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ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนายจอรจ ดับเบิลยู บุช กําลังดําเนินการรุกหนักเพื่อจัดต้ังเขตการคาเสรี (Free Trade 

Area) ดวยการทําขอตกลงเอฟทีเอ (FTA) กับประเทศตางๆ  ในป 2546 สหรัฐไดทําขอตกลงเอฟทีเอไปแลวกับสอง

ประเทศ คือ สิงคโปร และชิล ีและอยูระหวางการเจรจาจัดทําขอตกลงลักษณะเดียวกันกับอีกหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ออสเตรเลีย มอร็อคโค และอกีสามสิบสี่ประเทศในละตนิอเมริกา ที่รูจักกนัในนามขอตกลงเขตการคา
เสรีแหงอเมริกา (Free  Trade  Agreement  of  the  Americas) หรือเอฟทีเอเอ (FTAA) 

 ประเทศไทยและสหรัฐไดมีแถลงการณรวมกันในการประชุมเอเปคที่กรุงเทพ เมื่อเดือนตุลาคม 2546 วาทัง้
สองประเทศจะทําขอตกลงเขตการคาเสรี  ขอตกลงที่ไทยจะทํากับสหรัฐจะกรุยทางไปสูการที่สหรัฐจะทําขอตกลงใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น อาทิเชน มาเลเซีย  ฟลิปปนส  อนิโดนีเซีย  และเวียดนาม 
 ขณะที่การเจรจาระดับพหุภาคีขององคการระดับโลก กาํลังดําเนินอยูภายใตรอบโดฮาวาดวยการพัฒนา 
(Doha Development Round) สหรัฐกลับรุกหนักเพื่อจัดทําขอตกลงทวิภาคีและขอตกลงแบบภูมิภาคนิยม คูขนาน

ไปกับการเจรจาพหุภาคีขององคการการคาโลก เหตุผลสําคัญที่สหรัฐตองหันมาทาํขอตกลงเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ นัน้มีอยูดวยกัน 2 ประการ  ประการแรกคือ การเจรจาพหุภาคีในรอบโดฮาขาดความแนนอน 
ประเทศสมาชิกตางๆ ไดแตกแยกกันออกเปนกลุมกอน ยากที่การเจรจาประเด็นการคาตางๆ จะไดขอสรุปเปนที่ยุติ 
ประการที่สอง  หัวขอการเจรจาในรอบโดฮาที่กําลังดําเนินอยูสวนใหญ มิไดเกี่ยวของกับผลประโยชนของสหรัฐสัก
เทาใดนัก ในทางตรงกันขาม หากการเจรจาประเด็นตางๆ ของรอบโดฮาสามารถกระทําไดเปนผลสําเร็จ ก็จะทําให
สหรัฐตองเสียประโยชนมากมาย  การเจรจากับประเทศตางๆ แบบทวิภาคีและภูมิภาคนิยม จะเอื้อใหสหรัฐสามารถ
โนมนาวเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายของประเทศคูคาไดงายและสะดวกกวาการเจรจาแบบพหภุาคี 

ประสบการณในอดีตไดสะทอนวา ประเทศที่พัฒนาแลวมักประสบความสําเร็จในการใชการเจรจาแบบทวิ
ภาคีเพื่อบรรลุความมุงหมายของตนในเรือ่งการคาและการลงทุน ครั้งนี้ก็เชนเดียวกัน สหรัฐกําลังใชวิธีการเดิมซึ่งใช
ไดผลมาแลวในการเจรจารอบอุรุกวัย ครั้งนั้น สหรัฐใชวิธีการเจรจาแบบทวิภาคี โดยขมขูประเทศคูคาวาจะลงโทษ
ตอบโตทางการคา ตัดสิทธิพิเศษทางการคา (GSP) และใชมาตรา 301 ภายใตกฎหมายการคาของสหรัฐ ในครั้งนี้

สหรัฐก็กําลังใชวิธีการเดิม เพยีงแตเปลี่ยนจากการใชมาตรการตอบโตทางการคามาเปนการเสนอหยิบยื่น
ผลประโยชนใหประเทศคูคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐในนามของการจดัต้ังเขตการคา
เสรี 
 ขอตกลงเอฟทเีอจะชวยใหสหรัฐผลักดันขอเรียกรองทางการคาที่เอื้อตอผลประโยชนของสหรัฐ ซึ่งขณะนี้
สหรัฐกําลังผลกัดันประเด็นการคาหลายประเด็นดวยกัน รวมทั้งเรื่องการคาบริการ กฎเกณฑการลงทุน การจัดซื้อ
จัดจางโดยรัฐ มาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอม และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ขอเรียกรองในเรื่องตางๆ ที่สหรัฐเรียกรองจากประเทศคูคา โดยสวนใหญมาจากบทบัญญัติในขอตกลง
นาฟตา (NAFTA) หรือเขตการคาเสรีที่สหรฐัทํากับแคนาดาและเม็กซิโก ที่แมโดยหลักการการทําขอตกลงเชนนี ้จะ

ขึ้นอยูกับความสมัครใจและการตอรองของประเทศคูสัญญา แตในทางปฏิบัติ สหรัฐมีเปาหมายและความตองการใน
แตละเรื่องอยูแลวอยางชัดเจน และจะไมยอมรับขอเรียกรองของประเทศคูคาที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการบรรลุ
เปาหมายสําคัญในแตละเรื่อง 

ภายใตขอตกลงเอฟทีเอ สหรัฐตกลงที่จะเปดตลาดสินคาใหกับประเทศคูคา โดยยินยอมยกเลิกหรอืลด
อัตราภาษีนําเขาที่เก็บกับสินคานําเขาของประเทศเหลานั้น โดยประเทศคูคาตองยอมใหสิทธิพิเศษทางการคาแก
                                                 
* รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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สหรัฐเปนการตอบแทน สําหรับเรือ่งทรพัยสินทางปญญา สหรัฐตองการใหประเทศคูคาคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาภายใตหลักการที่เรียกวา “ทรปิสผนวก” (TRIPS-Plus) ซึ่งทั้งขอตกลงเอฟทีเอที่สหรฐัทํากับชิลีและ

สิงคโปร ตางกาํหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่คลายกัน ขอตกลงเอฟทีเอกําหนดวาประเทศคูคา
ตองใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของคนชาติสหรัฐ ในระดับที่สูงกวามาตรฐานขั้นตํ่าในขอตกลงวา
ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ

ขอตกลงทริปส (TRIPS) ซึง่วิธีการเชนนี้จะชวยใหสหรัฐกรุยทางไปสูการปรับปรุงมาตรฐานการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาในองคการการคาโลก ใหมีระดับการคุมครองทีสู่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
ประเด็นเรื่องประโยชนและโทษของการทําขอตกลงเอฟทีเอ ไดถูกวิพากษวิจารณกลาวถึงในวงกวาง ในแง

บวก ประเทศกําลังพัฒนาที่จัดต้ังเขตการคาเสรกีับสหรฐั จะไดรับประโยชนในแงที่สามารถสงสินคาไปขายในตลาด
ขนาดใหญที่มกีําลังซื้อสูงได โดยปราศจากอุปสรรคทางการคา นอกจากนี้ เขตการคาเสรียังจะสงเสริมดึงดูดการ
ลงทุนมาสูประเทศกําลังพัฒนา 

แตในอีกดานหนึ่ง การจดัทําเขตการคาเสรีจะกอใหเกิดผลกระทบในแงลบตอประเทศที่ทําขอตกลงกับ
สหรัฐ ผลประโยชนที่จะไดเขตการคาเสรีนั้นยังปราศจากความยั่งยืน เชน ขอตกลงเขตการคาเสรีกําหนดใหสหรฐั
ลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรใหแกประเทศคูคา โดยมิไดสรางพันธกรณีใหสหรัฐตองยกเลิกนโยบายที่เปนการ
บิดเบือนการคาดวย เชน มิไดกําหนดใหสหรัฐยกเลิกการอดุหนุนและทุมตลาดสินคาเกษตร ขณะนี้เกษตรกรสหรฐั
แตละราย ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหรฐัปละกวา  21,000  ดอลลาร  ซึ่งหากสหรัฐไมยุติการอุดหนุนเกษตรกร
ของตน ผูสงออกสินคาเกษตรของประเทศคูคาของสหรฐั ก็จะยังไมสามารถแขงขันในตลาดสหรัฐไดอยูดี ถึงแมวา
จะไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีนําเขาก็ตาม นอกจากนี้ การที่สหรัฐกําลังดําเนนิการจัดทําขอตกลงเอฟทีเอ
กับประเทศตางๆ อีกกวา 50 ประเทศ ก็หมายความวา สินคาของประเทศคูคาของสหรัฐก็ยังคงตองแขงขนักัน
ภายใตสิทธิพิเศษทางการคาอยางเดียวกันอยูนั่นเอง ซึ่งเปนการยากที่จะประเมินวา สิทธิพิเศษทางการคาที่จะได
จากการทําขอตกลงเอฟทีเอกับสหรัฐทีแ่ทจริงเปนอยางไร 

ในทางตรงกันขาม ประเทศคูคาจะตองปฏิบัติตามขอเรียกรองของสหรฐัเชนเดียวกัน โดยขอเรียกรองของ
สหรัฐในเรื่องตางๆ จะกอใหเกิดตนทุนทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมตอประเทศคูคา รวมทั้งเกิดการผูกขาดตลาด
สินคาที่มีความสําคัญ การสูญเสียตลาดและการลมหายไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและอุตสาหกรรม
ในประเทศ เกิดปญหาสาธารณสุข ตนทุนการศึกษาที่สูงขึ้น การสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร เกิดปญหามลพิษ
และสิ่งแวดลอม ปญหาแรงงาน กีดขวางการถายทอดเทคโนโลย ีการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ1 
 ขอเรียกรองของสหรัฐเรื่องทรพัยสินทางปญญา ที่เรียกวา “ทริปสผนวก” มีประเด็นสําคัญดังนี ้

(1) ใหมีการขยายการคุมครองสทิธิบัตร 
(2) ใหคุมครองพันธุพืชโดยระบบอนุสัญญายูปอฟ 
(3) ใหมีสิทธิผูกขาดในขอมูลผลการทดสอบความปลอดภัยของยา และขอมูลที่เกี่ยวของ 
(4) จํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ หามเพิกถอนสิทธิบัตร และจํากัดการนําเขาซอน 
(5) คุมครองเครื่องหมายการคาที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยสายตา 
(6) คุมครองลขิสิทธิ์สําหรับเทคโนโลยีดิจิตอล 
(7) ใหมีมาตรการเยียวยาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 

1. ขยายการคุมครองสิทธิบตัร 

                                                 
1 Oxfam Canada “Let’s Harness Trade for Development: Why Oxfam Opposes the FTAA”, 2001. 

http://www.oxfam.ca/news/Peoples_Summit/intellectualProperty 
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สหรัฐกําหนดใหประเทศคูคาขยายการคุมครองสิทธิบัตรใน 3 ประเด็น คือ (1) ประเทศคูคาตองคุมครอง

การประดิษฐที่เปนสิ่งมีชีวิต (2) ตองขยายอายุการคุมครอง และ (3) ตองเขารวมในสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือ
ทางสิทธิบัตร 

 

1.1  ตองใหการคุมครองการประดิษฐที่เปนส่ิงมีชีวิต 
ขอตกลงเอฟทเีอที่สหรัฐทํากบัประเทศตางๆ ไปแลว และที่สหรัฐเสนอใหประเทศคูสัญญายอมรับ กําหนด

พันธกรณีใหประเทศคูคาตองคุมครองการประดิษฐในทุกสาขาของเทคโนโลยี ประเทศคูคาจะตองสละประโยชนจาก
ขอยกเวนตามขอตกลงทริปส  และคุมครองการประดิษฐสาขาที่ขอตกลงทริปสยินยอมใหมีการยกเวนจากการ
คุมครองสิทธิบตัร ที่สําคัญไดแก ขอยกเวนตามบทบัญญัติขอ 27.3 (บี) ของขอตกลงทริปส ซึ่งอนญุาตใหประเทศ
สมาชิกขององคการการคาโลกคุมครองพืช สัตว กรรมวิธีทางชีววิทยาสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว ยีน ลําดับยีน 
สารสกัดจากพืชหรือสัตว วิธีการทางธุรกิจ (Business methods) โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในทุกสาขาของเทคโนโลยีโดยไมมีขอยกเวนเชนนี ้ จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก  ที่ผานมา การคุมครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑยาไดสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศยากจน และหากมีการคุมครองสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร การผูกขาดทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอสังคมของประเทศกําลังพัฒนาก็จะรุนแรง
มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบตอสังคมในวงกวาง ทั้งในดานสาธารณสุข การศึกษา และเกษตรกรรม2 
 

1.2 ตองขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตร 
ขอตกลงทริปสกําหนดใหสมาชิกขององคการการคาโลกคุมครองสิทธิบัตร เปนกําหนดเวลา 20 ป  อายุ

การคุมครองดงักลาวตองมีผลกับการประดิษฐทุกสาขา ขอตกลงจัดต้ังเขตการคาเสรีกับสหรัฐ กําหนดใหประเทศคู
คาขยายอายุสิทธิบัตรออกไปอีกเปนเวลา 5 ป ในกรณีที่การออกสิทธิบัตรดังกลาวลาชาดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนสทิธิบัตรเกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตร ซึ่งตองมีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑเพื่อขออนญุาตจําหนาย สหรฐักําหนดใหประเทศคูคาขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตรออกไป 
ตามเวลาที่เสียไปกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เชน หากผลิตภัณฑยา X ตองใชเวลาในการขึ้นทะเบียน

ตํารับยาเปนเวลา 5 ป ประเทศคูคาตองนําระยะเวลา 5 ปมาผนวกเขากับอายุสิทธิบัตรของยาหรือเคมีภัณฑ

ดังกลาว ซึ่งเทากบัวาผลิตภัณฑดังกลาวจะไดรับการคุมครองสิทธิบัตรเปนเวลา 25 ป 
ไมตองสงสัยวา ขอเรียกรองเชนนี้เปนไปเพื่อประโยชนของบรรษัทยาและเคมีภัณฑขามชาติ โดยสหรัฐ

ตองการใหบรรษัทขามชาติของตนสามารถผูกขาดตลาดไดเปนเวลานาน ทั้งๆ ที่บรรษัทขามชาติเหลานั้นโดยทั่วไป
ก็สามารถใชกลไกและวิธีการตางๆ เพื่อผูกขาดตลาดเกินกวาอายุสิทธิบัตรไดอยูแลว เชน ใชวิธีการผูกขาดโดย
อาศัยเครื่องหมายการคา และการโฆษณาประชาสมัพันธเพื่อสรางความจงรักภักดีตอสินคา (Brand loyalty) เปนตน 

ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก ประสบปญหาการเขาถึงยาจําเปน เนื่องจากยาเหลานั้นมีราคาแพงอัน
เปนผลจากการคุมครองสิทธิบัตร การยอมรับหลักการ “ทริปสผนวก” เชนนี้จะทาํใหประเทศเหลานั้นประสบกับ

ปญหาดานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 
 

                                                 
2 โปรดดูงานศึกษาของคณะกรรมาธิการดานทรัพยสินทางปญญาของรัฐบาลอังกฤษ ที่กลาวถึงผลกระทบของทรัพยสินทาง

ปญญาตอประเทศกําลังพัฒนาในดานตางๆ  (CIPR, Integrating Intellectual Property Rights 

and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual Property Rights, London, September 2002 

http://www.iprcommission.org/) 
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1.3 เขารวมในสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือทางสทิธิบัตร 

ขอตกลงเอฟทเีอกับสหรัฐกําหนดใหประเทศคูคาเขาเปนสมาชิกสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือดาน
สิทธิบัตร (Patent Co-operation Treaty) หรือพีซีที (PCT) ซึ่งเปนสนธิสญัญาที่จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งในการตรวจคําขอและสืบคนขอมูลสําหรับการออกสิทธิบัตร สนธิสัญญาพีซีทีกําหนดให
สํานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่พัฒนาแลว ทําหนาที่ในการรบัคําขอและตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรแทน
สํานักงานสิทธิบัตรของประเทศกําลังพัฒนา 

อางกันวา สนธิสัญญาพีซีทีจะเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา ที่ระบบการตรวจสอบและสืบคนขอมูล
สิทธิบัตรยังไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสํานักงานสิทธิบัตรของประเทศเหลานั้นก็ยังลาหลังขาดเครื่องไมเครื่องมือที่
ทันสมัย แตกตางจากสํานักงานของประเทศที่พัฒนาแลว การใหสํานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่พัฒนาแลว
ดําเนินการแทน จะชวยใหการตรวจสอบคําขอและคุณสมบัติการประดิษฐของประเทศกําลังพัฒนามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี ไมมีสิ่งใดที่จะรับประกันไดวา สํานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่พัฒนาแลวจะดําเนินการ
ดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา ยิ่งกวานั้น ระบบขอรับสิทธิบัตรภายใตสนธิสัญญาพีซีทีจะ
ใหประโยชนแกบรรษัทขามชาติในอันที่จะยื่นขอรับสิทธิบตัรเพียงครั้งเดยีว แตไดรับการคุมครองในหลายประเทศ 
 

2.  คุมครองพันธุพืชโดยอนุสัญญายูปอฟ 
ขอตกลงเอฟทเีอที่สหรัฐทํากบัประเทศตางๆ กําหนดใหประเทศคูคาตองเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญายู

ปอฟ (UPOV Convention) วาดวยการคุมครองพนัธุพชืใหม แมขอ 27.3 (บี) ของขอตกลงทริปส จะกําหนดให

ประเทศสมาชิกใหการคุมครองพันธุพืช แตก็มิไดบังคับวาการคุมครองพนัธุพืชตองกระทําโดยระบบกฎหมายใด ซึ่ง
อาจเปนระบบการคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟหรือไมก็ได ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย ปฏิเสธระบบอนุสัญญายูปอฟ และเลือกใชระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ (sui generis) ซึ่ง

คุมครองผลงานการปรับปรุงพันธุพืช ทั้งที่เปนพันธุพืชใหม พันธุพชืพื้นเมือง และสารพันธุกรรมพืช ดังเชนที่
ปรากฏตาม พ.ร.บ.คุมครองพนัธุพืช พ.ศ. 2542 

ในทางตรงกันขาม อนสุัญญายูปอฟกําหนดใหมีการคุมครองพันธุพืชเฉพาะที่เปนพันธุพืชใหมเทานั้น 
ประเทศสมาชิกจะไมสามารถคุมครองพนัธุพืชพื้นเมือง และไมอาจอางไดวาพันธุพืชพื้นเมืองและสารพันธุกรรมพชื
เปนของตนได การเขารวมในอนุสัญญายูปอฟจะทําใหประเทศไทยไมสามารถอางสิทธิใดๆ เหนือพันธุพืชเศรษฐกิจ
ของไทยไดอีกตอไป รวมทั้งขาวหอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรยีน ฯลฯ นอกจากนี้ เนื่องจากอนุสัญญายู
ปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 ซึ่งเปนฉบับลาสุด กําหนดใหมีสิทธิเด็ดขาดของนักปรับปรุงพันธุที่เขมงวดใกลเคียงกับสิทธิ
ผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตร จะทําใหเกิดการผูกขาดอาหารและสินคาเกษตรได ตัวอยางเชน ขณะที่ พ.ร.บ. 
คุมครองพันธุพืชฯ กําหนดใหนักปรับปรุงพันธุพืชมีสิทธิผูกขาดเหนือสวนที่ใชสําหรับการขยายพันธุพืชเทานั้น เชน 
มีสิทธิเหนือเมล็ดพันธุ กิ่ง กาน หัว หนอ ฯลฯ แตอนุสญัญายูปอฟกําหนดใหผูทรงสทิธิมีสิทธิผูกขาดเหนือผลผลิต
ของพืช เชน ผล เมล็ด ใบ ลําตน และทกุสวนของพืช อันจะทําใหเกิดการผูกขาดผลผลิตทางการเกษตร ทําลาย
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในที่สุด 

อนุสัญญายูปอฟยังจํากัดสิทธิของเกษตรกร ในการเก็บรักษาผลผลิตไวใชเปนเมล็ดพันธุในฤดูกาลถัดไป 
(Rights over farm-saved seeds) เกษตรกรจะตองกลายเปนลูกคาถาวรของบรรษัทเมล็ดพันธุขามชาติ ตองซื้อ

เมล็ดพันธุผูกขาดจากบรรษัทขามชาติในทุกฤดูกาลเพาะปลูก 
โดยเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ  ประเทศไทยตองแกไขยกเลิกบทบัญญัติที่เปนประโยชนใน พ.ร.บ. 

คุมครองพันธุพืชฯ  ไมวาจะเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูขอรับการคุมครองตองพสิูจนวาพันธุพืชที่ขอรับความ
คุมครองมคีวามปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศน บทบญัญัติใหพิสูจนวาการปรับปรุงพนัธุไดรับอนญุาต
จากเจาของสารพันธุกรรมพืช และแสดงวาเชื้อพันธุที่ใชในการปรับปรุงพนัธุเปนเชื้อพันธุพืชที่ไดมาโดยชอบ 
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การถูกบังคับใหเขารวมในอนุสัญญายูปอฟ จะปดกั้นโอกาสของประเทศไทยในการสรางระบบกฎหมายที่

เอื้อตอการคุมครองพนัธุพืช และปกปองทรพัยากรพันธุกรรมพืช อยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ การทําขอตกลงเอฟทีเอกับสหรฐัจะตัดโอกาสของประเทศไทยในการดําเนินการดังกลาวอยางสิ้นเชิง 
 

3. การใหสิทธิเด็ดขาดสําหรับขอมูลผลการทดสอบเกีย่วกับยาและผลิตภัณฑเคมี 
กฎหมายของประเทศตางๆ กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรกับ

พนักงานเจาหนาที่  กอนทีบ่ริษัทจะสามารถนําผลิตภัณฑดังกลาวออกจําหนายในทองตลาด  ในการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ  บริษัทจะตองเสนอขอมูลที่พิสูจนถึงความปลอดภัย และที่แสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งขอมูลเหลานี้คือขอมูลที่เปนผลการทดสอบ (Test data) และขอมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 
ภายใตขอตกลงทริปส  ประเทศสมาชิกมีดุลพินิจในการคุมครอง  “ขอมลูผลการทดสอบ” ภายใตเงื่อนไขวา 

ประเทศสมาชิกไดปองกันการใชขอมูลในทางพาณิชยอยางไมเปนธรรม (Unfair commercial use) และปองกันการ

เปดเผยขอมูลนั้น (Disclosure) ขอตกลงทรปิสไมไดหามการใชขอมูลนั้นหรือใหสิทธิเดด็ขาดแกบริษัทที่ไดยื่นขอมลู

ตอพนักงานเจาหนาที่ ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่จึงสามารถนําขอมูลผลการทดสอบไปใชเพื่อประกอบการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑชนิดเดียวกันของบริษัทอื่นๆ ได 

ประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศ ไดใหสิทธิเด็ดขาดเหนือขอมูลผลการทดสอบแกบรษัิทตนตํารับ ในอันที่
จะหามมิใหบริษัทอื่นและเจาหนาที่ของรัฐใชขอมูลดังกลาวโดยปราศจากความยินยอมของตน กฎหมายของ
ประเทศดังกลาวถือวาบริษัทตนตํารับมีฐานะเปนเจาของขอมูลผลการทดสอบ3 

ในขอตกลงเอฟทีเอที่สหรฐัไดทํา และขอเสนอขอตกลงเอฟทีเอที่สหรฐัจะทํากับประเทศตางๆ กําหนดให
ประเทศคูคาให “สิทธิเด็ดขาด” (Exclusivity) แกบริษัทตนตํารับ ดวยการหามผูใดจําหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

หรือคลายคลึงกันเปนกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑของบริษัทตนตํารับ และหามมิใหเจาหนาที่
ของรฐัรับขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑเพื่อนําออกจําหนายในทองตลาด โดยอาศัยขอมูลผลการทดสอบของบริษัทตน
ตํารับ หรอืโดยอาศัยขอเท็จจริงวาไดมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวหรือผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันใน
ตางประเทศแลว โดยกําหนดเวลาที่หามคือ 5 ปนับแตวันขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ เวนแตการใชขอมูลผลการทดสอบ
นั้นไดรับความยินยอมจากบรษัิทตนตํารับ 

ขอ 39.3 ของขอตกลงทริปสกําหนดใหมีการคุมครองขอมูลผลการทดสอบที่เปนความลับ เฉพาะกรณีที่
เปนขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีใหม (New chemical entities) เทานั้น ขอตกลงเอฟทีเอกบัสหรัฐมิไดจํากัดประเภทของ

ขอมูลเอาไว ดังนั้นการขึน้ทะเบียนตํารับยาทุกประเภท ทั้งที่เปนขอมูลเกี่ยวกับตํารับยา (Formulation) การใชใหม 

(New use) หรือการใชครัง้ทีส่องหรือครั้งตอๆ ไป (Secondary or additional uses) จะไดรับการคุมครองแบบ 

“สิทธิเด็ดขาด” ทั้งสิ้น กอใหเกิดการผูกขาด และสรางภาระใหกับสังคมเกนิสมควร 

ขอเรียกรองของสหรัฐมีวัตถุประสงคที่จะอุดชองวางในขอตกลงทริปส โดยไมใหประเทศคูคาบังคับใช
บทบัญญัติของทริปสไดอยางยืดหยุนเชนที่เปนอยู ขอเรยีกรองเชนนี้ใหสิทธิผูกขาดแกบริษัทตนตํารับเกินสมควร 
และในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบหลายประการตอประเทศคูคา รวมทั้งทําใหเกิดการผูกขาดตลาดยา ปด
กั้นโอกาสการเขาถึงยาของประชาชน บริษัทยาชื่อสามัญ (Generic companies) ซึ่งโดยสวนใหญเปนบริษัทขนาด

เล็กจะไมสามารถเขาสูตลาดได แมวายาที่ตองการผลิตและจําหนายจะไมมีสิทธิบัตรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยาชื่อ

                                                 
3 Correa, C., Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of 

the TRIPS Agreement, South Centre, Geneva, 2002, p.8. 
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สามัญจะตองลงทุนทําการทดสอบเพื่อหาขอมูลทางยาดวยตนเอง ซึ่งจะตองทําการทดสอบเปนเวลานาน และใช
การลงทุนเปนจํานวนมาก 

นอกจากนี้ การใหสิทธิผูกขาดในขอมูลผลการทดสอบ จะจํากัดโอกาสการการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ 
(Compulsory licence) การที่บริษัทตนตํารับสามารถกีดกันมิใหผูอื่นใชขอมูลผลการทดสอบของตน ยอม

หมายความวาแมจะมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิกับผลิตภัณฑยาภายใตสิทธิบัตร แตผูไดรับอนุญาตใหผลติยา
โดยมาตรการบังคับใชสิทธิกจ็ะไมสามารถทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได เนื่องจากผูนั้นจะตองขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑโดยอาศัยขอมูลผลการทดสอบของตนเอง อาจกลาวได
วา ขอเสนอของสหรัฐในขอตกลงเอฟทีเอ คอืความพยายามในการจํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ซึ่งเปนกลไก
ถวงดุลอํานาจผูกขาดของบรรษัทยาขามชาตินั่นเอง 

ขอเรียกรองใหมีการใหสิทธิเด็ดขาดสําหรับขอมูลผลการทดสอบ ยังจะจาํกัดมิใหพนักงานเจาหนาที่ดานยา
ของประเทศคูคาใชขอเท็จจรงิที่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาดังกลาวในตางประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจรับ
ขึ้นทะเบียนผลติภัณฑในประเทศ  ขอจํากัดนี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการบริหารระบบขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑยาในประเทศคูคา ซึ่งหากเปนประเทศกําลังพัฒนาดังเชนประเทศไทย ก็จะมีผลกระทบตอการควบคุม
ความปลอดภัยของยาที่จําหนายในประเทศ เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมมีความสามารถในการ
ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาอยางเพียงพอ 
 

4. จํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ หามเพิกถอนสิทธิบัตร และจํากัดการนําเขาซอน 
ปรัชญาพื้นฐานของระบบสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาคือ การคุมครองตองสงเสริมใหเกดิการ

ประดิษฐคิดคนงานสรางสรรคที่เปนประโยชนแกสังคม สิทธิผูกขาดตามกฎหมายไมควรเปนอุปสรรคกีดกัน
สาธารณชนมิใหเขาถึงผลิตภัณฑที่จําเปน มาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory licence) การเพิกถอนสิทธิบัตร 

(Revocation) และการนําเขาซอน (Parallel import) คือกลไกที่ถกูกําหนดไวในกฎหมายเพื่อแกปญหาการไม

สามารถเขาถึงผลิตภัณฑที่จําเปน 
ภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิ  รัฐจะอนญุาตใหบุคคลอื่นที่มิใชผูทรงสิทธิ ใหทําการผลิต นําเขา และ

จําหนายผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตร เพื่อแกปญหาผูกขาดจนทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑนั้นได ซึ่ง
อาจเปนเพราะผลิตภัณฑดังกลาวขาดแคลนหรือมรีาคาแพง ขอตกลงทรปิสและอนุสัญญากรุงปารีสกําหนดเงื่อนไข
หลายประการในการที่ประเทศสมาชิกจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ รวมทั้งกําหนดใหตองขออนญุาตใชสิทธิโดย
สมัครใจจากผูทรงสิทธิกอน ใหมีการจายคาชดเชยที่เพียงพอและเปนธรรมใหแกผูทรงสิทธิ การอนญุาตใหผลิต
สินคาโดยสวนใหญตองกระทาํเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ ฯลฯ 

ขอตกลงเอฟทเีอที่สหรัฐทํากบัประเทศตางๆ จํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิดังนี้ 
(1) จํากัดขอบเขตการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ  ขอตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงปารีสมิไดกําหนด

สถานการณที่จะมกีารใชมาตรการบังคับใชสิทธิ แตขอตกลงเอฟทีเอกับสหรัฐกําหนดวา มาตรการบังคับใชสิทธิอาจ
ใชไดเพียงใน 2 กรณีเทานั้น  กรณีแรก ไดแก การใชเพื่อปองกันการกระทําที่เปนการจํากัดการแขงขัน แตทั้งนี้
จะตองมีการตัดสินภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคาของประเทศนั้นแลววา การกระทําของผูทรงสิทธิบัตรเปน
การกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันทางการคา และกรณีที่สอง ใหใชมาตรการบังคับใชสทิธิไดเฉพาะกรณีที่เปน
การใชเพื่อสาธารณประโยชนที่ไมเปนการใชเชิงพาณิชย หรือเปนการใชในกรณีที่เปนกรณีฉุกเฉนิของชาติ หรือ
กรณีเปนความจําเปนเรงดวนอยางยิ่งยวด โดยทั้งหมดนี้ตองเปดโอกาสใหเจาของสิทธิบัตรสามารถโตแยงฟองรอง
คําสั่งของเจาพนักงานในศาลได 

การจํากัดขอบเขตการใชเชนนี้ ทําใหประสิทธิภาพของมาตรการบังคับใชสิทธิลดลง เชน ผูทรงสิทธิบัตร
สามารถถวงเวลาการใชมาตรการบังคับใชสิทธิออกไป ดวยการฟองรองเปนคดีในศาล เปนตน 
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นอกจากนี ้ จากเดิมที่มาตรการบังคับใชสิทธิสามารถใชไดอยางกวางขวาง เชน เปนกลไกควบคุมการใช

สิทธิบัตรโดยมิชอบ (Patent abuses) ในลักษณะตางๆ ในทุกกรณี (ซึ่งกฎหมายของสหรัฐกก็ําหนดมาตรการบังคับ

ใชสิทธิแบบกวางเชนเดียวกัน) ขอตกลงเอฟทีเอไดกําหนดขอบเขตของมาตรการบังคับใชสิทธิใหแคบลง จนเหลือ
เพียงการใชเพื่อประโยชนสาธารณะในบางกรณีเทานั้น 

(2) จํากัดวิธีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ  ภายใตขอตกลงเอฟทีเอกับสหรัฐ ประเทศคูคาจะใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิไดในเงื่อนไขที่เครงครัดมากขึ้น กลาวคือ ประเทศคูคาจะไมสามารถอนุญาตใหเอกชนเปนผูใชสิทธิ
ดังกลาว จะตองอนุญาตใหหนวยงานของรัฐเทานั้นเปนผูใช ตองมีการชดเชยความเสียหายใหแกผูทรงสิทธิบัตร
อยางเพียงพอ และประเทศคูคาจะตองไมบังคับใหผูทรงสิทธิบัตรถายทอดขอมูลที่เปนความลับและโนวฮาวสําหรับ
การใชเทคโนโลยีตามสิทธิบัตรใหแกผูไดรบัอนุญาตใหใชสิทธ ิซี่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้ไดทําใหการใชมาตรการบังคับใช
สิทธิไมอาจกระทําไดเลยในทางปฏิบัติ 

ขอเสนอของสหรัฐเชนนี้มีความมุงหมายที่จะปกปองผลประโยชนของบรรษัทยาขามชาติสหรัฐอยางชดัเจน 
ปญหาการเขาถึงยาเปนปญหาสําคัญที่ไดรับการหยิบยกขึ้นพิจารณาในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการ
การคาโลก และกลายเปนปฏิญญาโดฮาวาดวยขอตกลงทริปสและการสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS 

and Public Health) ในที่สุด ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการเขาถงึยาของประเทศยากจนที่องคการการคาโลก

ใหนํามาใช ก็คือมาตรการบงัคับใชสิทธิ4 สหรัฐในฐานะประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกแทนที่จะชวยสงเสริม
แนวทางขององคการ แตกลบัปกปองผลประโยชนของตน ดวยแนวทางและวิธีการที่สวนทางกับองคการการคาโลก 
ขอตกลงเอฟทเีอที่สหรัฐทํากบัประเทศคูคาจะซ้ําเติมปญหาการเขาถึงยาของประเทศยากจน และทําใหสถานการณ
สาธารณสุขของประเทศเหลานั้นเลวรายยิ่งขึน้ 

ขอตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงปารีสมิไดหามประเทศสมาชิกเพิกถอนสิทธิบัตร หากสิทธิบัตรกอใหเกิด
ปญหาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ เชน กอใหเกิดการผูกขาดสินคาหรือสรางความเดือดรอนแกสังคม รัฐสามารถที่
จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาวเสียได ขอตกลงเอฟทีเอที่ทํากับสหรัฐไดหามประเทศคูคามิใหเพิกถอนสิทธิบัตรในทุก
กรณี ยกเวนจะเปนการเพิกถอนโดยเหตุผลในเรื่องความไมสมบูรณของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครอง ซึ่ง
หมายความวาประเทศสมาชิกจะไมเหลือมาตรการใดๆ ในการควบคุมการใชสิทธิบัตรเลย ขอตกลงเอฟทีเอกับ
สหรัฐไดเพิ่มอาํนาจผูขาดของบรรษัทขามชาติและผูทรงสิทธิบัตร แตในขณะเดียวกันก็ลดทอนอํานาจของรฐัในการ
กํากับควบคุมพฤติกรรมของบรรษัทดังกลาว รวมทั้งจํากัดอํานาจของรัฐในการสงเสริมการแขงขนัและคุมครอง
ผูบริโภค 

ขอตกลงเอฟทเีอยังจํากัดการนําเขาซอน การนําเขาซอน คือการนําสินคาที่จําหนายในตางประเทศเขามา
ขายแขงขันกับสินคาของผูทรงสิทธิในประเทศ โดยทั่วไปบรรษัทขามชาติมักจะขายสินคาในประเทศตางๆ ในราคา
ที่แตกตางกัน บุคคลที่สามอาจนําเขาสินคาของผูทรงสิทธิที่จําหนายในราคาที่ถูกกวาในตางประเทศเขามาขายใน
ประเทศ อันเปนการตัดราคา ซึ่งจะทําใหผูทรงสิทธิตองขายสินคาในประเทศในราคาที่ถูกลง การนําเขาซอนจึงเปน
ประโยชนตอผูบริโภค เนื่องจากกอใหเกิดการแขงขัน และการลดการผูกขาด 

ขอตกลงเอฟทเีอที่ทํากับสหรัฐกําหนดใหใชหลัก “การระงับสิ้นไปของสิทธิแบบระหวางประเทศ” 

(International Exhaustion Doctrine)5 เทานั้น ซึ่งหมายความวาผูทรงสิทธิสามารถฟองรองผูนําเขาซอนสินคาของ

ตนจากตางประเทศเขามาขายในประเทศได โดยฟองวาผูนําเขาละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของตน 

                                                 
4 Rich, J. “Roche Asks for Meeting with Brazil Health Minister”, NY TIMES, Aug. 24, 2001. 
5 ตามขอ 6 ของขอตกลงทริปส ประเทศสมาชิกสามารถจะถือวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาระงับส้ินไปเมื่อมีการขาย

ผลิตภัณฑภายใตสิทธิ โดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ การใชหลักการระงับส้ินไปของสิทธิสามารถกระทํา

ได 3 แนวดวยกัน คือ 
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5. คุมครองเครื่องหมายการคาที่ไมสามารถมองเหน็ดวยสายตา 

ในการจัดต้ังเขตการคาเสรีกับสหรัฐ ประเทศคูคาตองคุมครองเครื่องหมายการคาอยางกวางขวางเกินเลย
จากหลักการในขอตกลงทริปส ขอตกลงทรปิสกําหนดใหประเทศสมาชิกคุมครองถอยคํา อักษรประดิษฐ รูปภาพ 
การผสมกันของสี ฯลฯ สหรฐักําหนดใหประเทศคูสัญญาเอฟทีเอ คุมครองสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดโดยจักษุประสาท 
(Invisible to the eye) การกําหนดเชนนี้เพื่อเปดโอกาสใหมีการนําเอาสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดโดยประสาทสัมผัส

อื่นนอกจากจกัษุสัมผัส เชน เสียง กลิ่น รส ฯลฯ มาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา ซึ่งสิง่เหลานี้ภายใต
กฎหมายเครื่องหมายการคาของสหรฐั เปนสิ่งที่อาจนํามาจดเปนเครื่องหมายการคา 

นอกจากนี้ ขอตกลงเอฟทเีอกําหนดใหมกีารคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลาย (Well-

known marks) ก็ตองกระทําในระดับสูงเชนเดียวกัน โดยถือความรับรูของคนที่เกี่ยวของกับธุรกิจสาขานั้นในการ

พิจารณาวาเครื่องหมายการคานั้นมีชื่อเสียงแพรหลายหรอืไม โดยมิใหใชความรับรูของประชาชนทัว่ไป ซึ่งอาจไม
เกี่ยวของรับรูถงึชื่อเสียงของเครื่องหมายการคานั้นเลยก็ได 

การคุมครองเครื่องหมายการคาในระดับสูง  จะเปดโอกาสใหบริษัทใชวิธีการโฆษณาจูงใจประชาชนใหเกิด
ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) ซึ่งการผูกขาดโดยเครื่องหมายการคาจะเปนประโยชนอยางถาวรตอ

บริษัท ยิ่งกวาการผูขาดโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น เนื่องจากการคุมครองเครื่องหมายการคาไมมี
กําหนดเวลาสิ้นสุด  บริษัทจึงสามารถรักษาอํานาจการผูขาดตลาดของตนไดตลอดไป ทั้งนี้แมอายุสิทธิบัตรหรอื
สิทธิประเภทอื่นจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม งานศึกษาของสแต็ทแมน (Statman) ระบุวา “ราคาสินคายาที่มีสิทธิบัตรมิได

ลดลง ถึงแมวาสิทธิบัตรของยานั้นจะหมดอายุแลวก็ตาม ทั้งนี้เปนผลมาจากความจงรักภักดีตอตราสินคา ที่สรางขึ้น
โดยเครื่องหมายการคาและการโฆษณาประชาสัมพันธ”6 

 

6. การคุมครองลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีดิจิตอล 
ขอตกลงทริปสมิไดกําหนดหลกัการเกี่ยวกับการคุมครองเทคโนโลยีดิจิตอล และลิขสิทธิ์ของงานที่เผยแพร

ทางอินเตอรเนต็ ในป ค.ศ. 1996 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดจัดทําขอตกลงระหวางประเทศขึ้น

สองฉบับ ที่เรยีกรวมกันวา “สนธิสัญญาอินเตอรเน็ต” (Internet treaties) อันไดแก “WIPO Copyright Treaty” และ 

“WIPO Performances and Phonograms Treaty” สนธิสัญญาทั้งสองนีไ้ดสรางหลักการใหมเกี่ยวกับการคุมครอง

                                                                                                                                                             
(1) ถือวาสิทธิจะระงับเฉพาะในกรณีที่มีการขายสินคาในประเทศ การที่ผูทรงสิทธิไดขายสินคาในตางประเทศจะไมมี

ผลทําใหสิทธิของผูทรงสิทธิระงับไป (เรียกวา “National exhaustion”) 

(2) ถือวาสิทธิระงับไปในกรณีที่มีการขายสินคาในเขตเศรษฐกิจ การขายสินคานอกเขตเศรษฐกิจจะไมทําใหสิทธินั้น

ระงับไป ซึ่งประเทศที่ใชหลักการนี้คือสหภาพยุโรป ที่ตองการสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายของสินคาโดยเสรี ตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งตลาดรวมยุโรป (เรียกวา “Regional exhaustion”) 

(3) ถือวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะระงับไป หากผูทรงสิทธิไดขายสินคาไมวา ณ ที่ใดในโลก หลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย ไดใชหลักการนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดการนําเขาซอน และเกิดการแขงขันดานราคาระหวางสินคานําเขากับ

สินคาของผูทรงสิทธิ (เรียกวา “International exhaustion”) 

โปรดดูเพิ่มเติมใน จักรกฤษณ ควรพจน กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห (พิมพครั้งที่สอง) 

สํานักพิมพนิติธรรม 2544 
6 Statman, M. “The Effect of Patent Expiration on the Market Position of Drugs”, in Helms, R.B. (ed.), Drugs and 

Health, AEI, Washington, 1981, pp.140-150. 
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งานที่เกี่ยวกับอินเตอรเน็ต โดยใหสิทธิแกเจาของงานในระดับสูง ซึ่งสหรัฐเองไดเขารวมในสนธิสัญญาทั้งสองนี้ 
และไดแกไขกฎหมายของตนเพื่อใหการคุมครองงานตามหลักการในสนธิสัญญา 

ขอตกลงเอฟทเีอที่ทํากับสหรัฐ กําหนดใหประเทศคูคาคุมครองลขิสิทธิ์และเทคโนโลยีดิจิตอลในประเด็น
ตางๆ ตอไปนี้ 

(1) ประเทศคูสัญญาจัดต้ังเขตการคาเสรีกับสหรัฐ ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในขอตกลงระหวางประเทศ 3 
ฉบับ คือ “Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite 

(1974)” “WIPO Copyright Treaty (1996)” และ “WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)” 

(2) ประเทศคูคาตองคุมครองลขิสิทธิ์โดยมีอายุการคุมครองยาวนานกวากําหนดในขอตกลงทริปส  
กลาวคือ เปนกําหนดเวลา  70  ปนับจากวันที่ผูสรางสรรคงานถึงแกความตาย 

(3) ขอตกลงทริปสกําหนดใหมีสิทธิในการเชา (Rental rights) สําหรับงานสองประเภทคือ โปรแกรม

คอมพิวเตอร และงานภาพยนตร แตขอตกลงเอฟทีเอที่ทํากับสหรัฐกําหนดใหมสีิทธิในการเชาสําหรับงานทุก
ประเภท รวมทั้งงานวรรณกรรม ศิลปกรรม และสิ่งบันทึกเสียงทุกประเภท 

(4) ประเทศคูคาตองปองกันมิใหมีการการถอดรหัสสัญญาณดาวเทียมที่มีการเขารหัสเอาไว รวมทั้งปองกัน
การเผยแพรตอซึ่งสัญญาณที่ถูกถอดรหัสหรอืเครื่องมอือุปกรณที่ใชเพื่อการถอดรหัส โดยปราศจากความยินยอม
ของเจาของงาน บทบัญญัติและหลักการเชนนี้มิไดปรากฏอยูในขอตกลงทริปส การกําหนดบังคับใหประเทศคูคา
ตองรับหลักการเชนนี้ไดแสดงวา สหรัฐกําลังสรางหลักการคุมครองลขิสิทธิ์แบบใหม ที่มิใชเปนการใหสิทธิเด็ดขาด
ในงานที่สรางสรรคเทานัน้ หากแตรวมถึงการใหสิทธิในการใชจําหนายอุปกรณและซอฟตแวรที่ใชเพื่อการเขารหสั 
และถอดรหัสสัญญาณดวย 

(5) ประเทศคูคาตองคุมครองเทคโนโลยีการบริหารสิทธิ (Right management technology) ที่เปน

เครื่องมือชวยใหเจาของสิทธิสามารถบริหารจัดการการจําหนายและหาประโยชนจากผลงานของตนไดอยางเต็มที่ 
ประเทศสมาชิกตองใหสิทธิแกเจาของงานในอันที่จะหามปรามกีดกันบุคคลอื่นมิใหยุงเกี่ยวแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งหลักการนีม้ิไดถูกกําหนดไวในขอตกลงทริปส 

(6) ประเทศคูคาตองใหสิทธิแกเจาของงานอยางกวางขวาง รวมถงึสิทธิที่จะหามการทําซ้ําชั่วคราว 

(Temporary reproduction) หลักการนี้จะทําใหการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการทองอินเตอรเน็ตเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการใชคอมพิวเตอรจะตองมีการทําซ้ํางาน (ชั่วคราว) ไวในแรม (RAM) ของ

เครื่อง อันเปนการทําซ้ําทางเทคนิคของเทคโนโลยี สหรัฐตองการใหประเทศคูคาใหการคุมครองในระดับสูง เพื่อ
เปดโอกาสใหเจาของงานสามารถผูกขาดควบคุมการใชลิขสิทธิ์ได 

(7) ขอตกลงเอฟทีเอกําหนดใหประเทศคูคาใหสิทธิเจาของงาน ที่จะดําเนินคดีกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต 

(Internet service providers) โดยผูใหบริการตองรับผิดตามกฎหมาย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผานเครือขาย

ใหบริการของตน นอกจากนี้ ผูใหบริการจะตองยินยอมใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถตรวจสอบการใชและการทําซ้ํา
งานดิจิตอลตางๆ ที่มีอยู เพื่อที่จะใชเปนพยานหลักฐานสําหรับการดําเนนิคดีในศาลดวย 

การหามเกี่ยวของกับการเขารหัสและหามใชเครื่องมอืเพื่อถอดรหัส จะทําใหสิทธิผูกขาดในขอมูลและของ
เจาของเทคโนโลยีกวางขวางเกินสมควร เจาของงานสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อผูกขาดงานของตนไดตลอดไป โดย
ไมคํานึงถึงอายุการคุมครอง เจาของเทคโนโลยีสามารถนําขอมูลหรืองานที่ไมมีลิขสิทธิ์มาจัดเก็บในระบบดิจิตอล 
และทําการเขารหัสเพื่อกีดกันผูอื่น ซึ่งหากผูใดทําการถอดรหัสโดยไมไดรับความยินยอม ก็จะมีความผิดตาม
กฎหมาย 

ขอเรียกรองของสหรัฐในหลักการตางๆ เหลานี้ จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิของสาธารณชนในการใช
และการเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต จะจาํกัดสิทธิในการใชอยางเปนธรรม (Fair use) ของสาธารณชน การ

คุมครองดวยระบบนี้จะสงผลกระทบตอการใชอินเตอรเน็ตและสงผลตอการศึกษาของประเทศ เจาของงานจะ
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สามารถเรียกคาธรรมเนียมการใชขอมูลทางอินเตอรเน็ต แมการใชนั้นจะไดกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษาก็ตาม7 

จุดที่จะสงผลกระทบตอสังคมมากที่สุด คือการใชหลัก “การทําซ้ําชั่วคราว” ที่จะทําใหเจาของงานควบคุม

การใชอินเตอรเน็ตของสาธารณชนได ในขณะที่การใชงานลิขสิทธิ์ทั่วไปจะไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ เชน การอาน
หนังสือไมถือเปนการทําละเมิด แตขอตกลงเอฟทีเอจะทําใหประเทศคูคาของสหรัฐเปดโอกาสใหเจาของงานควบคุม
การใชงานทางอินเตอรเน็ต และถือวาการใชอินเตอรเน็ตโดยไมรับความยินยอมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณ ี
 

7. การบังคับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
สหรัฐกําหนดใหประเทศคูสัญญาเอฟทีเอ เพิ่มมาตรการปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ไมวาจะเปนการเพิ่มกําหนดโทษและคาปรับ เพิ่มความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐในการปราบปรามการทํา
ละเมิด และเพิ่มประสิทธิภาพของศาลและหนวยงานยุติธรรมเพื่อลงโทษการทําละเมิดสิทธิอยางเด็ดขาด 

นอกจากนี้ สหรัฐยังตองการใหความผิดฐานละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปน “ความผิดอาญา

แผนดิน”  มิใชเปน  “ความผิดที่ยอมความได” เพือ่ที่จะบีบใหเจาหนาที่ของรฐัตองดาํเนินคดีกับผูกระทําผิดแมไม

ปรากฏผูเสียหาย หรือแมจะไมมีการรองทกุขกลาวโทษก็ตาม สหรัฐยังกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐของประเทศคูคา 
มีหนาที่ตองรายงานใหผูทรงสิทธิทราบถึงการทําละเมิด รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับบุคคลผูกระทําละเมิด สถานที่อยู 
และสถานที่ที่มีการพบการละเมิดและจับกุม ซึ่งขอเรียกรองตางๆ เหลานี้ ลวนแตเปนขอกําหนดที่เกินเลยจาก
หลักการของขอตกลงทริปสที่กําหนดวา “สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิของเอกชน” ซึ่งการปกปองคุมครอง

ควรเปนหนาทีแ่ละความริเริ่มโดยตรงของผูที่เปนเจาของสิทธิ โดยรัฐไมมหีนาทีเ่กินสมควรดังที่กําหนดไวใน
ขอตกลงเอฟทเีอ 
 

บทสรุป 
การจัดต้ังเขตการคาเสรี มีความมุงหมายเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันระหวางประเทศคูคา แตในระยะ

ยาวจะมีผลกระทบตอระบบการคาพหุภาคี ที่มุงสรางระบบการคาที่เสรแีละเปนธรรมสําหรับประเทศสมาชิกโดยรวม 
หากองคการการคาโลกไมสามารถยุติการทําขอตกลงเอฟทีเอที่มีหลักการเบี่ยงเบนจากเจตนารมณและบทบัญญัติ
แหงขอตกลงพหุภาคี ก็จะสงผลกระทบตอการจัดทําระบบการคาเสรีที่ทุกประเทศมุงหวังในที่สุด 

ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก มีประสบการณที่เจ็บปวดจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยถูก
บีบบังคับทั้งแบบสองฝายและหลายฝายจากประเทศที่พัฒนาแลว แตการที่ประเทศกําลังพัฒนาตองประสบปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหประเทศเหลานั้นมีความมุงมั่นที่จะทําขอตกลงเปดตลาดของประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะตลาด
การคาขนาดใหญที่มีกําลังซือ้ดังเชนตลาดสหรัฐ ปญหาคือ ประเทศกําลังพัฒนาจะชั่งน้ําหนักผลประโยชนจากการ
ทําขอตกลงเอฟทีเออยางถูกตองเหมาะสมไดเพียงใด ผลประโยชนระยะยาวในดานสุขอนามัย การศึกษา และระบบ
เกษตรกรรมของประเทศ กบัผลประโยชนระยะสั้นที่จะไดจากการสงออกสินคา อะไรจะมีความสําคัญมากกวากัน 
การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกบัรากฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เปนสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาพึงตอง
กระทําดวยความรอบคอบอยางยิ่ง 

หลักการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เรียกวา “ทริปสผนวก” จะสรางผลกระทบระยะยาวเกินกวาที่จะ

แกไขเยียวยาได และผลกระทบนี้จะมีตอประชาชนทุกคน ดังนั้น รฐับาลไทยจึงตองใชความระมัดระวังอยางมากใน
การทําขอตกลงเอฟทีเอกับสหรัฐ โดยจะตองปฏิเสธหลักการ “ทริปสผนวก” อยางสิ้นเชิง และจะตองไมยอมรับ

หลักการดังกลาว แมวาสหรัฐจะเสนอแลกเปลี่ยนดวยผลประโยชนใดก็ตาม 
                                                 
7 Cohen, J.E. “Lochner in Cyberspace: The New Economic Orthodoxy of “Right Management”, 97 Mich. L. Rev. 

462 (1998). 


