุ่ในร์ะดับปัญัญัาช่น คนช่าวับ้านอย่างผ่ม ผ่มคิดว่ัารั์ฐบาล ห้ร่์อรั์ฐมนตุร่์ท่ี่�ขึ่�นมาบริ์

ห้าร์ ไม่ม่การ์ศึกษาห้ร่์อว่ัาเอาข้่อวิัจัย ห้ร่์อข้่อทัี่กท้ี่วังข่องปร์ะช่าช่นไปใส่หั้วั ก็ค่อคนท่ี่�ไม่ม่

ปัญัญัาท่ี่�จะมาบริ์ห้าร์ปร์ะเที่ศช่าติุ 

 สิ�งน่�ท่ี่�เร์าเห็้นกันอยูแ่ล้วัว่ัา พ่�น้องปร์ะสบปัญัห้ากันเร่์�องข่องภัิยพิบัติุ เร่์�องนำ�าท่ี่วัม และ

เมล็ดพันธ์ุ์ตุ่อไปก็ตุ้องไปซ่ิ�อข่องเข่า ท่ี่�เร์าม่เร์าก็เอาไปใช้่ไม่ได้ผิ่ดกฎห้มาย ถูื่กจับ เอากฎห้มาย

มาบังคับสิที่ธิ์ข่องปร์ะช่าช่น ผ่มไม่เห็้นด้วัยเลยแม้แตุ่จะคิดไปเจร์จาร่์วัมผ่มก็ไม่เห็้นด้วัย ข่อให้้

ยกเลิก เพ่�อช่่วิัตุคนไที่ยท่ี่�จะอยู่กันอย่างปกติุสุข่ในอนาคตุข้่างห้น้า ผ่มในฐานะตัุวัแที่นสห้พันธ์์

เกษตุร์กร์ภิาคเห้น่อ ย่นยันว่ัาไม่ไว้ัวัางใจพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า เป็นหั้วัห้น้าตัุ�งแตุ่คณะ

รั์ฐปร์ะห้าร์ ยึดอำานาจ และส่บที่อดอำานาจมา  และจะลงอย่างไม่ม่โที่ษฐาน ท่ี่านยุบสภิาเล่อก

ตัุ�ง เช่่�อว่ัาท่ี่านไม่ได้มา แตุ่โที่ษฐานท่ี่�ท่ี่านยึดอำานาจมันคงจะม่คนตุามโซ่ิตุามห่้วังสิ�งท่ี่�ที่ำาไว้ัอยู่ 

ข่อบคุณมาก
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ช่วงที� ๓ 

สรุ์ปการ์อภิิปร์าย
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สร้ปการอภิปรายโดย ดร.กฤษฎา บ้ัญชัย 

เอกชั่ย: ข่อบคุณคุณดิเร์ก กองเงิน เร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านดำาเนินการ์ช่่วังสมาชิ่กยกม่อโห้วัตุ ช่่วังน่�

ข่อเร่์ยนเชิ่ญัดร์.กฤษฎา บุญัชั่ย เลข่าธิ์การ์สถื่าบันชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นพัฒนา สรุ์ปการ์อภิิปร์าย 

(02:28:50)

 กฤษฎา บ้ัญชัย: ข่อบคุณครั์บ ผ่มข่อสรุ์ปการ์อภิิปร์ายท่ี่�ผ่่านมาทัี่�งห้มด ผ่มข่อเริ์�ม

จาก ท่ี่านปร์ะธ์านได้กล่าวัถึื่งคำาแถื่ลง ถึื่งการ์ท่ี่�เร์าตุ้องม่สภิาปร์ะช่าช่นอภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจใน

ครั์�งน่� เริ์�มจากปร์ะเที่ศไที่ย ม่บที่เร่์ยนในการ์ที่ำาควัามตุกลงร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศร์ะดับที่วิัภิาค่ 

พหุ้ภิาค่มา ซึิ�งก็ม่บที่เร่์ยนท่ี่ามกลางเส่ยงคัดค้าน เส่ยงวิัจาร์ณ์ข่องปร์ะช่าช่น และครั์�งน่�ยังเป็น

อ่กครั์�งห้นึ�งท่ี่�สำาคัญั ท่ี่�รั์ฐบาลตัุดสินใจจะเข้่าร่์วัม CPTPP โดยไม่คำานึงถึื่งผ่ลปร์ะโยช่น์ข่อง

ปร์ะช่าช่นส่วันให้ญ่ั แล้วัไม่ได้รั์บฟัิงควัามคิดเห็้น เส่ยงคัดค้าน ห้ร่์อข้่อห่้วังใยตุ่าง ๆ ข่อง

ปร์ะช่าช่น ไม่ว่ัาจากคณะกร์ร์มาธิ์การ์สภิาผู้่แที่นร์าษฎร์ ซึิ�งเส่ยงข่องปร์ะช่าช่น และเส่ยง

คัดค้านเห้ล่าน่� รั์ฐบาลไม่นำาพา จึงเป็นเห้ตุุผ่ลว่ัาที่ำาไมจึงตุ้องเปิดอภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล 

ในปร์ะเด็นการ์เข้่าร่์วัมครั์�งน่� ข่อสรุ์ปเห้ตุุผ่ล 5 ปร์ะการ์ท่ี่�ไม่ไว้ัวัางใจ 

 ปร์ะการ์แร์ก การ์เข้่าร่์วัม CPTPP ได้อ้างว่ัาม่ผ่ลด่ตุ่อบางธุ์ร์กิจ บางกิจกร์ร์ม แตุ่

ทัี่�งห้มดน่�ค่อควัามขั่ดแย้งตุ่อผ่ลปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะช่าช่นส่วันให้ญ่ั ห้ากเท่ี่ยบกับห้ลักการ์

พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น SDGs ในห้กเป้าห้มาย ไม่ว่ัาจะเป็นเร่์�องควัามยากจน มิติุควัามหิ้วัโห้ย การ์

สร้์างห้ลักปร์ะกันด้านสุข่ภิาพ เร่์�องการ์ลดควัามไม่เสมอภิาค เร่์�องข่องการ์ผ่ลิตุและการ์
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บริ์โภิคอาห้าร์ท่ี่�ยั�งย่น การ์ฟ้ิ�นฟูิร์ะบบนิเวัศ ทัี่�งห้มดน่� ค่อผ่ลกร์ะที่บจากการ์เข้่าร่์วัม CPTPP

 ปร์ะการ์ท่ี่�สอง รั์ฐบาลไม่ได้ดำาเนินการ์ ตุามควัามคิดเห็้นข่องกร์ร์มาธิ์การ์ ฯ ท่ี่�ม่การ์

ศึกษาปร์ะมวัลข้่อมูลอย่างร์อบด้าน โดยเฉพาะควัามห่้วังใยการ์ผู่กข่าดพันธ์ุ์พ่ช่ และยา เร่์�อง

การ์คุ้มคร์องการ์ลงทุี่น เร่์�องที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา เร่์�องกลไกการ์ร์ะงับข้่อพิพาที่ร์ะห้ว่ัางรั์ฐกับ

ปร์ะช่าช่น และละทิี่�งข้่อเสนอ เร่์�องข่องสิที่ธิ์ปร์ะช่าช่นในด้านสุข่ภิาพ ด้านยา และด้านอ่�น ๆ 

ตุ่าง ๆ สิ�งเห้ล่าน่�ม่การ์ปร์ะเมินจากนักวิัช่าการ์ และปร์ะช่าช่นอย่างร์อบด้านว่ัาจะม่ตุ้นทุี่นท่ี่�

สูงมากขึ่�น เช่่น ค่ายาท่ี่�แพงขึ่�น กร์ะที่บตุ่ออุตุสาห้กร์ร์มยา และสุข่ภิาพข่องปร์ะช่าช่น 

ถึื่งแม้รั์ฐบาลอ้างว่ัา การ์เข้่าร่์วัมแบบม่ข้่อสงวัน แตุ่ไม่ม่การ์กำาห้นดว่ัา ข้่อสงวันค่ออะไร์ ไม่ม่

กร์อบการ์เจร์จาท่ี่�ชั่ดเจน เม่�อไม่ปร์ากฏิข้่อสงวัน จึงแสดงถึื่งควัามไม่พร้์อม และยังตัุดการ์ม่

ส่วันร่์วัมจากกลไกข่องรั์ฐสภิาอ่กด้วัย ที่ำาให้้ปร์ะช่าช่นไม่มั�นใจว่ัารั์ฐบาลจะสามาร์ถื่ปกป้องผ่ล

ปร์ะโยช่น์ข่องปร์ะเที่ศช่าติุได้ห้ร่์อไม่ ทัี่�งน่� สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิคเองก็ได้เสนอตุ่อรั์ฐบาลให้้

ช่ะลอเร่์�องน่� แตุ่ก็ไม่ได้รั์บการ์รั์บฟัิง ถึื่งแม้จ่นจะเข้่าร่์วัม แตุ่เป็นเห้ตุุผ่ลการ์เม่องร์ะห้ว่ัาง

ปร์ะเที่ศ ดังนั�น เป็นเร่์�องท่ี่�ตุ้องคำานึงถึื่งควัามสัมพันธ์์ร์ะห้ว่ัางปร์ะเที่ศ ท่ี่�ม่ทัี่�งควัามขั่ดแย้ง 

และย้อนแย้งกันอยู ่ ห้ากรั์ฐบาลตัุดสินใจเข้่าไปร่์วัมโดยท่ี่�ไม่ปร์ะเมินผ่ลปร์ะโยช่น์ท่ี่�จะพึงม่พึง

ได้ และม่ควัามเส่�ยงท่ี่�จะถูื่กกินร์วับจากกลุ่มปร์ะเที่ศ และกลุ่มอำานาจข่นาดให้ญ่ัตุ่าง ๆ  ท่ี่�จะใช้่

ฐานทุี่นที่างเศร์ษฐกิจ ที่างเที่คโนโลย่ ที่างที่รั์พยากร์ท่ี่�เห้น่อกว่ัา ดังนั�น การ์เข้่าร่์วัมในครั์�งน่�จะ

ที่ำาให้้เร์าม่ควัามเส่�ยงห้ลาย ๆ ด้านตุามมา เร์ามาดูเร่์�องควัามเส่�ยง และปัญัห้าม่อะไร์บ้าง 

 เร่์�องด้านเกษตุร์ อาห้าร์ ที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ การ์ศึกษาข่องกร์ร์มาธิ์การ์สรุ์ปว่ัา CPTPP 

จะที่ำาให้้เกษตุร์กร์ร์ายย่อย วิัสาห้กิจข่นาดกลาง ได้รั์บผ่ลกร์ะที่บอย่างกว้ัางข่วัางจากการ์เปิด

ตุลาดเสร่์ เปิดการ์ลิดร์อนสิที่ธิ์�ด้านพันธ์ุ์พ่ช่จากอนุสัญัญัา UPOP 1991 ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ไที่ยเป็น

ปร์ะเที่ศท่ี่�ม่ควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพสูงท่ี่�สุดแห่้งห้นึ�งข่องโลก ม่วััฒนธ์ร์ร์มข่องชุ่มช่น

เกษตุร์กร์ท่ี่�เก็บรั์กษา และแลกเปล่�ยนเมล็ดพันธ์ุ์พ่ช่ อาห้าร์ และสมุนไพร์ตุ่าง ๆ แตุ่ควัาม

มั�นคงเห้ล่าน่�จะถูื่กที่ำาลายจาก CPTPP เพร์าะม่การ์ผู่กข่าด และข่ยายอำานาจข่องพันธ์ุ์พ่ช่ เช่่น 

ข่ยายร์ะยะเวัลาการ์คุ้มคร์องจาก 12 ปีเป็น 20 ปี และผู่กข่าดไปถึื่งพันธ์ุ์พ่ช่ให้ม่ท่ี่�จะมาผ่สม

ข้่ามกับพันธ์ุ์พ่ช่ท้ี่องถิื่�นท่ี่�เร่์ยกว่ัาอนุพันธ์์ท่ี่�จะกร์ะจาย และเกิดการ์ผ่สมพันธ์ุ์ สิ�งเห้ล่าน่� จะ

ที่ำาให้้พันธ์ุ์พ่ช่ท้ี่องถิื่�นกลายเป็นที่รั์พย์สินข่องบริ์ษัที่ไปด้วัย ในตุ่างปร์ะเที่ศพยายามท่ี่�จะม่การ์

กำาห้นดคุ้มคร์องพันธุ์กร์ร์มพ่ช่พ่�นบ้าน และการ์แลกเปล่�ยนพันธุ์กร์ร์ม แตุ่ว่ัาสิที่ธิ์เห้ล่านั�นก็จะ

ถูื่กเพิกเฉยละเลยโดย CPTPP

 ปร์ะเด็นตุ่อมา CPTPP ค่ออะไร์ จากมุมเร่์�องช่่วัภิาพ ผู้่อภิิปร์ายได้ช่่�ให้้เห็้นว่ัาท่ี่�แท้ี่จริ์ง 

เป็นเคร่์�องม่อข่องโจร์สลัดช่่วัภิาพ ท่ี่�เร่์ยกร้์องสิที่ธิ์ข่องทุี่นเห้น่อตุ่อรั์ฐในที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ ม่
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ตัุวัอย่างในห้ลายปร์ะเที่ศเช่่น มาเลเซ่ิย อินโดน่เซ่ิย อินเด่ย ท่ี่�พยายามท่ี่�จะออกกฎห้มาย

คุ้มคร์องที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ พันธุ์กร์ร์ม แตุ่เม่�อเห็้นผ่ลกร์ะที่บท่ี่�เกิดขึ่�นจากที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา 

UPOP ภิายใตุ้ CPTPP ปร์ะเที่ศเห้ล่านั�นก็ปฏิิเสธ์การ์เข้่าร่์วัม ดังนั�นการ์ท่ี่�เร์ากร์ะโดดเข้่าร่์วัม

ในครั์�งน่� รั์ฐบาลไที่ยจะถูื่กปร์ะณามว่ัา เร์าเป็นเคร่์�องม่อรั์บร์องโจร์สลัดช่่วัภิาพ เพร์าะ

เกษตุร์กร์จะม่ตุ้นทุี่นมากขึ่�น เมล็ดพันธ์ุ์ร์าคาแพงมากขึ่�น จากเดิมท่ี่�เมล็ดพันธ์ุ์เห้ล่าน่�แพง 

30,000 ล้านจะม่ร์าคาขึ่�นไปเป็นแสนล้านบาที่ สิ�งเห้ล่าน่�บ่งบอกได้ว่ัา เกิดผ่ลกร์ะที่บตุ่อ

เกษตุร์กร์ และจะเช่่�อมโยงไปถึื่งผู้่บริ์โภิค 

 ข่ณะเด่ยวักัน UPOP ยังคุ้มคร์องผ่ลผ่ลิตุ ผ่ลิตุภัิณฑ์ูท่ี่�กร์ะที่บกับสมุนไพร์ด้วัย ตุ่าง

ช่าติุสามาร์ถื่เอาสมุนไพร์ เช่่น กัญัช่าท่ี่�ม่จดที่ะเบ่ยนแล้วั แม้กร์ะทัี่�งผ่ลิตุภัิณฑ์ูท่ี่�เกิดขึ่�น 

ที่รั์พย์สินที่างปัญัญัาเห้ล่านั�น ก็จะถูื่กก่ดกัน ที่ำาให้้เร์าไม่สามาร์ถื่เข้่าถึื่งที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา 

ที่รั์พยากร์ และภูิมิปัญัญัาข่องท้ี่องถิื่�น ภิาวัะเห้ล่าน่�ยิ�งซิำ�าเติุมในภิาวัะท่ี่�เกษตุร์กร์ ปร์ะช่าช่น

เผ่ชิ่ญัควัามยากลำาบาก จากปัจจัยการ์ผ่ลิตุ การ์ดำาร์งช่่พท่ี่�แพง จากโคร์งสร้์างท่ี่�ม่การ์ผู่กข่าด

เห้ล่�อมลำ�า ผ่ลผ่ลิตุท่ี่�ร์าคาตุกตุำ�าท่ี่�อยู่เดิมแล้วั และภิาวัะวิักฤตุเศร์ษฐกิจจากโควิัด-19 สิ�งเห้ล่า

น่�ซิำ�าเติุมให้้ปร์ะช่าช่นตุ้องลำาบาก และหิ้วัโห้ย ยิ�งปร์ะสบควัามเส่�ยงมากยิ�งขึ่�น คำาถื่ามค่อ เห้ตุุ

ใดรั์ฐบาลตุ้องร่์บที่ำาข้่อตุกลง ท่ี่�ปร์ะช่าช่นเส่ยเปร่์ยบ และข่าดการ์คุ้มคร์อง

 ตุ่อมาถึื่งปร์ะเด็นเร่์�องการ์คุ้มคร์องผู้่บริ์โภิค สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิค ได้เคยเสนอ และ

ช่ะลอการ์เปร่์ยบเท่ี่ยบข้่อด่ข้่อเส่ย ถ้ื่าเร์าม่ข้่อด่มากกว่ัาก็แก้ไข่ในสิ�งท่ี่�อ่อนไห้วั แตุ่ถ้ื่าม่ข้่อเส่ย

มากกว่ัาก็ไม่ตุ้องเข้่าร่์วัมเลย และให้้เปิดเผ่ยข้่อมูลตุ่อสาธ์าร์ณะ เพร์าะว่ัาผ่ลกร์ะที่บท่ี่�จะเกิด

ขึ่�นโดยเฉพาะเร่์�องยา ภิาร์ะค่าใช้่จ่ายเร่์�องยา จะเพิ�มจากห้ม่�นกว่ัาล้านบาที่เป็นห้ลายแสนล้าน

บาที่ในร์ะยะยาวั และสิ�งเห้ล่าน่�จะที่ำาให้้ปร์ะช่าช่นทัี่�วัไป และคนยากคนจนยิ�งลำาบาก 

นอกจากน่�ยังม่ปัญัห้าเพร์าะว่ัา จากร์ะบบคุ้มคร์องสิที่ธิ์บัตุร์เห้ล่าน่� เร์าจะถ่ื่วังดุลกับสิที่ธิ์ผู้่

บริ์โภิคอย่างไร์ เพร์าะในข่ณะน่�ดูเห้ม่อนว่ัา ดุลอำานาจไปอยูท่่ี่�สิที่ธิ์บัตุร์ข่องพันธุ์กร์ร์มข่อง

ช่่วัภิาพข่องยา และอ่�น ๆ ท่ี่�กร์ะที่บตุ่อสิที่ธิ์ผู้่บริ์โภิคเอง 

 ปร์ะเด็นตุ่อมาปัญัห้าท่ี่�จะเกิดกับผู้่บริ์โภิคไม่ว่ัาจะเป็น ยา เมล็ดพันธ์ุ์ ผ่ลิตุภัิณฑ์ู

สุข่ภิาพ เคร่์�องสำาอางและอ่�น ๆ สิ�งเห้ล่าน่� CPTPP กำาห้นดเง่�อนไข่ห้ลายข้่อท่ี่�เปิดอิสร์ะให้้กับผู้่

ผ่ลิตุ เช่่น การ์ไม่จดแจ้ง และเม่�อเกิดปัญัห้า ไม่ตุ้องรั์บผิ่ดช่อบ ห้ร่์อ การ์ค้าข่ายออนไลน์ไม่

ตุ้องขึ่�นที่ะเบ่ยน สิ�งเห้ล่าน่�จะเห็้นได้ว่ัา ม่ผ่ลิตุภัิณฑ์ูม่สินค้าอะไร์ตุ่าง ๆ ทัี่�งท่ี่�จากการ์รุ์กเข้่ามา

ข่องตุลาดตุ่างปร์ะเที่ศ การ์คุ้มคร์องปกป้องสิที่ธิ์ผู้่บริ์โภิคจะลดน้อยถื่อยลง ไม่ว่ัาจะเป็น

ผ่ลิตุภัิณฑ์ูให้ม่ ๆ  ท่ี่�อาจจะม่ GMOs สิ�งเห้ล่าน่�จะเข้่าตุลาดได้ง่ายขึ่�น ข่ณะเด่ยวักันเร์าก็ไม่ได้ใช้่

ห้ลักเร่์�องข่อง CL เร่์�องข่องการ์ใช้่สิที่ธิ์สาธ์าร์ณะสิที่ธิ์บัตุร์อย่าง เช่่น CL เร่์�องยาได้ เพร์าะสิ�ง
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เห้ล่าน่�จะกลายเป็นเง่�อนไข่ท่ี่�ผิ่ดกับ CPTPP เร์าจะเห็้นได้ว่ัาผ่ลกร์ะที่บตุ่อผู้่บริ์โภิคนั�นม่ควัาม

เส่ยห้ายมากกว่ัาผ่ลได้ กร์ะบวันการ์สร้์างควัามเส่ยห้ายและข้่อตุกลงตุ่าง ๆ ท่ี่�ม่ควัามอ่อนไห้วั

เห้ล่าน่� ข้่อเสนอค่อ ตุ้องจัดการ์ปัญัห้าเห้ล่าน่�ให้้ได้ก่อนถ้ื่าจะเสนอเข้่าร่์วัม CPTPP

 ตุ่อมาเร่์�องธุ์ร์กิจสุร์า ผ่ลกร์ะที่บเร่์�องน่�ท่ี่�ม่ตุ่อปร์ะช่าช่น เป็นท่ี่�ตุร์ะห้นักกันอยู่แล้วัว่ัา 

สุร์ามาสร้์างผ่ลกร์ะที่บตุ่อสุข่ภิาพปร์ะช่าช่นอย่างไร์ ปร์ะช่าช่นในปร์ะเที่ศม่ผู้่ด่�มสุร์าจำานวัน

ห้นึ�งไม่ถึื่งขั่�นว่ัาสูงมาก ยังม่ตุลาดท่ี่�ทุี่นตุ่างปร์ะเที่ศธุ์ร์กิจสุร์าสามาร์ถื่ท่ี่�จะเข้่ามาสร้์างกำาไร์ได้

อ่กมาก ซึิ�งจะสร้์างควัามเส่�ยง สร้์างควัามเส่ยห้ายตุ่อสาธ์าร์ณสุข่ได้มากยิ�งขึ่�น ห้ากเร์าที่ำาตุาม

เง่�อนไข่ข่อง CPTPP ลดกำาแพงภิาษ่สุร์าตุ่างปร์ะเที่ศลงจาก 60 เปอร์์เซ็ินต์ุ เห้ล่อ 0 เปอร์์เซ็ินต์ุ 

และยกเลิกนโยบายตุ่าง ๆ ท่ี่�ม่เพ่�อป้องกันสิที่ธิ์ข่องผู้่บริ์โภิค ไม่ว่ัาจะเป็นฉลาก การ์โฆษณา

ตุ่าง ๆ และเปิดให้้ผู้่ปร์ะกอบการ์เข้่ามาแที่ร์กแซิงนโยบายข่องรั์ฐได้ น่�ค่อควัามล้มเห้ลวั ห้ร่์อ

ผ่ลกร์ะที่บควัามเปร์าะบางท่ี่�จะเกิดขึ่�น 

 ตุ่อมาเร่์�องกลุ่มช่นเผ่่าพ่�น้องช่าติุพันธ์ุ์ ช่นเผ่่าพ่�นเม่อง กลุ่มช่าติุพันธ์ุ์ตุ่าง ๆ  เป็นตุ้นที่าง

ข่องควัามห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ แตุ่เร่์�องน่�ช่นเผ่่า และพ่�น้องช่าติุพันธ์ุ์ไม่ได้เข้่าไปม่ส่วันร่์วัม 

รั์บรู้์เก่�ยวัข้่อง ห้ร่์อเข้่าไปในกร์ะบวันการ์ปรึ์กษาห้าร่์อ ทัี่�ง ๆ ท่ี่�เป็นกลุ่มคนท่ี่�ม่ฐานที่รั์พยากร์

ที่างช่่วัภิาพ ภูิมิปัญัญัาท้ี่องถิื่�น และผู้่ท่ี่�ได้รั์บผ่ลกร์ะที่บโดยตุร์ง ไม่ว่ัาจะกร์ะที่บโดยตุร์งตุ่อ

ชุ่มช่น ตุ่อผู้่ห้ญิัง ตุ่อคนช่ายข่อบ และช่นเผ่่า ซึิ�งทุี่กวัันน่�ก็ตุกอยู่ภิายใตุ้มาตุร์การ์ที่างกฎห้มาย 

การ์คุ้มคร์องในการ์ควับคุมข่องรั์ฐอยูแ่ล้วั ไม่ว่ัาการ์ควับคุมด้านที่รั์พยากร์ตุ่าง ๆ ซึิ�งม่ภิาวัะ

ควัามเปร์าะบางอยู ่ และเม่�อถูื่กละเมิดสิที่ธิ์�มากขึ่�นจาก CPTPP ยิ�งจะที่ำาให้้ผ่ลกร์ะที่บเดิมท่ี่�

เร่์ยกว่ัามากอยู่แล้วัจากนโยบายข่องรั์ฐ จะม่ควัามรุ์นแร์งมากขึ่�น เร่์�องควัามมั�นคงอาห้าร์ เร่์�อง

ที่รั์พยากร์ช่่วัภิาพ ห้ร่์อแม้กร์ะทัี่�งควัามสามาร์ถื่ในการ์ปรั์บตัุวัภิาวัะโลกร้์อน และสถื่านการ์ณ์

เศร์ษฐกิจ สังคม และอ่�น ๆ ท่ี่�จะตุามมา 

 ตุ่อมาเร่์�องแร์งงาน ภิาคธุ์ร์กิจแร์งงาน ข่ณะน่�กำาลังล่มสลาย อุตุสาห้กร์ร์มทัี่�งห้ลาย

กำาลังเปล่�ยนไปใช้่ร์ะบบหุ่้นยนต์ุ ร์ะบบ AI ม่คนงานจำานวันมากท่ี่�ตุกงานแล้วักลับบ้านตุ่าง

จังห้วััด ซึิ�งท่ี่�พึ�งข่องเข่าค่อเกษตุร์กร์ร์ม แตุ่ CPTPP จะที่ำาให้้แร์งงานเห้ล่าน่�ข่าดท่ี่�พึ�ง เข่าจะ

สร้์างควัามมั�นคงที่างด้านอาห้าร์ สร้์างเศร์ษฐกิจจากฐานที่รั์พยากร์ได้อย่างไร์ เม่�อร์ะบบ

ผู่กข่าดจาก CPTPP รั์ฐบาลกำาลังเอ่�อปร์ะโยช่น์นำาที่รั์พยากร์สาธ์าร์ณะข่องปร์ะเที่ศ เฉพาะ

สถื่านการ์ณ์ในช่่วังวิักฤตุโควิัดน่� ห้ลักเร่์�องควัามมั�นคงที่างอาห้าร์ สุข่ภิาพ เร่์�องยา ฐานสำาคัญั

ท่ี่�ปร์ะช่าช่นจะพึ�งตัุวัเอง และอยู่ร์อดได้ แตุ่ CPTPP จะที่ำาให้้ภูิมิคุ้มกันที่างสังคมเส่ยไป เพร์าะ

แท้ี่ท่ี่�จริ์งแล้วัพ่อแม่ข่องแร์งงานก็ค่อเกษตุร์กร์ สิ�งเห้ล่าน่�ไม่ได้ตัุดข่าดออกจากกันเลย ฐาน

เศร์ษฐกิจแร์งงานก็ยังตุ้องกลับไปท่ี่�พ่อแม่ และเกษตุร์กร์ เม่�อภิาคเกษตุร์ได้รั์บผ่ลกร์ะที่บอย่าง



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)

54

ท่ี่�กล่าวัมาแล้วั นั�นก็ย่อมห้มายถึื่งภิาร์ะท่ี่�จะตุกตุ่อลูกห้ลาน แร์งงานท่ี่�ม่ภิาร์ะมากขึ่�นด้วัย

ปัจจุบันผู้่ใช้่แร์งงานในร์ะบบปร์ะกันสังคม ห้ลักปร์ะกันสุข่ภิาพอ่กห้ลายสิบล้านคนกำาลังได้รั์บ

ผ่ลกร์ะที่บจากร์าคายาท่ี่�สูงขึ่�น เร์าเองก็ไม่ได้รั์บร์องจากอนุสัญัญัาพ่�นฐานท่ี่�เก่�ยวักับแร์งงาน

อ่กห้ลายฉบับ ท่ี่�จะที่ำาให้้แร์งงานสามาร์ถื่ร์วัมตัุวัร์วัมกลุ่มตุ่อร์องม่ส่วันร่์วัมในกร์ะบวันการ์ใน

นโยบายได้เท่ี่าท่ี่�ควัร์ นั�นที่ำาให้้อำานาจการ์ตุ่อร์องท่ี่�จะสามาร์ถื่ในตุนเองได้น้อยลง เม่�อปัจจัย

พ่�นฐานการ์ผ่ลิตุในการ์ดำาร์งช่่พแพงขึ่�น ถูื่กผู่กข่าดมากขึ่�น สังคมเห้ล่�อมลำ�ามากขึ่�น แร์งงานถูื่ก 

แล้วัแร์งงานจะอยู่ได้อย่างไร์ 

 ตุ่อมาค่อเร่์�องเด็ก และเยาวัช่น ปัจจุบันเผ่ชิ่ญัปัญัห้าอย่างท่ี่�ในสังคมเห็้น เด็ก ๆ 

พยายามท่ี่�จะเร่์ยกร้์อง และตุ้องการ์การ์รั์บฟัิง แตุ่ท่ี่�ผ่่านมารั์ฐไม่เคยรั์บฟัิงปัญัห้าข่องเด็ก ไม่

เคยเปิดให้้ม่ส่วันร่์วัม แตุ่ยังใช้่ที่างกฎห้มายจัดการ์กับเด็ก ๆ และเยาวัช่นคนรุ่์นให้ม่ ที่างเล่อก

ห้ลักข่องเข่าอย่างท่ี่�เห็้นค่อ ในที่างภิาคเกษตุร์แตุ่ห้ากเร์าได้รั์บผ่ลกร์ะที่บจากอนุสัญัญัาจาก 

UPOP ภิายใตุ้ CPTPP ถ้ื่าเร์าเปร่์ยบเท่ี่ยบกับรั์ฐบาลปร์ะเที่ศอ่�น เช่่น ญ่ั�ปุ่น และปร์ะเที่ศอ่�น ๆ  

อ่กห้ลายปร์ะเที่ศ ท่ี่�ม่ร์ะบบการ์สนับสนุนให้้ทุี่นกับคนรุ่์นให้ม่กลับสู่ภิาคเกษตุร์โดยเฉพาะใน

ยามวิักฤตุเศร์ษฐกิจ แตุ่รั์ฐบาลไที่ยกำาลังที่ำาอะไร์ เร์ากำาลังดับฝั้นคนรุ่์นให้ม่ ไม่สนับสนุน

เกษตุร์กร์รุ่์นให้ม่ ไม่สนับสนุนเด็ก ๆ เยาวัช่น และยังสร้์างเง่�อนไข่เชิ่งลบได้ ดังนั�น ผ่มข่อสรุ์ป

สุดท้ี่าย อะไร์เป็นปร์ะเด็นสาร์ะสำาคัญัท่ี่�เป็นจุดร่์วัมกัน 

 ปร์ะการ์แร์ก ค่อรั์ฐบาลไม่รู้์จัก และไม่ส่งเสริ์มท่ี่�เป็นจุดแข็่งข่องปร์ะเที่ศ ค่อควัาม

ห้ลากห้ลายที่างช่่วัภิาพ ภูิมิปัญัญัาท้ี่องถิื่�น ตุ่อนิเวัศน์ ตุ่อเกษตุร์ อาห้าร์สุข่ภิาพซึิ�งม่ฐานจาก

ช่าวับ้านจากปร์ะช่าช่น เร่์�องวััฒนธ์ร์ร์มการ์รั์กษา แบ่งปันที่รั์พยากร์ แตุ่สิ�งเห้ล่าน่�ไม่เพ่ยง

รั์กษาแตุ่กำาลังจะถูื่กที่ำาลาย จากเง่�อนไข่ข้่อตุกลงท่ี่�เกิดขึ่�น 

 ปร์ะการ์ท่ี่�สอง ค่อข่าดการ์ศึกษาผ่ลกร์ะที่บร์อบด้าน เร์าม่บที่เร่์ยนจาก FTA และการ์

ศึกษาจากห้ลายห้น่วัยงาน กร์ร์มาธิ์การ์ สภิาองค์กร์ผู้่บริ์โภิคตุ่าง ๆ ท้ี่วังติุงควัามห่้วังใยตุ่อการ์

เข้่า CPTPP แตุ่รั์ฐบาลก็ไม่นำาพาถึื่งควัามอ่อนไห้วัเห้ล่าน่� เร่์งร่์บ ข่าดการ์กำาห้นดกร์อบเจร์จา

ท่ี่�เห้มาะสม และข่าดการ์รั์บฟัิงควัามคิดเห็้นข่องปร์ะช่าช่น ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ภิาคปร์ะช่าช่นร์ะดมร์าย

ช่่�อกัน 4 แสนเส่ยงย่�นคัดค้าน แตุ่ไม่ม่ตัุวัแที่นรั์ฐบาลมารั์บห้นังส่อ ห้ร่์อรั์บฟัิงข้่อท้ี่วังติุง ในฝั้�ง

ตุร์งกันข้่าม รั์ฐบาลให้้ควัามสำาคัญัใส่ใจกับเส่ยงกลุ่มธุ์ร์กิจบางกลุ่มท่ี่�แสดงเจตุนาร์มณ์ออกมา

เพ่ยงชั่�วัข้่ามวััน สะท้ี่อนการ์เปิดโอกาสให้้กลุ่มทุี่น ทุี่นข้่ามช่าติุเข้่ามาม่บที่บาที่ม่อำานาจ กลุ่ม

ปัจจัยที่รั์พยากร์ เศร์ษฐกิจ กลุ่มผ่ลผ่ลิตุ สุข่ภิาพตุ่างๆ ร์ะบบที่รั์พย์สินที่างปัญัญัา 

 และการ์ค้าเสร่์ ยังแที่ร์กแซิงกร์ะบวันการ์ร์ะบบนโยบายสาธ์าร์ณะท่ี่�ยังไม่สามาร์ถื่ใช้่ 

ห้ร่์อสร้์างนโยบายคุ้มคร์องสิที่ธิ์ข่องปร์ะช่าช่นที่างด้านตุ่าง ๆ  ได้จากร์ะบบผู่กข่าดเห้ล่าน่� กลุ่ม
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ทุี่นม่อำานาจอธิ์ปไตุยเห้น่อรั์ฐท่ี่�จะฟ้ิองร้์อง ห้ร่์อจัดการ์กับร์ะบบสาธ์าร์ณะตุ่าง ๆ มากกว่ัาด้วัย

ซิำ�า เกิดควัามไม่เป็นธ์ร์ร์มข่ยายควัามเห้ล่�อมลำ�า ผ่ลกร์ะที่บเห้ล่าน่�ผ่ลักไปสู่ช่่วิัตุ สุข่ภิาพ 

ที่รั์พยากร์เศร์ษฐกิจข่องปร์ะช่าช่นท่ี่�ตุ้องแบกรั์บมากขึ่�น แตุ่กลุ่มทุี่นได้ปร์ะโยช่น์ไป อธิ์ปไตุย

ด้านเกษตุร์อาห้าร์ ซึิ�งเป็นห้ลักพึ�งพิงสุดท้ี่ายกำาลังถูื่กที่ำาลาย กำาลังนำาพาปร์ะเที่ศไปสู่การ์

พึ�งพาทุี่นข้่ามช่าติุ เร์าเอาควัามมั�นคงในช่่วิัตุ อาห้าร์ สุข่ภิาพ เศร์ษฐกิจ ไปพึ�งพาทุี่นตุ่างช่าติุ 

โดยท่ี่�ปร์ะช่าช่นไม่สามาร์ถื่พึ�งตุนเองได้ และเกษตุร์กร์ยังไม่สามาร์ถื่สร้์างภูิมิคุ้มกัน ห้ร่์อข่ณะ

น่�ไม่ม่ภูิมิคุ้มกัน ตุ่อควัามเปล่�ยนแปลงให้ม่ ๆ ท่ี่�กำาลังเผ่ชิ่ญัอยู่ เช่่น สภิาวัะโลกร้์อนตุ่อร์ะบบ

อาห้าร์ ตุ่อที่รั์พยากร์ ตุ่อร์ะบบช่่วัภิาพ เพร์าะพันธุ์กร์ร์มตุ่าง ๆ กำาลังถูื่กผู่กข่าด ปัจจัยการ์

ผ่ลิตุ และตุลาดกำาลังถูื่กผู่กข่าด ผ่ลกร์ะที่บเห้ล่าน่�ไม่ใช่่แค่เกิดกับรุ่์นปัจจุบัน แตุ่ยังส่งตุ่อกับ

รุ่์นตุ่อรุ่์นจากพ่อแม่เกษตุร์กร์ไปสู่ลูกห้ลานท่ี่�เป็นแร์งงาน จากคนปัจจุบันกำาลังส่งตุ่อไปสู่คน

รุ่์นให้ม่ ท่ี่�จะเป็นเกษตุร์กร์ ห้ร่์อเป็นอนาคตุท่ี่�ด่ได้ 

รั์ฐบาลละเลยทัี่�งห้มดในการ์ฟ้ิ�นฟูิชุ่มช่นเข้่มแข็่งในภิาวัะวิักฤตุเศร์ษฐกิจข่ณะน่� ปิดกั�นการ์ร์วัม

กลุ่มไม่ส่งเสริ์มการ์ม่ส่วันร่์วัม ห้ากเข้่าสู่ CPTPP ที่ำาให้้เกิดควัามอ่อนแอ และปร์ะช่าช่นห้มด

อนาคตุ ปร์ะช่าช่นสูญัเส่ยควัามสามาร์ถื่ในการ์ปกป้องตัุวัเองจากร์ะบบทุี่นท่ี่�เข้่ามา แที่นท่ี่�รั์ฐ

จะกร์ะโจนเข้่าสู่ควัามเส่�ยงอันมหั้นต์ุเช่่นน่� ควัร์หั้นมาสร้์างร์ะบบภูิมิคุ้มกัน สร้์างร์ะบบเฝ้้า

ร์ะวััง พัฒนาศักยภิาพปร์ะช่าช่นทุี่กด้าน เร์าจึงเห็้นตุร์งกันว่ัาข่ณะน่�รั์ฐบาลกำาลังข่ายช่าติุ ช่าติุ

ค่อปร์ะช่าช่น จึงเป็นบที่สรุ์ปท่ี่�สภิาปร์ะช่าช่นไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์กร์ะที่ร์วังการ์ตุ่าง

ปร์ะเที่ศ และรั์ฐบาลท่ี่�จะพาปร์ะเที่ศเข้่าสู่ข้่อตุกลง CPTPP 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมากครั์บ ดร์. กฤษฎา บุญัชั่ย เลข่าธิ์การ์สถื่าบัน

ชุ่มช่นท้ี่องถิื่�นพัฒนา ได้สรุ์ปปร์ะเด็นการ์อภิิปร์าย ตัุ�งแตุ่แถื่ลงเปิดอภิิปร์ายถึื่งผู้่อภิิปร์ายท่ี่าน

สุดท้ี่าย ลำาดับตุ่อไปข่อเร่์ยนเชิ่ญัสมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่น คุณจำานงค์ ห้นูพันธ์์ ข่บวันการ์

ปร์ะช่าช่นสังคมท่ี่�เป็นธ์ร์ร์ม (พ่มูฟิ) แถื่ลงปิดการ์อภิิปร์ายไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล เร่์ยนเชิ่ญั

 จำานงค์ ห้นูพันธ์: เร่์ยนท่ี่านปร์ะธ์านสภิาปร์ะช่าช่น และสมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่นทุี่ก

ท่ี่าน ห้ลังจากท่ี่�ได้ฟัิงการ์อภิิปร์าย จากผู้่อภิิปร์ายห้ลัก อภิิปร์ายทัี่�วัไป และสรุ์ปปร์ะเด็น

อภิิปร์ายโดย ดร์. กฤษฎา บุญัชั่ย จะเห็้นว่ัาการ์เข้่าร่์วัม CPTPP นั�น เป็นการ์ที่ำาลายล้างควัาม

มั�นคงที่างด้านอาห้าร์ ซึิ�งสภิาปร์ะช่าช่นครั์�งท่ี่�แล้วั เร์าได้อภิิปร์ายเร่์�องข่องท่ี่�ดิน และป่าไม้จะ

เห็้นว่ัารั์ฐบาลได้ที่ำาลายควัามมั�นคงในเร่์�องท่ี่�ดิน และเร่์�องการ์ที่ำามาห้ากินข่องพ่�น้องปร์ะช่าช่น

ด้วัย ถ่ื่อว่ัาเป็นการ์ที่ำาลายล้างควัามมั�นคงที่างด้านอาห้าร์ ซึิ�งเป็นลูกโซ่ิเป็นการ์ที่ำาลายล้างท่ี่�



ที่ำาให้้ปร์ะช่าช่นไที่ยทัี่�งปร์ะเที่ศอยู่กับรั์ฐบาลน่�ตุ่อไปไม่ไห้วัอย่างแน่นอน 

 เร์าม่บที่สรุ์ปว่ัา การ์เข้่าร่์วัม CPTPP จะเป็นการ์ที่ำาลายพันธุ์กร์ร์ม วััฒนธ์ร์ร์มข่องพ่�

น้องคนไที่ยทัี่�งปร์ะเที่ศ เพร์าะฉะนั�น บอกได้เลยว่ัา การ์เข้่าร่์วัมในครั์�งน่� ทุี่กคนไม่เห็้นด้วัย 

และร่์วัมกันคัดค้านนายกรั์ฐมนตุร่์ท่ี่�ช่่�อพลเอกปร์ะยุที่ธ์์ จันที่ร์์โอช่า และรั์ฐมนตุร่์ว่ัาการ์

กร์ะที่ร์วังตุ่างปร์ะเที่ศ คุณดอน ปร์มัตุถ์ื่วิันัย และเช่่�อว่ัา เร์าจะร่์วัมกันไม่ไว้ัวัางใจ เร์าจะตุ้อง

ไปย่�นห้นังส่อห้ยุดการ์เข้่าร่์วัมครั์�งน่�ให้้ได้ อาจจะตุ้องเป็นการ์เคล่�อนข่บวัน เพ่�อห้ยุดการ์เข้่า

ร่์วัมในครั์�งน่� ผ่มข่อปิดการ์อภิิปร์าย ข่อข่อบคุณท่ี่านปร์ะธ์าน 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่อบคุณมากคุณจำานงค์ ห้นูพันธ์์ ข่บวันการ์ปร์ะช่าช่นเพ่�อ

สังคมท่ี่�เป็นธ์ร์ร์ม พวักเร์าได้อภิิปร์ายกันร์วัมแล้วั 18 ท่ี่าน ใช้่เวัลา 4 ชั่�วัโมง (ห้ร่์อเวัลา 2.57 

ชั่�วัโมงห้น้าจอ) ได้อภิิปร์ายคร์อบคลุมห้ลายปร์ะเด็นท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับการ์เจร์จาเพ่�อเข้่าร่์วัมเป็น

หุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภูิมิภิาคเอเช่่ยแปซิิฟิิก ซึิ�งเป็นเร่์�องท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับการ์ค้า การ์บริ์การ์ การ์

ลงทุี่นตุ่าง ๆ ซึิ�งห้ากที่ำาข้่อตุกลงดังกล่าวัก็จะส่งผ่ลตุ่อข้่อตุกลงอ่�น ๆ ท่ี่�บังคับใช้่อ่กมากมาย ซึิ�ง

เป็นไปตุามวิัสัยข่องการ์เจร์จา ย่อมม่ได้ และม่เส่ย 

 เม่�อเร์าอภิิปร์ายกันคร์บถ้ื่วันแล้วั ผ่มข่อกร์าบเร่์ยนสมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่น ข่อให้้ท่ี่านท่ี่�

ได้ร่์วัมรั์บฟัิง ได้ตัุดสินใจว่ัาเร์าได้อะไร์ เร์าเส่ยอะไร์ ถ้ื่าเส่ยมากกว่ัาได้ ดังท่ี่�ผู้่อภิิปร์ายท่ี่าน

สุดท้ี่ายได้สรุ์ป เร์าก็ตุ้องลงมติุกัน ถ้ื่าเห็้นว่ัาม่ส่วันเส่ยมากกว่ัาได้ ไม่เห็้นด้วัยกับการ์เข้่าร่์วัม

หุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจ และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาลในการ์ผ่ลักดันการ์เจร์จาเข้่าเป็นหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจ

ภูิมิภิาคเอเช่่ยแปซิิฟิิก CPTPP ข่อให้้สมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่นได้ลงมติุไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล ถ้ื่าไม่ไว้ั

วัางใจรั์ฐบาล ข่อให้้แสดงสัญัญัาณยกม่อ ทัี่�งในภิาพห้น้าจอ และในโปร์แกร์มได้ 

 ส้ริยัน ทองห้นูเอียด: ข่ณะน่� ท่ี่านปร์ะธ์านถื่ามว่ัา ผู้่ร่์วัมอภิิปร์ายในสภิาปร์ะช่าช่น

ห้ากไม่ไว้ัวัางใจ ข่อให้้ยกม่อ

(ฝ่้ายเลข่านับจำานวันผู้่ยกม่อ)

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: สรุ์ปสมาชิ่กสภิาปร์ะช่าช่นจากห้น้าจอทัี่�งห้มด ร์วัม 102 ท่ี่าน 

ได้ลงมติุไม่เห็้นด้วัยกับการ์เข้่าร่์วัมหุ้้นเศร์ษฐกิจภูิมิภิาคแปซิิฟิิก และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล ท่ี่�

ปร์ากฏิห้น้าจอจำานวัน 82 ท่ี่าน ไม่ม่ผู้่ใดเห็้นด้วัย ห้ร่์อแสดงควัามเห็้นด้วัยกับการ์เข้่าร่์วัมใน

หุ้้นส่วัน CPTPP 



บัันทึึกเวทีึสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล ครั�งทีึ� 2 : 

ในญััตติ การผลัักดัันให้้ประเทศไทยไปเจรจาเข้้าร่วมความตกลังห้้้นส่่วน เศรษฐกิจภาคพ้ื้�นแปซิิฟิิก (CPTPP)
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 ส้ริยัน ทองห้นูเอียด: ท่ี่านปร์ะธ์านควัร์ถื่ามสมาชิ่กว่ัา ม่ท่ี่านใดไว้ัวัางใจ จะได้ให้้ยกม่อ 

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: ข่ออนุญัาตุลงมติุอ่กครั์�งห้นึ�ง ผู้่ใดท่ี่�เห็้นด้วัยกับการ์เข้่าร่์วัม

เป็นหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภูิมิภิาคแปซิิฟิิก CPTPP และม่ควัามไว้ัวัางใจรั์ฐบาลในการ์ผ่ลักดันการ์

เจร์จาให้้ปร์ะสบควัามสำาเร็์จ ข่อให้้ยกม่อ 

(ฝ่้ายเลข่านับจำานวันผู้่ยกม่ออ่กครั์�ง)

 เพิ�ม่ศักดิ� ม่กราภิรม่ย์: สรุ์ปแล้วัจากห้น้าจอทัี่�งห้มด 102 ท่ี่าน เห็้นด้วัยว่ัาไม่สมควัร์

เข้่าร่์วัมเป็นหุ้้นส่วันเศร์ษฐกิจภูิมิภิาคแปซิิฟิิก CPTPP และไม่ไว้ัวัางใจรั์ฐบาล 82 ท่ี่าน และ

ไม่ม่ผู้่คัดค้าน จึงสรุ์ปลงมติุตุามน่� ข่ออนุญัาตุปิดการ์ปร์ะชุ่ม

ภิาพ : Greenpeace Thailand




