มาตรา 301 พิเศษของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบตอภาพรวมเศรษฐกิจไทย
การที่ประเทศไทยถูกประกาศใหอยูในรายชื่อประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (PWL) จาก
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีผลกระทบอยางไรตอประเทศไทย เกี่ยวของอยางไรกับการ
ประกาศบังคับใชสิทธิ เหนือสิ ทธิบัตร (CL) และไทยจะดําเนินการอยางไรไมใหเกิ ดผลกระทบต อ
ความสัมพันธกับสหรัฐฯ
มาตรา 301 พิเศษคืออะไร
มาตรา 301 พิเศษ หรือ Special 301 Provision of the Trade Act of 1974 คือ บทบัญญัติหนึ่งใน
กฎหมายการค า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าว า ด ว ยเรื่ อ งการคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (Intellectual
Property Rights: IPRs) โดยมีสํานักงานผูแทนทางการคาของสหรัฐอเมริกา (The office of U.S. Trade
Representative: USTR) จัดทําบัญชีรายชื่อของประเทศคูคาที่ทําการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนรายป โดยแบงระดับความรุนแรงของการละเมิดทรัพยสินทางปญญาออกเปน 3 กลุม
ประเทศ ดังนี้
1. Watch List (WL): กลุมประเทศที่ตองมีการจับตามอง
2. Priority Watch List (PWL): กลุมประเทศที่ตองมีการจับตามองเปนพิเศษ
3. Priority Foreign Country (PFC): กลุมประเทศที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน ซึ่งประเทศที่ถูก
จัดอยูในกลุมนี้ สหรัฐอเมริกาสามารถใชมาตราทางการคาตอบโตกับประเทศที่ถูกจัดอยูในกลุม
นี้ได
มาตรา 301 พิเศษนี้เปนขอกําหนดยอยภายใต มาตรา 301 อันเปนมาตราหลักในการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่สหรัฐอเมริกาที่จะกําหนดมาตรการตอบโตประเทศที่มีการปฏิบัติที่เปนการละเมิดสิทธิ
หรือผลประโยชนของชาวอเมริกัน อันรวมถึงการคาที่ไมเปนธรรมตอสหรัฐอเมริกา โดยมาตรการตอบโต
ของรัฐบาลสหรัฐฯ แบงออกเปน 5 มาตรการหลัก ไดแก
1. ระงับการใหสิทธิพิเศษภายใตขอตกลงทางการคาแกประเทศนั้นเปนการชั่วคราว เชน GSP
2. จัดเก็บภาษีกับสินคานําเขา หรือดําเนินมาตรการดานการนําเขาอื่นๆ กับประเทศนั้น
3. จัดเก็บคาธรรมเนียมหรือตั้งขอกําหนดอื่นๆ ตอภาคบริการ

4. จัดทํ าขอตกลงกับประเทศที่ลวงละเมิด เพื่อลดการคาที่ไ มเ ปนธรรม หรื อจ ายคาชดเชยแก
รัฐบาลสหรัฐฯ
5. จํากัดการใชสิทธิและอํานาจในการตัดสินใจในภาคบริการ
ทั้งนี้การดําเนินมาตรการตอบโตของสหรัฐอเมริกาตองขึ้นกับการตัดสินขององคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO)
ผลกระทบตอประเทศไทย
เมื่อพิจารณารายงานมาตรา 301 พิเศษของ USTR ประจําป 2007 (พ.ศ. 2550) สามารถสรุป
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับประเทศไทยไดวา USTR จัดใหประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่ถูกจับตามองเปน
พิเศษ หรือ PWL ซึ่งเปนการถูกปรับสถานะใหรุนแรงขึ้นดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2006 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเห็นวารัฐบาลไทยใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไมเพียงพอ อัน
ไดแก การละเมิดทรัพยสินทางปญญาในผลิตภัณฑซีดีและ ซอฟตแวรทั้งทางดานบันเทิงและธุรกิจเกิดขึ้น
อยางแพรหลาย รวมถึงการขโมยสัญญาณรายการโทรทัศนและสัญญาณเคเบิล ซึ่งหางสรรพสินคาพันธุทิพย
พลาซาถูกระบุวาเปนตลาดสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางรุนแรง โดยสหรัฐอเมริกาใหเหตุผลวา
ประเทศไทยไมมีกฎหมายและบทลงโทษที่เขมงวดเพียงพอที่จะรับมือกับการละเมิดสิทธิบัตร
นอกจากนี้ USTR ยังอางวามีการละเมิดเครื่องหมายการคา ในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและ
รองเทาอยางกวางขวาง รวมถึงขาดความโปรงใสในการประกาศใชสิทธิบัตรยาของประเทศไทย และขาด
ความเขมแข็งในการขึ้นทะเบียนยา ทําใหมีการนําขอมูลยา (Data Exclusivity) เหลานี้ไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยอยางไมเปนธรรม ตัวอยางเชน ในกรณีของการทํา Compulsory License (CL) ของยารักษาโรค 4
รายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใชเปนไปอยางไมโปรงใส และไมมีการหารือกับเจาของสิทธิกอน
ผลกระทบที่ สํ า คั ญ ของการละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาต อ การค า ระหว า งประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา แบงออกไดเปน 3 ดานใหญ ไดแก
• ดานการคา: รัฐบาลสหรัฐฯ อาจพิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แกประเทศ
ไทยในอนาคต เนื่องจากประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญานับเปนปจจัยสําคัญใน
การพิจารณา GSP ใหกับประเทศคูคา ทั้งนี้ ประเทศไทยไดรับ GSP ลาสุดเปนระยะเวลา 2
ป นับจากวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ครอบคลุมสินคาทั้งสิ้น 4,600
รายการ (ขอมูลจากกลุมงานการคาเสรีและองคการการคาโลก วันที่ 1 พฤษภาคม 2550) ซึ่ง
การถูกยกเวน GSP นี้จะสงผลกระทบตอผูสงออกของไทยอยางแนนอน

• ดานการลงทุน: การถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศ PWL อาจทําใหความมั่นใจในการเขามา
ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ล ดลง เนื่ อ งจากเกรงว า จะไม มี ก ารคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการคา และขอมูลทางการคาที่มีประสิทธิภาพ
• ดานกฎหมาย: แรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นในแงของการใหรัฐบาลไทย
รับผิดชอบและคุมครองผูประกอบการสหรัฐฯ รวมถึงลดปญหาและอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดของสินคาที่มีทรัพยสินทางปญญา เชน การยนเวลาการผานรางแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา ไดแก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา และ
พ.ร.บ.สิทธิบัตร
อยางไรก็ดี มาตรา 301 พิเศษเปนมาตรการฝายเดียว (Unilateral Measure) ที่ประเมินโดย USTR
จากรายงาน National Trade Estimate (NTE) ที่รวบรวมขอคิดเห็นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจสงสัญญาณความไมเปนธรรมแกประเทศคูคา และเปนการใหมุมมองดานการกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบของ Non-Tariff Barrier (NTB) ที่มีระดับความเขมงวดมากกวาขอตกลงวาดวย
ทรัพยสินทางปญญาอันเกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights: TRIPs) ของ WTO
กรณีศึกษา: การทํา Compulsory License (CL) ผลิตภัณฑยาของประเทศไทย
Compulsory License (CL) หรือ การบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร คือการที่เจาของสิทธิบัตรอนุญาต
ใหบุคคลอื่นในตางประเทศรวมถึงรัฐบาลในประเทศตน ผลิตหรือนําเขาสินคาชนิดเดียวกันเขามาจําหนาย
โดยตองมีเหตุผลที่จําเปนเรงดวน ทั้งนี้ เจาของสิทธิจะไดรับคาชดเชยตามที่ตกลงกัน
ในกรณีของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 4 รายการ
สําหรับผูปวยโรครายแรงอยางโรคเอดส มะเร็ง และโรคหัวใจ โดยคาดหวังวาจะชวยแบงเบาภาระคาใชจาย
แกผูปวย โดยลดราคายาลงและเพิ่มการเขาถึงยาที่จําเปนในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ประกอบกับแนวโนม
ผูปวยในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นจึงเปนการเตรียมการลวงหนาเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ดี แมวานานาชาติใหการสนับสนุนการประกาศใช CL ยาของไทย เพื่อที่จะเปนตัวอยาง
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ รัฐบาลสหรัฐฯ ตองการใหไทยยกเลิกประกาศ CL ยา เนื่องจากเกรง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมยาในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลและเอื้อ
ประโยชนตอสหรัฐฯ มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
จากผลการรวบรวมความคิดเห็นของภาคเอกชน พบวา มี 2 องคกรใหญที่ตองการใหปรับสถานะ
ของประเทศไทยอยูในบัญชีประเทศที่พรอมจะถูกตอบโตทางการคา (PFC) ไดแก สมาคมผูผลิตยาสหรัฐฯ

(PhRMA) และองคกรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Industry Organization:
BIO) โดยใหเหตุผลหลักๆ ดังนี้
• ไมมีความเรงดวนหรือกรณีฉุกเฉินที่จะตองบังคับใช CL และขาดความโปรงใส รวมถึงไม
สอดคลองกับเจตนารมณของ WTO หรือ Doha Declaration
• การแพรระบาดของการใชยาปลอม รวมถึงบทลงโทษที่ไมรุนแรงเมื่อเทียบกับกําไรที่ผู
ละเมิดไดรับ
• ไมมีระบบเชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนยากับสิทธิบัตร (Patent Linkage) อยางเปนรูปธรรม
• ขาดกลไกในการคุมครองขอมูลยาตามกฎหมายความลับทางการคา
• กระบวนการในการตรวจสอบการขอสิทธิบัตรในประเทศไทยใชเวลานาน (Patent Delay)
• ภาษีนําเขายายังอยูในอัตราที่สูง (Market Access Barriers)
• ขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจางโดยภาครัฐ
• ขอจํากัดในการวางขายยาในระบบ Safety Monitoring Period (SMP)
• รางกฎกระทรวงวาดวยการขอขึ้นทะเบียนยาควรไดรับการแกไข
ในขณะเดียวกัน มีกลุมที่ใหการสนับสนุนการใชมาตรการ CL ของไทย ไดแก องคกร Essential
Action, Knowledge Ecology International และ Oxfam ที่เห็นวา การดําเนินมาตรการของไทยสอดคลองกับ
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา (TRIPS) ที่กําหนดใหประเทศภาคี
สมาชิกสามารถประกาศบังคับใช CL ไดโดยไมตองเจรจาขอใชสิทธิจากเจาของสิทธิลวงหนาในกรณีภาวะ
ฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะและไมมุงหวังกําไร
ในกรณีการใชมาตรการ CL ของไทย USTR ไดออกมาระบุเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 วา USTR
จะไมเตรียมการฟองประเทศไทยเกี่ยวกับกรณี CL ภายใตกระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO ตามที่มี
กระแสขาวลือ นอกจากนี้ ผูแทน USTR ยังไดเคยออกแถลงการณตอการใช CL ของไทยในปที่ผานมาวา
USTR เคารพสิทธิของรัฐบาลไทยในการดําเนินการประกาศใช CL ที่ใหอํานาจไวตามกฎหมายไทยและ
พันธกรณีภายใต WTO
หากพิจารณาถึงข อเท็จจริงในการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา รัฐบาลไทยไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและสอดคลองกับขอกําหนดและเงื่อนไขของ WTO รวมถึงไดมีความพยายามกวดขันการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจอื่นๆ อันจะเห็นไดจากสถิติการจับกุมการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่ลดลง
อยางเห็นไดชัด จากทั้งหมด 9,547 คดีในป 2006 เปนทั้งหมด 1,914 คดีในป 2007 แตหากสหรัฐฯ จะตัด
สิทธิ GSP ไทยจากเหตุผลดังกลาวจริง จะเปนการผิดกฎของ WTO ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิฟองรองตอ WTO
ได

จากผลการรายงานมาตรการ 301 พิเศษประจําป 2008 (พ.ศ. 2551) ของ USTR เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2551 สรุปไดวา USTR ยังคงสถานะของประเทศไทยที่ PWL ตอเปนปที่สอง เนื่องจากการใชมาตรการเพื่อ
ปกปองและแกไขการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทยยังไมเขมงวดเพียงพอ โดย USTR ระบุพื้นที่สีแดง
ที่ละเมิดทรัพยลิขสิทธิ์ (โดยเฉพาะซอฟแวรที่ใชในดานธุรกิจตางๆ และเพื่อความบันเทิง) ไดแก พันธุทิพย
พลาซา มาบุญครอง พัฒนพงษ คลองถม และยานทองเที่ยวสุขุมวิท ทั้งนี้ประเทศที่อยูในรายการ PWL มี
ทั้งหมด 9 ประเทศ ไดแก จีน รัสเซีย อารเจนตินา ชิลี อินเดีย อิสราเอล ปากีสถาน เวเนซุเอลา และไทย
อยางไรก็ดี ไมไดมีการระบุวา รัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับลดการให GSP แกสินคาสงออกไทยชนิดใด อยางไร
ผลการรายงานประจําป 2008 ขางตนเปนสัญญาณที่บอกใหรัฐบาลไทยตองเพิ่มความเขมขนทาง
มาตรการและการปฏิ บั ติ เ พื่ อ คุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอย า งจริ ง จั ง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ใ ห กั บ
เศรษฐกิจไทยอันนํามาซึ่งความกินดีอยูดีของประชาชนตอไป
แนวทางการดําเนินการ
• นอกจากการจัดทําเอกสารชี้แจงประเด็นขอกลาวหาที่ปรากฏในรายงาน NTE แก USTR
กระทรวงพาณิชยสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง และเพื่อยืนยันความชอบ
ธรรมของไทย
• รัฐบาลไทยควรหารือกับสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาและ
เสริมสรางความเขาใจระหวางประเทศ
• กรมทรัพยสินทางปญญาของไทยควรหารือรวมกับ USTR ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
ทรัพยสินทางปญญา (IP Plan of Actions) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา และประเด็นเรงดวนที่ตองจัดการ รวมถึงการแกไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
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