คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2534

ความโปรงใสในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรูสึกชื่นชมทาทางอันอหังการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในคราว
แถลงผลการเจรจาการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2534 แมวาการ
เจรจาครั้งนี้จะดูเหมือนวาลมเหลว แตทานรัฐมนตรีแถลงขาวเสมือนหนึ่งวา คณะผูแทนไทย
ซึ่งประกอบดวยขาราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไดแสดงทาทีอันแข็งกราวในการพิทักษ
ปกปองผลประโยชนของชาติอยางเต็มที่
แตจากการติดตามขาวสารขอมูลในเรื่องนี้ ผมไมเชื่อวา ฝายไทยไดใชทาที
อันแข็งกราวในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาแตประการใด ตรงกันขาม ผมมีความรูสึกวา ทาที
ของฝายไทยมีความแปรปรวนคอนขางสูง ในยามแถลงขาวในประเทศไทย ฝายไทยจะแสดงทาที
"แข็งนอก ออนใน" แตในยามที่ขึ้นโตะเจรจา ก ลับแสดงทาที "ออนนอก ออนใน"
ดังเปนที่ทราบกันดีวา การเจรจาการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้
เกิดขึ้นอยางกระทันหัน ภายหลังจากการพบปะระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกับ
เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ในการพบปะดังกลาวนี้
ฝายไทยไดยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาหลายประการ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 24
เมษายน 2534) อาทิเชน
* การเรงรัดการเสนอรางกฎหมายสิทธิบัตรตอสภานิติบัญญัติภายในเดือน
สิงหาคม แทนที่จะเปนภายในเดือนธันวาคม 2534
* การเพิ่มการคุมครองสิทธิบัตรยาและเครื่องจักรกลการเกษตร
* การขยายระยะเวลาการคุมครองจาก 15 ปเปน 20 ป
* การกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชสิทธิบัตร (compulsory licensing) ให
โปรงใสและเปนธรรม โดยเฉพาะประเด็นการจายคาชดเชยใหแกผูทรงสิทธิอยางพอเพียง
* การเรงรัดการเสนอรางกฎหมายเครื่องหมายการคาตอสภานิติบัญญัติภาย
ในเดือนพฤษภาคม 2534
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* การเพิ่มความเขมงวดในการปราบปรามผูละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีเทปเพลงและวีดีโอเทป
การยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาดังกลาวขางตนนี้ มีผลเสมือนหนึ่ง
วา ฝายไทยไดแบไพทุกใบที่มีอยูใหสหรัฐอเมริกาไดเห็นโดยหมดสิ้น ซึ่งทําใหฐานะการตอรองของ
ฝายไทยออนปวกเปยกทันที ลําพังการเจรจาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาก็มีสภาพเสมือนหนึ่ง
นักมวยรุนฟลายเวทชกกับรุนเฮฟวี่เวทอยูแลว เมื่อรัฐบาลไทยยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐฯ
กอนขึ้นโตะเจรจาในประเด็นสํ าคัญหลายตอหลายประเด็นเชนนี้ ยอมมีผลในการมัดมือคณะ
ผูแทนไทยกอนขึ้นเวที จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ฝายไทยเปนฝายที่ถูกชกขางเดียวอยูตลอด
เวลา
ฝายไทยตองโอนออนตามสหรัฐอเมริกาในการเลือกเจรจาในนครอัมสเตอรดัม
แทนนครเจนีวา แมการโอนออนในกรณีนี้จะมีเหตุผลพอรับฟงได แตการยินยอมตามสหรัฐฯ
ในการเลือกสถานกงสุลอเมริกันในนครอัมสเตอรดัมเปนสถานที่เจรจาแทนที่จะเลือกสถานที่
ที่เปนกลาง นับเปนการโอนออนที่ทําใหเสียเกียรติภูมิของชาติไทยอยางยิ่ง คณะผูแทนอเมริกัน
สามารถขมขูฝายไทยวา หากไมยอมรับสถานกงสุลอเมริกันในนครอัมสเตอรดัมเปนสถานที่เจรจา
คณะผูแทนอเมริกันก็จะเดินทางกลับโดยทันที นอกจากนี้ คณะผูแทนอเมริกันยังสามารถเลือก
กําหนดเวลาในการประชุมไดอีกดวย (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 24 เมษายน 2534)
รายงานขาวการเจรจาการคาระหวา งไทยกับสหกรัฐอเมริกาตามที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพฉบับตางๆ ทําใหผมเขาใจวา คงมีความขัดแยงทางความคิดระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยกับคณะผูแทนไทย ซึ่งนําโดย นายพชร อิศรเสนา คณะผูแทนไทยรูสึกอึดอัดใจ
มากที่ถูกมัดมือชก การโอนออนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในคราวพบปะกับเอกอัคร
ราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผานมานี้ ทําใหคณะผูแทนไทยขาด
อาวุธที่จะใชในการเจรจาตอรอง ตรงกันขามกับฝายอเมริกัน เมื่อรูวาไดคืบ ก็รุกเอาศอก ดังจะเห็น
ไดจากการที่คณะผูแทนอเมริกันเรียกรองใหสภานิติบัญญัติไทยผานกฎหมายลิขสิทธิ์ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 และผานกฎหมายสิทธิบัตรภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ซึ่งเปนเงื่อนไข
ที่ฝายไทยมิอาจรับได อันเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหการเจรจาครั้งนี้ลมเหลว และตอมารัฐบาลอเมริกัน
ประกาศวา ประเทศไทยตกอยูในกลุมประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ ซึ่งตองสอบสวน
พฤติกรรมกอนที่จะใชมาตรการตอบโต (Priority Foreign Country Watch List = PFC)
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แมวารัฐบาลอเมริกันจะตระหนักดีกวา รัฐบาลไทยไดโอนออนตอขอเรียกรอง
จนเกือบถึงที่สุดแลวก็ตาม แตการประกาศใหไทยอยูในกลุม PFC ดูเหมือนจะเปนเรื่องหลีกเลี่ยง
มิได ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลอเมริกันตองการแสดงใหรัฐสภาและประชาชนชาวอเมริกันเห็นวา รัฐบาล
อเมริกันไดใชทาทีอันแข็งกราวในการเจรจากับประเทศคูคา การแสดงทาทีดังกลาวนี้เปนเรื่อง
จําเปน ในเมื่อรัฐบาลอเมริกันตองการใหรัฐสภาอเมริกันมอบอํานาจสิทธิ์ขาดในการเจรจาการคา
(fast- track negotiating authority) ทั้งในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย และการเจรจา
จัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement) ทั้งกับคานาดาและเม็กซิโก ผูเชี่ยวชาญกฎหมาย
ระหวางประเทศหลายทานมีความเห็นวา การประกาศใหไทยอยูในกลุม PFC ครั้งนี้อาจไมมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก ในเมื่อรัฐบาลไทยเตรียมการที่จะโอนออนตามขอเรียกรองของ
สหรัฐอเมริกาชนิดเกือบถึงที่สุดอยูแลว
เพื่อนรวมงานของผม ซึ่งตามติดเรื่องการแกไขสิทธิบัตรยามาโดยตลอด พากัน
ฉงนฉงายอยางมากเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแถลงวา คณะผูแทนไทยไดพิทักษปกปอง
ผลประโยชนของประชาชาติไทยอยางดีที่สุดแลว นักเศรษฐศาสตรในสํานักทาพระจันทรพบวา
รางกฎหมายสิทธิบัตรยิ่งแกยิ่งทําใหสวัสดิการของสังคมไทยเลวลง แตกลับทําใหสวัสดิการสังคม
อเมริกันดีขึ้น รายงานขาวที่เชื่อถือไดกลาววา เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยบางคนซึ่งมีบทบาท
สํ าคัญในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรครั้งนี้กําลังเตรียมตัวลาออกจากราชการ เพื่อไป
ทํางานในบริษัทยาตางชาติ นักกฎหมายบางคนเมื่อไดอานรางกฎหมายสิทธิบัตรฉบับที่กระทรวง
พาณิชยกําลังเสนอเขาสภานิติบัญญัติถึงกับหนาถอดสีเมื่อเห็น "ลูกเลน" อันแพรวพราวในการ
ใหประโยชนแกเจาของสิทธิบัตร ดวยบทบัญญัติที่ซับซอนและซอนเรน
เมื่อนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันดํารงตําแหนงใหมๆ ทานไดใหสัมภาษณสื่อมวลชน
วา รัฐบาลของทานเปนรัฐบาลที่มีความโปรงใส เพียงชั่วเวลา 2 เดือนเศษ ความไมโปรงใส
ในกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจก็ปรากฏใหเห็น ประชาชนชาวไทยไมเคย
มีโอกาสรับรูลวงหนาเลยวา รัฐบาลไทยได "ขาย" ประเทศไทยใหแกรัฐบาลอเมริกันดวย "ราคา"
สูงตํ่าเพียงใด กวาที่จะมีโอกาสรับรู ก็เปนเวลาที่การซื้อขายเกิดขึ้นแลว
ในสังคมประชาธิปไตย สิทธิในการรับรูขาวสารสาธารณะ (public information)
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎร เพราะภายใตระบอบการเมืองการปกครองดังกลาวนี้ ประชาชน
ยอมมีสิทธิในการรับรูปญหาของบานเมือง และมีสวนรวมในการแกปญหาของประเทศชาติ
กระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายตางๆจึงตองเปนกระบวนการที่มีความโปรงใส แตในสังคม
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เผด็จการ ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆ ความ
โปรงใสในกระบวนการกําหนดนโยบายจึงไมมี
ในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ประชาชนไมเคยมีโอกาสรับรูวา กระทรวงพาณิชยแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรอยางไร หากรัฐบาลตองการใหกระบวนการกําหนดนโยบายมีความ
โปรงใส กระบวนการนิติบัญญัติก็ควรมีความโปรงใสดวย สาธารณชนควรมีโอกาสถกเถียง
เกี่ ย วกั บ ผลดี แ ละผลเสี ย อัน เกิด จากบทบัญญั ติที่แกไขเพิ่ม เติ ม แตก ระทรวงพาณิ ชยก ลับมี
พฤติกรรมอันตรงกันขามกับถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชยไมเพียง
แตปกปดสิ่งที่เตรียม "ขาย" ใหแกรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากทวาเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
ดังกลาวยังแถลง "ขอเท็จ" อันไมตรงตอความเปนจริงแหงรางกฎหมายที่จะนําเสนอสภานิติ
บัญญัติอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงรูสึกสะใจที่ผูนํานักศึกษา ซึ่งรักษาการเลขาธิการสหพันธนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย ไดออกมาทาทายใหกระทรวงพาณิชยนํารางกฎหมายสิทธิบัตรเผยแพร
สูสาธารณชน (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 29 เมษายน 2534)
การคุมครองกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสินทางปญญายอมกอใหเกิดตนทุนแกสังคมไทย
สวัสดิการของสังคมจะลดลง เนื่องจากประชาชนตองซื้อสินคาและบริการที่มีกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญาในราคาแพงขึ้น แตถาไทยแข็งขืนไมยอมคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
รัฐบาลอเมริกันอาจ ตอบโตโดยอางอิงกฎหมาย Omnibus Trade and Competitive Act of
1988 ดวยการกีดกันสินคาเขาจากไทยโดยอาศัยมาตรการตางๆ (ในกรณีหลังนี้ กลุมที่เสีย
ประโยชนก็คือ กลุมธุรกิจสงออกที่พึ่งตลาดอเมริกัน
โดยหลักการแลว กอนที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย
นาจะไดชั่งนํ้าหนักระหวางตนทุนที่สังคมไทยตองสูญเสียไปในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตร
เปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดจากการสงสินคาออกไปขายตลาดอเมริกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะกําหนด
ไดวา เราควรจะโอนออนตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกามากนอยเพียงใด แตผมรูสึกเสียใจ
ที่ตองกลาววา กระทรวงพาณิชยไมมีและไมเคยคิดที่จะมีการศึกษาเรื่องเชนนี้ กระบวนการกําหนด
นโยบายจึงมิไดมีขอเท็จจริงและผลการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ หากแตเอนเอียงไปตามแรงผลักดันของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมบริษัทยาตางชาติ และกลุมธุรกิจสงออกของไทย ดวยเหตุนี้เอง รางกฎหมาย
สิทธิบัตรที่กระทรวงพาณิชยแกไขเพิ่มเติมจึงใหประโยชนแกตางชาติหลายตอหลายเรื่องเกินกวา
บรรทัดฐาน สากลและเกินกวาบรรทัดฐานของกฎหมายอเมริกัน

5
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ไม เ หมื อ นกั บ การกํ าหนดนโยบายของบริ ษั ท
เอกชน และการบริหารนโยบายเศรษฐกิจก็ไมเหมือนกับการบริหารรานขายขนมเค็ก ในขณะที่
ธุรกิจเอกชนคํานึงเฉพาะแตผลประโยชนและตนทุนสวนบุคคล การบริหารรัฐกิจจําเปนตองคํานึง
ถึงผลประโยชน และตนทุนของสังคมโดยสวนรวม ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมจําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ และมีจิตใจใฝหาขอเท็จจริง อีกทั้งยังตองสลัดตัว
ใหพนไปจากผลประโยชนสวนบุคคล มิฉะนั้นการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจยอมยาก
ที่จะเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนรวมได ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีจิตใจประชาธิปไตยจักตอง
ทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายมีความโปรงใส การกําหนดนโยบายมิใชเรื่องของรัฐมนตรีและ
ขาราชการระดับสูงเพียงไมกี่คน หากแตเปนกระบวนการที่ประชาชนควรจะมีสวนรวม เพราะการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายมีผลกระทบตอประโยชนสุขของทวยราษฎร ปวงประชาควรจะมีสิทธิพื้นฐาน
ในการรับรูและใหความเห็นชอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายนั้น ๆ
ประเด็นปญหาคงมีแตเพียงวา รัฐบาลชุดนี้ซึ่ง "รับชอบ"ตอ รสช.จะ "รับผิด" ตอ
ราษฎรหรือไม ?

