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ในระยะเวลาหลายสบิปีทีผา่นมา สหรัฐฯเป็นผู้ นําในการสร้างพฒันาการสําคญัๆเพือเพิมมาตรฐานการคุ้มครองสทิธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญา (ไอพีอาร์) ทงัในระดบัสากลและระดบัประเทศ อยา่งไรก็ตาม สหภาพยโุรป (อีย)ู ก็เริมมีทา่ทีตอ่เรือง

ทรัพย์สนิทางปัญญา (ไอพี) ในเชิงรุกมากกวา่แตก่่อนมาก เหน็ได้จากการเจรจาตอ่รองข้อตกลงการค้าและการนําเสนอร่าง

ข้อตกลงในระหวา่งการเจรจาต่อรองเมือเร็วๆนีทีมีการเปลียนแปลงเชิงนโยบายแบบสดุขวัทีเดียว ด้วยเหตนีุ นโยบายการค้าของ

ทงัสหรัฐฯและอียทีูตงัเป้าวา่จะเพิมระดบัการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาให้มากยิงขนึไปอีกจงึจดัได้วา่เป็นการเติมเตม็

เป้าหมายให้แก่กนัและกนั กลา่วคือ ในขณะทีสหรัฐฯเรียกร้องให้คูค้่าใสใ่จกบัมาตรการคุ้มครองซงึมีสาระสําคญัเพิมขนึ ทาง

คณะกรรมาธิการยโุรป (อีซี)  นอกจากจะตงัเป้ายกระดบัมาตรการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาในบางด้านแล้ว (เช่น 

การขยายขอบเขตของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา ขยายระยะเวลาการคุ้มครอง นําเสนอสทิธิผกูขาดรูปแบบใหม่ๆ  หรือไมก่็

จํากดัขอบเขตมาตรการยืดหยุน่ของข้อตกลงทริปส์) ยงัมุง่เน้นไปทีมาตรการและวิธีการบงัคบัใช้เป็นสําคญัอีกด้วย 

 

นโยบายของอียว่าด้วยกาู รค้าและไอพีทีเปลียนไปเมือเร็วๆนี 

ในช่วงหลายปีทีผา่นมา กลุม่อีซีไมไ่ด้ให้ความสําคญัสงูสดุแก่การเจรจาแบบทวิภาคีมากนกั สว่นหนงึเป็นเพราะเกรงวา่ผู้คนจะ

ตีความวา่กระบวนการดงักลา่วเป็นการทําลายการเจรจาการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก (ดบัเบิลยทีูโอ)  แตเ่มือการ

เจรจาของดบัเบิลยทีูโอเกิดชะงกังนัขนึ ทําให้อีซีต้องหนัมาปรับยทุธศาสตร์ของตนใหม ่(Mayne, 2005, หน้า 10; CIEL, 2006) เมือ

ปี 2549 มีรายงานในหน้าหนงัสือพิมพ์วา่เดวิด โอ’ซลัลแิวน (David O'Sullivan) ผู้ อํานวยการใหญ่ฝ่ายการค้าของคณะกรรมาธิการ

ฯ กลา่ววา่ “หากไมมี่การเจรจารอบโดฮากนัใหม่อีกครังหนงึในอีกไมกี่เดือนข้างหน้านี ก็อาจจะต้องรอไปอีกเป็นสบิปีหรือกวา่นนั 

กวา่จะบรรลขุ้อตกลงพหภุาคีครังใหมก่นัได้ ในขณะเดียวกนันี ก็มีการทําข้อตกลงทวิภาคีกนัอยา่งแพร่หลาย ไมใ่ช่เฉพาะ

ระหวา่งสหรัฐฯกบัประเทศคูค้่าเทา่นนั แตใ่นระหวา่งประเทศกําลงัพฒันาด้วยกนัด้วย” (Fleming, 2006 ด ูEuropean Commission, 

2006a ด้วย) ด้วยเหตนีุ ในเดือนตลุาคม 2549 อีซีจงึได้มีการแก้ไขนโยบายซงึอีซีให้ความสําคญัสงูสดุ (Priorities) ให้รวมไปถงึการ

เน้นการทําข้อตกลงทวิภาคีให้มากขนึ โดยประกาศวา่ “[คณะกรรมาธิการฯ] จะนําเสนอข้อตกลงการค้าเสรียคุใหมก่บัประเทศ

ภาคีทีสําคญัๆ ทงันีข้อตกลงดงักลา่วจะอิงกบักฎข้อบงัคบัของดบัเบิลยทีูโอโดยหาทางแก้ไขประเดน็ทียงัไมพ่ร้อมสําหรับการ

หารือแบบพหภุาคี กบัจะเตรียมหาทางให้เกิดการเปิดเสรีแบบพหภุาคีในระดบัต่อไปให้ได้” (EC, 2009b)  
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2 สถาบนัวิจยัสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research Institute on the Social stakes--IRIS) วา่ด้วยผลประโยชน์ตอ่สงัคม สงัคมศาสตร์ 

นโยบายและสขุภาพ ตงัอยู่ที: UMR 8156 CNRS – Inserm – EHESS – Université Paris 13 
3 เวทีการประชมุกลุ่มอาเซียนภาคประชาชน (ASEAN People’s Forum--APF), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ, วนัที 20–21 กมุภาพนัธ์, 2552 
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มีข้อสงัเกตอีกประการหนงึวา่ นบัตงัแตมี่การประชมุสดุยอดทีกรุงลสิบอนเมือปี 2543 เป็นต้นมา บรรดาผู้ นําของยโุรปพากนั

ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเรืองของไอพีอาร์กนัอยา่งตอ่เนือง โดยอ้างเหตผุลดงัตอ่ไปนี: 

ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซงึอิงอยูก่บัระบบเศรษฐกิจทีเรียกกนัวา่ ความรู้ ‘ใหม’่ และภาวะความเป็นผู้ นําด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ไอทีซี) เริมมีประสทิธิภาพรุดหน้าเหนือระบบเศรษฐกิจทงัปวงยกเว้นระบบ

เศรษฐกิจทีดีทีสดุของแตบ่างประเทศในยโุรปเท่านนั หากทวีปยโุรปปรารถนาจะปกป้องรูปแบบสงัคมเศรษฐกิจพิเศษ 

(Particular social model) ของตนเอาไว้โดยทียงัคงสามารถให้โอกาส สร้างงานและคณุภาพชีวิตแก่พลเมืองของตนได้

ตอ่ไป ก็จะต้องกระทําการด้วยความมุง่มนั โดยเฉพาะอยา่งยิงในสถานการณ์ซงึกําลงัมีกระแสความท้าทายมาจาก

ทวีปเอเชียมากขึน แตอ่ตัราการเพิมประชากรของยโุรปกลบัชะลอตวัลง อียไูด้ตงั ‘เป้าหมายทางยทุธศาสตร์สําหรับ

ระยะ 10 ปีข้างหน้าเอาไว้ให้ตวัเองวา่ จะมีระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ทีมีพลวตัและ

สามารถแข่งขนัได้มากทีสดุในโลก ทําให้สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยงัยืน ก่อให้เกิดตําแหน่ง

งานมากและดียิงกวา่เดิม รวมทงัมีความเป็นปึกแผน่ทางสงัคมสงูขนึ รวมทงัให้ความเคารพตอ่สิงแวดล้อมด้วย’ 

(European Communities, 2004) 
 

ตามกรอบความเข้าใจนี ได้มีการพฒันายทุธศาสตร์ใหมว่า่ด้วยไอพีอาร์และการค้าซงึเน้นทีการหาช่องทางให้มีการปรับปรุง

สาระสําคญัในการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาระหวา่งประเทศและการคุ้มครองสทิธิของเจ้าของไอพีชาวยโุรปให้มาก

ยิงขนึไปอีก (ด ูEC, 2009) ศาลยตุิธรรมแหง่ประชาคมยโุรปได้กําหนดอํานาจหน้าทีของอีซีไว้เมือครังทีมีคําวินิจฉยัในปี 2537 วา่ 

“ประชาคมและรัฐทีเป็นสมาชิกมีอํานาจหน้าทีร่วมกนัตดัสนิใจทําข้อตกลงทริปส์” ในปี 2544 มีการจดัทําสนธิสญัญานีซ (Treaty 

of Nice) ขนึมาเพือแก้ไขปรับปรุงสนธิสญัญาโรม (Treaty of Rome) โดยกําหนดเค้าโครงอํานาจหน้าทีของคณะกรรมาธิการฯให้ทํา

หน้าทีเจรจาตอ่รองข้อตกลงในสว่นทีเป็นการค้าของทรัพย์สนิทางปัญญา และให้เจรจาตอ่รองข้อตกลงในสว่นทีไมใ่ช่การค้าของ

ไอพีได้ด้วย ตราบเทา่ทีคณะกรรมาธิการฯเสนอให้ทําหน้าทีนนัและได้หารือขอคําปรึกษาจากรัฐสภา (Parliament) แล้ว อีกทงัยงั

ได้รับความเหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์จากสภายโุรป (European Council) ด้วย 

 

นบัแตน่นัมา กลุม่อีซีก็ทําการเจรจาตอ่รองและได้สรุปข้อตกลงทวิภาคีและข้อตกลงระดบัภมิูภาคไปเรียบร้อยแล้วหลายฉบบั 

ในขณะนีกลุม่อีซีก็กําลงัอยู่ระหวา่งการเจรจาทําข้อตกลงทวิภาคีกบัมหาอํานาจทางการค้าหลายราย ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย

และรัสเซีย ซงึในการเจรจากบัทกุรายมีเรืองของบทบญัญตัิการให้ความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญารวมอยูด้่วย 

 

ในจํานวนข้อตกลงทีลงนามไปแล้วกบักลุม่ภมิูภาคตา่งๆนนั ลา่สดุคือข้อตกลงซงึกลุม่อีซีทํากบัประเทศตา่งๆทีอยูใ่นเขตแอฟ

ริกา แคริบเบียนและแปซิฟิก (African Caribbean and Pacific countries หรือทีเรียกวา่กลุม่เอซีพี) ปัจจบุนัอีซีกําลงัอยู่ระหวา่งการ

เจรจากบัชาติในประชาคมเทือกเขาแอนดีส (Andean Community of Nations หรือทีเรียกวา่กลุม่แคน) การเจรจาเริมต้นกนัมาตงัแต่

เดือนกนัยายน 2550 โดยเจรจากนัมาสามรอบแล้ว สว่นรอบทีสีต้องยกเลิกไปเมือปลายปี 2551 นอกจากนี อีซียงัอยูร่ะหวา่งการ

เจรจากบักลุม่เมอร์โคเซอร์ (MERCOSUR) ด้วย เมือเดือนเมษายน 2550 สภาทีปรึกษายโุรป (European Council) ได้รับรองการมอบ

อํานาจให้กลุม่อีซีเริมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กบัประเทศตา่งๆซงึมาจากสมาคมแหง่ประชาชาติเอเชีย

 2



ตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือกลุม่อาเซียน) 4 ได้ ทีสภาทีปรึกษายโุรปตดัสนิใจอยา่งนีก็เพือ

รับรองแนวทางการดําเนินการระดบัภมิูภาควา่ด้วยการเจรจากบักลุม่อาเซียน (EC, 2008a) ในวนัที 4 พฤษภาคม 2550 ทีประชมุ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของกลุม่อียแูละอาเซียนซงึพบกนัทีบรูไน ก็ตกลงทีจะเจรจาทําข้อตกลงการค้าเสรีกนั นอกเหนือจากการทํา

เอฟทีเอแล้ว ยงัมีการทํากิจกรรมชือ โครงการการค้าข้ามภมิูภาคระหวา่งกลุม่อียแูละอาเซียน (Trans-Regional EU-ASEAN Trade 

Initiative) ขนึมาเพือกระชบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัให้แน่นแฟ้นยิงขนึ ด้วยการวางกรอบการหารือและความ

ร่วมมือด้านระเบียบข้อบงัคบัทีจดัทําขนึมาเพือเพิมพนูความสมัพนัธ์ทางการค้าของกลุม่อียกูบักลุม่อาเซียน โครงการนีเปิด

ตวัอยา่งเป็นทางการเมือเดือนกรกฎาคม 2546 ในฐานะเป็นสว่นสําคญัของรายงานของคณะกรรมาธิการฯ (Commission's 

Communication) วา่ด้วย “ความร่วมมือใหมก่บัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” กลุม่อีซีน่าจะมีการประเมินความคืบหน้าของการเจรจา

ทําเอฟทีเอในปี 2552 นี สําหรับตอนนี การเจรจาระดบัภมิูภาคทงักบักลุม่อาเซียนและกลุม่แคนดเูหมือนจะติดขดัอยูเ่นืองจากยงั

ไมส่ามารถหาฉนัทามติสําหรับการตอบรับข้อเรียกร้องบางประการของกลุม่อีซีได้ แตเ่นืองจากกลุม่อีซีประกาศวา่เป็นไปได้ทีอีซี

จะหนัไปใช้วิธีเดินหน้าเจรจากบัแตล่ะประเทศแทน ซงึก็อาจทําให้กลุม่ของประเทศเหลา่นนัแตกคอกนัได้ อนัจะทําให้แตล่ะ

ประเทศซงึพร้อมจะเดินหน้าเจรจาแบบทวิภาคีกบัอีซีต้องเผชิญหน้ากบัผู้ เจรจาของฝ่ายยโุรปตามลําพงั 

 

ก่อนหน้านีไมน่าน ทา่ทีของประชาคมเกียวกบัเรืองไอพีอาร์เมือมีการเจรจาทําข้อตกลงด้ทางเศรษฐกิจ จะให้ใสเ่นือหาทีเป็นข้อ

ผกูพนัแบบทวัๆไปเอาไว้ เช่น “ประเทศภาคีจกัให้ความคุ้มครองทีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพแก่สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ทางอตุสาหกรรมและการค้า ในแนวทางซงึสอดคล้องกบัมาตรฐานสงูสดุระหวา่งประเทศ การคุ้มครองนีจกัรวมไปถงึวิธีการทีมี

ประสทิธิภาพในการบงัคบัใช้สิทธิดงักลา่วด้วย” (ด ูมาตรา 39 ของข้อตกลงระหว่างอีซีกบัโมร็อกโก, 2543) แตส่นธิสญัญาหลาย

ฉบบัซงึทํากนัไปเมือไมน่านมานีแสดงให้เหน็การบญัญตัิข้อตกลงทีเป็นการจําเพาะอยา่งมาก รวมไปถงึสาระสําคญัและ

รายละเอียดของภาษากฎหมายด้วย ข้อเรียกร้องใหม่ๆ เหลา่นีสว่นหนงึเกิดมาจาก “ยทุธศาสตร์เพือการบงัคบัใช้สทิธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศทีสาม (Strategy for the Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries)” ซงึผา่นการ

รับรองเมือปี 2547 (EC, 2004a) 
 

สนธิสญัญาระหวา่งประเทศยคุใหมเ่หลา่นี ไมว่า่จะเป็นข้อตกลงการเป็นหุ้นสว่นเศรษฐกิจ (EPAs) การรวมตวัเป็นสมาคมและให้

ความร่วมมือกนั หรือข้อตกลงการค้าเสรี ตา่งก็ผนวกเนือหาซงึมีขอบเขตกว้างขวางเอาไว้ทงัสนิ ข้อตกลงสว่นใหญ่ทีมีผลบงัคบั

ใช้อยูใ่นขณะนี ล้วนมีเนือหาและโครงสร้างวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาในทํานองเดียวกนั (ยกเว้นสนธิสญัญาทีตกลงทํากบั

ประเทศซงึสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยโุรปทีเนือหาจะใช้ภาษาเป็นพิเศษ) ในขณะนี มีเฉพาะเนือหาและรายละเอียด

ของข้อตกลงซงึอีซีทํากบัประเทศในกลุม่เอซีพีเทา่นนัทีเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ อยา่งไรก็ตาม มีการแอบนําร่างเนือหาใน

บททีวา่ด้วยไอพีของข้อตกลงทีอีซีสง่ไปให้ประเทศในกลุม่แคน5และกลุม่อาเซียนพิจารณาออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ

วา่ ร่างข้อตกลงดงักลา่วเหลา่นีเป็นข้อเรียกร้องซงึใช้ภาษาอยา่งเดียวกบัเนือหาของบทบญัญตัิสว่นใหญ่ และยงัรับรู้กนัมาอีกวา่

                                                 
4 ได้แก่ประเทศพม่า บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม   
5 เอกสารตา่งๆจากกลุม่ย่อยที 11ซงึดแูลเรืองเกียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาทีใช้เป็นข้อมลูพืนฐานของการเจรจาข้อตกลงระหวา่งกลุม่อีซีกบักลุม่แคน 

รัวไหลออกมาจากการประชมุ รวมทงัข้อเสนอของฝ่ายยโุรปซงึสง่ไปให้พิจารณาเมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2550 ในระหวา่งการเจรจารอบสอง ให้ดู

การวิเคราะห์ผลกระทบทีน่าจะมีตอ่สขุภาพของข้อตกลงระหวา่งอียกูบักลุม่แคน โดย Xavier Seube Hernandez จากองค์กรเอชเอไอ  (HAI, 2009) 
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ประเดน็สําคญัซงึอีซีกําลงัเจรจาตอ่รองกบักลุม่เมอร์โคเซอร์ก็คือเรืองการให้ความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาเช่นกนั (ด ูEC, 

2008b) 
 

ยิงกวา่นนั อียยูงัใช้วิธีการแบบเดียวกบัสหรัฐฯคือการสร้างมาตรการตา่งๆขนึมากดดนัประเทศทงัหลาย นบัตงัแต่ปี 2547 เป็น

ต้นมา กลุม่อีซีอ้างวา่จะต้องจดักลุม่บรรดาประเทศซงึจําเป็นต้อง “ร่วมมือกนัให้มากขนึ” และใช้มาตรการกดดนัอยา่งเดียวกบัที

สหรัฐฯใช้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้า (Trade Act Section 301) กดดนัประเทศตา่งๆอยูใ่นขณะนี ด้วยเหตนีุ อีซีจงึได้กําหนด

ลกัษณะและประเภทของประเทศตา่งๆเอาไว้ตามทีผู้ เชียวชาญระบวุา่เป็นประเทศซงึไมใ่ห้ความคุ้มครองไอพีอาร์อยา่งมี

ประสทิธิภาพมากพอ กลา่วคือ: 

“แผนปฏิบตัิการจะเน้นทีการนํากฎหมายไอพีอาร์ทีมีอยูไ่ปลงมือปฏิบตัิและบงัคบัใช้อยา่งแข็งขนัและมีประสทิธิภาพ 

โดยเสนอให้กําหนดลกัษณะของประเทศในลําดบัต้นๆ (Priority countries) ทีจะต้องให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่ง

เข้มข้น ทงันีจะเน้นไปทีการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการเพือช่วยให้ประเทศทีสามสามารถ

ตอ่ต้านการปลอมแปลงได้ แตค่ณะกรรมาธิการฯก็ไมรั่งรอทีจะใช้มาตรการลงโทษทกุอยา่ง ทงัในระดบัทวิภาคีและ

พหภุาคีกบัประเทศใดก็ตามทีมีสว่นเกียวพนัในการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ” (EC, 2004b)” 
 

ในเวลาเดียวกนั อีซีก็เพิมจํานวนบคุลากรทีจดัสรรไปทําหน้าทีกํากบัดแูลการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศที

สามไปพร้อมกนั ทําให้มีผลตอ่ตําแหน่งของบคุลากรในบางพืนทีซงึจดัวา่เป็นจดุสําคญั เช่น กรุงเทพฯ ปักกิงและมอสโก (Xavier 

Seube, 2009) 
 

พร้อมกนันนั การบงัคบัใช้กฎหมายก็กลายเป็นหวัข้อสําคญัของความร่วมมือระหวา่งกลุม่อียกูบัประเทศตา่งๆทีมีผลประโยชน์

คล้ายๆกนัซงึสว่นใหญ่เป็นชาติสมาชิกในกลุม่โออีซีดี สหรัฐฯและอียไูด้ร่วมกนัตงัคณะทํางานวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา 

(Working Group on Intellectual Property) ขนึ และในปี 2549 คณะทํางานฯก็ได้จดัทํายทุธศาสตร์ปฏิบตัิการเพือการบงัคบัใช้สทิธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญา (Action Strategy for the Enforcement of Intellectual Property Rights) ออกมา โดยเนือหาของยทุธศาสตร์นี

ไมไ่ด้จํากดัเฉพาะเรืองความร่วมมือแบบทวิภาคีเทา่นนั แตจ่ะมีข้อผกูมดัให้คนยโุรปและอเมริกนัใช้วิธีการซงึรับประกนัให้มีการ

บงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศทีสามด้วย (EU, 2006) มาในปี 2546 ก็มีการประกาศใช้นโยบายร่วมญีปุ่ น-อีซีเพือ

บงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาในทวีปเอเชีย [Japan – EC Joint Initiative for the Enforcement of Intellectual Property Rights in 

Asia] (EC, 2003) จากนนัในเดือนตลุาคม 2550 กลุม่อีย ูสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญีปุ่ น แคนาดา เกาหลีใต้ เมก็ซิโก

และนิวซีแลนด์ ก็เริมการเจรจาเพือจดัทําข้อตกลงทางการค้าเพือตอ่ต้านการปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Trade Agreement—

ACTA หรือแอค็ตา) ทีจะเน้นประเดน็ความร่วมมือระหวา่งประเทศ วิธีการบงัคบัใช้และกรอบแนวคิดทางกฎหมายซงึมีเนือหาที

เป็นการนําเสนอบทบญัญตัิวา่ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมาย ในแบบทีตอบสนองความต้องการของอีซีทงัในข้อตกลงแบบทวีภาคี

และข้อตกลงระดบัภมิูภาค ตวัอยา่งเช่น สหรัฐฯและญีปุ่ นได้เสนอวา่การจงใจละเมิดเครืองหมายการค้าและลขิสิทธิเพือการค้า

ให้อยูใ่นข่ายต้องรับโทษทางอาญา (Criminal sanctions) ทงันีรวมไปถงึการละเมิดซงึ “ไมมี่แรงจงูใจโดยตรงหรือโดยอ้อมเพือ

ประโยชน์ทางการเงิน” ในสว่นของมาตรการ ณ จดุผา่นแดน (Border measures) แอค็ตามีข้อเสนอให้ตดัสาระทงัหมดทีอ้างถงึ

สนิค้าทีอยูใ่นระหวา่ง “การสง่ผ่าน”  อนัจะนําไปสูก่ารยดึสนิค้านนัได้แม้จะไมป่รากฏวา่มีการละเมิดเกิดขนึจริงก็ตาม 

 4



บทบญัญตัิอีกข้อหนงึกําหนดให้รัฐมีหน้าทีให้ข้อมลูเกียวกบัผู้ ทีอาจทําการละเมิดได้ เพือให้สามารถปฏิบตัิการเชิงรุกและ

คุ้มครองสทิธิของเอกชนได้ดงัทีคาดไว้6

 
เนือหาในบททว่ีาด้วยเรืองไอพีของข้อตกลงต่างๆ 

เมือต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 มีคนนําเอาเนือหาของร่างข้อตกลงเรืองไอพีซงึทางอียนํูาเสนอให้พิจารณาในเวทีการเจรจากบั

กลุม่อา่เซียน ออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้กนัทางอินเทอร์เน็ต7 โดยสรุปแล้ว เนือหานีไมไ่ด้เพิมเฉพาะเรืองสทิธิของผู้ทรง

สทิธิบตัร มาตรการทางกฎหมายซงึผู้ทรงสทิธิบตัรสามารถนํามาใช้สนบัสนนุ หรือการดําเนินการจากฝ่ายรัฐทีผู้ทรงสทิธิบตัร

สามารถร้องขอให้จดัการให้เทา่นนั แตแ่ทบจะไมเ่หลียวแลผลประโยชน์อืนๆทีอาจสญูเสียไปเพราะการเพิมสทิธิดงักลา่วเลย

แม้แตน้่อย ไมว่่าจะเป็นเรืองความจําเป็นของผู้บริโภค สทิธิพลเมืองหรือการพฒันา ตลอดจนภาระทีเลียงไมไ่ด้ด้านเศรษฐกิจ

หรืองบประมาณของรัฐบาล การทําเช่นนนัแสดงให้เหน็การเปลียนจดุยืนไปจากแนวทางทีมีความสมดลุ (Balanced approach) 

ซงึหลายประเทศพยายามเรียกร้องให้ได้มาในช่วงทีมีการเจรจาทําข้อตกลงทริปส์กนัก่อนหน้านี 

 

ตามแนวทางนี มาตรา 1 ของร่างข้อตกลงของอีซีจงึระบแุตเ่พียงวา่มีเป้าหมายทีจะสนบัสนนุการผลติและการทําการค้า

ผลติภณัฑ์ซงึมีลกัษณะสร้างสรรค์และเป็นนวตักรรม โดยมิพกัต้องพิจารณาประเดน็ของการเข้าถึงได้ของผลติภณัฑ์ดงักลา่วนนั 

มาตรานียงัพดูถึงเรืองของวิธีการและประเภทของเกณฑ์ที

                                                

ถือวา่เข้าข่ายเป็น “การคุ้มครองและการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทาง

ปัญญาทีเพียงพอและมีประสทิธิภาพ” 

มาตรา 1 – วัตถุประสงค์ 

“วตัถปุระสงค์ของหมวดนีก็เพือทีจะ 

(ก) สนบัสนนุการผลติและการทําการค้าผลิตภณัฑ์ซงึมีลกัษณะสร้างสรรค์และเป็นนวตักรรมระหวา่งประเทศภาคี และ 

 
6 “ร่างข้อตกลงแอ็คตา มาตรา 2.10 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลู  

โดยมุ่งหมายทีจะพิสจูน์วา่ได้มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาตามกฎหมายของประเทศและตามบทบญัญติัของประเทศวา่ด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล ความลบัทางการอตุสาหกรรมและการค้าและความลบัทางวิชาชีพและการปกครองหรือไม่ เจ้าพนกังานซงึได้กกัสนิค้าทีเป็นการ

ละเมิดสิทธิเอาไว้ จกัต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิทราบชือและทีอยู่ของผู้สง่ของ ผู้ นําเข้า ผู้สง่ออก หรือผู้ รับของ และจดัหารายละเอียดของสินค้า ปริมาณ

ของสินค้า และประเทศทีเป็นแหลง่ทีมากบัชือและทีอยู่ของผู้ผลิตสินค้า หากมีข้อมลูซงึรับรู้กนัอยู่แล้ว” 

ในอีกสว่นหนงึของเนือหาทีเสนอให้พิจารณาเรืองความเสียหาย ก็ใกล้เคียงกบัข้อเรียกร้องในสนธิสญัญาแบบทวิภาคีและสนธิสญัญาระดบัภมิูภาค

ของอีซีเช่นกนั โดยมีเนือหาดงันี: 

“ร่างข้อตกลงแอ็คตา มาตรา 2.2 วา่ด้วยความเสียหาย    

1. คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจกักําหนดว่าในการพิจารณาคดีทางแพ่ง เมือผู้ เสียหายร้องขอ เจ้าหน้าทีฝ่ายตลุาการจกัมีอํานาจหน้าทีสงัให้ผู้ ทําการละเมิด

สิทธิซงึรู้อยู่แล้วหรือมีเหตอุนัควรให้รู้วา่มีสว่นเกียวข้องกบัการกระทําอนัเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ

เป็นจํานวนมากพอทีจะชดเชยการเสือมเสียสิทธิตามความเป็นจริงทีผู้ทรงสิทธิได้รับเนืองจากการละเมิดสิทธิ โดยนําแง่มมุทีเหมาะสมทงัปวงมา

พิจารณาด้วย อาทิ การสญูเสียผลประโยชน์ มลูคา่ของสินค้าและบริการซงึถกูละเมิดสิทธิโดยกําหนดจากราคาตลาด ราคาขายปลีกทีชีชวนให้ซือ 

ผลประโยชน์และองค์ประกอบทีไม่เป็นธรรมอืนๆนอกเหนือจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจ หรือการกําหนดมลูคา่ทีชอบธรรมอืนๆซงึผู้ทรงสิทธิเสนอให้

พิจารณา”   
7 ด,ู http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=14281  
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(ข) ก่อให้เกิดการคุ้มครองและการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาทีเพียงพอและมีประสทิธิภาพ” 

 

เมือพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีก จะพบวา่ในประเดน็การเข้าถงึผลติภณัฑ์เพือสขุภาพนนั ร่างข้อตกลงนีมีบทบญัญตัิทีจะเป็น

ปัญหาหลายประการทีเดียว ไม่วา่จะเป็นการเพิมมาตรฐานการให้ความคุ้มครองไอพีอาร์และการลดมาตรการยืดหยุน่ตา่งๆซงึ

ข้อตกลงทริปส์เปิดช่องเอาไว้ให้ หรือการกําหนดให้ผู้ทรงสทิธิไอพีมีเครืองมือและวิธีดําเนินการนานปัการทีละเอียดลออครบถ้วน

เพือมุง่ให้เกิดการบงัคบัใช้สทิธิไอพีอาร์และการให้ความคุ้มครองสทิธิทางการค้าของผู้ทรงสทิธิบตัร ในแบบทีกําหนดเองอยูฝ่่าย

เดียว (Univocal way) อนัจะเป็นการชกันําให้เกิดอปุสรรคนานาประการตอ่การค้าทีชอบธรรมได้ในทีสดุ 

 

1. บทบัญญัตต่ิางๆทีเพมิสทิธิของผ้ทรงู สทิธิบัตรให้มากยงิขนึ 

ตามมาตรา 2.1 ของร่างข้อตกลงของอีซีนนั กําหนดวา่นอกจากข้อตกลงทริปส์แล้ว ประเทศตา่งๆต้องนําสนธิสญัญาเกียวกบัไอ

พีไมว่า่ฉบบัใดทีตนเข้าเป็นภาคีไปบงัคบัใช้ด้วย นีหมายถงึวา่จะต้องบงัคบัใช้ข้อตกลงทริปส์พลสั (TRIPs plus) หรือ “ข้อกําหนดที

เกินกวา่ข้อตกลงทริปส์ (Extra TRIPs requirements)” แล้วก็ยงัเป็นการเพิมแรงกดดนัให้ประเทศทงัหลายต้องทําตามมาตรการ

เหลา่นี ซงึตรงนีน่าจะกินความรวมไปถงึบทบญัญตัิตา่งๆซงึใสไ่ว้ในข้อตกลงการค้าเสรีทีบางประเทศในกลุม่อาเซียนไปลงนาม

ทําไว้กบัสหรัฐฯด้วย อนัอาจนําไปสูก่ารขยายการคุ้มครองสทิธิไอพีของผู้ทรงสทิธิบตัรชาวอเมริกนัให้ครอบคลมุไปถงึผู้ทรง

สทิธิบตัรชาวยโุรปด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือดจูากแนวทางการตีความบางแนวทีใช้กบัข้อตกลงในวรรคทีวา่ด้วยหลกัปฏิบตัิ

เยียงชาติทีได้รับการอนเุคราะห์ยิง (Most favored nation treatment) กบัหลกัปฏิบตัิเยียงคนชาติ (National treatment) ซงึบรรจอุยูใ่น

ข้อตกลงทริปส์และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ร่างข้อตกลงของอีซีนําเอาบทบญัญตัิวา่ด้วย “ชาติทีได้รับการอนเุคราะห์ยิง” มาใส่

ไว้ในมาตรา 2 ทวิ ทงัๆทีควรจะเอาไปใสไ่ว้ในการเจรจาตอ่รองช่วงหลงัๆมากกว่า แตใ่นร่างข้อตกลงระหวา่งกลุม่แคนกบัอียนูนั 

ยงัไมมี่การสง่บทบญัญตัิข้อนีให้อียพูิจารณาแตอ่ยา่งใด ผลของการนําหลกัปฏิบตัิเยียงชาติทีได้รับการอนเุคราะห์ยิงและหลกั

ปฏิบตัิเยียงคนชาติมาปรับให้สอดคล้องเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนันนัน่ากลวัทีเดียว เพราะด้วยอํานาจแหง่บทบญัญตัินี “ข้อ

ได้เปรียบ คณุประโยชน์ สทิธิพิเศษ หรือความคุ้มกนั” ใดๆซงึมอบให้ชนชาติของประเทศใดประเทศหนงึ สามารถขยายให้

ครอบคลมุไปถงึภาคีขององค์การการค้าโลกได้ทกุประเทศ 

 

ในมาตรา 2 นีเช่นกนั ทีเปิดช่องให้มีการตีความคณุสมบตัิของสงิทีเรียกวา่การคุ้มครองที «เพียงพอและมีประสทิธิภาพ» กนั

ตอ่ไปได้ สงิทีเกิดขนึจากรายงาน 301 ของสหรัฐฯแสดงให้เหน็วา่ประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศกําลงัพฒันามีความเข้าใจใน

เรืองนีตา่งกนัอย่างมหาศาลโดยประเทศกําลงัพฒันาเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายจากความเข้าใจไมต่รงกนัดงักลา่ว ในขณะทีมี

การนําเนือหาของมาตรา 1 ของข้อตกลงทริปส์ทีบอกวา่ “ประเทศสมาชิกจกัมีอิสระทีจะกําหนดวิธีการอนัเหมาะสมในการนํา

บทบญัญตัิของข้อตกลงนีไปปฏิบตัิภายในกรอบแหง่ระบบกฎหมายและวิธีปฏิบตัิของตน” ใสเ่อาไว้ในข้อตกลงแคริฟอรัม 

(CARIFORUM agreement) แตก่ลบัไมป่รากฏอยูใ่นร่างข้อตกลงระหวา่งกลุม่แคนกบัอีย ู(Xavier Seube, 2009) ซงึก็น่าจะเป็นการ

จํากดัขอบเขตของมาตรการยืดหยุน่ตา่งๆทีประเทศกําลงัพฒันาจะหนัไปใช้ได้ให้มีน้อยลง 

 

ตามร่างข้อตกลงในหมวดทีวา่ด้วยไอพีระบวุา่ “จกัเป็นการเสริมความสมบรูณ์และระบชุดัถงึสทิธิและข้อผกูพนัของคูส่ญัญา

ตามข้อตกลงทริปส์และสนธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาฉบบัอืนๆ” ในขณะทีข้อตกลงทริปส์เป็นผลผลติ

ของการเจรจาพหภุาคีเพือสร้างดลุยภาพระหวา่งการคุ้มครองไอพีกบัสทิธิของผู้บริโภค แตร่่างข้อตกลงของอีซีกลบักําหนดให้มี
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การคุ้มครองเพิมเติมและตีความข้อตกลงทริปส์ไปในทางทีจะทําให้ดลุยภาพซงึคลอนแคลนอยู่แล้วแปรเปลียนไปอีก นอกจากนี 

ด้วยอํานาจของข้อผกูพนัตามหลกัปฏิบตัิเยียงคนชาติในข้อตกลงทริปส์ บทบญัญตัิซงึบรรจอุยูใ่นข้อตกลงระหว่างกลุม่อาเซียน

กบัอียสูามารถเอือประโยชน์ให้แก่ผู้ทรงสทิธิบตัรทงัหลายในภมิูภาคอาเซียนทีไมไ่ด้เป็นคนยโุรปหรือมาจากกลุม่อาเซียนได้หมด 

ดงัทีองค์กรเอชเอไอ (Health Action International—HAI) กลา่วเอาไว้วา่ «เว้นเสียแตว่า่จะมีการตงัสมมตุิฐานทีไม่น่าเป็นไปได้ขนึมา

เพือแยกแยะให้เหน็ความแตกตา่งของระบบการบงัคบัใช้แบบตา่งๆซงึมีอยูเ่ทา่นนั ไมอ่ยา่งนนัแล้ว บทบญัญตัิดงักลา่วก็จะวาง

ข้อกําหนดการตีความข้อตกลงทริปส์เป็นการเฉพาะให้นําไปใช้กบัผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของชาติจากประเทศ

สมาชิกของข้อตกลงทริปส์ ซงึไม่ได้มีสว่นในการกําหนดการตีความนนัเลย» (Xavier Seube, 2009)  

 

ลกัษณะร่วมอย่างหนงึของบรรดาข้อตกลงกบัอีซีก็คือ การขยายขอบเขตของสงิทีนิยามกนัวา่เข้าข่ายอยูใ่นระบบสทิธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญา ด้วยเหตนีุ มาตรา 2.2 จงึได้เพิมประเภทของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาซงึข้อตกลงทริปส์ไมไ่ด้เคยระบุ

เอาไว้และไมมี่อยูใ่นกฎหมายไอพีของไทยด้วย เช่น “สทิธิตามระบบกฎหมายเฉพาะสําหรับฐานข้อมลูทีไมใ่ช่งานต้นแบบ (Sui 

generis rights for non-original databases)” “ชือทางการค้า (Trade names)” อีกทงัยงักําหนดสทิธิเด็ดขาดในทรัพย์สินสําหรับ “พนัธุ์

พืช” ทียงัเป็นประเดน็โต้แย้งกนัและอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะมนตรีทริปส์ อีกทงัขณะนีก็ยงัไมใ่ช่ประเด็นทีข้อตกลงท

ริปส์บงัคบัให้ปฏิบตัิตามแตอ่ยา่งใด สว่นมาตรา 11 วา่ด้วยพนัธุ์พืชก็เรียกร้องให้มีการบงัคบัใช้อนสุญัญายปูอฟ 2534 (UPOV 

1991 convention) ซงึไมเ่อือประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในประเทศกําลงัพฒันาเนืองจากมีข้อกําหนดให้ต้องให้ความคุ้มครองสงูกวา่

ข้อกําหนดของข้อตกลงทริปส์ทียอมให้มีการคุ้มครองพนัธุ์พืชตามระบบกฎหมายเฉพาะได้โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้ผ่านกฎหมาย

สทิธิบตัร 
 มาตรา 2 – ลักษณะและขอบเขตของข้อผกู พัน 

 “1. คูส่ญัญาจกัต้องรับรองให้มีการนําสนธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาทีตนเป็นภาคี รวมไปถงึ

ข้อตกลงวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาเกียวกบัการค้าขององค์การการค้าโลก (ซงึตอ่ไปในบทความนีจะเรียกวา่ ข้อตกลงทริปส์) 

ไปปฏิบตัิอยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ บทบญัญตัิของหมวดนีจกัเป็นการเสริมความสมบรูณ์และระบชุดัถงึสิทธิและข้อ

ผกูพนัระหวา่งคู่สญัญาตามข้อตกลงทริปส์และสนธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบบัอืนๆ 

 2. เพือประโยชน์แหง่ข้อตกลงนี สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาหมายรวมถงึลขิสทิธิทีรวมทงัลขิสทิธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และฐานข้อมลู สทิธิตามระบบกฎหมายเฉพาะสําหรับฐานข้อมลูซงึไมใ่ช่งานต้นแบบและสทิธิข้างเคียง สทิธิ

เกียวกบัสทิธิบตัร เครืองหมายการค้า ชือทางการค้าเทา่ทีชือเหลา่นีได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นสทิธิเดด็ขาดในทรัพย์สนิจาก

กฎหมายภายในประเทศซงึเกียวข้อง การออกแบบ การออกแบบการวางผงั (ภมิูลกัษณะ) ของวงจรรวม สงิบง่ชีทางภมิูศาสตร์ 

รวมไปถงึเครืองหมายแหลง่กําเนิด สงิบ่งชีแหลง่ทีมา พนัธุ์พืช การคุ้มครองข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผยและการคุ้มครองเพือ

ปราบปรามการแข่งขนัทางการค้าทีไมเ่ป็นธรรมตามทีอ้างถงึในมาตรา 10 ทวิของอนสุญัญากรุงปารีสวา่ด้วยการคุ้มครอง

ทรัพย์สนิทางอตุสาหกรรม (Stockholm Act 1967)”  

 มาตรา 11 – พันธ์ุพืช  
 “คูส่ญัญาจกัให้ความร่วมมือเพือสง่เสริมและสนบัสนนุการคุ้มครองพนัธุ์พืชโดยอิงอยูก่บัอนสุญัญาวา่ด้วยการ

คุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่(ยปูอฟ) ซงึได้รับการแก้ไขเมือวนัที 19 มีนาคม 2534 รวมทงัข้อยกเว้นซงึเป็นทางเลือกได้ของนกัปรับปรุง

พนัธุ์พืชทีอ้างถงึในมาตรา 15(2) ของอนสุญัญาดงักลา่ว”  
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ในขณะทีร่างข้อตกลงทีนําเสนอนีไมก่ลา่วถงึรูปแบบทีแน่นอนของการคุ้มครองภมิูปัญญาท้องถินหรือบทบญัญตัิของอนสุญัญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ซงึเป็นเรืองของผลประโยชน์สําหรับประเทศไทยและ

ประเทศในกลุม่อาเซียน ดงันนั ข้อผกูพนัหรือพนัธกรณี เช่น การเปิดเผยแหง่กําเนิดของทรัพยากรพนัธุกรรม (Origin of genetic 

resources) ความยินยอมทีได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า (Prior informed consent) และการแบง่ปันและกระจายข้อมลูผลประโยชน์ซงึ

เกิดจากสารพนัธุกรรมอยา่งเป็นธรรม (ดปูระเดน็ไวรัสไข้หวดันกทียงัถกเถียงกนัอยูร่ะหวา่งประเทศสมาชิกขององค์การอนามยั

โลกเมือไมน่านมานี) จงึไมมี่การบรรจเุอาไว้ในข้อตกลง 

 

มาตรา 9 ของร่างข้อตกลงของอีซีวา่ด้วยเรืองสทิธิบตัร ในมาตรา 9.1 ร่างข้อตกลงกําหนดให้คู่สญัญาต้องปฏิบตัิตาม

สนธิสญัญาระหวา่งประเทศหลายฉบบั ได้แก่ สนธิสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือด้านสทิธิบตัร (Patent Cooperation Treaty— ซงึ

สรุปตกลงกนัทีกรุงวอชิงตนัเมือปี 2513 มีการแก้ไขลา่สดุไปเมือปี 2544) สนธิสญัญากฎหมายสทิธิบตัร (Patent Law Treaty สรุป

ตกลงกนัทีกรุงเจนีวา เมือปี 2543) สนธิสญัญาบดูาเปสต์วา่ด้วยการยอมรับระหวา่งประเทศในการฝากจลุนิทรีย์สําหรับรองรับ

ขนัตอนการจดสิทธิบตัร (The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of 

Patent Procedure— สรุปตกลงกนัได้ในปี 2520 มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2523) มีการเอย่ถงึสนธิสญัญาทงัสามฉบบันีในร่าง

ข้อตกลงระหวา่งกลุม่แคนและอีย ูการทีไปบงัคบัให้คูส่ญัญาทําตามสนธิสญัญาตา่งๆนนั ก็เทา่กบับทบญัญตัิของข้อตกลง

ขยายขอบเขตพนัธกรณีในการให้ความคุ้มครองของคูส่ญัญาทงัๆทีข้อตกลงทริปส์ไมไ่ด้กําหนดเอาไว้ 

 

สนธิสญัญากฎหมายสทิธิบตัรมีเจตนาทีจะปรับข้อกําหนดอยา่งเป็นทางการเพือการขอรับ การรับและการรักษาสทิธิให้

สอดคล้องเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนั บทบญัญตัิวา่ด้วยเงือนไขการเพิกถอนสทิธิในมาตร 10 และการเพิมเติมการขอถือสทิธิ

ย้อนหลงั (Priority claims) ในมาตรา 13 เป็นข้อกําหนดนอกเหนือจากขอบเขตข้อตกลงทริปส์ซงึจะก่อให้เกิดสิทธิบตัรแบบไมมี่วนั

ตาย (Evergreening patents) 

มาตรา 9.1 – ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

“คูส่ญัญาจกัปฏิบตัิตาม 

(ก) มาตรา 1 ไปจนถงึมาตรา 52 ของสนธิสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือด้านสทิธิบตัร (ทีสรุปตกลงกนัทีกรุงวอชิงตนัเมือปี 

2513 มีการแก้ไขลา่สดุไปเมือปี 2544)  

(ข) มาตรา 1 ไปจนถงึมาตรา 16 ของสนธิสญัญากฎหมายสทิธิบตัร (ทีสรุปตกลงกนัทีกรุงเจนีวา เมือปี 2543) 

(ค) มาตรา 1 ไปจนถงึมาตรา 9 ของสนธิสญัญาบดูาเปสต์วา่ด้วยการยอมรับระหวา่งประเทศในการฝากจลุนิทรีย์

สําหรับรองรับขนัตอนการจดสทิธิบตัร (ทีสรุปตกลงกนัได้ในปี 2520 มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2523)”  
 

ในขณะทีมีการเพิมเติมพนัธกรณีเข้าไปนนั ร่างข้อตกลงของอีซีก็เอย่ถงึปฏิญญาโดฮาเอาไว้ในมาตรา 9.2.1 ในสว่นทีวา่ด้วยเรือง

สทิธิบตัร ทําให้อาจตีความได้ว่าเป็นการลดขอบเขตและผลของปฏิญญาวา่ด้วยสทิธิบตัร ซงึไม่ได้จํากดัอยูเ่ฉพาะสทิธิใน

สทิธิบตัรเทา่นนั (และประเทศตา่งๆอาจนําไปใช้เพือขจดัอปุสรรคทีสร้างขนึเพือการคุ้มครองการผกูขาดข้อมลู [Data exclusivity 

protection] ก็ได้) 
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มาตรา 9.2.2 สง่เสริมให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามและรับรองมติของคณะมนตรีทวัไปขององค์การการค้าโลก (WTO General Council) ที

ผา่นออกมาเมือวนัที 30 สงิหาคม 2546 เกียวกบัวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮาวา่ด้วยข้อตกลงทริปส์และการสาธารณสขุ แต่

ประเทศตา่งๆจะต้องประเมินให้รอบคอบวา่สมควรจะยอมรับพนัธกรณีซงึฝ่ายยโุรปเสนอให้รับรองการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงท

ริปส์นีหรือไม่ เพราะเป็นพนัธกรณีทีจะวางระบบซงึประชาชนจํานวนมากเหน็วา่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้จริง เป็นภาระยุง่ยากและ

เป็นการจํากดัโอกาสการเปลียนแปลงสําหรับรัฐบาล รวมทงัเป็นแรงจงูใจแบบจํากดัอยา่งยิงสําหรับผู้ผลติยา 

 มาตรา 9.2 – สทิธิบัตรและการสาธารณสุข 

“1. คูส่ญัญายอมรับความสําคญัของปฏิญญาโดฮาวา่ด้วยข้อตกลงทริปส์และการสาธารณสขุซงึผา่นการรับรองของที

ประชมุระดบัรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2544 ในการตีความและปฏิบตัิตามสทิธิและ

พนัธกรณีตามาตรานี คู่สญัญาจกัรับรองให้มีความสอดคล้องต้องกนักบัปฏิญญานี 

2. คูส่ญัญาจกัเข้ามีสว่นร่วมในการปฏิบตัิและให้ความสําคญัแก่มติของคณะมนตรีทวัไปขององค์การการค้าโลกทีผา่น

ออกมาเมือวนัที 30 สงิหาคม 2546 เกียวกบัวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮาวา่ด้วยข้อตกลงทริปส์และการสาธารณสขุ 

รวมทงัพิธีสารซงึแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงทริปส์ทีกรุงเจนีวาเมือวนัที 6 ธนัวาคม 2548 ไมมี่สว่นใดในข้อตกลงนีจกัได้รับ

การตีความวา่เป็นการขดัขวางศกัยภาพของคูส่ญัญาทีจะสง่เสริมการเข้าถงึยา” 

 

สว่นทีมีเนือหาเช่นเดียวกบัข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯก็คือมาตรา 9.3 ซงึสร้างความเชือมโยงระหวา่งวิธีดําเนินการขอ

อนญุาตวางตลาดผลิตภณัฑ์ (Marketing authorization procedure) กบัการคุ้มครองสิทธิบตัร และกําหนดให้มีการขยายสทิธิ

เดด็ขาดสําหรับผู้ทรงสทิธิบตัรออกไปอีก การเรียกร้องให้ขยายการคุ้มครองออกไปอีกนนัอ้างวา่เพือชดเชยความชกัช้าใน

วิธีดําเนินการขออนญุาตวางตลาดผลิตภณัฑ์ซงึเป็นช่วงเวลาทีเจ้าของสทิธิบตัรไมส่ามารถหาประโยชน์จากตลาดได้ การ

คํานวณการขยายอายกุารคุ้มครองจะทําโดยนํา “ช่วงเวลาทีผา่นไประหวา่งการยืนคําขอรับสทิธิบตัรกบัการอนญุาตให้นํา

ผลติภณัฑ์ออกวางตลาดได้เป็นครังแรก” แล้วลบด้วย 5 ปี ประกาศนียบตัรการคุ้มครองเพิมเติม (Supplementary protection 

certificates) นีจะมีผลเป็นการเพิมอายกุารคุ้มครองสทิธิบตัรทีมีผลบงัคบัใช้ นอกเหนือและสงูกวา่อายสุทิธิบตัรตําสดุซงึข้อตกลง

ริปส์กําหนดเอาไว้ สง่ผลให้ปราศจากการแข่งขนัเป็นเวลานานกว่าเดิม ราคายาจึงสงูไปเรือยๆ เป็นการจํากดัการเข้าถงึยา

นนัเอง 

 

น่าสงัเกตวา่ประเดน็สําคญัทีนํามาใช้ได้แก่การยืนคําขอรับสทิธิบตัรและการอนญุาตให้วางตลาดผลติภณัฑ์ ด้วยเหตนีุ 

กําหนดเวลาทีอ้างถงึจงึรวมทงัระยะเวลาของการตรวจสอบสทิธิบตัรทีเจ้าของสิทธิบตัรยงัไมท่นัได้ประโยชน์จากสทิธิเดด็ขาด 

กบัระยะเวลาของกระบวนการอนมุตัิให้วางตลาดผลิตภณัฑ์ได้ ในทางตรงกนัข้าม ข้อตกลงเอฟทีเอของสหรัฐฯจะพดูถงึความ

ชกัช้า “เกินสมควร” ไมว่า่จะในการออกสทิธิบตัรหรือการอนญุาตให้วางตลาดผลิตภณัฑ์ ซงึกลุม่อีซีไมส่นใจจะยกเอาเรืองความ

ชกัช้านีขนึมาโต้แย้ง แม้วา่ในตอนทีมีการกําหนดอายกุารคุ้มครองสทิธิบตัรในข้อตกลงทริปส์เอาไว้นาน 20 ปีซงึเป็นระยะเวลาที

ผู้ เจรจาตอ่รองในตอนนนัมองวา่นานพอทีเจ้าของสทิธิบตัรจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุทําวิจยัคุ้มแล้ว แตใ่นข้อตกลงเอฟ

ทีเอของอีซีนนั เวลาทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการขอรับสทิธิบตัรและการอนญุาตให้วางตลาดผลิตภณัฑ์กลายเป็นสงิทีมอง

กนั “อยา่งตรงไปตรงมา” วา่เป็นเรืองทีเจ้าของสทิธิบตัรสมควรได้รับการชดเชย ซงึในอีกด้านหนงึอาจเป็นการยบัยงัไมใ่ห้มีการ

ตรวจสอบคําขอรับสทิธิบตัรอยา่งละเอียด 
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นอกจากนี เนืองจากวนัทีซงึใช้พิจารณาคือวนัทีอนมุตัิให้วางตลาดผลิตภณัฑ์ได้ จงึไมมี่การพดูถึงการยืนขอรับสิทธิบตัรเลย ตรง

นีเองจะทําให้เป็นปัญหาเพราะจะเปิดช่องให้เจ้าของสทิธิบตัรทิงช่วงเป็นเวลานานในการยืนขออนญุาตวางตลาดผลิตภณัฑ์ใน

ประเทศใดประเทศหนงึหลงัจากได้รับสทิธิบตัรแล้วได้ ดงัทีเกิดขึนในประเทศกําลงัพฒันาหลายแหง่ทีเจ้าของสทิธิบตัรไมไ่ด้

สนใจจะวางตลาดผลิตภณัฑ์เป็นเวลานานหลายปี อนัจะเป็นช่องทางให้เขาสามารถร้องขอให้ขยายอายกุารคุ้มครองสทิธิบตัร

ออกไปได้อีก 

 

ดงักรณีตวัอยา่งนี: 

เจ้าของสทิธิบตัรรายหนงึขอรับสิทธิบตัรในปีทีหนงึ มีการออกสิทธิบตัรให้ในปีสี (ในสหรัฐฯ การตรวจสอบคําขอรับสทิธิบตัรใช้

เวลาเฉลียระหว่าง 3-5 ปี) เจ้าของสทิธิบตัรยืนขออนญุาตให้วางตลาดผลติภณัฑ์ในปีที 15 แล้วมีการออกใบอนญุาตให้

วางตลาดผลติภณัฑ์ในปีที 17 ตามร่างข้อตกลงของอีซี เจ้าของสทิธิบตัรสามารถจะร้องขอให้ขยายอายกุารคุ้มครองสทิธิบตัร

ออกไปอีก 12 ปี หากเจ้าของสทิธิบตัรยงัไมส่นใจจะวางตลาดผลิตภณัฑ์ในประเทศใดประเทศหนงึ เขาก็อาจจะรอไปจนกระทงัปี

สดุท้ายของอายกุารคุ้มครองแล้วคอ่ยยืนขอจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ของเขา ทําให้เขาสามารถกีดกนัผลติภณัฑ์ชือสามญั (Generic 

products) ไมใ่ห้วางตลาดได้ และเขาเองก็ยงัมีสทิธิเดด็ขาดตอ่ไปได้อีก 15 ปีเตม็ๆ (20 ปีลบด้วย 5 ตามร่างข้อตกลงของอีซี)  
 มาตรา 9.3 – ประกาศนียบัตรการคุ้มครองเพมิเตมิ              

“1. คูส่ญัญายอมรับวา่ผลิตภณัฑ์ยาและพืชทีได้รับการคุ้มครองสทิธิบตัรในแตล่ะด้าน อาจอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่

วิธีดําเนินการอนญุาตทางการปกครอง ก่อนทีจะได้รับการนําออกวางตลาด คู่สญัญายอมรับว่าช่วงเวลาทีลว่งไป

ระหวา่งการยืนขอรับสทิธิบตัรและการอนญุาตให้วางตลาดผลติภณัฑ์เป็นครังแรกในตลาดของแต่ละอยา่งดงัที

กฎหมายทีเกียวข้องให้คํานิยามเพือประโยชน์นนัไว้แล้ว อาจทําให้อายกุารคุ้มครองสทิธิบตัรทีมีผลบงัคบัใช้สนัลง 

2. คูส่ญัญาจกัจดัให้มีการขยายอายขุองสทิธิซงึได้รับจากการคุ้มครองสทิธิบตัรเป็นระยะทีเทา่กบัระยะซงึอ้างถงึใน

วรรคทีหนงึ ประโยคทีสองข้างต้น แล้วลบด้วยระยะเวลาห้าปี 

3. ถงึแม้วา่จะมีบทบญัญตัิในวรรคสองและการขยายเวลาเพือการใช้ผลิตภณัฑ์กมุารเวชภณัฑ์ (Paediatric use for 

pharmaceutical products) อายขุองประกาศนียบตัรไมน่่าจะเกินห้าปี”    

 

ร่างข้อตกลงของอีซีมีเนือหาเช่นเดียวกบัข้อตกลงเอฟทีเอของสหรัฐฯ ตรงทีกําหนดให้มีการผกูขาดข้อมลูของข้อสนเทศทีไม่

เปิดเผย: “(...) ในระหวา่งช่วงอายขุองการให้ความคุ้มครอง จะไม่มีบคุคลหรือหน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ใด นอกจากบคุคลหรือ

หน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ทีได้เสนอข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผย อาศยัข้อมลูดงักลา่วโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยปราศจากความ

ยินยอมโดยชดัแจ้งของบคุคลหรือหน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ทีได้เสนอข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผยเพือสนบัสนนุการยืนขออนมุตัิ/จด

ทะเบียนผลิตภณัฑ์ยา” 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง มาตราทีกลา่ววา่จกัไมมี่การอนญุาตให้วางตลาดผลติภณัฑ์ในระหวา่งเวลาช่วงหนงึ (ซงึไมไ่ด้ระบชุดัเอาไว้

ในร่างข้อตกลง และน่าจะเปิดช่องให้มีการเจรจาตอ่รองกนัได้) และทีวา่ผู้ ทียืนขอรับสทิธิบตัรในภายหลงัจะต้องนําข้อมลูของ

ตนเองมาให้ ภาษาทีใช้ในร่างข้อตกลงของอีซีชดัเจนกวา่ภาษาของข้อตกลงเอฟทีเอของสหรัฐฯ นีสามารถกนัการวางตลาด

ผลติภณัฑ์ยาชือสามญัทีไมต่ิดสิทธิบตัร หรือยาชือสามญัซงึผลิตหรือนําเข้าตามระบบการบงัคบัใช้สทิธิ 
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วรรค 10.4 กําหนดให้มีการขยายการผกูขาดในกรณีทีมีสงิบง่ชีใหม่ๆ ซงึ “พิจารณากนัวา่มีคณุประโยชน์เป็นนยัสําคญัเมือ

เปรียบเทียบกบัการรักษาทีมีอยู”่ สําหรับผลิตภณัฑ์ทีได้วางตลาดไปแล้ว ก็น่าสงสยัใครหรือจะใช้วิธีการอยา่งไรในการประเมิน

ความมีนยัสําคญัของคณุประโยชน์นนั บทบญัญตัิแบบนีเป็นการเปิดทางให้มีการให้สทิธิในสทิธิบตัรแบบไมมี่วนัตายและไม่

ถกูต้อง (Evergreening and abusive patent rights) 

 

ให้สงัเกตวา่ในร่างข้อตกลงระหวา่งอีซีกบัแคนทีรัวไหลออกมาสูส่าธารณชนนนั ยงัไมมี่การสง่บทบญัญตัิวา่ด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูไปให้พิจารณา 

 

การทีประเทศต่างๆยอมรับบทบญัญตัิการให้ความคุ้มครองการผกูขาดข้อมลู เป็นการยอมรับการตีความมาตรา 39.3 ของ

ข้อตกลงทริปส์ทีผู้ทรงสทิธิไอพีพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนสนบัสนนุอยู ่ตรงนีจะตดัการใช้มาตรการยืดหยุน่ตา่งๆซงึข้อตกลง 

ทริปส์มีเอาไว้ให้แก่ประเทศตา่งๆออกไปด้วย เป็นการตีความในแบบทีจะเอือประโยชน์ด้านการสาธารณสขุสงูสดุให้แก่พวกตน 

ดงัทีองค์กรเอชเอไอกลา่วเอาไว้วา่ “สําหรับประเทศตา่งๆซงึไมไ่ด้ลงนามทําข้อตกลงการค้าเสรีกบัสหรัฐฯซงึใช้บทบญัญตัิ

นอกเหนือข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Extra provisions— ทีไมร่วมการคุ้มครองข้อมลูชวัคราว [Temporary data protection]) มาตรฐาน

การคุ้มครองก็จะยงัใช้เนือหาทีมาจากมาตรา 10 ทวิของอนสุญัญากรุงปารีส (Paris Convention) เช่น การคุ้มครองข้อมลูเพือ

ตอ่ต้านการแข่งขนัทีไมเ่ป็นธรรมอยู”่ (Xavier Seube, 2009) 

 มาตรา 10 – การคุ้มครองข้อมลทีส่งให้พิู จารณาเพือขออนุญาตให้วางตลาดผลติภัณฑ์              
“1. คูส่ญัญาจะนําระบบแบบครบวงจรมาใช้เพือรับประกนัความลบั ข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผยและยงัไมผ่า่นการรับรอง ที

สง่ให้พิจารณาเพือประโยชน์ของการขอจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ยา 

2. คูส่ญัญาจะตราและปฏิบตัิตามกฎหมายทีจะรับรองวา่ข้อมลูใดๆทีสง่ให้พิจารณาเพือขอรับการอนมุตัิให้วางตลาด 

ซงึก็คือการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ยา จะได้รับการปกปิดไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลทีสามและจะได้รับการคุ้มครองเป็น

ระยะเวลา [...] ปีเพือป้องกนัการนําไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอยา่งไมเ่ป็นธรรม นบัตงัแตว่นัทีคู่สญัญาได้รับอนมุตัิให้

วางตลาดได้ กลา่วคือในช่วงอายกุารคุ้มครองนี จะไมมี่บคุคลหรือหน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ใด นอกจากบคุคลหรือ

หน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ทีได้เสนอข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผย ใช้ข้อมลูดงักลา่วโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยปราศจากความ

ยินยอมโดยชดัแจ้งของบคุคลหรือหน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) ทีได้เสนอข้อสนเทศทีไมเ่ปิดเผย เพือสนบัสนนุการยืนขอ

อนมุตัิ/จดทะเบียนผลิตภณัฑ์ยา 

3. จะไมมี่การรับการยืนขอรับอนญุาตให้วางตลาดหรือจดทะเบียนผลติภณัฑ์ในภายหลงัในระหวา่งช่วง [...] ปีนี เว้น

แตผู่้ ยืนขอรับการอนมุตัิหรือจดทะเบียนในภายหลงัจะสง่ข้อมลูของเขา/เธอเอง (หรือข้อมลูทีใช้โดยได้รับอนญุาตจาก

ผู้ทรงสทิธิบตัรแล้ว) ทีมีคณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนดเดียวกบัทีใช้กบัผู้ ยืนขอรับการอนมุตัิหรือจดทะเบียนคนแรก 

ผลติภณัฑ์ซงึได้รับการจดทะเบียนโดยมิได้สง่มอบข้อมลูดงักลา่วจะถกูเก็บออกจากตลาดจนกว่าจะทําตามข้อกําหนด

แล้ว 

4. นอกจากนี ระยะเวลา [...] ปีทีอ้างถงึจกัได้รับการขยายได้สงูสดุเป็นเวลา [...] ปีหากวา่ในระยะเวลา [...] ปีแรกของ

การได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนในประเทศคูส่ญัญา ผู้จดทะเบียนได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนสงิบง่ชีด้านการรักษา
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ใหมห่นงึหรือมากกวา่หนงึอยา่งทีผา่นการพิจารณาแล้ววา่คณุประโยชน์ด้านการรักษาอยา่งมีนยัสําคญัเมือเทียบกบั

การรักษาทีมีอยู่แล้ว”  

 

ในขณะทีร่างข้อตกลงของอีซีกําหนดขอบเขตมาตรฐานการคุ้มครองไอพีอาร์ทีทงัสงูขนึและกว้างขวางออกไปอีก ร่างข้อตกลงนีก็

มีการพดูถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไว้ในมาตรา 3 ด้วย อยา่งไรก็ตาม ความทีมาตรานีใช้ถ้อยคําแบบหลวมๆและเป็นการ

ทวัไป ทงัยงัไมไ่ด้กําหนดพนัธกรณีทีต้องทําเอาไว้ด้วย ทําให้ผู้คนคิดวา่อาจไมมี่ใครใสใ่จก็ได้ แตเ่พราะภาษาหลวมๆนีเอง จะทํา

ให้การบงัคบัใช้มาตราดงักลา่วเกิดปัญหาได้ เพราะในมาตรา 3.2 มีการเน้นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิไอพีอาร์เอาไว้อีกครัง เป็นการ

ตอกยําความรู้สกึไมส่มดลุระหว่างการคุ้มครองสทิธิไอพีกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหน็กนัได้ชดัเจนยิงขนึ 

 

เมือเทียบกนัแล้ว มาตรา 142 ของข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (EPA) กบักลุม่แคริฟอรัมใช้ภาษาทีดีกวา่กนั มาตรานนั

กําหนดให้คูส่ญัญาต้องควบคมุการทีผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาอาจใช้สทิธิโดยมิชอบ แล้วสง่ผลให้เกิดปัญหา เช่น การ

ออกสทิธิบตัรให้เมือ “ผู้ทรงสทิธิบตัรใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาโดยมิชอบ หรือมีภาวะอสมมาตรในสารสนเทศ (Information 

asymmetries) ทีปรากฏชดัแจ้งโดยมิชอบในการเจรจาเรืองสทิธิบตัร” มาตราเดียวกนันียงักําหนดพนัธกรณีให้อีซีต้อง “อํานวย

ความสะดวกและสนบัสนนุ” การใช้สงิจงูใจตา่งๆเพือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย 

 

องค์กรเอชเอไอเสนอความเหน็ว่าถงึบทบญัญตัิของร่างข้อตกลงของฝ่ายยโุรปในประเดน็การสาธารณสขุจะไมไ่ด้ใสเ่รืองของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไว้ด้วย แตก่็สามารถไปแก้ไขได้ด้วยการอ้างถงึและนําเนือหาทีสอดคล้องกนัของยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการสากลวา่ด้วยการสาธารณสขุ นวตักรรมและทรัพย์สนิทางปัญญา (Global Strategy and Plan of Action on Public 

Health, Innovation, and Intellectual Property) ซงึผา่นการรับรองกนัแล้วเมือเดือนพฤษภาคม 2551ในระหวา่งการประชมุสมชัชา

อนามยัโลก (World Health Assembly) มาผนวกเอาไว้ รวมไปถงึ “ประเดน็ที 34 ซงึใช้ภาษาชดัเจนอยา่งทีไมป่รากฏให้เหน็ใน

ข้อเสนอของฝ่ายอีซี” (Xavier Seube, 2009) 

 มาตรา 3 – การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“1. คูส่ญัญาตกลงทีจะแลกเปลียนความเหน็และข้อมลูวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิและนโยบายในประเทศและระหวา่งประเทศซงึ

มีผลกระทบตอ่การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนีจกัรวมไปถงึมาตรการตา่งๆซงึจะอํานวยความสะดวกให้เกิดการไหลของ

ข้อมลูข่าวสาร ความร่วมมือทางธุรกิจ การทําข้อตกลงอนญุาตให้ใช้สทิธิและรับช่วงใช้สทิธิด้วยความสมคัรใจ ทงันีจกั

มีการให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่เงือนไขจําเป็นทีจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมซงึเอืออํานวยตามสมควรให้เกิดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศเจ้าบ้าน รวมไปถงึประเดน็ตา่งๆอยา่งเช่น กรอบคิดด้านกฎหมายและการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ทีสอดคล้องกนั 

2. คูส่ญัญารับประกนัวา่บรรดาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาจกัได้รับการ

คุ้มครอง”  

 

ในขณะเดียวกนั สงิทีนิยามเอาไว้วา่เป็น “ความร่วมมือ” ในมาตรา 30 ของร่างข้อตกลงของอีซีนนั จํากดัอยู่เฉพาะการวาง

ข้อกําหนดด้านกฎหมายเพือให้การคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา ตลอดจนวิธีปฏิบตัิทีกําหนดขนึมาเพือรับรองวา่จะมี

การบงัคบัใช้สิทธิไอพีอาร์เทา่นนั มาตรานียงัดปูวกเปียกทีเดียวเมือเทียบกบัพนัธกรณีทีอีซีได้ทําเอาไว้กบัประเทศอืนๆ สําหรับ
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เรืองทีเชือมโยงกนัระหวา่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีกบัการสาธารณสขุนนั เมือไม่นานมานี กลุม่อีซีได้ไปทําข้อผกูมดักบัองค์การ

อนามยัโลกวา่จะยอมดําเนินการทีทําได้จริงและน่าสนใจมากกว่าทีระบไุว้ในมาตราดงักลา่วมากนกั องค์กรเอชเอไอก็เลยเสนอ

ให้กลุม่ประเทศในเทือกเขาแอนดีสไปดงึเอาบทบญัญตัิทีเป็นการพยายามสง่เสริมการถ่ายทอดเทคโยโลยีในยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบติัการสากลว่าดว้ยการสาธารณสขุ นวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญามาใช้และบรรจไุว้ในข้อตกลงทีทํากบัอีซี (Xavier 

Seube, 2009) 

 มาตรา 30 – ความร่วมมือ 

“1. คูส่ญัญาตกลงทีจะร่วมมือกนัโดยประสงค์ทีจะสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามพนัธกรณีและข้อผกูมดัตา่งๆในบทนี 

2. ภายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญตัิของมาตรา [X, มาตราทวัไปวา่ด้วยประเดน็ความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ] ของข้อตกลง

นี หวัข้อของความร่วมมือรวมไปถงึ แตมิ่ได้จํากดัอยูเ่ฉพาะกิจกรรมดงัตอ่ไปนี: 

(ก) การแลกเปลียนข้อมลูวา่ด้วยกรอบคิดด้านกฎหมายเกียวกบัสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎระเบียบของ

การ  คุ้มครองและบงัคบัใช้ทีสอดคล้องกนั การแลกเปลียนประสบการณ์ด้านความก้าวหน้าของการออกกฎหมาย 

     (ข) การแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา  

 (ค) การแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการบงัคบัใช้สทิธิโดยหน่วยงานศลุกากร ตํารวจ ฝ่ายปกครองและศาลทงัใน  

ระดบั สว่นกลางและสว่นยอ่ยลงไป ตลอดจนการประสานงานเพือป้องกนัการสง่สนิค้าปลอมแปลงออกไปขาย รวม

ไปถงึกบัประเทศอืนๆด้วย 

     (ฆ) การเสริมสร้างศกัยภาพ การแลกเปลียนและฝึกอบรมบคุลากร 

(ง) การสง่เสริมและเผยแพร่ข้อมลูเรืองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาในแวดวงธุรกิจและประชา  สงัคม เป็นต้น        

สง่เสริมจิตสํานึกของผู้บริโภคและผู้ทรงสทิธิบตัร 

     (จ) การเพิมพนูความร่วมมือในระดบัสถาบนั เช่น ระหวา่งสํานกังานทรัพย์สนิทางปัญญาตา่งๆ 

3.[อาจมีการนําเอากลไกการเจรจา (Dialogue mechanism) มาบรรจเุอาไว้ด้วยก็ได้ หากคูส่ญัญาร้องขอ]” 
 

2. การเพมิความเข้มข้นของการบังคับใช้สทิธิของเจ้าของสทิธิบัตรและการคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตัว 

ดจูากข้อตกลงอืนๆของอีซีซงึมีการลงนามกนัไปเมือเร็วๆนีแล้ว จะเหน็ได้วา่การบงัคบัใช้สทิธิไอพีคือสว่นทีครบถ้วนเบด็เสร็จ

ทีสดุของหมวดทีวา่ด้วยไอพี โดยอีซีกําลงัพยายามจะนําเนือหาของคําสงัยโุรป 2004/48/EC (European Directive 2004/48/EC) 

ข้อบงัคบัยโุรป 1383/2003 (European Regulation 1383/2003) รวมทงัคําสงัเสนอแนะ2005/0127(COD) [Proposed Directive 

2005/0127(COD)] หรือทีเรียกกนัอีกชือวา่ คําสงั IPRED2 วา่ด้วยมาตรการทางอาญาทียงัไมไ่ด้ผา่นการอนมุตัิจากคณะมนตรีแหง่

สหภาพยโุรปออกไปบงัคบัใช้กบัประเทศตา่งๆ (Xavier Seube, 2009)  

 

ประเดน็หลกัทีทําให้ข้อตกลงอีซี-อาเซียนแตกตา่งจากข้อตกลงทริปส์นนัให้ดทีูบทบญัญตัิสว่นทีนิยามวา่เป็น “มาตรการ 

วิธีดําเนินการและมาตรการเยียวยาทีเป็นการเสริมความสมบรูณ์ (Complementary measures, procedures and remedies)” ซงึระบุ

ประเภทของปฏิบตัิการการบงัคบัใช้ทีควรกระทําเอาไว้อยา่งละเอียด แทนทีจะระบแุคผ่ลทีคาดว่าจะไดรับจากการบงัคบัใช้สทิธิ

ไอพีเทา่นนั อีกทงัในมาตรา 13 ข้อตกลงนียงัระบอีุกวา่ สงิทีถือเป็นสทิธิไอพีนนัรวมถงึพนัธุ์พืช ชือทางการค้า เป็นต้น เมือเทียบ

กบัเนือหาของข้อตกลงทริปส์แล้ว นีเป็นการขยายขอบเขตของสงิทีควรรวมเอาไว้ในระบบไอพีอาร์ให้กว้างขวางออกไปอีก 

 

 13



สงิทีร่างข้อตกลงของอีซีตดัออกไปและน่าจะเป็นปัญหาก็คือการอ้างถงึมาตรา 41.5 ของข้อตกลงทริปส์ซงึบญัญัติเอาไว้วา่ “ไมมี่

เนือหาใดในสว่นนีก่อให้เกิดพนัธกรณีใดๆเกียวกบัการกระจายทรัพยากรระหวา่งการบงัคบัใช้สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญากบั

การบงัคบัใช้กฎหมายโดยปกติ” เมือพิจารณามาตรการบงัคบัใช้สทิธิทีอีซีระบเุอาไว้แล้ว มีประเดน็น่าเป็นหว่งอยูอ่ยา่งหนงึก็คือ

บรรดาทรัพยากรทีจะต้องนํามาใช้เพือการนี ไม่วา่จะเป็นคา่ใช้จ่ายเพือการปรับระบบการบริหารจดัการไอพีในประเทศตา่งๆ 

เพือเพิมการดําเนินการของตํารวจและศลุกากร เพือดําเนินการฟ้องร้องและกลา่วโทษ หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจทีจะเกิดกบั

ประชาชนซงึทํามาหากินอยูใ่นระบบเศรษฐกิจคู่ขนานของการปลอมแปลงสนิค้าโดยไมมี่ทรัพยากรทางการเงินหรืออาชีพอืนๆ

รองรับอยู ่บรรดาประเทศทีอยากจะเพิมมาตรฐานการบงัคบัใช้สทิธิเพือการคุ้มครองไอพีอาร์ (ซงึเพิมขนึอยูเ่รือยๆเช่นกนั) ควร

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายดงักลา่วให้ดี ให้ชงันําหนกัผลกระทบโดยรวม และนกึถงึทงัต้นทนุทางสงัคมขอ

มาตรฐานการบงัคบัใช้สทิธิไอพีอาร์ทีเข้มงวดขนึกบัดลุยภาพระหวา่งการใช้นโยบายเหลา่นีและรายจ่ายสาธารณะอยา่งอืนๆ

ด้วย8

 

ในบริบทของการเจรจาทําข้อตกลงกบัอีซีนนั องค์กรเอชเอไอเสนอวา่วาระการพฒันาขององค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก 

(WIPO Development Agenda—ข้อที 45) มีเนือหาให้กรอบคิดทวัไปเพือการบงัคบัใช้สทิธิทีได้รับการปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ของ

ประเทศกําลงัพฒันามากขนึและมีดลุยภาพดีขึนด้วย (Xavier Seube, 2009)   
 

มีข้อสงัเกตอีกอยา่งหนงึวา่มาตรา 13.2 น่าจะก่อให้เกิดปัญหาดงัเช่นทีเกิดขนึเมือไมน่านมานีกบัศลุกากรของเนเธอร์แลนด์ทีไป

ขดัขวางการสง่ยาชือสามญัของอินเดียไปบราซิลและยาอบาคาเวียร์ (Abacavir) ทีองค์กร UNITAD จดัซือสง่ไปให้ประเทศรวนัดา 

มาตรการบงัคบัใช้สทิธิในกรณีเหลา่นีเป็นการสร้าง “อปุสรรคขดัขวางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ

กีดกนัสิทธิของผู้บริโภคด้วย9 ถดัมาในมาตรา 18.2 ของร่างข้อตกลงของอีซีก็ใช้ภาษาในทํานองทีน่าจะทําให้เกิดปัญหาเช่นนนั

ด้วยเช่นกนั 

 หมวดย่อย 3 – การบังคับใช้สิทธิไอพี 
 มาตรา 13 – พันธกรณีทวัไป   

“1. คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายยืนยนัพนัธกรณีของตนตามข้อตกลงทริปส์ โดยเฉพาะอยา่งยิงในสว่นทีสาม และจกัจดัให้มี

มาตรการ วิธีดําเนินการและมาตรการเยียวยาเพือเสริมความสมบรูณ์ทีจะกลา่วถงึดงัตอ่ไปนี อนัจําเป็นสําหรับการให้

หลกัประกนัการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา (1) มาตรการ วิธีดําเนินการและมาตรการเยียวยาเหลา่นนัจกัให้

ความเป็นธรรมและเสมอภาค และจกัไมจํ่าเป็นต้องมีความซบัซ้อนและราคาแพง หรือมีการกําหนดข้อจํากดัด้านเวลา

หรือความลา่ช้าโดยไมส่มควร 

2. มาตรการและมาตรการเยียวยาเหลา่นนัจกัมีประสทิธิภาพ ได้สดัสว่นและมีลกัษณะเป็นการห้ามปรามและจกัมีการ

นําไปใช้ในรูปแบบทีจะหลีกเลียงมิให้เกิดอปุสรรคตอ่การค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและจดัให้มีมาตรการคุ้มครองมิให้

เกิดการกระทําโดยมิชอบ” 

                                                 
8 ดขู้อมลูซงึได้จากธนาคารโลกและองัค์ถดัเกียวกบัประมาณการคา่ใช้จ่ายทีอ้างถึงในเอกสารขององค์กรเอชเอไอเกียวกบัข้อตกลงอีซี-แคน (Xavier 

Seube, 2009) 
9 ดกูารแทรกแซงของบราซิลในคณะมนตรีทวัไปขององค์การการค้าโลก (เมือวนัที 3 และ 4 กมุภาพนัธ์ 2552)  
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เชิงอรรถ: 

(1) เพือประโยชน์แหง่มาตรา 13 ถงึ 25 ความเห็นเรือง “สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา” ควรทีจะครอบคลมุสทิธิตา่งๆ

ดงัตอ่ไปนีเป็นอยา่งน้อยคือ ลขิสทิธิ สทิธิตา่งๆทีเกียวข้องกบัลิขสทิธิ สทิธิตามกฎหมายลกัษณะเฉพาะ (Sui 

generis right) ของผู้ ทําฐานข้อมลู สทิธิของผู้สร้างภมิูลกัษณะของผลติภณัฑ์สารกึงตวันํา สทิธิในเครืองหมาย

การค้า สทิธิในการออกแบบ สทิธิในสทิธิบตัร รวมไปถงึสทิธิทีได้รับจากประกาศนียบตัรการคุ้มครองเพิมเติม 

(Supplementary protection certificates) สงิบง่ชีทางภมิูศาสตร์ สทิธิในแบบจําลองโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility 

model rights) สทิธิในพนัธุ์พืช ชือทางการค้าเทา่ทีสทิธิเหลา่นีได้รับการคุ้มครองในฐานะสทิธิเดด็ขาดตาม

กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศ 

 

ข้อเสนอของอีซีนนั ในหลายระดบัถือเป็นการช่วยให้เจ้าของไอพีอาร์มีวิธีการทีจะนําไปใช้เพือกระตุ้นให้เกิดปฏิบตัิการขดัขวางผู้

ทีอาจผลติหรืออาจเป็นคูแ่ข่งในธุรกิจยาชือสามญัได้มากขนึ ฉะนนั มาตรา 14 จงึเพิมจํานวนของผู้ มีสทิธิดําเนินการเพือพิทกัษ์

สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญานอกเหนือจาก “ผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา” และในรายชือของผู้ มีสทิธิร้องขอดงักลา่วยงัรวม

ไปถงึบคุคลภายนอกทีได้รับอนญุาตตามกฎหมายทีให้ใช้สทิธิของผู้ทรงสทิธิได้ (ซงึไมมี่ระบไุว้ในข้อตกลง ทริปส์) ได้แก่:  

 - “บคุคลอืนทงัหมดทีได้รับอํานาจให้ใช้สทิธิเหลา่นนั โดยเฉพาะอยา่งยิงผู้ รับใบอนญุาต (Licensees)” 

- “หน่วยงานตา่งๆทีมีอาชีพรับต่อสู้คดี” และ “หน่วยงานตา่งๆทีทําหน้าทีบริหารจดัการสิทธิร่วม (Collective rights) ใน

ทรัพย์สนิทางปัญญา” ในกรณีทีคูส่ญัญายอมรับได้ 

-  หน่วยงานตา่งๆทีทําหน้าทีบริหารจดัการสทิธิร่วมในทรัพย์สนิทางปัญญา ซงึตามปกติเป็นทียอมรับกนัในฐานะทีมี

สทิธิเป็นตวัแทนของผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเทา่ทีบทบญัญตัิของกฎหมายทีนํามาปรับใช้อนญุาตให้ทําได้

หรือเป็นไปตามกฎหมายทีทีนํามาปรับใช้” 

 

ตรงนีก็อีกทีไม่การเอย่ถงึสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (อยา่งเช่น ผู้บริโภคหรือผู้ใช้) องค์การเอชเอไอเสนอ

ความเหน็วา่ข้อตกลงควรจะดงึผู้บริโภคหรือองค์กรทีเป็นตวัแทนของผู้บริโภคให้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการใช้และบงัคบัใช้ไอพี

อาร์ด้วย (Xavier Seube, 2009) 

มาตรา 14 – ผ้มีู สทิธิสทิธิร้องขอ (Entitled applicants)   
“1. คูส่ญัญาจกัยอมรับบคุคลผู้ มีสทิธิร้องขอให้มีการใช้มาตรการ วิธีดําเนินการและมาตรการเยียวยา ซงึหมวดนีและ

สว่นทีสามของข้อตกลงทริปส์จะเรียกวา่: 

(ก) ผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาตามบทบญัญตัิของกฎหมายทีนํามาปรับใช้ 

(ข) บคุคลอืนๆทงัปวงซงึได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิเหลา่นีโดยเฉพาะอยา่งยิงผู้ รับใบอนญุาตเทา่ทีบทบญัญตัิของ
กฎหมายทีนํามาปรับใช้อนญุาตให้ทําได้หรือเป็นไปตามกฎหมายทีนํามาปรับใช้ 

(ค) หน่วยงานตา่งๆทีมีอาชีพรับตอ่สู้คดี (Professional defense bodies) ซงึตามปกติเป็นทียอมรับกนัในฐานะทีมีสทิธิ

เป็นตวัแทนของผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเทา่ทีบทบญัญตัิของกฎหมายทีนํามาปรับใช้อนญุาตให้ทําได้

หรือเป็นไปตามกฎหมายทีนํามาปรับใช้ 
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2. คูส่ญัญาอาจยอมรับบรรดาบคุคลทีมีสทิธิร้องขอให้มีการใช้มาตรการ วิธีดําเนินการและมาตรการเยียวยา ซงึหมวด

นีและสว่นทีสามของข้อตกลงทริปส์จะเรียกวา่หน่วยงานตา่งๆทีทําหน้าทีบริหารจดัการสิทธิร่วมในทรัพย์สนิทาง

ปัญญา (Intellectual property collective rights management bodies) ทีตามปกติเป็นทียอมรับกนัในฐานะทีมีสทิธิเป็น

ตวัแทนของผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาเทา่ทีบทบญัญตัิของกฎหมายทีนํามาปรับใช้อนญุาตให้ทําได้หรือเป็นไป

ตามกฎหมายทีนํามาปรับใช้” 

 

ยิงไปกวา่นนั มาตรา 15 และ 16 มีสว่นอยา่งมากในการลดทอนสิทธิของผู้ ทีถกูทกึทกัวา่เป็นผู้ละเมิดสทิธิ (Infringers) ฉะนนั จงึ

เป็นการวางระบบทีให้ความสําคญัแก่ผลประโยชน์ของเจ้าของไอพีเหนือข้อพิจารณาอืนใด เป็นการยอมตกอยูใ่ต้อิทธิพลของ

หลกัการการสนันิษฐานวา่ทกุคนเป็นผู้ ผิด แทนทีจะยดึหลกัการการสนันิษฐานว่าทกุคนเป็นผู้บริสทุธิ ประเดน็นีกําหนดเอาไว้ใน

มาตรา 18 ด้วยทีบอกวา่ สามารถดําเนินการตา่งๆได้แม้จะยงัไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่มีการฝ่าฝืนสทิธิเกิดขนึจริง (มาตรา 18. 2  

“อาจมีการออกคําสงัห้ามชวัคราวเพือการยดึหรือสง่มอบสนิค้าซงึต้องสงสยัวา่เป็นการฝ่าฝืนสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเพือ

ป้องกนัการนําสินค้าดงักลา่วเข้าสูห่รือเคลือนไหวอยูภ่ายในช่องทางการค้า”) ตวัอยา่งทีเหน็ได้ชดัอยูต่รงทีระบวุ่า “จกัมีการใช้

มาตรการตา่งๆ โดยปราศจากการรับรู้ของบคุคลอืนหากจําเป็น” หรือวา่ “เจ้าหน้าทีฝ่ายตลุาการ (Judicial authorities) อาจ...ออก

คําสงัให้ใช้มาตรการชวัคราวทีมีผลบงัคบัใช้ในทนัที (Prompt and effective provisional measures)” แม้แตใ่นกรณีทียงัมิได้มีการฝ่า

ฝืนสทิธิ เพียงแต่ “กําลงัจะมีการฝ่าฝืนสทิธิ” ...หรือคิดวา่จะมีการกระทําดงักลา่ว แคบ่อกวา่ “มีหลกัฐานตามสมควร” ก็เพียงพอ

แล้วทีจะกระตุ้นให้มีการใช้มาตรการซงึเป็นการเปิดช่องให้ดําเนินการแบบใดก็ได้ตามคําบงการของเจ้าของไอพีถงึแม้จะไมมี่

หลกัฐานยืนยนัเลยก็ตาม 

 

นอกจากนี ถ้อยคําซงึเขียนไว้ในมาตราตา่งๆทีว่า “คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่” ก็ทําให้สามารถนําพนัธกรณีทีมีอยู่ในบทบญัญตัิไป

บงัคบัใช้กบัคู่สญัญาและกลายเป็นพนัธกรณีของรัฐไปด้วย ทงัๆทีถ้อยคําดงักลา่วเมือใสไ่ว้ในข้อตกลงทริปส์นนั รัฐมีหน้าที

จะต้อง “ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าทีฝ่ายตลุาการเป็นฝ่ายบงัคบัใช้” ด้วยเหตนีุ ข้อตกลงนีจงึไมเ่พียงแตจ่ะปรับเปลียนดลุยภาพ

ระหวา่งเจ้าของไอพีกบัผู้ ทีไมไ่ด้เป็นเจ้าของไอพีอยา่งรุนแรงเทา่นนั แตย่งับญัญัติให้รัฐต้องรับบทบาทกระทําการเพือ

ผลประโยชน์ของเจ้าของไอพี โดยนําวิธีการและทรัพยากรของรัฐมาใช้เพือกระทําการดงักลา่วอีกด้วย 

มาตรา 15 – หลักฐาน   
“คูส่ญัญาจกัใช้มาตรการตา่งๆทีจําเป็น ถ้าเหมาะสมและเป็นไปตามคําขอ ในกรณีทีมีการฝ่าฝืนสทิธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพือการค้าเพือช่วยให้เจ้าพนกังานตลุาการสามารถออกคําสงัเรียกเอกสารการติดตอ่กบัธนาคาร เอกสาร

การเงินและการค้าซงึอยูใ่นความควบคมุของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึง ภายใต้บงัคบัแหง่การคุ้มครองข้อมลูทีเป็นความลบั” 

มาตรา 16 – มาตรการเพือการรักษาหลักฐาน   
“คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่ แม้ก่อนจะมีการเริมกระบวนพิจารณารูปคดีหากมีการร้องขอของหน่วยงาน (รัฐหรือเอกชน) 

ผู้ มีหลกัฐานพร้อมตามสมควรนํามาเสนอเพือสนบัสนนุการเรียกร้องทีวา่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของเขาถกู

ละเมิดหรือกําลงัจะถกูละเมิด เจ้าพนกังานตลุาการอาจออกคําสงัให้ใช้มาตรการชวัคราวทีมีผลบงัคบัใช้ในทนัที เพือ

รักษาหลกัฐานทีเกียวเนืองกบัการฝ่าฝืนสทิธิทีกลา่วหาวา่มีขนึภายใต้บงัคบัแหง่การคุ้มครองข้อมลูทีเป็นความลบั 

มาตรการตา่งๆดงักลา่วอาจรวมไปถงึการให้รายละเอียดประกอบโดยจะเก็บหรือไมเ่ก็บตวัอยา่งหลกัฐานเอาไว้ก็ได้ 
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หรือการยดึตวัสินค้าทีละเมิดสทิธิ และในกรณีทีเหมาะสม ก็ให้ยดึวสัดแุละอปุกรณ์ซงึใช้ในการผลติและ/หรือกระจาย

สนิค้าเหลา่นีและเอกสารทีเกียวเนืองกบัสนิค้านนัเอาไว้ด้วย การใช้มาตรการเหลา่นนั จกัเป็นไปโดยปราศจากการรับรู้

ของบคุคลภายนอกหากจําเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือความลา่ช้าใดๆอาจก่อให้เกิดอนัตรายทีไมอ่าจแก้ไขได้ตอ่ผู้ทรง

สทิธิบตัรหรือเมือมีภยนัตรายทีแสดงชดัแจ้งถึงการทําลายหลกัฐาน”    
 

ทงัการดําเนินการและมาตรการตา่งๆทีผู้ มีสทิธิร้องขอสามารถเรียกร้องให้นํามาใช้นนั มีขอบเขตกว้างขวางและเข้มข้นอยา่งมี

นยัสําคญัเมือเปรียบเทียบกบัพนัธกรณีทีกําหนดเอาไว้ในข้อตกลงทริปส์ สว่นทีตรงกนัข้ามกบัข้อตกลงทริปส์อยา่งมีนยัสําคญัก็

คือ การทีผู้ มีสทิธิร้องขอไมเ่พียงแตจ่ะฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งและปกครองได้เทา่นนั แตย่งัสามารถฟ้องคดีอาญาได้อีกด้วย 

(มาตรา 17.3.ข) 
 

มาตรา 15 ตงัเป้าจะจดัการกบัคดีละเมิดสทิธิซงึ “กระทําผิดเพือการพาณิชย์” แตก่็มีคําถามวา่จะนิยามเกณฑ์ทีวา่ “เพือการ

พาณิชย์” กนัอย่างไร ในความเห็นของฮีซอบ นมั (Heesob Nam) จากกลุม่ไอพีเลฟต์ (IpLeft) หากนิยามนีเป็นไปตามทีความตกลง

แอค็ตา (ACTA—Anti-Counterfeiting Trade Agreement หรือความตกลงวา่ด้วยการตอ่ต้านการค้าสินค้าปลอมแปลง) เสนอเอาไว้วา่

เป็นไป “เพือประโยชน์ของการได้เปรียบเชิงพาณิชย์และผลตอบแทนทางการเงินเป็นการสว่นตวั” และหากนิยามของ 

“ผลตอบแทนทางการเงิน” หมายรวมไปถงึ “การได้รับหรือความคาดหวงัจะได้รับสงิใดก็ตามทีมีมลูคา่” ดงัทีนิยามเอาไว้ใน

ข้อตกลงเอฟทีเอสหรัฐฯ-เกาหลีแล้วละก็ ประเภทของการละเมิดสทิธิซงึสามารถตีความให้เป็นการ “กระทําผิดเพือการพาณิชย์” 

ก็จะกว้างขวางทีเดียว10 เมือเกิดมีการละเมิดสทิธิ “เพือการพาณิชย์” หรือสงสยัวา่จะมีการกระทําดงักลา่วขนึ ก็ยินยอมให้ใช้

วิธีดําเนินการอย่างรุนแรงเฉียบขาดได้ เช่น “การอายดับญัชีธนาคารและสนิทรัพย์อืนๆ”  อนันําไปสูก่ารตงัคําถามในแง่ของการ

ปฏิบตัิและจริยธรรม ทีเป็นผลมาจากความไมส่มดลุระหวา่งเจ้าของไอพีและผู้ ต้องสงสยัวา่ทําการละเมิดสิทธิ ยิงไปกวา่นนั 

มาตรการซงึเรียกร้องให้นํามาใช้มกัไมป่รากฏอยู่ในถ้อยคําของข้อตกลงเอฟทีเอซงึจํากดัอยูเ่ฉพาะกบัการละเมิดสทิธิ “เพือการ

พาณิชย์” เทา่นนั 

 

ร่างข้อตกลงของอีซียงัขยายขอบเขตของรายละเอียดเกียวกบัผู้ ทีอาจละเมิดสิทธิทีจะต้องรายงานให้ทราบออกไปอีก ตาม

ข้อตกลง ทริปส์นนั ข้อมลูอยา่งเดียวทีจะต้องให้ก็คือรูปพรรณของบคุคลภายนอกซงึมีสว่นเกียวข้องใน “การผลติหรือการจดั

จําหน่าย” และช่องทางการจดัจําหน่ายของบคุคลดงักลา่ว แตใ่นข้อเสนอของฝ่ายยโุรป รัฐจะต้องสงัให้เจ้าหน้าทีตลุาการไป

บงัคบัให้ผู้ละเมิดสทิธิแจ้งทงัชือและทีอยูข่องผู้ ทํา ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่าย ผู้จดัสง่และผู้ ถือครองสนิค้าและบริการแตเ่ดิมรายอืนๆ 

ตลอดจนผู้คา่สง่และผู้ ค้าปลีก รวมไปถงึข้อมลูเกียวกบั “ปริมาณทีทํา ผลิต จดัสง่ ได้รับหรือสงัซือ รวมไปถงึราคาขายของสนิค้า

และบริการทีกลา่วถงึนี” อนงึ ข้อตกลงทริปส์ระบไุว้วา่ผู้ละเมิดสิทธิต้องเป็นผู้ ทีให้ข้อมลูเองในขณะทีข้อตกลงของยโุรปเสนอวา่

รายละเอียดจะมาจากผู้ละเมิดสทิธิและบคุคลอืนใดก็ได้ทีถกูจบัได้วา่มีสนิค้าและบริการอยูใ่นครอบครอง ใช้หรือจดัหาสนิค้า

และบริการดงักลา่วเพือการพาณิชย์ ข้อตกลงทริปส์ไมไ่ด้กําหนดให้ฝ่ายทีละเมิดสทิธิต้องให้รายละเอียดของบคุคลภายนอก

                                                 
10 กรณีของเกาหลีใต้เป็นตวัอย่างแสดงให้เห็นวา่ผู้ทรงสิทธิไอพีสามารถนํากฎหมายไอพีอาร์มาใช้หรือใช้โดยมิชอบเพือให้เกิดการบงัคบัใช้ทางอาญา

ได้อย่างไรบ้าง (จดหมายซงึสง่ไปให้บคุคลผู้ ต้องสงสยัมีลกัษณะเป็นการข่มขู่และในหลายกรณีก็เป็นการแสดงการใช้อํานาจโดยมิชอบ ทีจะ

ดําเนินการทางอาญาและเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพือการประนีประนอมยอมความ เป็นต้น)   (Nam, 2009) 
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หรือช่องทางการจดัจําหน่าย หากการกระทําเช่นนี “จะไมเ่ป็นการสมควรกบัความร้ายแรงของการละเมิดสทิธิ” แตบ่ทบญัญตัิ

สว่นนีไมป่รากฏอยูใ่นร่างข้อตกลงของอีซี 

 

มาตรา 17 – สิทธิในการรับรู้รายละเอียด 
“1. คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่ ในกระบวนพิจารณาคดีเกียวกบัการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาและเพือ

ตอบสนองคําร้องอนัชอบธรรมและสมควรของผู้ เรียกร้อง เจ้าพนกังานตลุาการอาจสงัให้จดัหารายละเอียดเกียวกบั

แหลง่ทีมาและเครือข่ายการจดัจําหน่ายสนิค้าและบริการซงึเป็นการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาโดยผู้ ทําการ

ละเมิดหรือบคุคลอืนใดซงึเป็นผู้ ที 

ก. ถกูจบัได้วา่มีสนิค้าและบริการอนัเป็นการละเมิดสทิธิเพือการพาณิชย์ 

ข. ถกูจบัได้วา่ใช้สนิค้าและบริการอนัเป็นการละเมิดสทิธิเพือการพาณิชย์ 

ค. ถกูจบัได้วา่จดัให้บริการทีใช้ในกิจกรรมการละเมิดสทิธิเพือการพาณิชย์ หรือ 

ฆ. ถกูบคุคลในข้อ ก. ข. หรือ ค. ชีตวัวา่มีสว่นในการทํา การผลติหรือการจดัจําหน่ายสนิค้าหรือการจดัหาบริการให้ 

2. รายละเอียดทีเอย่ถงึในวรรคแรก จกัมีสว่นประกอบตามความเหมาะสมดงันี: 

ก. ชือและทีอยูข่องผู้ ทํา ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่าย ผู้สง่และผู้ครอบครองสนิค้าและบริการแตเ่ดิม รวมไปถงึผู้ มีเจตนาจะ

ขายสง่และขายปลีก 

ข. รายละเอียดเกียวกบัปริมาณทีทํา ผลติ จดัสง่ ได้รับหรือสงัซือ รวมทงัราคาทีได้รับสําหรับสนิค้าและบริการที

กลา่วถงึนี 

3. บทบญัญตัิในวรรคหนงึและสอง จกันําไปใช้โดยไมเ่ป็นการตดัสทิธิบทบงัคบัแหง่กฎหมายอืนๆซงึ: 

ก. ให้สทิธิแก่ผู้ทรงสทิธิบตัรทีจะได้รับรายละเอียดเตม็ที 

ข. ใช้บงัคบักบัการใช้รายละเอียดทีติดตอ่กนัตามมาตรานีในการพิจารณาคดีพางและอาญา 

ค.  เปิดโอกาสให้ปฏิเสธทีจะให้รายละเอียดทีจะบงัคบัให้บคุคลซงึเอย่ถงึในวรรคแรกยอมรับวา่เป็นผู้ มีสว่นเสียเอง

หรือญาติสนิทของเขามีสว่นในการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา หรือ 

ฆ. ใช้บงัคบักบัการปกปิดความลบัของทีมาของรายละเอียดหรือการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล” 
  

มาตรา 18 – มาตรการชัวคราวและฉุกเฉิน 
“1. คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่เจ้าพนกังานตลุาการอาจออกคําสงัห้ามชวัคราว (Interlocutory injunction) เมือมีคํา

ร้องของผู้ ร้องขอ โดยมีเจตนาทีจะป้องกนัการละเมิดสทิธิใดๆทีใกล้จะเกิด หรือเพือห้ามเป็นการชวัคราวและ

ภายใต้บงัคบัแหง่การชําระคา่ปรับไมรู้่จบตามบทบญัญตัิของกฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสม มิให้

การละเมิดสทิธิทีกลา่วหานนัดําเนินตอ่ไปก็ได้ หรือเพือทําให้การดําเนินการตอ่ไปดงักลา่วนนัอยู่ภายใต้บงัคบั

แหง่การวางหลกัประกนัทีมีเจตนาจะรับรองการชดเชยให้แก่ผู้ทรงสทิธิบตัร ด้วยเงือนไขเดียวกนั อาจมีการออก

คําสงัห้ามชวัคราวเพือยบัยงัคนกลางผู้ให้บริการซงึถกูบคุคลภายนอกนําไปใช้เพือละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทาง

ปัญญาก็ได้ 
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2. อาจมีการออกคําสงัห้ามชวัคราวก็ได้เพือสงัให้มีการยดึหรือการสง่มอบสนิค้าทีต้องสงสยัวา่เป็นการละเมิด

สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพือห้องกนัมิให้สนิค้าดงักลา่วเข้าสูห่รือมีการเคลือนไหวอยูภ่ายในช่องทางการ

พาณิชย์ได้ 

3. ในกรณีทีการละเมิดสิทธิเป็นการกระทําผิดเพือการพาณิชย์ คู่สญัญาจกัรับประกนัวา่ หากผู้ ร้องขอแสดงโดย

ชดัแจ้งให้เหน็พฤติการณ์ทีน่าจะเป็นอนัตรายต่อการได้รับการชดใช้คา่เสียหาย เจ้าพนกังานตลุาการอาจสงัให้

ยดึสงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ถกูกลา่วหาวา่ละเมิดสทิธิเป็นการชวัคราว รวมทงัการอายดับญัชี

ธนาคารและสนิทรัพย์อืนๆของเขา/เธอ เพือให้เป็นไปตามนนั เจ้าพนกังานตลุาการอาจออกคําสงัเรียกเอกสาร

การติดตอ่กบัธนาคาร เอกสารการเงินและการค้า หรือการเข้าถงึรายละเอียดทีเกียวข้องตามความเหมาะสม”     
 

ในมาตรา 19 อีกเช่นกนั ทีมาตรการอยา่งเช่น การทําลายสนิค้าและ “วสัดแุละอปุกรณ์สําคญัซงึใช้ในการสร้างหรือผลติสนิค้า

เหลา่นนั” ทําให้เกิดความวิตกกงัวลเรืองความเอนเอียงของระบบทีเข้าข้างผู้ทรงสิทธิไอพีมากกวา่ 

มาตรา 19 – มาตรการแก้ไข 
“1. คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่เจ้าพนกังานตลุาการอาจออกคําสงั เมือมีคําร้องของผู้ ร้องขอและโดยไมล่บล้างสทิธิทีจะ

เรียกคา่เสียหายทีผู้ทรงสิทธิบตัรควรได้รับเพราะเหตแุหง่การละเมิดสทิธินนั และโดยปราศจากค่าชดเชยไมว่า่ประเภท

ใด ให้มีการเรียกคืน การขนย้ายทีแน่นอนออกจากช่องทางการพาณิชย์ หรือการทําลายสนิค้าซงึพิสจูน์ได้วา่เป็นการ

ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาก็ได้ หากเป็นการสมควร เจ้าพนกังานตลุาการอาจออกคําสงัให้ทําลายวสัดแุละอปุกรณ์

สําคญัซงึใช้ในการสร้างหรือผลติสนิค้าเหลา่นนัด้วยก็ได้ 

2. เจ้าพนกังานตลุาการจกัออกคําสงัให้ดําเนินการตามมาตรการเหลา่นนัโดยผู้ละเมิดสทิธิเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย เว้นแต่

จะมีการยกเหตผุลจําเพาะขนึมาอ้างเพือมิให้กระทําการดงักลา่ว”  
 

ข้อตกลงทริปส์นนัระบแุตเ่พียงว่า ผู้ละเมิดสทิธิไมว่า่จะโดยจงใจหรือโดยประมาทเลนิเลอ่ จะต้องจ่ายคา่เสียหายจํานวนมาก

เพียงพอทีจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสทิธิบตัรได้ การกําหนดให้ต้องออกคา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายให้แก่ผู้ทรงสทิธิบตัร

เป็นดลุยพินิจของศาลตา่งหาก และคูส่ญัญาก็มีสทิธิทีจะให้อํานาจศาลเป็นผู้สงัให้มีการจ่ายคา่เสียหายเพือผลประโยชน์และ/

หรือคา่เสียหาย ในกรณีทีผู้ละเมิดสทิธิไมท่ราบว่าเขากําลงักระทําการอนัผิดกฎหมายด้วย แตต่ามข้อเสนอของฝ่ายยโุรปนนั 

นอกจากเงินชดเชยจะต้องมีจํานวนมาก “เพียงพอ” แล้ว ยงัจะต้องครอบคลมุทกุแง่มมุทีเกียวข้อง” ซงึรวมไปถงึและไมน้่อยกวา่

คา่เสียหายทีเกิดกบัผู้ทรงสทิธิบตัร กําไรทีฝ่ายผู้ละเมิดสิทธิ ได้รับ และแม้แต ่“ความเสียหายทางจริยธรรม (Moral prejudice)” ที

เขาก่อให้เกิดขนึ 

มาตรา 22 – ความเสียหาย 

“1. คูส่ญัญาจกัรับประกนัวา่เมือเจ้าพนกังานตลุาการกําหนดคา่เสียหายนนั: 

ก. คูส่ญัญาจกัพิจารณาแง่มมุทีเหมาะสมทงัปวง เช่น ผลลบทางเศรษฐกิจทีตามมา รวมทงัการสญูเสียผลกําไรซงึ

ฝ่ายผู้ เสียหายได้รับ กําไรอนัไม่ชอบธรรมซงึผู้ละเมิดสทิธิได้รับ และองค์ประกอบอืนๆนอกเหนือจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ในกรณีทีเหมาะสม เช่น ความเสียหายทางจริยธรรมซงึผู้ทรงสทิธิบตัรได้รับอนัเนืองมาจากการละเมิด

สทิธินนั หรือ 
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ข. เพือให้เป็นทางเลือก (สําหรับข้อ ก.) ในกรณีทีเหมาะสม คูส่ญัญาอาจกําหนดคา่เสียหายเป็นเงินก้อนโดยอาศยั

เกณฑ์ขององค์ประกอบ เช่น คา่สทิธิหรือคา่ธรรมเนียมจํานวนตําสดุทีค้างจ่ายหากผู้ละเมิดสทิธิเรียกร้องขอรับอนญุา

ให้ใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาดงักลา่วนนั    

2. ในกรณีทีผู้ละเมิดสทิธิมีสว่นเกียวข้องกบัการกระทําอนัเป็นการละเมิดสทิธิโดยมิได้รู้อยูแ่ล้วหรือมิได้มีเหตอุนัควรที

จะรู้ คูส่ญัญาอาจกําหนดให้เจ้าพนกังานตลุาการออกคําสงัให้มีการเรียกคืนกําไรหรือการจ่ายคา่เสียหายทีอาจ

กําหนดไว้ลว่งหน้าก็ได้”    
 

ในขณะทีข้อตกลงทริปส์เพียงแตใ่ห้อํานาจประเทศสมาชิกให้อนญุาตให้เจ้าหนา้ทีตลุาการสามารถออกคําสงัให้ฝ่ายผู้ละเมิด

สทิธิจ่ายคา่ใช้จ่ายเกียวกบักฎหมายให้แก่ผู้ทรงสทิธิบตัรเทา่นนั แตข้่อเสนอของฝ่ายยโุรปเรียกร้องวา่ ค่สญัญาจกัู รับประกนัวา่

ผู้ละเมิดสทิธิจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมเกียวกบักฎหมายทงัหมดและคา่ใช้จ่ายอืนๆซงึเกิดขนึกบัผู้ เรียกร้องทีชนะคดี ดงันนั บดันี

สงิทีถือกนัวา่เป็นอํานาจหน้าทีของศาลได้กลบักลายเป็นความรับผิดชอบของรัฐไปเสียแล้ว 

มาตรา 23 – ค่าใช้จ่ายเกียวกับกฎหมาย 
“คูส่ญัญาจกัรับประกนัเป็นหลกัโดยทวัไปวา่ฝ่ายทีไมช่นะคดีจะต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายเกียวกบักฎหมายตามสมควร

และตามสดัสว่น รวมทงัคา่ใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขนึกบัฝ่ายทีชนะคดี เว้นแตค่วามเทียงธรรมจะไมเ่ปิดช่องให้ทําเช่นนีได้” 

 

แม้ทางอีซียงัไมไ่ด้เสนอถ้อยคําทีเกียวกบับทบงัคบัทางอาญาทีสามารถนํามาดําเนินการได้ แตก่็พอจะยกเอาถ้อยคําซงึบญัญตัิ

เอาไว้ในข้อตกลงกบักลุม่แคนมาอ้างอิงได้ โดยดจูากทีอีซีบอกว่าจะกนัเอาเรืองสทิธิบตัรออกจากสว่นทีเกียวกบัอาชญากรรม 

(Criminal section) ในข้อตกลงซงึทํากบัอาเซียน11
: 

 

ร่างข้อตกลงอีซี-แคน: 

“1. โดยมิให้เป็นการเสียหายตอ่มาตรการและวิธีดําเนินการซงึบทบญัญตัิอืนๆของข้อตกลงนีกําหนดเอาไว้ คูส่ญัญาจกัใช้บรรดา

มาตรการทีจําเป็นเพือรับประกนัวา่การละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเพือการพาณิชย์โดยเจตนาใดๆ รวมทงัการพยายาม 

การช่วยเหลือ การสนบัสนนุและการยยุงให้เกิดละเมิดสทิธิดงักลา่ว จะถือเสมือนเป็นการกระทําผิดทางอาญาและอยูภ่ายใต้บท

บงัคบัทีเป็นการป้องปราม (Deterrent sanctions)  

2. คูส่ญัญาจกับญัญตัิบทบงัคบัสําหรับความผิดทีระบถุงึในวรรคแรก ดงัตอ่ไปนี:  

ก) โทษคมุขงัสําหรับบคุคลธรรมดา 

ข) สําหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล:   

(1) โทษปรับ 

                                                 
11 มาตรา 26 – บทบงัคับทางอาญา (Criminal Sanctions) 

“ข้อเสนอในทํานองเดียวกบัคําสงั2004/48/ซีอี (Directive 2004/48/CE) ซงึมิได้รวมบทบงัคบัทางอาญาเอาไว้ และความก้าวหน้าทางกฎหมายที

เกิดขนึในภายหลงัในสว่นทีเกียวกบักฎหมายของอีซี ได้ให้ความสําคญัเป็นพิเศษแก่การกนัเรืองของการละเมิดสิทธิบตัรออกจากการกําหนดให้เป็น

ความผิดทางอาญาไม่วา่รูปแบบใด”   

 20



(2) การยดึวตัถ ุเครืองมือ หรือ เอกสารสําคญั และผลติภณัฑ์ทีเป็นผลจากการละเมิดสทิธิหรือบรรดาสนิค้าซงึมีมลูคา่

ใกล้เคียงกบัผลิตภณัฑ์เหลา่นนั  

3. คูส่ญัญาจกับญัญตัิโทษสําหรับความผิดทีระบถุงึในวรรคแรกตามความเหมาะสมของกรณี ดงัตอ่ไปนี:  

ก) การทําลายสินค้าซงึเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา   

ข) การปิดสถานประกอบการทีใช้กระทําความผิดเป็นสําคญั โดยสนิเชิงหรือบางสว่น เป็นการถาวรหรือชวัคราว 

ค) การประกาศห้ามการมีสว่นในกิจกรรมการพาณิชย์อยา่งถาวรหรือชวัคราว  

ฆ) การสงัให้อยู่ใต้การกํากบัดแูลตามคําสงัศาล   

ง) การเลกิกิจการตามคําสงัศาล   

จ) การประกาศห้ามการรับความช่วยเหลือหรือเงินอดุหนนุจากรัฐ   

ฉ) การประกาศคําวินิจฉยัของศาล  
 

มาตรานีอธิบายอยา่งละเอียดยิบให้เหน็ขอบเขตการลงโทษ การปรับ การยดึวสัดแุละสนิค้า การทําลายสนิค้า การปิดสถาน

ประกอบการทีเกียวข้อง การตดัสทิธิไมใ่ห้เข้าร่วมกิจกรรมการพาณิชย์ การกํากบัดแูลและการสงัปิดกิจการตามคําสงัศาล การ

ตดัออกจากการรับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือจากรัฐ และการประกาศคําวินิจฉยัของศาล ดงัทีองค์กรเอชเอไอได้ตงั

ข้อสงัเกตเอาไว้วา่ “ถงึขนาดพดูถงึการลงโทษทีจะบงัคบัใช้กบัผู้ละเมิดสิทธินนั เป็นเรืองทีออกจะไมป่กติสําหรับกฎหมาย

มหาชนระหวา่งประเทศ และยิงเป็นเรืองไมป่กติเข้าไปใหญ่เมือเป็นข้อตกลงการค้า” (Xavier Seube, 2009) 

 

ในทางตรงกนัข้าม ข้อตกลงทริปส์จะจํากดัโทษจําคกุและโทษปรับเป็นเงินกบัการละเมิดสิทธิในสองลกัษณะเทา่นนัคือ “การจง

ใจปลอมแปลงเครืองหมายการค้าหรือการละเมิดลขิสทิธิเพือการพาณิชย์” ในขณะทีจะเปิดโอกาสให้แตล่ะประเทศจะมีอิสระที

จะเลือกตดัโทษจําคกุออกไปก็ได้ (มาตรา 61) 
 

ตามข้อสงัเกตขององค์กรเอชเอไอ จะเหน็ได้วา่มีปรากฏการณ์ขดัแย้งกนัอยูใ่นตวัเกิดขนึ นนัคือในขณะทีประเทศในยดุรป 

สหรัฐฯและประเทศพฒันาแล้วอืนๆพากนัการละเมิดสทิธิไอพีอาร์สว่นมากออกจากขอบข่ายอํานาจกฎหมายอาญาของประเทศ

ตน แตป่ระเทศเหลา่นีเองกลบัผลกัดนัให้ประเทศกําลงัพฒันาทงัหลายยอมนําข้อบญัญตัิทางอาญามาใช้เพือตอบโต้กบัการ

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาขนาดใหญ่ (Xavier Seube, 2009) 

 

สําหรับเรืองมาตรการ ณ จดุผา่นแดน (Border measures) นนัเมือเทียบกบัเนือหาในข้อตกลงทริปส์แล้ว อีซีพยายามผลกัดนัทงั

ระดบัทวิภาคี ระดบัภมิูภาคและระดบัพหภุาคี เพือขยายทงัขอบเขตและความเข้มข้นของปฏิบตัิการการแก้ไขปัญหาไอพี 

ข้อเสนอของฝ่ายยโุรป ได้แก่ การเพิมการดําเนินการเพือให้เจ้าหน้าทีศลุกากรจําต้องสงัพกัการปลอ่ยสนิค้าเอาไว้ก่อน (เป็นการ

เพิมให้เป็น การควบคมุการนําเข้า การสง่ออก การสง่ออกซํา การนําเข้าหรือนําออกจากอเขตพืนทีศลุกากร การกําหนดให้ผา่

วิธีดําเนินการพกัไว้ก่อนหรือการกําหนดให้ผา่นเขตปลอดศลุกากรหรือคลงัสนิค้าปลอดศลุกากร) และการเพิมจํานวนของสทิธิ

ในทรัพย์สนิทางปัญญาซงึการละเมิดสทิธิทีกลา่วหาสามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้มาตรการด้านศลุกากร (Custom measures) ได้ 

ในขณะนีมาตรา 51 ของข้อตกลงทริปส์ใช้กบัเครืองหมายการค้าปลอมแปลงและการละเมิดลขิสิทธิ แตร่่างข้อตกลงของฝ่าย

ยโุรปกลบัขยายขอบเขตของการละเมิดสิทธิทีถือกนัวา่เป็นการละเมิด “สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา” ให้กว้างออกไปอีก 
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ดงักรณีตวัอยา่งเมือเร็วๆนีทีศลุกากรของเนเธอร์แลนด์ยดึยาชือสามญัของอินเดียในระหวา่งการสง่ผา่นเอาไว้ ทําให้เหน็วา่การ

ขยายขอบเขตของมาตรการ ณ จดุผา่นแดนออกไปสามารถสง่ผลเสียหายให้แก่การค้าทีชอบด้วยกฎหมาย ตรงนีมีสาเหตสุว่น

หนงึมาจากข้อเทจ็จริงทีวา่การละเมิดสทิธิบตัรนนัไมส่ามารถพิสจูน์ได้ง่ายเทา่กบัการละเมิดลขิสิทธิและการปลอมแปลง

เครืองหมายการค้า อีกทงัศลุกากรก็ไมส่ามารถตรวจสอบแหลง่กําเนิดและประเทศปลายทางของการละเมิดสทิธิได้ในทนัทีด้วย 
มาตรา 28 – มาตรการ ณ จุดผ่านแดน   
“1. คูส่ญัญาจกัยอมรับบรรดาวิธีดําเนินการ (1) ทีจะทําให้ผู้ทรงสทิธิทีมีเหตอุนัควรให้สงสยัวา่อาจเกิดการนําเข้า การ

สง่ออก การสง่ออกซํา การนําเข้าหรือนําออกจากเขตพืนทีศลุกากร การกําหนดให้ผา่นวิธีดําเนินการพกัไว้ก่อนหรือกา

กําหนดให้ผา่นเขตปลอดศลุกากรหรือคลงัสนิค้าปลอดศลุกากร ของสนิค้าทีเป็นการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทาง

ปัญญา (2) สามารถยืนคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เจ้าพนกังานทงัฝ่ายปกครองและตลุาการ เพือให้เจ้าหน้าที

ศลุกากรสงัพกัการปลอ่ยสนิค้าดงักลา่วออกสูก่ารจดัจําหน่ายโดยเสรีหรือการเก็บเอาไว้ เว้นแตจ่ะบญัญตัิไว้เป็นอยา่ง

อืนในสว่นนี 

2. บรรดาสทิธิหรือหน้าทีใดๆซงึกําหนดไว้ในสว่นที 4 ของข้อตกลงทริปส์วา่ด้วยผู้ นําเข้า จกันํามาใช้กบัผู้สง่ออกหรือผู้

ครอบครองสนิค้าด้วย” 

เชิงอรรถ: 

(1) ให้เป็นทีเข้าใจวา่จกัไมมี่การนําวิธีดําเนินการดงักลา่วมาเป็นข้อผกูมดัใช้กบัการนําเข้าสนิค้าเพือวางขายใน

อีกประเทศหนงึโดยผู้ทรงสทิธิหรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสทิธิ 

(2) เพือประโยชน์แหง่บทบญัญตัินี  “สนิค้าทีเป็นการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา” หมายถงึ 

(ก) “สนิค้าปลอมแปลง” เช่น 

 (i) บรรดาสนิค้า รวมทงับรรจภุณัฑ์ การแสดงเครืองหมายการค้าทีมีลกัษณะเหมือนกบัเครืองหมายการค้าซงึ

ได้จดทะเบียนถกูต้องแล้วของสินค้าประเภทเดียวกนัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือทีไมส่ามารถชีให้เหน็ความแตกตา่งใน

สว่นสําคญัจากเครืองหมายการค้าดงักลา่วได้ และโดยเหตนุนั จึงเป็นการละเมิดสทิธิในเครืองหมายการค้าของผู้ทรง

สทิธิ 

 (ii) สญัลกัษณ์เครืองหมายการค้าใดๆ (โลโก้ ฉลาก แผน่สติกเกอร์ (รูปลอก?) จลุสาร คู่มือวิธีใช้หรือเอกสาร

รับประกนั) ในลกัษณะเดียวกบัสนิค้าซงึอ้างถงึในข้อ (i) แม้วา่จะเป็นการนําเสนอให้เหน็แยกกนัก็ตาม 

 (iii) วสัดขุองบรรจภุณัฑ์ทีแสดงเครืองหมายการค้าของสนิค้าปลอมแปลง โดยนําเสนอให้เหน็แยกกนัใน

ลกัษณะเดียวกบัสนิค้าซงึอ้างถึงในข้อ (i) 

(ข) “สนิค้าละเมิดสทิธิ” ได้แก่ สินค้าซงึเป็นหรือมีสําเนาของลขิสทิธิหรือสทิธิทีเกียวข้องหรือสทิธิการออกแบบ ซงึทํา

ขนึโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสทิธิหรือบคุคลซงึผู้ทรงสทิธิมอบอํานาจให้โดยถกูต้องในประเทศทีมีการทํานนั 

มิพกัต้องพิเคราะห์วา่ลขิสทิธิหรือสทิธินนัได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายในประเทศหรือไม ่

(ค) สนิค้าซงึตามกฎหมาของคู่สญัญาทีมีการร้องขอให้ศลุกากรกระทําการ เป็นการละเมิด: 

 (i) สทิธิบตัร 

 (ii) สทิธิในพนัธุ์พืช 
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 (iii) สทิธิการออกแบบ 

 (iv) สงิบง่ชีทางภมิูศาสตร์ 

 

มาตราทีวา่ด้วย “จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) และความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Co-operation)” ของร่าง

ข้อตกลงของอีซีก็ให้รายละเอียดอีกครังเกียวกบัปฏิบตัิการและบรรดาทรัพยากรตา่งๆซงึประเทศในกลุม่อาเซียนควรจะลงทนุไป

กบัการควบคมุให้เกิดการคุ้มครองไอพีอาร์ ตรงนีก็เช่นกนัทีแสดงให้เหน็วา่ความมุง่มนัใหม่ๆ ทีจะสง่เสริมให้มีการพฒันา

จรรยาบรรณขนึมานนั มีเป้าหมายเพียงเพืออํานวยความสะดวกให้เกิดการบงัคบัใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเทา่นนั 

มาตรา 29 – จรรยาบรรณและความร่วมมือด้านนิตวิทิยาศาสตร์     
“1. คูส่ญัญาจกัสง่เสริมให้: 

(ก) สมาคมหรือองค์กรด้านการค้าและวิชาชีพมีการพฒันาจรรยาบรรณโดยมีเป้าหมายทีจะเกือหนนุการบงัคบัใช้
สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอยา่งด้วยการเสนอแนะให้ใช้รหสัทีจะช่วยให้สามารถระบทีุมาของการ

ผลติจานแสง (Optical discs) ได้ 

(ข) การเสนอร่างจรรยาบรรณและการประเมินผลคําร้องขอให้จดัทําจรรยาบรรณเหลา่นีตอ่เจ้าพนกังานของคูส่ญัญา 

2. คูส่ญัญาจกัร่วมมือกนัเพือใช้หลกันิติวิทยาศาสตร์ระบรูุปพรรณของแผน่นําแสงผิดกฎหมายทีโรงงานในประเทศ

อาเซียนผลติขนึมา เจ้าพนกังานจกัต้องรวบรวมและเก็บตวัอยา่งของแตล่ะสายการผลิตเอาไว้ในฐานข้อมลู ซงึสมาคม

หรือองค์กรด้านการค้าและวิชาชีพจกัสามารถเข้าถงึได้ ตามเงือนไขทีกฎหมายภายในประเทศระบไุว้ เพือเปรียบเทียบ

กบัตวัอยา่งทีพบในตลาด เพือเป็นการตอบแทน เมือเจ้าพนกังานร้องขอ สมาคมและองค์กรเหลา่นีอาจใช้ฐานข้อมลู

ตวัอยา่งระหวา่งประเทศของตนเพือช่วยเจ้าพนกังานนนัให้ชีขาดแหลง่ทีมาของสินค้าผิดกฎหมายซงึมีเหตคุวรให้เชือ

วา่ผลติขนึภายนอกกลุม่ประเทอาเซียนก็ได้” 

 

บทสรุป 

บททีวา่ด้วยเรืองไอพีของร่างข้อตกลงของอีซีทีเสนอเพือการเจรจาตอ่รองกบักลุม่อาเซียนนนัเหมือนกนัมากทีเดียวกบัข้อตกลง

ซงึฝ่ายอีซีเสนอเพือการเจรจาตอ่รองกบัประเทศในกลุม่แคน ร่างข้อตกลงนีกําหนดรายละเอียดและบทบญัญตัิจําเพาะซงึมี

เนือหาเป็นการตงัข้อเรียกร้องไม่น้อยไปกวา่เนือหาของข้อตกลงเอฟทีเอของสหรัฐฯ หากมีการยอมรับร่างข้อตกลงนีไปปฏิบตัิ ก็

จะมีผลกระทบต่อการเข้าถงึยา  

 

สงิทีน่าจะเป็นอปุสรรคสําคญัได้แก:่ 

• มาตรฐานการคุ้มครองสทิธิไอพีอาร์ทีเข้มข้นขนึ นนัคือการขยายขอบเขตของสงิทีจดัให้อยูใ่นระบบการคุ้มครองสทิธิไอพี การ

ขยายอายขุองสิทธิเดด็ขาด การนําเอากฎข้อบงัคบัการวางตลาด (Marketing regulation rules) มาใช้อนัจะเป็นการสนบัสนนุการ

ผกูขาดทําให้ยาราคาแพงขนึ โดยไมต้่องขนึอยูก่บัระบบการคุ้มครองสทิธิบตัรทีมีอยู ่   

• การจํากดัขอบเขตของปฏิญญาโดฮาวา่ด้วยข้อตกลงทริปส์และการสาธารณสขุ   

• มาตรฐานการบงัคบัใช้ทีเข้มข้นขนึและชดุของมาตรการและปฏิบตัิการการบงัคบัใช้ซงึมีขอบเขตกว้างขวางมากขนึ อนัเป็น

แนวทางทีโน้มเอียงจะยกประโยชน์ให้แก่เจ้าของไอพีโดยอ้างวา่สงสยัวา่จะมีการละเมิดสทิธิ แต่กลบัละเลยความจําเป็นและ

ผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือสถานการณ์ในประเทศกําลงัพฒันากบัความจําเป็นเร่งดว่นด้านสงัคมและการพฒันาโดยสนิเชิง   
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