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บทคัดย่อ 

แมก้ารให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้มีการพฒันา
ผลงานทางปัญญาแลว้ แต่ก็มีความเก่ียวพนัอย่างใกลชิ้ดกบัประโยชน์ทางการคา้และเศรษฐกิจใน
ระดับระหว่างประเทศ เห็นได้จากข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้าหรือ
ขอ้ตกลง TRIPS ซ่ึงให้การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุมสิทธิต่างๆ อยา่งกวา้งขวางและ
เขม้งวดข้ึน 

 ทั้ งน้ี การคุ้มครองผูท้รงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะการให้สิทธิบตัรตาม
ขอ้ตกลง TRIPS เป็นสิทธิในการหา้มมิใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชน์จากส่ิงประดิษฐ์ตามสิทธิบตัรนั้น โดยผู ้
ทรงสิทธิบตัรไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการผลิต ใช้ ขาย เสนอขาย และน าเขา้ซ่ึงการประดิษฐ์
อนัมีสิทธิบตัรท าใหผู้ไ้ดรั้บสิทธิบตัรสามารถแสวงหาก าไรกลบัมาเป็นแรงจูงใจเพื่อให้มีผูล้งทุนใน
การคิดคน้สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ต่อไป ในขณะเดียวกนัการให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวน้ีท าให้บุคคลอ่ืน
ท่ีไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูท้รงสิทธิบตัรไม่สามารถกระท าการใดๆ เก่ียวกบัการประดิษฐ์ตาม
สิทธิบตัรนั้นได้เลยโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ยารักษาโรค ซ่ึงขอ้ตกลง TRIPS ถือว่าเป็นส่ิงประดิษฐ์
ทัว่ไปท่ีจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิบตัรด้วย จึงท าให้เกิดปัญหากบัประเทศก าลงัพฒันาในการ
เขา้ถึงยาท่ีอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองสิทธิบตัร แต่ขอ้ตกลง TRIPS ก็ไดก้  าหนดมาตรการยืดหยุ่นท่ี
ประเทศสมาชิกสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินนโยบายและออกกฎหมายภายในของตน
เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับประโยชน์
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สาธารณะ รวมถึงการใช้มาตรการยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงยารักษาโรค
ไดม้ากข้ึน ประเทศก าลงัพฒันาสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการยืดหยุ่น เช่น การใช้ประโยชน์
จากช่วงระยะเวลาปรับเปล่ียน มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ การน าเขา้ซ้อน เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองการ
เขา้ถึงยารักษาโรคของผูป่้วยท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอส าหรับใชจ่้ายค่ายารักษาโรคท่ีมีราคาแพงจากการ
ให้ความคุม้ครองสิทธิบตัร อนัท าให้ดูเหมือนว่าระบบสิทธิบตัรไดต้ระหนกัถึงความเป็นธรรมใน
การใชป้ระโยชน์จากมาตรการยดืหยุน่ดงักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือประเทศก าลงัพฒันาพยายามใชป้ระโยชน์จากมาตรการยืดหยุน่กลบัตอ้ง
เผชิญกบัแรงกดดนัและการตอบโตต้ามมาไม่วา่จะเป็นการตอบโตโ้ดยรัฐบาล หรือโดยเอกชนอยา่ง
บริษทัยาขา้มชาติของประเทศพฒันาแลว้ แมว้า่ขอ้ตกลง TRIPS จะก าหนดกระบวนการระงบัขอ้
พิพาทไวโ้ดยเฉพาะ เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกท่ีเห็นวา่ประเทศอ่ืนใดละเมิดพนัธกรณีหรือใชม้าตรการ
ยืดหยุ่นโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย สามารถน าเร่ืองเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทขององค์การ
การคา้โลกเพื่อยุติขอ้พิพาทภายใตก้ติกาเดียวกนั แต่ถึงกระนั้นกลบัมีการกดดนัและตอบโตน้อก
กรอบขอ้ตกลง TRIPS จากการใช้มาตรการยืดหยุ่น ทั้งท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินกระบวนการ และนอก
กระบวนการระงบัขอ้พิพาท ท าใหเ้ห็นวา่มาตรการยดืหยุน่ของขอ้ตกลง TRIPS ไม่มีความยืดหยุน่ท่ี
ประเทศก าลงัพฒันาจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ซ่ึงในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะไดก้ล่าวถึง
การบงัคบัใช้มาตรการยืดหยุ่นของขอ้ตกลง TRIPS ของประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาการกดดนัและการตอบโตจ้ากประเทศพฒันาแลว้เพื่อให้ประเทศก าลงั
พฒันาสามารถน ามาตรการยดืหยุน่ของขอ้ตกลง TRIPS มาใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 

 
Providing intellectual property rights protection is not only to promote intellectual 

invention development, but also closely related to trading benefits, and international economy. 
This can be referred to the agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: 
TRIPS, which grants the protection of intellectual property rights including many other rights 
broadly and strictly. 

This is to say that the protection of intellectual property rights holder, in the way of 
granting patent according to TRIPS agreement, is the right to prevent third parties from making 
benefits from the protected invention. It means that the exclusive right to make, use, sell, offer for 
sell, and import, is reserved only by the right holder. Therefore, the patented invention allows the 
patentee to gain profit that helps encourage the investment of the next innovations. In the same 
time, the exclusive right also limits third parties, who are not having the consent from the right 
holder, not to take any actions related to that patented invention, especially medicines, which is 
the common invention that requires patent protection according to TRIPS agreement. From this 
situation, it is difficult for developing countries to access the medicines under the patent 
protection. However, the member countries can make use of TRIPS agreement flexibilities to 
execute their own internal policy and law in order to create legitimacy in providing intellectual 
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property rights protection, and public interest. The sample benefits of TRIPS flexibilities for 
developing countries are to make use of compulsory licensing changing period, and parallel 
importation. This is to solve the problems of medicines access from patients who cannot afford 
the expense of patent protected medication. It can be said that the morality in using such 
flexibilities is highly concerned by the patent system. 

Nevertheless, when the developing countries are trying to make use of the flexibilities, it 
turns out that they have to face the pressure and retaliation both from government and private 
sectors like developed country’s transnational drug companies. Though dispute settlement process 
is specially appointed by TRIPS to allow member countries, who consider other countries violate 
the obligation or using the flexibilities illegitimately, to bring the case to the WTO’s dispute 
settlement process to settle the dispute under the same regulation, it is undeniable that pressure 
and out-of-TRIPS agreement retaliation are still exist even during the dispute settlement process. 
and in external dispute settlement process. So, it is obvious that developing countries cannot 
really make use of TRIPS flexibilities. Therefore, this thesis will mention about the enforcement 
of TRIPS flexibilities in developing countries, and will also suggest the solutions in solving the 
pressure and retaliation problems caused by the developed countries, so that the developing 
countries can really gain some real benefits from TRIPS flexibilities. 


