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บทนํา
ในการเจรจาความตกลงทวิภาคีเพือเปิ ดเขตการค้าเสรี กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป
และสมาคมการค้าเสรี ยุโรป (European Free Trade Association)นั9น มีขอ้ เสนอในประเด็นสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาให้ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กของอนุ สัญญาว่าด้วยสหภาพระหว่างประเทศ
เพือการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ (Convention on International Union for the Protection of New
Varieties of Plants) หรื ออนุ สัญญา UPOV ทั9งทีประเทศไทยได้ให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ตาม
พันธกรณี ของความตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วยประเด็นทางการค้าทีเกี ยวเนื องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญา (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) ด้วยการ
ประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ งเป็ นระบบกฎหมายเฉพาะที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามกรอบแนวคิ ด ของอนุ สั ญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ อยู่แล้ว ข้อ เสนอการเจรจา
ดังกล่ าวได้เคยถู กนํามาเจรจาแล้วในการเจรจาจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคี กบั ประเทศ
ญีปุ่น แต่คณะผูเ้ จรจาของประเทศไทยได้ประสบความสําเร็ จในการยืนยันทีให้มีการปฏิบตั ิตามความ
ตกลง TRIPs เท่า นั9น โดยประเทศไทยไม่ต้องเข้า เป็ นภาคี ส มาชิ กของอนุ สั ญญา UPOVตามข้อ
เรี ยกร้อง
การทีกรมวิชาการเกษตรและกรมทรัพย์สินทางปั ญญาได้รับการชักชวนจากสํานักเลขาธิ การ
สหภาพยูพอฟให้เข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOVมาโดยตลอดตั9งแต่เริ มกระบวนการยกร่ าง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืชใหม่ แต่ประเทศไทยไม่เคยให้ความสนใจในการเข้าร่ วมเป็ นภาคี
สมาชิกอนุสัญญา UPOVแต่อย่างใด และไม่ได้ถอดความอนุ สัญญา UPOVฉบับใดฉบับหนึ งมาบังคับ
ใช้โดยตรง ย่อมแสดงให้เห็นจุดยืนทีชดั เจนเชิงนโยบายของประเทศในด้านการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่
ซึ งต้องการให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพราะอนุ สัญญา UPOVมี ขอ้ กําหนดบาง
ประการทีไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้ทนั ทีในสภาพเศรษฐสังคมของประเทศไทย โดยปราศจากการ
เตรี ยมการอย่างเหมาะสม ทั9ง นี9 ป ระเทศภาคี ส มาชิ ก ตั9ง ต้นของอนุ สั ญญา UPOVนั9นมี เวลาในการ
ปรับตัวตามพัฒนาการของอนุสัญญามากว่า ๔๐ ปี
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แม้การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย พบว่าการเข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิ ก
สหภาพยูพอฟนั9น ประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ งจากการปฎิบตั ิตามอนุ สัญญา
UPOV๑ ขณะทีเคยมีการใช้แบบจําลองในรู ปของ Ordered Probit ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ของการลงทุนในการวิจยั และพัฒนา กับการเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV๒ระบุวา่ ประเทศทีมี
สัดส่ วนการลงทุ นในการวิจยั และพัฒนาต่อจี ดีพีสูงมี แนวโน้มที จะเป็ นภาคี สมาชิ กของอนุ สัญญา
UPOV โดยประเทศทีเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กของอนุ สัญญา UPOVภายใต้กรอบอนุ สัญญาฯ ฉบับ ๑๙๙๑
มักจะมีการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาสู งกว่าประเทศทีเป็ นภาคีสมาชิ กของอนุ สัญญา UPOVภายใต้
กรอบอนุสัญญาฯ ฉบับ ๑๙๗๘ โดยเสนอว่าหากประเทศไทยจะเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV
จะต้องปรั บเพิมสั ดส่ วนค่า ใช้จ่ายการวิจยั ด้านการเกษตรให้สูงกว่าปี ละ ๑๔,๕๐๓ ล้านบาท ทั9ง นี9
รัฐบาลได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายทีจะเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV โดยไม่เคย
มี ก ารกํา หนดนโยบายเพือเตรี ย มการลดผลกระทบที จะเกิ ดขึ9 น หากประเทศไทยต้องเข้า เป็ นภาคี
สมาชิกอนุสัญญา UPOV ตลอดเวลากว่า ๑๐ ปี ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชพ.ศ.
๒๕๔๒ รวมทั9งไม่ยอมรับข้อเสนอการเจรจาจัดทําเขตการค้าเสรี ทวิภาคีในประเด็นนี9มาอย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี9 มีข ้าราชการบางส่ วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่ ม
บริ ษทั เมล็ดพันธุ์กาํ ลังพยายามผลักดันให้มีการปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ ให้ส อดคล้องกับ สาระสํา คัญของอนุ สั ญญา UPOV๓ เพื อรองรั บการเข้า เป็ นภาคี ส มาชิ ก
อนุสัญญา UPOV โดยอ้างความเป็ นสากลแต่อาจไม่ตระหนักผลเสี ยหายทีอาจจะเกิดกับเกษตรกรและ
การจัดการทรัพยากรชี วภาพ ซึ งเป็ นความมัน คงทางอาหารและการเกษตรของประเทศ การปรับปรุ ง
แก้ไขดังกล่ าวจะทําให้การยอมรั บข้อเสนอการเจรจาจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้า เสรี ทวิภาคี ก ับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรปและสมาคมการค้าเสรี ยุโรป (European Free Trade Association)
๑

ธนิต ชังถาวร และคณะ ๒๕๕๐. การศึกษาผลกระทบการทีประเทศไทยจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองพันธุพ์ ืชใหม่ (อนุสญ
ั ญา UPOV) รายงานการวิจยั เสนอ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๒
สมเกียรติ ตั9งกิจวานิชย์ และคณะ ๒๕๔๙ รายงานวิจยั การมีส่วนร่ วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบด้านลบจากการทําความตกลงการค้าเสรี เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/Article2005july20p2.htm
๓
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_13_1.pdf และ
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf
๒
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ซึ งกําลังจะเริ มการเจรจาใหม่ใ นอนาคตอันใกล้น9 นั สามารถดําเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
เห็ นชอบจากรั ฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐
เนืองจากไม่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายเพิมเติมแต่ประการใด
ด้วยตระหนักถึ งความรุ นแรงของผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึ9นต่อความมัน คงทางการเกษตร
และอาหารของประเทศจากการขยายขอบเขตสิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์พืช แผนงานฐานทรัพยากร
อาหาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) จึงจัดให้มีการศึกษาวิจยั ผลกระทบ
และข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV และการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
o ศึกษาผลกระทบของการแก้ไขกฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืชและการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ ก
อนุ สัญญา UPOV (UPOV Convention) ต่อเกษตรกรและการจัดการทรั พยากร
ชีวภาพโดยรวมของประเทศ
o เสนอแนะท่าทีและข้อเสนอทีเหมาะสมภายใต้หลักสิ ทธิ เกษตรกร และอธิ ปไตยของ
ประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาอย่างยัง ยืน
o เผยแพร่ ผลการศีกษาต่อเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานทีเกียวข้อง
ทั9งนี9มีขอบเขตการดําเนินงานดังนี9
o รวบรวมเอกสารและสัมภาษณ์ บุคคลที เกี ยวข้องเพือให้ทราบความเป็ นมา เหตุผล
และรายละเอี ยดของข้อเสนอในการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOVและการ
แก้ไขกฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืช
o จัดประชุ มกลุ่ มเฉพาะเพือวางกรอบและแนวทางในการศึ กษา โดยเชิ ญเกษตรกร
องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เจ้าหน้าทีหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ี
มี ส่ ว นเกี ย วข้องในการร่ า งกฎหมายคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช และผูท้ ี ศึ ก ษาและติ ด ตาม
อนุสัญญา UPOV
o เผยแพร่ ผลการศึกษาเป็ นครั9งคราว โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ทีมีสถานการณ์ ทาง
นโยบายทีเหมาะสม โดยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร
o จัดทํารายงานการศึกษาเพือเสนอต่อทีประชุมทีจดั โดยแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร
และจัดส่ งรายงานดังกลบ่าวให้หน่วยงานทีเกียวข้อง

๓
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บทที4 ๑
ความเป็ นมา เหตุผล และรายละเอียดของข้ อเสนอในการเข้ าเป็ นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV
๑.๑ อนุสัญญา UPOV
อนุ สัญญาว่าด้วยสหภาพระหว่างประเทศเพือการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ (Convention on
International Union for the Protection of New Varieties of Plants)๔,๕ หรื อทีรู้จกั กันตามอักษรย่อของ
ชื ออนุ สัญญาเป็ นภาษาฝรังเศส(Union internationale pour la protection des obtentions végétales)ว่า
อนุ สั ญ ญา UPOV (ยูพ อฟ) เกิ ด จากการประชุ ม ทางการฑู ตของประเทศในยุโรปเพื อปรั บ ปรุ ง
อนุ สัญญาปารี สสําหรับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection
of Industrial Property) ในกรุ งลิสบอน เมือพ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) และพ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑)
เพือหาทางแก้ไขปั ญหาความห่ วงกังวลถึ งระบบผูกขาดทางการค้าของกฎหมายสิ ทธิ บตั รต่อความ
มัน คงทางอาหาร นอกจากนี9 ยงั มีปัญหาหลายประการในการนํากฎหมายสิ ทธิ บตั รมาใช้กบั คุ ม้ ครอง
พันธุ์พืชใหม่ กล่าวคือ ๑) ยากทีจะตรวจสอบความใหม่ตามเกณฑ์ของระบบสิ ทธิ บตั ร หากฐานข้อมูล
พันธุ์ พื ช ที ใ ช้น9 ันไม่ ส มบู รณ์ พ อ ๒) ยากที จะอธิ บ ายรายละเอี ย ดของลัก ษณะประจําพันธุ์ ใ นการ
ลักษณะของสิ งประดิษฐ์ใหม่ ๓) ยากทีจะระบุว่ากระบวนการปรับปรุ งพันธุ์พืชทีใช้กนั อยูท่ วั ไปนั9น
เป็ นขั9นการประดิษฐ์ทีสูงขึ9นตามเกณฑ์ของระบบสิ ทธิ บตั ร ๔) ยากทีจะเปิ ดเผยข้อมูลให้บุคคลอืนทีมี
ทัก ษะด้า นการปรั บ ปรุ ง พันธุ์ ส ามารถสร้ า งพันธุ์ พื ช ใหม่ น9 ันซํ9า ขึ9 นใหม่ ไ ด้ ตามเกณฑ์ข องระบบ
สิ ทธิ บตั ร ทั9งนี9 ได้มีความพยายามในการสร้ างระบบกฎหมายเพือใช้คุม้ ครองสิ ทธิ ของนักปรับปรุ ง
พันธุ์เหนื อพันธุ์พืชซึ งปรับปรุ งพันธุ์ข9 ึนใหม่มาตั9งแต่พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๕) สําหรับอนุ สัญญา
UPOV นั9นมีการลงนามรับรองในพ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) และมีผลบังคับใช้เมือพ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ.
๑๙๖๘) โดยมี สหราชอาณาจักร เยอรมัน และ เนเธอร์ แลนด์ เป็ นสมาชิ กเริ มต้นในวันที ๑๐ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑

๔

UPOV. 2005. UPOV Report on the Impact of Plant Variety Protection. UPOV Publication No. 353(E).
๕
Louwaars et.al., 2005. ibid.
๔
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อนุ สัญญานี9 ก็ได้รับการแก้ไขปรั บปรุ งเพือให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของนักปรั บปรุ งพันธุ์พืช
(Plant Breeder’s Rights) ให้มากขึ9นตามลําดับในพ.ศ. ๒๕๑๕ ๒๕๒๑ และ ๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๗๒
๑๙๗๘ และ ๑๙๙๑) โดยเฉพาะอย่างยิง การแก้ไขปรับปรุ งเป็ นอนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ ง
เป็ นฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดในขณะนี9 เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขหลังจากทีมีอนุสัญญานี9ใช้บงั คับแล้ว ๒๓ ปี
ภายหลังการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีชีวภาพและการเปิ ดกว้างของระบบการค้าเสรี จากการ
จัดตั9งองค์การการค้าโลก โดยมีการเปลียนแปลงเพือเพิมสิ ทธิ ในพันธุ์พืชใหม่ของนักปรับปรุ งพันธุ์
พืชให้มากขึ9นจนมีระดับใกล้เคียงกับสิ ทธิ ตามกฎหมายสิ ทธิ บตั ร ซึ งจะทําให้ประเทศทีมีตน้ ทุนการ
ผลิตทางการเกษตรสู งกว่าสามารถหาประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาชดเชยรายได้จาก
การจําหน่ายผลิตผล และยังทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชสามารถแสวงหาประโยชน์จากพันธุ์พืชใหม่ที
นักเทคโนโลยีชีวภาพนําไปต่อยอดสร้ างพันธุ์ พืชที ต่างไปได้ ทั9งนี9 เพือให้มนั ใจว่าอนุ สัญญานี9 เป็ น
เครื องมือทีมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเป็ นธรรม เป็ นหลักประกันการลงทุน และสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของนักปรับปรุ งพันธุ์
สําหรับตัวอย่างการเปลียนแปลงทีเกิดขึ9นกับอนุสัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ ได้แก่
• การกําหนดให้สามารถใช้ท9 งั ระบบสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ร่วมกับระบบสิ ทธิ บตั รใน
การคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ จากเดิมทีให้ใช้ระบบใดระบบหนึงเพียงระบบเดียว
• การกําหนดให้ภาคีสมาชิ กใหม่ตอ้ งให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่อย่างน้อย ๑๕ ชนิ ด
และเพิมเป็ นทุกพืชภายในเวลา ๑๐ ปี จากเดิมทีภาคีสมาชิ กใหม่ตอ้ งให้ความคุม้ ครอง
พันธุ์พืชใหม่เพียง ๕ ชนิด และเพิมเป็ น ๒๔ พืชภายในเวลา ๘ ปี
• การขยายระยะเวลาของการคุม้ ครองสิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์ จาก ๑๕ ปี สําหรับพืช
ทัว ไป และ ๑๘ ปี สําหรั บไม้ตน้ (Tree) และองุ่ น เป็ น ๒๐ ปี สําหรั บพืชทัว ไป และ
๒๕ ปี สําหรับไม้ตน้ และองุ่น ซึ งไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิ บตั รทีมีอายุ ๒๐ ปี
• การขยายขอบเขตของวัตถุ แห่ งสิ ทธิ จากเฉพาะส่ วนขยายพันธุ์ ไปรวมผลิ ตผลซึ งได้
จากส่ ว นขยายพัน ธุ์ ที นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ไ ม่ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ไ ด้ และพัน ธุ์ ป ระเภท
อนุพนั ธ์สาํ คัญ (Essentially Derived Variety) ด้วย
จํา นวนภาคี ส มาชิ ก ของอนุ สั ญญา UPOVได้เ พิม ขึ9 นอย่า งรวดเร็ ว (เพิ ม ขึ9 น ๓๐ ประเทศ
ภายใน ๑๑ ปี จากเดิ ม ๓๘ ประเทศ หลังอนุ สัญญาฯมีผลบังคับใช้ ๓๑ ปี ) หลังจากความตกลงของ

๕
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องค์การการค้าโลกว่าด้วยประเด็นทางการค้าทีเกี ยวเนื องกับทรัพย์สินทางปั ญญา (Agreement on
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights หรื อความตกลง TRIPs) มีผลบังคับใช้ในวันที
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ งให้สมาชิ กทั9งหมดขององค์การการค้าโลกกว่า ๑๕๐ ประเทศ ต้องมี
ระบบคุ ม้ ครองพันธุ์ พืช เพือให้ความคุ ม้ ครองแก่พนั ธุ์ พืชใหม่ด้วยระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั ร ระบบ
กฎหมายเฉพาะ หรื อทั9งสองระบบร่ วมกัน๖ ปั จจุบนั มี ๖๘ ประเทศ/องค์กรทีให้สัตยาบันต่ออนุ สัญญา
นี9 ๗ โดยมี ๔๕ ประเทศ/องค์ก รดํา เนิ น การตามอนุ สั ญ ญา UPOVฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๑ ขณะที ๒๒
ประเทศ/องค์กรดําเนิ นการตามอนุ สัญญาฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ และมีอีก ๑ ประเทศ คือ เบลเยียม ทียงั ใช้
อนุสัญญาฉบับค.ศ. ๑๙๖๑ แก้ไข ๑๙๗๒ (ตารางที ๒.๑) อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่าสังเกตว่าจํานวนภาคี
สมาชิ กของอนุ สัญญาฯน้อยมากเมือเทียบกับระยะเวลาราว ๔๐ ปี ทีอนุ สัญญานี9มีผลบังคับใช้ ซึ งอาจ
เป็ นไปได้ว่าประเทศส่ วนใหญ่ซ ึ งเป็ นสมาชิ กองค์การการค้าโลกเห็ นว่าอนุ สัญญา UPOVจะสร้ าง
ผลกระทบแก่ระบบเกษตรของประเทศจึงยังไม่เข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิก
สหภาพยูพอฟได้สร้ างเครื องมือทีทาํ ให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบการคุม้ ครองพันธุ์
พืชใหม่ระหว่างประเทศสมาชิ กสหภาพ โดยจัดทําแนวทางตรวจประเมินคุ ณสมบัติประจําพันธุ์ของ
พันธุ์ พืชใหม่แต่ละชนิ ดพืชให้เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน ซึ งหากมีการแลกเปลี ยนข้อมูลลักษณะประจํา
พันธุ์ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพก็จะทําให้ช่วยลดภาระในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ์ของ
พนักงานเจ้า หน้า ที ได้มาก สํา นัก เลขาธิ ก ารสหภาพยูพ อฟจึ ง ได้พยายามชี9 ใ ห้เห็ นว่า ความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศสมาชิ กสหภาพได้ทาํ ให้มีพนั ธุ์พืชใหม่ทีได้รับการคุ ม้ ครองในประเทศ/องค์กรภาคี
สมาชิกเพิมขึ9นอย่างต่อเนือง๘
การให้สิทธิ เด็ดขาดแก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชทีได้พฒั นาพันธุ์พืชใหม่เพือเป็ นแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชี พ อาจส่ งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมัน คงทางอาหารได้ ดังนั9นภาคีสมาชิ กของ
อนุ สัญญา UPOVจึงอาจจํากัดสิ ทธิ เด็ดขาดเพือควบคุ มผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ9นต่อภาคเกษตรกรรม
๖

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm
๗
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/members/pdf/pub423.pdf ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓.
๘
สุรวิช วรรณไกรโรจน์ และ คมขวัญ หนูฤทธิ ๒๕๕๑. โครงการศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับจากการที
ประเทศไทยจะเข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิกอนุสญ
ั ญา UPOV ๑๙๙๑. รายงานการวิจยั เสนอ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖
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ให้อยูใ่ นระดับทีเกษตรกรสามารถยอมรับได้ โดยอนุ สัญญา UPOVได้กาํ หนดให้มีการจํากัดสิ ทธิ นกั
ปรับปรุ งพันธุ์พืชใน ๒ ประเด็นทีสาํ คัญ คือ
- การยกเว้นเพืองานปรับปรุ งพันธุ์๙
นักปรับปรุ งพันธุ์พืชรายอืนสามารถนําพันธุ์พืชใหม่ทีได้รับความคุม้ ครองไปปรับปรุ ง
หรื อ พัฒ นาพัน ธุ์ พื ช ขึ9 นมาใหม่ เป็ นมาตรการที ป รากฏในอนุ สั ญ ญา UPOVมาตั9ง แต่ ต้น จนถึ ง
อนุ สัญญาฉบับปี ค.ศ.๑๙๙๑ ทั9งนี9 ในอนุ สัญญาฉบับปี ๑๙๙๑ ได้ขยายให้สิทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์
ซึ งเป็ นเจ้าของพันธุ์ พืชใหม่ต9 งั ต้นนั9นครอบคลุ มถึ งพันธุ์เหมือนคล้าย พันธุ์ ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญ
(Essentially Derived Varieties หรื อ EDVs) ทีพฒั นาขึ9นใหม่ เช่น พันธุ์กลาย พันธุ์ผสมกลับ พันธุ์พืช
แปลงพันธุ์ และพันธุ์ทียงั คงลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชใหม่ต9 งั ต้น รวมทั9งพันธุ์ลูกผสมเดียว ลูกผสม
สามทาง หรื อลูกผสมคู่ซ ึ งเกิดจากการใช้พนั ธุ์พืชใหม่ต9 งั ต้นทีได้รับการคุม้ ครองนั9นในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ ทั9ง นี9 พ นั ธุ์ ประเภทอนุ พนั ธ์ สําคัญที เกิ ดขึ9 นใหม่ น9 ันสามารถขอรั บ ความคุ ม้ ครองพันธุ์ ไ ด้ แต่
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ต9 งั ต้นทีได้รับการคุม้ ครองก่อนการจําหน่าย
- สิ ทธิ พิเศษของเกษตรกร (Farmers’ Privilege)๑๐
ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๙๑ อนุ สัญญา UPOVยินยอมให้เกษตรกรมีสิทธิ พิเศษในการเก็บและใช้
เมล็ดพันธุ์ พืช ใหม่ ทีไ ด้รับการคุ ้มครอง จากต้นพื ชที เกิ ดจากเมล็ดพันธุ์ ซ ึ ง ซื9 อมาอย่า งถู ก ต้องตาม
กฎหมายเพือใช้เพาะปลูกในฤดูปลูกต่อไป แต่อนุ สัญญา UPOVฉบับปี ๑๙๙๑ ให้อิสระแก่ประเทศ
ภาคีสมาชิกในการเลือกทีจะตัดหรื อคงไว้ซ ึ งสิ ทธิ พิเศษของเกษตรกรทั9งหมด หรื ออาจประกาศรายชื อ
พืชซึ งเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นพืชทีเกิดจากเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ซ ึ งได้รับการคุม้ ครองไว้
ปลูกในแปลงของตนได้ สําหรับพืชซึ งอยู่นอกรายชื อทีประกาศนั9น เกษตรกรไม่สามารถจําหน่ าย
หรื อแลกเปลียนเมล็ดพันธุ์กบั เกษตรกรรายอืนได้ ทั9งนี9 ประเทศภาคีสมาชิ กสามารถอาจกําหนดให้มี
ข้อจํากัดหรื อกําหนดให้ตอ้ งมีการจ่ายค่าใช้สิทธิ ในกรณี ทีเกษตรกรต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองใน
แปลงเดิ มก็ได้ เพือทําให้บริ ษทั เมล็ดพันธุ์มีรายได้สูงขึ9นจากการจําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์พืชที
ได้รับการคุม้ ครอง

๙

Louwaars et.al., 2005. ibid.
๑๐
Louwaars et.al., 2005. ibid.
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ตารางที ๒.๑ สมาชิกสหภาพคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่๑๑
Status on October 22, 2009
…………………………………………………………………………………………………………………………...
State/Organization
Date on which State/ Number of
Latest Act1 of the Convention to which
Organization became contribution
State/Organization is party and date on
member of UPOV
units
which State/Organization became
party to that Act
…………………………………………………………………………………………………………………………
Albania .................................... October 15, 2005
Argentina ................................. December 25, 1994
Australia .................................. March 1, 1989
Austria ..................................... July 14, 1994
Azerbaijan ............................... December 9, 2004
Belarus..................................... January 5, 2003
Belgium2 .................................. December 5, 1976
Bolivia (Plurinational State of) May 21, 1999
Brazil ....................................... May 23, 1999
Bulgaria ................................... April 24, 1998
Canada..................................... March 4, 1991
Chile ........................................ January 5, 1996
China ....................................... April 23, 1999
Colombia ................................. September 13, 1996
Costa Rica................................ January 12, 2009
Croatia ..................................... September 1, 2001
Czech Republic........................ January 1, 1993
Denmark4 ................................. October 6, 1968
Dominican Republic ................ June 16, 2007
Ecuador.................................... August 8, 1997
Estonia ..................................... September 24, 2000
European Community.............. July 29, 2005
Finland..................................... April 16, 1993
France5..................................... October 3, 1971
Georgia .................................... November 29, 2008
๑๑

0.2
0.5
1.0
0.75
0.2
0.2
1.5
0.2
0.25
0.2
1.0
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
0.5
1.5
0.2
0.2
0.2
5.0
1.0
5.0
0.2

1991 Act.................... October 15, 2005
1978 Act.................... December 25, 1994
1991 Act.................... January 20, 2000
1991 Act.....................July 1, 2004
1991 Act.................... December 9, 2004
1991 Act.................... January 5, 2003
1961/1972 Act........... December 5, 1976
1978 Act.................... May 21, 1999
1978 Act.....................May 23, 1999
1991 Act.................... April 24, 1998
1978 Act.................... March 4, 1991
1978 Act.................... January 5, 1996
1978 Act3 .................. April 23, 1999
1978 Act.................... September 13, 1996
1991 Act.................... January 12, 2009
1991 Act.................... September 1, 2001
1991 Act.................... November 24, 2002
1991 Act.................... April 24, 1998
1991 Act.................... June 16, 2007
1978 Act.................... August 8, 1997
1991 Act.................... September 24, 2000
1991 Act.................... July 29, 2005
1991 Act.................... July 20, 2001
1978 Act.................... March 17, 1983
1991 Act.................... November 29, 2008

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/members/pdf/pub423.pdf ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓
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Germany .................................. August 10, 1968
Hungary ................................... April 16, 1983
Iceland ..................................... May 3, 2006
Ireland...................................... November 8, 1981
Israel ........................................ December 12, 1979
Italy.......................................... July 1, 1977
Japan........................................ September 3, 1982
Jordan ...................................... October 24, 2004
Kenya ...................................... May 13, 1999
Kyrgyzstan............................... June 26, 2000
Latvia....................................... August 30, 2002
Lithuania.................................. December 10, 2003
Mexico..................................... August 9, 1997
Morocco................................... October 8, 2006
Netherlands.............................. August 10, 1968
New Zealand............................ November 8, 1981
Nicaragua................................. September 6, 2001
Norway .................................... September 13, 1993
Oman ....................................... November 22, 2009
Panama .................................... May 23, 1999
Paraguay .................................. February 8, 1997
Poland...................................... November 11, 1989
Portugal ................................... October 14, 1995
Republic of Korea.................... January 7, 2002
Republic of Moldova ............... October 28, 1998
Romania................................... March 16, 2001
Russian Federation .................. April 24, 1998
Singapore.................................... July 30, 2004
Slovenia ................................... July 29, 1999
South Africa............................. November 6, 1977
Spain........................................ May 18, 1980
Sweden .................................... December 17, 1971
Switzerland .............................. July 10, 1977
Trinidad and Tobago ............... January 30, 1998
Tunisia ..................................... August 31, 2003
Turkey ..................................... November 18, 2007
Ukraine .................................... November 3, 1995
United Kingdom ...................... August 10, 1968

5.0
0.5
0.2
1.0
0.5
2.0
5.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.75
0.2
3.0
1.0
0.2
1.0
1.0
0.2
0.2
0.5
0.2
0.75
0.2
0.2
0.5
0.2
0.2
1.0
2.0
1.5
1.5
0.2
0.2
0.5
0.2
2.0

1991 Act.................... July 25, 1998
1991 Act.................... January 1, 2003
1991 Act.................... May 3, 2006
1978 Act.................... November 8, 1981
1991 Act.................... April 24, 1998
1978 Act.................... May 28, 1986
1991 Act.................... December 24, 1998
1991 Act.................... October 24, 2004
1978 Act.................... May 13, 1999
1991 Act.................... June 26, 2000
1991 Act.................... August 30, 2002
1991 Act.................... December 10, 2003
1978 Act.....................August 9, 1997
1991 Act.................... October 8, 2006
1991 Act6 .................. April 24, 1998
1978 Act.................... November 8, 1981
1978 Act.................... September 6, 2001
1978 Act.................... September 13, 1993
1991 Act.................... November 22, 2009
1978 Act.................... May 23, 1999
1978 Act.................... February 8, 1997
1991 Act.................... August 15, 2003
1978 Act.................... October 14, 1995
1991 Act.....................January 7, 2002
1991 Act.................... October 28, 1998
1991 Act.................... March 16, 2001
1991 Act.................... April 24, 1998
1991 Act.................... July 30, 2004
1991 Act.................... July 29, 1999
1978 Act.................... November 8, 1981
1991 Act.................... July 18, 2007
1991 Act.................... April 24, 1998
1991 Act.................... September 1, 2008
1978 Act.................... January 30, 1998
1991 Act.................... August 31, 2003
1991 Act.................... November 18, 2007
1991Act..................... January 19, 2007
1991 Act.................... January 3, 1999
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United States of America......... November 8, 1981
Uruguay ................................... November 13, 1994
Uzbekistan ............................... November 14, 2004
Viet Nam ................................. December 24, 2006

5.0
0.2
0.2
0.2

1991 Act7 .................. February 22, 1999
1978 Act.................... November 13, 1994
1991 Act.................... November 14, 2004
1991 Act.................... December 24, 2006

(Total: 68)

...........................................................................................
* The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), established by the International Convention for the Protection of New

Varieties of Plants, is an independent intergovernmental organization having legal personality. Pursuant to an agreement concluded between the World
Intellectual Property Organization (WIPO) and UPOV, the Director General of WIPO is the Secretary-General of UPOV and WIPO provides administrative
services to UPOV.
1 “1961/1972 Act” means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as amended by the Additional Act
of November 10, 1972; “1978 Act” means the Act of October 23, 1978, of the Convention; “1991 Act” means the Act of March 19, 1991, of the Convention.
2 With a notification under Article 34(2) of the 1978 Act.
3 With a declaration that the 1978 Act is not applicable to the Hong Kong Special Administrative Region.
4 With a declaration that the Convention of 1961, the Additional Act of 1972, the 1978 Act and the 1991 Act are not applicable to Greenland and the Faroe
Islands.
5 With a declaration that the 1978 Act applies to the territory of the French Republic, including the Overseas Departments and Territories.
6 Ratification for the Kingdom in Europe.
7 With a reservation pursuant to Article 35(2) of the 1991 Act.
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การให้สิทธิ พิเศษของเกษตรกรนั9นจะมีขอบเขตจํากัดหรื อกว้างขวางเพียงใด ควรขึ9นกับวิถี
วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจสังคม และชนิ ดของพืช ตลอดจนกรอบอนุ สัญญา UPOVซึ งประเทศนั9น
ให้สั ตยาบัน โดยรั ฐบาลแต่ ละประเทศอาจให้ความสํา คัญกับ สิ ทธิ พิเศษของเกษตรกรในระดับ ที
แตกต่างกัน
๑.๒ ความเป็ นมา และเหตุผลของข้อเสนอในการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
สํานักเลขาธิ การสหภาพคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ได้มีความพยายามอย่างจริ งจังและต่อเนื อง ใน
การทีจะชักจูงให้ประเทศต่างๆสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสหภาพคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ให้มากทีสุด ผ่าน
การให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา UPOV ซึ งวิธีการทีสํานักเลขาธิ การสหภาพคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ใช้กบั
ประเทศไทยตลอดมาตั9งแต่ประเทศไทยอยู่ในกระบวนการยกร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช
จนถึงปั จจุบนั คือ การให้ความช่วยเหลือในการจัดทําร่ างกฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืช การพยายามทําให้
เข้าใจว่าระบบกฎหมายเฉพาะเพือให้ความคุ ม้ ครองแก่ พนั ธุ์ พืชใหม่ตามความตกลง TRIPs ของ
องค์การการค้าโลกนั9นหมายถึงอนุสัญญา UPOV ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการสร้างเสริ มขีด
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช ทั9งการส่ งเจ้าหน้าทีและ
วิทยากรจากประเทศภาคีสมาชิกเข้ามาจัดสัมนาและฝึ กอบรมแก่บุคลากรไทย และสนับสนุ นบุคลากร
ไทยให้เข้ารั บการฝึ กอบรมและดูงานในต่างประเทศ ซึ งระดับการให้ความช่ วยเหลื อนั9นจะขึ9 นกับ
ความเป็ นไปได้ทีประเทศนั9นจะให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา UPOV สําหรับประโยชน์ทีสํานักเลขาธิ การ
สหภาพคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่จะได้รับเมือมีภาคีสมาชิ กเพิมมากขึ9นคือ รายรับทีเพิมขึ9นจากค่าสมาชิ ก
สหภาพซึ งเป็ นค่าสมาชิ กรายปี และรายจ่ายต่อหน่ วยในการจัดทําคู่มือการทดสอบลักษณะประจํา
พันธุ์ของพืชแต่ละชนิดทีลดลงเมือมีจาํ นวนสมาชิกเพิมขึ9น
นอกจากความพยายามของสํานักเลขาธิ การสหภาพคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว ประเทศที มี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการปรับปรุ งพันธุ์ซ ึ งเป็ นสมาชิ กสหภาพยูพอฟทีมีอาํ นาจต่อรองในเวที
โลก ก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้ประเทศต่างๆเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กของอนุ สัญญา UPOV ใน
ปั จจุบนั การเจรจาเพือจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีเป็ นช่องทางหลักทีประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิ จใช้ขบั เคลื อนให้ประเทศที มีอาํ นาจทางเศรษฐกิ จด้อยกว่าจําเป็ นต้องเข้าเป็ นสมาชิ ก
สหภาพยูพอฟ
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สําหรับประเทศไทยนั9น ได้ผ่านการเจรจาเพือจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีกบั
หลายประเทศทีเรี ยกร้องให้ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV เช่นการเจรจาเพือจัดทํา
ข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีกบั ประเทศญีปุ่น แต่จุดยืนของรัฐบาลไทยในเรื องนี9ค่อนข้างมัน คง
ทียงั ไม่เข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV แต่จะพยายามทําให้ระบบการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามความตกลง TRIPs และเสริ มสร้างความ
สอดคล้อง (Harmonize) ของระบบบริ หารจัดการด้า นการคุ ม้ ครองพันธุ์ พืชใหม่ กบั ประเทศคู่ภาคี
ข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคี
อย่างไรก็ตาม หลังจากประเทศไทยบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
มาราว ๑๐ ปี แม้จะเป็ นการบังคับใช้ทีไม่สมบูรณ์เนื องจากขาดกฎกระทรวงซึ งต้องออกตามความใน
มาตรา ๕๒ อันเป็ นปั จจัยสําคัญยิงต่อการให้สิทธิ แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชทีใช้พนั ธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป
ในกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์ทีเริ มดําเนินการหลังจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชมีผลบังคับใช้
ดังนั9นนักปรับปรุ งพันธุ์พืชจํานวนมากจึงยังไม่ได้รับสิ ทธิ การคุม้ ครองตามทีควรจะได้รับ ทําให้ยงั ไม่
เกิดผลกระทบใดๆจากการประกาศใช้กฎหมายต่อวิถีการดําเนิ นชี วิตของเกษตรกรในปั จจุบนั หรื ออีก
นัยหนึ ง คื อ พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์ พื ช พ.ศ. ๒๕๔๒ ยัง ไม่มีป ระสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม มีพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวจํานวนหนึ งซึ งไม่ได้มีส่วนร่ วมในการ
จัดทําพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีความคิ ดเห็ นว่าประเทศไทยในภาพรวม
น่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็ นสมาชิ กสหภาพยูพอฟ โดยจะช่ วยให้เกิ ดความร่ วมมือกับภาคี
สมาชิ ก อื น ของอนุ สั ญ ญา UPOV ในการควบคุ ม การนํา เข้า ผลิ ตผลซึ ง ได้จากการละเมิ ด สิ ท ธิ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์ในระบบการค้าระหว่างประเทศ อันเป็ นการลดทอนอุปสรรคทางการค้าทีไม่ใช่ภาษี
ศุ ล การกร ๑๒ และจะทํา ให้เกษตรกรมี พ นั ธุ์ พื ช จากต่ า งประเทศให้ ท ดลองใช้ใ นการผลิ ต มากขึ9 น
รวมทั9ง จะได้รั บ ความสนับ สนุ น จากสหภาพยูพ อฟมากขึ9 น ในด้า นการพัฒ นาขี ด ความสามารถ
(Capacity building) ในด้านการบริ หารจัดการระบบคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ เพือให้เกิดความสมดุลใน
การคุ ้ม ครองทั9ง พัน ธุ์ พื ช ใหม่ และพันธุ์ พื ช ดั9ง เดิ ม ๑๓ จึ ง ได้พ ยายามอย่า งยิง ที จ ะทํา ให้ มี ก ารแก้ไ ข
ปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชให้มีความสอดคล้องกับอนุ สัญญา UPOV มากทีสุดเท่าทีจะ
๑๒

จากการสัมภาษณ์ นายจีระศักดิ กีรติคุณากร หัวหน้าฝ่ ายพันธุ์พืช กองคุม้ ครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
จากการสัมภาษณ์ นางชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กองคุม้ ครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร

๑๓

๑๒

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็ นได้ ซึ งความพยายามดังกล่าวได้รับความสนับสนุ นเป็ นอย่างดีจากนักปรับปรุ งพันธุ์พืช เนื องจาก
จะได้รับผลประโยชน์มากยิงขึ9น อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่าเสี ยดายว่า ร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์
พื ช (ฉบับ ที ๒) พ.ศ. …. ยัง ไม่ ไ ด้ผ่า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ กี ย วข้อ งในวงกว้า งเพราะ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช เป็ นกฎหมายทีเกียวข้องกับประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ ซึ งอาจ
เนื องจากผูท้ ีดาํ เนิ นการแก้ไขปรับปรุ งดังกล่าวคาดคิดว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อเกษตรกรราย
ย่อยที มีอยู่จาํ นวนมากทัว ทั9งประเทศ๑๔ อย่างไรก็ตาม การทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ เป็ นผลจากการระดมความคิ ดเห็ นของเกษตรกรและภาคส่ วนที เกี ย วข้องผ่านการจัดทํา
ประชาพิจารณ์ในทุกภูมิภาค ทําให้การแก้ไขปรับปรุ งในขณะทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ ยัง ไม่ มี ผ ลบัง คับ ใช้อ ย่า งสมบู รณ์ จึ ง เชื อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ะต้อ งนํา ร่ า ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช (ฉบับที ๒) พ.ศ. ….ซึ งมี การแก้ไขหลักการเดิ มเพือเพิมสิ ทธิ นัก
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ใ ห้ ก ว้า งขวางมากขึ9 น จะต้อ งผ่ า นกระบวนการแบบเดี ย วกัน ก่ อ นที จ ะนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ ย่อมจะมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยในระดับทีสูงกว่าเมือครั9งทีมีการ
ตราพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นครั9งแรกเป็ นอย่างมาก
การแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความสอดคล้องกับ
อนุสัญญา UPOVนั9น จะทําให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ งดูแลการเจรจาจัดทําเขตการค้าเสรี
เห็ นว่า การยอมรับข้อเสนอจัดทําเขตการค้าเสรี ในประเด็นการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV
จะไม่ เ กิ ด ผลเสี ย แก่ ร ะบบเกษตรกรรมของประเทศไทย ทั9ง ที ต ลอดเวลา ๑๐ ปี ซึ งมี ก ารใช้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เคยมีนโยบายเพือ
เตรี ยมตัวในการเข้า เป็ นสมาชิ กสหภาพยูพอฟ หรื อใช้มาตรการใดในการเตรี ยมการเพือบรรเทา
ผลกระทบทางลบทีอาจจะเกิดขึ9น อีกทั9งมีการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่อยูใ่ นสถานะทีเหมาะจะ
เข้าเป็ นภาคี สมาชิ กอนุ สัญญา UPOV๑๕ และเพือทําให้การยอมรั บข้อเสนอจัดทํา เขตการค้าเสรี ใ น
๑๔

จากการสัมภาษณ์ นางชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กองคุม้ ครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร
๑๕
สมเกียรติ ตั9งกิจวานิชย์ และคณะ ๒๕๔๙ รายงานวิจยั การมีส่วนร่ วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบด้านลบจากการทําความตกลงการค้าเสรี เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/Article2005july20p2.htm ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๓

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเด็ น การเข้า เป็ นภาคี ส มาชิ ก อนุ สั ญ ญา UPOVไม่ ข ัด กับ มาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๐ อีกด้วย
การทีในอนาคตอันใกล้น9 ี ประเทศไทยจะต้องมีการเจรจาเพือจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้า
เสรี ทวิภาคีกบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป สําหรับท่าทีของสหภาพยุโรปจะมีการเสนอ
ให้ประเทศไทยให้การคุ ม้ ครองพันธุ์ พืชใหม่ในระดับเดี ยวกับ อนุ สัญญา UPOV ฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๑
ขณะทีเมือศึกษาแนวทางการจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีของประเทศสหรัฐอเมริ กากับ
ประเทศต่างๆ เช่น จอร์ แดน เวียดนาม สิ งคโปร์ บาร์ เรน โมร็ อกโก ออสเตรเลีย แล้ว เชื อได้วา่ ในการ
เจรจาเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีกบั ประเทศสหรัฐอเมริ กานั9นจะมีการเรี ยกร้ องให้ประเทศไทยขยาย
ความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รสิ งมีชีวิตทุกชนิ ด เช่นกัน (Tightening TRIPS: The Intellectual Property
Provisions of Recent US Free Trade Agreements. Trade Note, 7 February 2005. International Trade
Department. The World Bank Group.)๑๖ และให้ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กสหภาพยูพอฟ
เนืองจากประเทศสหรัฐอเมริ กาต้องการยกระดับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศคู่เจรจา
ให้ทดั เทียมกับการ คุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศสหรัฐ๑๗ ดังปรากฏอยูใ่ น Sec. 2102 ข้อ b (4) –
ii ของกฎหมาย Trade Promotion Authority ของสหรัฐ และในกรอบการเจรจาของประเทศสหรัฐกับ
ประเทศไทยตามเอกสารทีผแู ้ ทนการค้าสหรัฐ (USTR) ยืน เสนอต่อรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริ กา
๑.๓ รายละเอียดของข้อเสนอในการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
อนุ สัญญา UPOVเป็ นเครื องมือสําคัญทีทาํ ให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบการคุม้ ครอง
พันธุ์พืชใหม่ระหว่างประเทศสมาชิ ก โดยใช้แนวปฏิ บตั ิทางเทคนิ คในการตรวจประเมินคุ ณสมบัติ
ประจําพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ฉบับเดียวกัน ทําให้อาจสามารถแลกเปลียนข้อมูลระหว่างประเทศทีมี
สภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันหรื อมี การใช้ระบบโรงเรื อนควบคุ มสภาพการเพาะปลู กอย่างสมบูรณ์
เหมือนกัน สํานักเลขาธิ การสหภาพยูพอฟได้พยายามชี9 ให้เห็นว่าในปั จจุบนั มีพนั ธุ์พืชทีได้รับการ
คุ ม้ ครองในประเทศ/องค์กรภาคี สมาชิ กเพิมขึ9 นอย่างต่อเนื อง เนื องจากกฎหมายที สอดคล้องกับ
อนุสัญญา UPOVเป็ นทียอมรับของนักปรับปรุ งพันธุ์พืชทัว โลก ซึ งสํานักเลขาธิ การสหภาพยูพอฟได้
๑๖

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และวิฑูรย์ เลียนจํารู ญ วิเคราะห์ขอ้ เรี ยกร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื องการคุม้ ครอง
สิ ทธิบตั รพืชและสัตว์ จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 @๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๗
http://www.bilaterals.org/spip.php?article3723 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๔

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

จัดทํา Guidance on How to Become a Member of UPOV๑๘ และGuidance for the Preparation of
Laws Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๑๙ เพืออํานวยความสะดวกทั9งในกระบวนการ
เตรี ยมและยืนสมัครเป็ นภาคี สมาชิ ก และกระบวนการจัดทํากฎหมายให้สอดคล้อง (Conform) กับ
อนุสัญญา โดยมีการแปลเป็ นภาษาราชการของประเทศเป้ าหมายเช่นประเทศไทยด้วย
สําหรับข้อเสนอการเจรจาเพือจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขตการค้าเสรี ทวิภาคีกบั สมาคมการค้าเสรี
ยุโรปนั9นไม่มีลกั ษณะทีบีบบังคับมากนัก กล่าวคือเพียงต้องการให้ประเทศไทยมีการคุม้ ครองพันธุ์พืช
อย่างน้อยในระดับเดียวกับอนุสัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๗๘๒๐ ดังนั9นข้อเสนอของสมาคมการค้าเสรี
ยุโรปจึงอาจหมายความว่าต้องการให้ประเทศไทยดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกเพียงเล็กน้อย เช่ น ปรับอายุหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ให้เท่ากับอนุสัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ แต่มีความเป็ นไปได้วา่ คณะผูเ้ จรจาของประเทศไทย
อาจจะสามารถเจรจาให้ ส มาคมการค้ า เสรี ยุ โ รปยอมรั บ ว่ า การคุ ้ ม ครองพัน ธุ์ พื ช ใหม่ ต าม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชซึ งอยูบ่ นแนวคิดพื9นฐานของอนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๗๘นั9น
อยูใ่ นระดับเดี ยวกับอนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ อยูแ่ ล้ว ซึ งก็จะทําให้ไม่ตอ้ งดําเนิ นการแก้ไข
ปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อย่างใด
ขณะทีขอ้ เสนอทีเกียวกับอนุ สัญญา UPOVของสหภาพยุโรปมีรายละเอียดปรากฎในArticle
๑๑ ของข้อเสนอการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปั ญญากับอาเชี ยน (ASEAN) ซึ งว่าด้วยพันธุ์พืช (Plant
Varieties) ดังนี9 “The Parties shall co-operate to promote and reinforce the protection of plant
varieties based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
(UPOV) as revised on March 19, 1991, including the optional exception to the breeder’s right as
referred to in Article 15(2) of the said Convention.” ๒๑ นัน แสดงท่าทีของสหภาพยุโรปทีไม่แข็ง
กร้าวในการให้ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV โดยเพียงแต่ให้ใช้อนุ สัญญา UPOV
๑๘

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_13_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๒๐
จากการสัมภาษณ์ ร.ศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์ คณะผูแ้ ทนประเทศไทยในการเจรจาเพือจัดทําข้อตกลงเปิ ดเขต
การค้าเสรี ทวิภาคีกบั สมาคมการค้าเสรี ยโุ รป รอบที๒
๒๑
http://www.bilaterals.org/spip.php?article14281 ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๑๙

๑๕

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ เป็ นบรรทัดฐานในการคุม้ ครองพันธุ์พืช รวมทั9งได้กล่าวถึงสิ ทธิ พิเศษของเกษตรกร
(Farmers’ Privileges) ซึ งเป็ นข้อยกเว้นการถือสิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์พืชด้วย อย่างไรก็ตาม หาก
ประเทศไทยรั บ ข้อเสนอนี9 ก็ จ ะต้องมี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบัญญัติคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ ง อยู่บ นแนวคิ ดพื9 นฐานของอนุ สั ญญา UPOVฉบับ ค.ศ. ๑๙๗๘ ให้อยู่ใ นกรอบแนวคิ ด
พื9นฐานของอนุ สั ญญา UPOVฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๑ การยอมรั บข้อเสนอการเจรจานี9 จึง จําเป็ นต้องผ่า น
ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาก่ อ น ทั9ง นี9 เพื อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐
สําหรับข้อเสนอในการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOVของประเทศสหรัฐอเมริ กานั9น มี
รายละเอี ยดปรากฎในArticle ๑๔(๓) ของบทที ๑๔ ซึ งเป็ นข้อเสนอการเจรจาด้านทรั พย์สินทาง
ปั ญญา ซึ งระบุว่า “Each Party shall ratify or accede to the following agreements: (e) the
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991) (UPOV Convention)”
๒๒
นัน คือประเทศสหรัฐอเมริ กามีความประสงค์ทีชดั เจนว่าต้องการให้คู่เจรจาคือประเทศไทยให้สัต
ยาบรรณต่ออนุสัญญา UPOV ซึ งนับเป็ นข้อเสนอทีมีลกั ษณะแข็งกร้าว นัน หมายความว่าประเทศไทย
จะต้องดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ ตาม Guidance for the Preparation of Laws Based on the 1991 Act
of the UPOV Convention๒๓ (แนวปฏิบตั ิเพือการร่ างกฎหมายบนบรรทัดฐานของอนุ สัญญา UPOV
ฉบับค.ศ. ๑๙๙๑) แล้วเสนอให้สภาสหภาพยูพอฟพิจารณาให้การยอมรับก่อนทีจะถูกรับเข้าเป็ นภาคี
สมาชิกของอนุสัญญา การยอมรับข้อเสนอการเจรจานี9จะกระทําได้เฉพาะกรณี ทีรัฐสภามีมติให้ความ
เห็ นชอบก่ อนเท่านั9นตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐
อย่างไรก็ตามเชื อว่าคณะผูเ้ จรจาของประเทศไทยน่ าจะเสนอให้ประเทศสหรัฐอเมริ กาต้องให้สัตยา
บรรณต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นการแลกเปลียน
๑.๔ สาระของกฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ทีสอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับค.ศ. ๑๙๙๑
สหภาพยูพอฟได้จดั ทําแนวปฏิบตั ิเพือการร่ างกฎหมายบนบรรทัดฐานของอนุ สัญญา UPOV
ฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๑ ไว้สํา หรั บ ช่ ว ยประเทศหรื อองค์ก รที ต9 งั ใจจะจัดทํา ร่ า งกฎหมายให้ เป็ นไปตาม
๒๒

http://www.bilaterals.org/spip.php?article3723 ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๒๓
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๑๖

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

อนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ ทั9งกลุ่มทีประสงค์จะเป็ นภาคีสมาชิ กใหม่ของอนุ สัญญา UPOV
และกลุ่ ม สมาชิ ก เก่ า ที ต้องการแก้ไ ขปรั บ ปรุ งกฎหมายให้เป็ นไปตามอนุ สั ญญา UPOVฉบับ ค.ศ.
๑๙๙๑ ซึ งหากเป็ นกรณี ประเทศไทยจะรายละเอียดมีดงั นี9
- นิยาม
ก) นักปรับปรุ งพันธุ์พืช หมายความว่า
o บุคคลทีผสมพันธุ์ หรื อค้นพบและพัฒนา ซึ งพันธุ์พืช
o นายจ้างหรื อผูว้ า่ จ้างของบุคคลทีผสมพันธุ์ หรื อค้นพบและพัฒนา ซึ งพันธุ์พืช ที
ทํางานตามสัญญาจ้าง หรื อโดยสัญญาจ้างซึ งมีวตั ถุประสงค์ให้ทาํ การปรับปรุ งพันธุ์พืชใหม่
o ทายาทของบุคคลทีผสมพันธุ์ หรื อค้นพบและพัฒนา ซึ งพันธุ์พืช หรื อนายจ้างหรื อ
ผูว้ า่ จ้างของบุคคลทีผสมพันธุ์ หรื อค้นพบและพัฒนา ซึ งพันธุ์พืช แล้วแต่กรณี
ข) สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ หมายความว่า สิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์ทีระบุในพระราชบัญญัติ
นี9
ค) พันธุ์ หมายความว่า กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ ง ซึ งเป็ นกลุ่มย่อยภายในหน่วยทางอนุ กรมวิธาน
เชิงพฤกษศาสตร์ ทีเล็กทีสุดซึ งเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป โดยกลุ่มของพืชนั9นจะต้อง
o สามารถถู ก จํา แนกได้จากการแสดงออกของลัก ษณะที เป็ นผลของสภาพทาง
พันธุ กรรมหนึงหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน
o มี ลกั ษณะที เป็ นผลจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุ ก รรมหนึ ง หรื อหลาย
สภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน แตกต่างจากพืชกลุ่มอืนใดอย่างน้อยหนึงลักษณะ
o จัดเป็ นหน่วยซึ งเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ได้โดยไม่เกิดความเปลียนแปลง
ง) ยูพอฟ หมายความว่า สหภาพระหว่างชาติเพือการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ ตามอนุ สัญญา
ระหว่างชาติว่าด้วยการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. ๑๙๖๑ และต่อมาถูกกล่าวถึ งในฉบับค.ศ ๑๙๗๒
ฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ และในฉบับค.ศ. ๑๙๙๑
จ) สมาชิ กอนุ สัญญา UPOV หมายความว่า ประเทศสมาชิ กของอนุ สัญญา UPOV ฉบับ
ค.ศ. ๑๙๖๑ ฉบับค.ศ ๑๙๗๒ หรื อฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ หรื อภาคีสมาชิ กของอนุ สัญญา UPOV ฉบับค.ศ.
๑๙๙๑
ฉ) รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

- วัตถุประสงค์
ก) กฎหมายฉบับนี9มีวตั ถุประสงค์ทีจะให้สิทธิ และคุม้ ครองสิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์
ข) กรมวิชาการเกษตรเป็ นหน่วยงานซึ งทําหน้าทีให้สิทธิ แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์
- สกุลและชนิดพืชทีจะได้รับความคุม้ ครอง
รัฐมนตรี จะประกาศสกุลและชนิ ดพืชทีจะได้รับความคุม้ ครองอย่างน้อย ๑๕ ชนิ ดหรื อสกุล
เมือเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และพืชทุกชนิดหรื อสกุลจะได้รับความคุม้ ครองภายในระยะ
เวลา ๑๐ ปี หลังจากพระราชบัญญัติน9 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- การปฏิบตั ิเยีย งคนชาติ
ก) คนชาติของสมาชิ กอนุ สัญญา UPOVและบุคคลทีพกั อาศัยและนิ ติบุคคลทีจดทะเบียน
ภายในอาณาเขตของสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะได้รับสิ ทธิ และความคุม้ ครองสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ตามพระราชบัญญัติน9 ี เช่ นเดี ยวกับคนชาติ ไทย เมือปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขที ใช้
บังคับกับคนชาติไทย
ข) คนชาติ หมายความว่าบุคคลทีถือสัญชาติของประเทศสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV หรื อถื อ
สัญชาติของประเทศทีเป็ นสมาชิ กของภาคี สมาชิ กของอนุ สัญญา UPOV ในกรณี ทีภาคีสมาชิ กของ
อนุสัญญา UPOVเป็ นองค์การระหว่างรัฐ
- เงือนไขการให้ความคุม้ ครอง
ก) สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะให้แก่พนั ธุ์ที
o ใหม่
o แตกต่าง
o สมําเสมอ
o คงตัว
ข) การให้สิทธิ นักปรั บปรุ ง พันธุ์ จะไม่ถู กจํา กัดด้วยเงื อนไขอื น เมื อพันธุ์ พืชนั9นมี ชือเรี ย ก
ตามทีกาํ หนดในพระราชบัญญัติน9 ี และนักปรับปรุ งพันธุ์ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื อนไขของพระราชบัญญัติน9 ี รวมทั9งได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมแล้ว (สหภาพยูพอฟเห็ นว่านัก
ปรับปรุ งพันธุ์พืชไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยแหล่งทีมาของเชื9 อพันธุ กรรมซึ งใช้ในการปรั บปรุ ง

๑๘

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

พันธุ์หรื อแสดงหลักฐานการได้มาซึ งเชื9 อพันธุ กรรมที ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เนื องจากพนัก งานเจ้า หน้า ที ตามพระราชบัญญัติน9 ี ไ ม่ ส ามารถยืนยันความ
ถูกต้องของการใช้เชื9อพันธุ กรรมได้)
- ความใหม่
พันธุ์จะเป็ นพันธุ์ใหม่ ถ้าในวันทียืนขอรับความคุม้ ครองนั9น ส่ วนขยายพันธุ์หรื อผลิตผลของ
พันธุ์พืชยังไม่เคยถูกจําหน่ายจ่ายแจกด้วยประการใดแก่บุคคลอืนโดยนักปรับปรุ งพันธุ์หรื อโดยความ
เห็นชอบของนักปรับปรุ งพันธุ์ เพือวัตถุประสงค์ในการหาประโยชน์จากพันธุ์พืชนั9น
o ภายในราชอาณาจักร หนึงปี ก่อนวันทียนื ขอรับความคุม้ ครอง
o ภายนอกราชอาณาจักร สี ปีก่อนวันทียืนขอรับความคุ ม้ ครอง หรื อหกปี ก่อนวันที
ยืน ขอรับความคุม้ ครอง กรณี ไม้ตน้ หรื อองุ่น
- ความแตกต่าง
พัน ธุ์ จ ะมี ค วามแตกต่ า งเมื อ สามารถแยกแยะได้อ ย่ า งชัด เจนจากพัน ธุ์ อื น ซึ งเป็ นที รู้ จ ัก
โดยทัว ไปในวันที ยืนขอรั บความคุ ม้ ครอง ทั9งนี9 พนั ธุ์อืนซึ งเป็ นที รู้จกั โดยทัว ไปนั9น ให้หมายความ
รวมถึงพันธุ์ทียืนขอรับความคุม้ ครองหรื อขอจดทะเบียนพันธุ์ในประเทศหนึ งประเทศใดในวันทียืน
ขอรับความคุม้ ครอง และได้รับความคุม้ ครองหรื อขอจดทะเบียนพันธุ์ในเวลาต่อมา
- ความสมําเสมอ
พันธุ์จะมีความสมําเสมอ ถ้ามีความสมําเสมอในลักษณะประจําพันธุ์ ทีเกี ยวข้อง โดยอาจมี
ความแปรปรวนซึ งคาดได้ล่วงหน้าจากวิธีการขยายพันธุ์ทีใช้สาํ หรับพันธุ์พืชนั9น
- ความคงตัว
พัน ธุ์ จ ะมี ค วามคงตัว ถ้า ลัก ษณะประจํา พัน ธุ์ ที เ กี ย วข้อ งไม่ เ ปลี ย นแปลงหลัง จากการ
ขยายพันธุ์ซ9 าํ หรื อหลังสิ9 นสุ ดวงจรการขยายพันธุ์แต่ละวงจร
- การยืน ขอรับความคุม้ ครอง
ก) วันทียืนขอรับความคุ ม้ ครองให้ถือเอาจากวันที พนักงานเจ้าหน้าที รับคําขอซึ งได้กรอก
ข้อมูลถูกต้องตามพระราชบัญญัติน9 ี
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ข) กรมวิช าการเกษตรจะไม่ ป ฏิ เสธการให้สิ ท ธิ นัก ปรั บ ปรุ ง พันธุ์ หรื อจํา กัดอายุสิ ท ธิ นัก
ปรั บ ปรุ งพันธุ์ ด้วยเหตุ ว่า พันธุ์ เดี ย วกันไม่ ไ ด้ขอรั บ ความคุ ้ม ครอง ถู ก ปฏิ เสธ หรื อสิ9 นสุ ดอายุก าร
คุม้ ครองในประเทศอืน
- สิ ทธิ การยืน ก่อน
ก) นักปรับปรุ งพันธุ์ซ ึ งยืน คําขอทีถูกต้องเพือขอรับความคุม้ ครองในประเทศหนึ งประเทศใด
ทีเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOVแล้ว จะได้สิทธิ การยืนก่อนในการยืนคําขอต่อกรมวิชาการเกษตร
เป็ นเวลาสิ บสองเดื อนนับจากวันทีพนักงานเจ้าหน้าทีรับคําขอซึ งได้กรอกข้อมูลถูกต้องของพันธุ์พืช
เดียวกันเป็ นครั9งแรก
ข) การรับสิ ทธิ การยืนก่อน นักปรับปรุ งพันธุ์จะต้องอ้างสิ ทธิ การยืนคําขอครั9งแรกเมือยืนคํา
ขอแก่กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรจะให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ส่งมอบสําเนาคําขอครั9งแรกทีมีการรับรองสําเนา
โดยพนักงานเจ้าหน้าทีของหน่วยงานทีรับคําขอครั9งแรก ภายในเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามเดือนนับจากการ
ยืนคําขอ รวมทั9งให้ส่งมอบตัวอย่างหรื อหลักฐานทีแสดงว่าพันธุ์พืชซึ งจะเป็ นวัตถุแห่ งสิ ทธิ ในคําขอ
ทั9งสองฉบับเป็ นพันธุ์เดียวกัน
ค) นักปรับปรุ งพันธุ์มีเวลาสองปี หลังจากสิ9 นสุ ดระยะเวลาของสิ ทธิ การยืน ก่อน หรื อหลังจาก
คําขอครั9งแรกถูกปฏิเสธหรื อถูกละทิ9ง เพือทีจะส่ งมอบข้อมูลทีจาํ เป็ น เอกสารหรื อสิ งอืนใดซึ งต้องใช้
ในการตรวจสอบคําขอ
ง) การกระทําในระหว่างเวลาสิ บสองเดือนของสิ ทธิ การยืน ก่อน เช่นการยืนคําขออีกครั9งหนึ ง
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อใช้พนั ธุ์ทียืนคําขอไว้ครั9งแรก จะไม่ถูกใช้เป็ นเหตุในการปฏิเสธคําขอครั9งถัด
มา การกระทําดังกล่าวจะต้องไม่ก่อสิ ทธิ ให้แก่บุคคลทีสาม
- การตรวจคําขอ
การให้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะกระทําได้เมือมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็ นไปตามเงือนไขการ
คุม้ ครอง ความใหม่ ความแตกต่าง ความสมําเสมอ และความคงตัว
ในกระบวนการตรวจสอบนั9น พนักงานเจ้าหน้าทีอาจปลูกพืชหรื อดําเนิ นการตรวจสอบด้วย
วิธี อืนตามความจําเป็ น โดยให้มีก ารปลู ก พืช หรื อการตรวจสอบด้วยวิธีอืนตามความจํา เป็ น หรื อ
พิจารณาจากผลการปลูกทดสอบหรื อผลการตรวจสอบอืนซึ งได้ดาํ เนินการไว้แล้ว
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พนักงานเจ้าหน้าทีอาจขอให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ส่งมอบข้อมูลทีจาํ เป็ น เอกสาร หรื อสิ งอืนใด
ทั9งหมดทีระบุในพระราชบัญญัติน9 ี
- การคุม้ ครองชัว คราว
นักปรับปรุ งพันธุ์จะได้รับความคุม้ ครองชัว คราวเพือปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ในช่ วงระหว่าง
การประกาศโฆษณาคําขอกับการออกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
- ขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ก) การกระทําดัง ต่อไปนี9 เกี ย วกับ ส่ วนขยายพันธุ์ ของพันธุ์ ที ได้รับความคุ ม้ ครอง จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนักปรับปรุ งพันธุ์
o การผลิต หรื อการขยายพันธุ์ รวมทั9งการเพิมปริ มาณ
o การปรับสภาพเพือการขยายพันธุ์
o การเสนอขาย
o การส่ งออก
o การนําเข้า
o การเก็บเพือวัตถุประสงค์ทีกล่าวแล้ว
นักปรับปรุ งพันธุ์อาจอนุญาตโดยมีขอ้ จํากัดและเงือนไขก็ได้
ข) การผลิต หรื อการขยายพันธุ์ รวมทั9งการเพิมปริ มาณ การปรับสภาพเพือการขยายพันธุ์ การ
เสนอขาย การส่ งออก การนําเข้า รวมทั9งการเก็บเพือการกระทําทีกล่าวแล้ว ซึ งผลิตผลทีอาจเป็ นพืช
ทั9งต้นหรื อส่ วนหนึ งส่ วนใดของพืช และผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผลิตผลของพืชซึ งได้จากการใช้ส่วน
ขยายพันธุ์ ของพันธุ์ทีได้รับความคุ ม้ ครองโดยไม่ได้รับอนุ ญาต จะต้องขออนุ ญาตจากนักปรับปรุ ง
พันธุ์ เว้นแต่กรณี ทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์มีโอกาสทีสามารถบังคับใช้สิทธิ ต่อส่ วนขยายพันธุ์ดงั กล่าวแล้ว
ค) พันธุ์ทีระบุในข้อ ก) และข้อ ข) ให้หมายความรวมถึง
o พันธุ์ซ ึ งอนุ พทั ธ์อย่างสําคัญจากพันธุ์ ทีได้รับการคุ ม้ ครอง ในกรณี ทีพนั ธุ์ทีได้รับ
การคุม้ ครองไม่ได้เป็ นพันธุ์ประเภทอนุพนั ธ์สาํ คัญ
o พันธุ์ซ ึ งไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติน9 ี จากพันธุ์ทีได้รับการ
คุม้ ครอง
o พันธุ์ซ ึ งต้องใช้พนั ธุ์ทีได้รับการคุม้ ครองในการผลิตทุกครั9ง
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ทั9งนี9พนั ธุ์ทีจะจัดเป็ นพันธุ์ประเภทอนุพนั ธ์สาํ คัญของอีกพันธุ์หนึงนั9น เมือ
o พันธุ์น9 นั เป็ นผลอย่างชัดเจนจากพันธุ์ต9 งั ต้น หรื อจากพันธุ์ทีเป็ นผลอย่างชัดเจนจาก
พันธุ์ต9 งั ต้น โดยยังคงการแสดงออกซึ งลักษณะสําคัญทีเป็ นผลของสภาพทางพันธุ กรรม
หนึงหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน
o พันธุ์น9 นั แตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์ต9 งั ต้น และ
o พันธุ์น9 นั มีลกั ษณะทีเกิดจากการแสดงออกซึ งลักษณะสําคัญทีเป็ นผลของสภาพทาง
พันธุ กรรมหนึ งหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกันเหมือนพันธุ์ต9 งั ต้น ยกเว้นความ
แตกต่างซึ งเป็ นผลจากการอนุพทั ธ์
(พันธุ์ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญอาจได้จากการคัดเลือกพันธุ์กลายทีเกิดตามธรรมชาติหรื อ
ถูกชักนําขึ9นหรื อจากพันธุ์ กลายเนื องจากการเพาะเลี9 ยงเนื9 อเยือ จากการคัดเลื อกต้นที
แปรปรวนจากต้นของพันธุ์ต9 งั ต้น การผสมกลับ หรื อการตัดต่อสารพันธุ กรรม)
- ข้อยกเว้นการถือสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะไม่ครอบคลุมถึง
o การกระทําเพือตนเองและไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการค้า
o การกระทําทีมีวตั ถุประสงค์ดา้ นการศึกษาทดลอง
o การกระทําทีมีวตั ถุ ประสงค์ดา้ นการปรับปรุ งพันธุ์ โดยไม่กระทําการอืนใดซึ งอยู่
ในขอบเขตสิ ทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์
- การสิ9 นสุ ดแห่งสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะไม่ครอบคลุมถึงการกระทําเกียวกับส่ วนหนึ งส่ วนใดของพันธุ์พืชที
ได้รับการคุม้ ครอง หรื อของพันธุ์ทีอยูใ่ นขอบเขตแห่ งสิ ทธิ ซึ งจําหน่ายหรื อวางตลาดโดยนักปรับปรุ ง
พันธุ์ หรื อโดยความเห็ นชอบของนักปรั บปรุ งพันธุ์ในราชอาณาจักร รวมทั9งอนุ พนั ธ์ของสิ งทีกล่าว
แล้ว ยกเว้นเป็ นการกระทําที
o เกียวข้องกับการนําพันธุ์พืชนั9นไปขยายพันธุ์อีกครั9งหนึง
o เกี ยวข้องกับการส่ งออกส่ วนขยายพันธุ์ ผลิ ตผล หรื อผลิ ตภัณฑ์ทีผลิตจากผลิตผล
โดยตรงของพันธุ์ พืช ไปยังประเทศที ไม่ ให้ค วามคุ ม้ ครองพันธุ์ พื ชในชนิ ดหรื อสกุ ล
เดียวกับพันธุ์พืชดังกล่าว ยกเว้นเป็ นการส่ งออกเพือการบริ โภคขั9นสุ ดท้าย
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- ข้อจํากัดการใช้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ก) ความอิสระในการใช้สิทธิ ของนักปรับปรุ งพันธุ์จะถูกจํากัดได้ เฉพาะเมือเป็ นการกระทํา
เพือสาธารณประโยชน์ ยกเว้นทีกาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน9 ี
ข) หากรั ฐ มนตรี อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลที ส ามเข้า กระทํา การใดซึ งต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากนัก
ปรับปรุ งพันธุ์ นักปรับปรุ งพันธุ์จะได้รับค่าชดเชยอย่างเป็ นธรรม
- มาตรการควบคุมการค้า
สิ ท ธิ นัก ปรั บ ปรุ ง พันธุ์ เป็ นอิ ส ระจากมาตรการควบคุ ม การผลิ ต การออกใบรั บ รอง หรื อ
การตลาดของส่ วนขยายพันธุ์ ผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากผลิตผลโดยตรงของพันธุ์พืช หรื อการ
นําเข้าหรื อส่ งออกส่ วนขยายพันธุ์ ผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากผลิตผลโดยตรงของพันธุ์พืช
มาตรการในวรรคหนึง จะต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน9 ี
- อายุของสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นักปรั บปรุ งพันธุ์ มีอายุ ๒๐ ปี นับจากวันที ได้รับสิ ทธิ สําหรั บไม้ตน้ และองุ่ น สิ ทฺนัก
ปรับปรุ งพันธุ์จะมีอายุ ๒๕ ปี
- การกําหนดชือ
ก) พันธุ์พืชจะต้องมีชือสําหรับใช้เรี ยกขานเป็ นการทัว ไป การจดทะเบียนชื อพันธุ์จะต้องไม่
เป็ นอุปสรรคต่อความอิสระในการใช้ชือพันธุ์ทีเกียวข้องกับพันธุ์พืชทีได้รับความคุม้ ครอง แม้อายุการ
คุม้ ครองจะหมดลงแล้วก็ตาม ยกเว้นมีการใช้ชือนั9นก่อนแล้ว
ข) ชื อพันธุ์ตอ้ งทําให้สามารถบ่งชี9 พนั ธุ์พืชนั9นได้ ชื อพันธุ์ตอ้ งไม่ประกอบด้วยตัวเลขเพียง
อย่างเดียว ยกเว้นเป็ นสิ งทีปฏิบตั ิกนั ในการตั9งชือสําหรับพืชนั9น ชือพันธุ์ตอ้ งไม่นาํ ไปสู่ ความเข้าใจผิด
หรื อ สร้ า งความสั บ สนหลงผิ ด เกี ย วกับ ลัก ษณะคุ ณ ค่ า หรื อ การบ่ ง ชี9 พัน ธุ์ ห รื อ นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์
โดยเฉพาะอย่างยิง ชือพันธุ์น9 นั ต้องแตกต่างจากชือพันธุ์อืนของพืชชนิ ดเดียวกันหรื อชนิ ดทีใกล้ชิดกัน
ซึ งมีใช้อยูใ่ นอาณาเขตของภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV
ค) นักปรับปรุ งพันธุ์ตอ้ งยืนชื อพันธุ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีของกรมวิชาการเกษตร ถ้าชื อนั9น
ไม่เป็ นไปตามคุ ณสมบัติขอ้ ข) พนักงานเจ้าหน้าทีจะต้องปฏิ เสธการจดทะเบียนชื อพันธุ์น9 นั แล้วให้
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นัก ปรั บปรุ ง พันธุ์ ยืนเสนอชื อใหม่ ภายในเวลาที ก าํ หนด ชื อนั9นจะถู ก ขึ9 นทะเบี ยนกับกรมวิช าการ
เกษตรพร้อมกับการออกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ง) สิ ทธิ ของการใช้ชือก่อนโดยบุคคลทีสามจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ถ้าชื อนั9นถูกใช้โดย
ผูอ้ ืนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีตอ้ งแจ้งให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์เพือเสนอชืออืนสําหรับพันธุ์พืชนั9น
จ) พันธุ์พืชจะต้องใช้ชือพันธุ์เดี ยวกันเมือยืนขอรับความคุ ม้ ครองต่อภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา
UPOV พนักงานเจ้าหน้าทีจะขึ9นทะเบียนชือพันธุ์พืชทียนื ไว้ ถ้าชือนั9นไม่เหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที
จะต้องแจ้งให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ยนื เสนอชืออืน
ฉ) กรมวิชาการเกษตรต้องแจ้งข้อมูลการจดทะเบี ย นชื อแก่ หน่ วยงานที เกี ยวข้องของภาคี
สมาชิ กอนุ สัญญา UPOV ทั9ง การยืนชื อพันธุ์ การจดทะเบี ยน และการยกเลิ กชื อพันธุ์ หน่ วยงาน
เหล่านั9นอาจตั9งข้อสังเกตเกียวกับการจดทะเบียนชือต่อกรมวิชาการเกษตรก็ได้
ช) ผูใ้ ดจะเสนอขายหรื อวางตลาดส่ วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชทีได้รับความคุ ม้ ครองภายใน
ราชอาณาจักร ต้องใช้ชือของพันธุ์พืชนั9น แม้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ของพันธุ์พืชนั9นจะสิ9 นสุ ดลงแล้ว
ยกเว้นไม่สามารถใช้ชือนั9นได้เนืองจากมีผอู ้ ืนใช้อยูก่ ่อน
ซ) ในการเสนอขายหรื อวางตลาด เครื องหมายการค้า ชื อพันธุ์อาจใช้ร่วมกับชื อการค้าหรื อ
สิ งบ่ง ชี9 อืนในลัก ษณะเดี ยวกันก็ไ ด้ ในกรณี ดงั กล่ าว ชื อพันธุ์ จะต้องมี ลกั ษณะที สัง เกตเห็ นได้ง่า ย
- โมฆะสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะเป็ นโมฆะ เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี9เท่านั9น
o ตรวจพบว่าพันธุ์ พืชนั9นขาดคุ ณสมบัติด้านความใหม่หรื อความแตกต่าง ในวันที
ได้รับสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
o ตรวจพบว่าพันธุ์พืชนั9นขาดคุณสมบัติดา้ นความสมําเสมอหรื อความคงตัว ในวันที
ได้รับสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
o ตรวจพบว่า ผูร้ ั บ สิ ท ธิ นักปรั บ ปรุ ง พันธุ์ น9 ันไม่มี คุ ณสมบัติเป็ นนักปรั บ ปรุ งพันธุ์
ยกเว้นจะโอนสิ ทธิ น9 นั ให้แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์
- การยกเลิกสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์อาจถูกยกเลิกได้ ถ้าพันธุ์พืชนั9นไม่มีคุณสมบัติดา้ นความสมําเสมอหรื อ
ความคงตัวอีกต่อไป
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สิ ทธิ นักปรั บปรุ งพันธุ์ อาจถู กยกเลิ กได้ ถ้าถู กร้ องขอภายในระยะเวลาทีกาํ หนด เฉพาะใน
กรณี ดงั ต่อไปนี9เท่านั9น
o นักปรับปรุ งพันธุ์ไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร หรื อสิ งอืนใด ซึ งจําเป็ นต่อการยืนยันถึง
การรักษาพันธุ์พืช ต่อกรมวิชาการเกษตร
o นักปรับปรุ งพันธุ์ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมสําหรับการรักษาสิ ทธิ
o นักปรับปรุ งพันธุ์ไม่เสนอชือพันธุ์อืน หลังจากได้รับแจ้งว่าชือพันธุ์ทีจดทะเบียนไว้
ถูกยกเลิก
- การใช้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ก) มาตรการทางแพ่ง
o มาตรการชัว คราวเพือป้ องกันหรื อระงับการละเมิดสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ หรื อเพือ
เก็บหลักฐานการละเมิดสิ ทธิ ตามคําสังศาลแพ่ง
o มาตรการเพือการดําเนินการทางแพ่งเพือยับยั9งการกระทําทีละเมิดสิ ทธิ นกั ปรับปรุ ง
พันธุ์
o มาตรการเพือชดเชยความเสี ยหายแก่ผูท้ รงสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ และเพือลดการ
ละเมิดทีอาจจะเกิดตามมา
o มาตรการเพือให้มีการยืดหรื อทําลายของกลาง
o มาตรการเพื อ ให้ ผู ้ล ะเมิ ด ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยของผู ้ท รงสิ ท ธิ ใ นการ
ดําเนินคดี
o มาตรการเพือบังคับให้ผลู ้ ะเมิดต้องให้ขอ้ มูลเกียวกับบุคคลทีสามซึ งมีส่วนร่ วมใน
การผลิตและเผยแพร่ สิ งทีละเมิดสิ ทธิ
ข) มาตรการทางศุลกากร
o มาตรการเพือให้พนักงานเจ้าหน้าทีศุลการกรสามารถกัก อายัด ยึด หรื อทําลายสิ ง
ทีผลิตโดยละเมิดสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ซ ึ งนําเข้าจากต่างประเทศ
o มาตรการเพื อ ให้ พ นัก งานเจ้า หน้า ที ศุ ล การกรสามารถกัก สิ ง ที ล ะเมิ ด สิ ท ธิ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์ซ ึ งจะถูกส่ งออกไปยังต่างประเทศ
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ค) มาตรการทางปกครอง
o มาตรการชัว คราวเพือป้ องกันหรื อระงับการละเมิดสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ หรื อเพือ
เก็บหลักฐานการละเมิดสิ ทธิ
o มาตรการเพือยับยั9งการกระทําทีละเมิดสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
o มาตรการเพือให้มีการกําจัดหรื อทําลายของกลาง
o มาตรการเพือบังคับให้ผลู ้ ะเมิดต้องให้ขอ้ มูลเกียวกับบุคคลทีสามซึ งมีส่วนร่ วมใน
การผลิตและเผยแพร่ สิ งทีละเมิดสิ ทธิ
o มาตรการที ให้พ นักงานเจ้าหน้าที ริ บ หรื อยึด สิ งที ผลิ ตโดยละเมิ ดสิ ทธิ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์
o มาตรการเพือให้พนักงานเจ้าหน้าทีผรู ้ ับผิดชอบการทดสอบและการให้ใบรับรอง
ส่ วนขยายพันธุ์ ส่ งมอบข้อมูลเกียวกับส่ วนขยายพันธุ์แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ ของพันธุ์พืชนั9น
o มาตรการทางปกครองหรื อค่าปรับในกรณี การกระทําผิดพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
พันธุ์พืช หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อการใช้ชือพันธุ์อย่างไม่ถูกต้อง
ง) มาตรการทางอาญา
การดําเนินคดีอาญาและกําหนดโทษทางอาญาในกรณี ทีเป็ นการกระทําละเมิดโดยเจตนา
ต่อสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ ในระดับทีเป็ นธุ รกิจ
จ) อนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการเป็ นกลไกทางเลือกในการยุติขอ้ ขัดแย้งของการใช้มาตรการทางแพ่ง
ฉ) ศาลชํานัญพิเศษ
การจัดตั9งศาลชํานัญพิเศษเพือพิจารณาคดีดา้ นสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
- การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ข้อมูลการยืนขอรับความคุม้ ครอง การได้รับสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ การเสนอและการอนุ มตั ิ
การตั9งชือต้องถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ผา่ นสื อสิ งพิมพ์สู่สาธารณชนเป็ นประจํา
ดังนั9นจึงเห็นได้ว่าการแก้ไขปรับปรุ งให้พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒เป็ นไป
ตามแนวปฏิบตั ิเพือการร่ างกฎหมายบนบรรทัดฐานของอนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑นั9น จะทํา
ให้เกิดการเปลียนแปลงในหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ

๒๖

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

พิจารณาถึงคําอธิ บายใน Guidance for the Preparation of Laws Based on the 1991 Act of the UPOV
Convention๒๔ ซึ งมีการริ ดรอนอธิ ปไตยของประเทศมากเกินจําเป็ น

๒๔

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๒๗

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

บทที4 ๒
ผลกระทบของการเข้ าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
และการแก้ไขพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ การเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ9นจากการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
การทีความตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วยประเด็นทางการค้าทีเกี ยวเนื องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญา (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights หรื อความตกลง
TRIPs) ไม่มีบทบังคับให้ประเทศสมาชิ กออกกฎหมายเฉพาะตามแนวทางของอนุ สัญญา UPOV
เนืองจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกยังมีความคิดเห็นทีความขัดแย้งกันมากในประเด็นการให้
ความคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ ในระหว่างการเจรจามาตรา ๒๗.๓(b) ของความตกลง TRIPs จึงได้
กําหนดให้มีการทบทวนหลักการทีกาํ หนดไว้ดงั กล่าว ภายในกําหนด ๔ ปี นับแต่วนั ทีความตกลง
จัดตั9งองค์การการค้าโลกมีผลใช้บงั คับ ซึ งหมายความว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๗.๓(b) ของความตก
ลงทริ ปส์ตอ้ งได้รับการทบทวนภายในวันที ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ดังนั9นประเทศสมาชิ กองค์การการค้า
โลกแต่ละประเทศจึงมีอิสระทีจะตัดสิ นใจสร้างระบบกฎหมายเฉพาะขึ9นเพือให้คุม้ ครองพันธุ์พืชตาม
ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและทางเศรษฐกิ จของประเทศตนได้ จนกว่าจะมี การ
ทบทวนแก้ไขมาตรา ๒๗.๓(b) ของความตกลง TRIPs ๒๕
อนุ สัญญา UPOVถูกจัดทําขึ9นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ เพือกําหนดให้ประเทศสมาชิ กให้
ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ในรู ปแบบทีใกล้เคียงกัน ด้วยการให้สิทธิ เด็ดขาดซึ งเป็ นสิ ทธิ หวงกันแก่
นักปรับปรุ งพันธุ์ทีเป็ นผูพ้ ฒั นาพันธุ์พืชใหม่ อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ เด็ดขาดแก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ได้ถูกขยายเพิมขึ9นจนไม่มีความแตกต่างไปจากระบบสิ ทธิ บตั รมากนัก กล่าวคือ ๑) เพือให้โอกาสแก่
นักปรั บปรุ งพันธุ์ ในการที จะได้รับค่าตอบแทนการการลงทุ นทํางานพัฒนาพันธุ์ พืช เนื องจากการ
พัฒนาปรับปรุ งพันธุ์พืชใหม่ชนิ ดหนึ งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ถึ ง ๑๕ ปี ๒๖ ๒) เพือสร้ าง
๒๕

Llewelyn, Margaret. 1998. European Plant Variety Protection: A Reactionary Time. Bio-Science Law Review
6: 211- 218. อ้างโดย นันทน อินทนนท์ กฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืช : แนวความคิดและบท วิเคราะห์ จาก
http://people.su.se/ ~nain4031/pvpconcept.htm ๑๐เมษายน ๒๕๕๓
๒๖
UPOV, The Need for Legal Protection for New Plant Varieties, จาก http://www.upov.org ๑๐เมษายน ๒๕๕๓
๒๘

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

แรงจูงใจในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ให้แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ และ๓) เพือเป็ นการรับรู ้ถึงสิ ทธิ ของนัก
ปรับปรุ งพันธุ์ทีได้ใช้ความ วิริยะอุตสาหะในการปรับปรุ งพันธุ์พืชใหม่ข9 ึนมา อย่างไรก็ตาม หากให้
ความคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช มากเกิ นไปโดยปราศจากการควบคุ ม ก็ จะทํา ให้ก ลุ่ ม ธุ รกิ จการเกษตรที มี
ศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้รับอํานาจผูกขาดในการจําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ ซึ งจะก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อระบบเกษตรกรรมและเศรษฐกิ จในภาพรวม ๒๗ โดยเฉพาะอย่างยิงเมื อกลุ่ มธุ รกิ จ
การเกษตรเหล่านั9นเป็ นวิสาหกิจข้ามชาติ
สําหรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ9นจากการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV ซึ งจะเกิ ด
ขึ9นกับเกษตรกรและนักปรั บปรุ งพันธุ์ พืชสัญชาติ ไทย หลังจาก ประเทศไทยมี การแก้ไขปรั บปรุ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็ นไปตาม Guidance for the Preparation of Laws
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๒๘ ดังรายละเอียดในหัวข้อ ๑.๔ ของบทที ๑ มีดงั นี9
- นิยาม
พันธุ์ หมายความว่า กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ ง ซึ งเป็ นกลุ่มย่อยภายในหน่วยทางอนุ กรมวิธาน
เชิงพฤกษศาสตร์ ทีเล็กทีสุดซึ งเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป โดยกลุ่มของพืชนั9นจะต้อง
o สามารถถู ก จํา แนกได้จากการแสดงออกของลัก ษณะที เป็ นผลของสภาพทาง
พันธุ กรรมหนึงหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน
o มี ลกั ษณะที เป็ นผลจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุ ก รรมหนึ ง หรื อหลาย
สภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน แตกต่างจากพืชกลุ่มอืนใดอย่างน้อยหนึงลักษณะ
o จัดเป็ นหน่วยซึ งเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ได้โดยไม่เกิดความเปลียนแปลง
การกําหนดนิยามของคําว่า “พันธุ์” ใหม่น9 ี จะทําให้ความหมายของคําว่า “พันธุ์” แคบลงมาก ไม่
สามารถครอบคลุมพันธุ์ป่าทีเป็ นพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ (Botanical variety) ได้ แม้จะเป็ นพืชถินเดียว
(Endemic) ในประเทศไทย เนื อ งจากพัน ธุ์ ท างพฤกษศาสตร์ เ ป็ นหน่ ว ยทางอนุ ก รมวิ ธ านเชิ ง
พฤกษศาสตร์ ที เล็ ก ที สุ ด ซึ ง เป็ นที ย อมรั บ โดยทัวไป ทํา ให้ เกิ ดความยุ่ง ยากในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ ทั9งทีนิยามเดิมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ นั9น

๒๗

นันทน อินทนนท์ กฎหมายคุม้ ครองพันธุ์พืช : แนวความคิดและบท วิเคราะห์ จาก http://people.su.se/
~nain4031/pvpconcept.htm ๑๐เมษายน ๒๕๕๓
๒๘
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๒๙

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

กําหนดให้ “พันธุ์” เป็ นกลุ่มย่อยของชนิ ด (species) จึงสามารถครอบคลุมพันธุ์พืชดั9งเดิมซึ งเป็ นพันธุ์
พืชป่ าในระดับพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ ได้
- สกุลและชนิดพืชทีจะได้รับความคุม้ ครอง
รัฐมนตรี จะประกาศสกุลและชนิ ดพืชทีจะได้รับความคุม้ ครองอย่างน้อย ๑๕ ชนิ ดหรื อสกุล
เมือเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และพืชทุกชนิดหรื อสกุลจะได้รับความคุม้ ครองภายในระยะ
เวลา ๑๐ ปี หลังจากพระราชบัญญัติน9 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การกําหนดดังกล่าว จะทําให้กรมวิชาการเกษตรต้องลงทุนเตรี ยมการเพือให้ความคุม้ ครองพันธุ์
พืชใหม่แก่พืชทุกชนิ ดหรื อสกุลภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยพืชจํานวนมากไม่มีการปรับปรุ งพันธุ์ใน
ประเทศไทย ซึ งจะเป็ นการสิ9 นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ระบบกสิ กรรมของประเทศ
- เงือนไขการให้ความคุม้ ครอง
การให้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะไม่ถูกจํากัดด้วยเงื อนไขอืน เมือพันธุ์พืชนั9นมีชือเรี ยกตามที
กําหนดในพระราชบัญญัติน9 ี และนักปรั บปรุ งพันธุ์ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขของ
พระราชบัญญัติน9 ี รวมทั9งได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมแล้ว (สหภาพยูพอฟเห็ นว่านักปรั บปรุ งพันธุ์พืชไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยแหล่งทีมาของเชื9อพันธุ กรรมซึ งใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์หรื อสําแดงหลักฐานการ
ได้ม าซึ งเชื9 อ พันธุ ก รรมที ใ ช้ใ นการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ อ ย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย เนื อ งจากพนัก งาน
เจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติน9 ีไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของการใช้เชื9อพันธุ กรรมได้)
การกําหนดประเด็นนี9 จะทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยแหล่งทีมาของเชื9อพันธุ กรรมซึ ง
ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์หรื อแสดงหลักฐานการได้มาซึ งเชื9 อพันธุ กรรมทีใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย นัน หมายความว่าพันธุ์พืชทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์ยืนขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่น9 นั
อาจใช้พนั ธุ์พืชพื9นเมื องทัว ไปหรื อพันธุ์ พืชป่ าโดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่ได้ผ่านการทําข้อตกลง
แบ่งปั นผลประโยชน์ ซึ งเป็ นการกระทําทีละเมิดกฎหมาย
- ความใหม่
พันธุ์จะเป็ นพันธุ์ใหม่ ถ้าในวันทียืนขอรับความคุม้ ครองนั9น ส่ วนขยายพันธุ์หรื อผลิตผลของ
พันธุ์พืชยังไม่เคยถูกจําหน่ายจ่ายแจกด้วยประการใดแก่บุคคลอืนโดยนักปรับปรุ งพันธุ์หรื อโดยความ
เห็ น ชอบของนัก ปรั บ ปรุ ง พันธุ์ เพื อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการหาประโยชน์ จากพันธุ์ พื ช นั9น ภายนอก

๓๐

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
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ราชอาณาจักร สี ปีก่อนวันทียืนขอรับความคุม้ ครอง หรื อหกปี ก่อนวันทียืนขอรับความคุม้ ครอง กรณี
ไม้ตน้ หรื อองุ่น
การกําหนดดังกล่าว จะเป็ นการขยายโอกาสให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์นาํ พันธุ์พืชทีมีการจําหน่ายจ่าย
แจกนอกราชอาณาจัก รไม่เกิ นสี ถึ งหกปี แล้วแต่ก รณี มายืนขอจดทะเบี ยนพันธุ์ พืช ใหม่ไ ด้ นัน
หมายความว่าพันธุ์พืชทีขาดความใหม่จากต่างประเทศแล้ว จะสามารถเป็ นพันธุ์พืชใหม่ในประเทศ
ไทยได้
- ความแตกต่าง
พัน ธุ์ จ ะมี ค วามแตกต่ า งเมื อ สามารถแยกแยะได้อ ย่ า งชัด เจนจากพัน ธุ์ อื น ซึ งเป็ นที รู้ จ ัก
โดยทัว ไปในวันที ยืนขอรั บความคุ ม้ ครอง ทั9งนี9 พนั ธุ์อืนซึ งเป็ นที รู้จกั โดยทัว ไปนั9น ให้หมายความ
รวมถึงพันธุ์ทียืนขอรับความคุม้ ครองหรื อขอจดทะเบียนพันธุ์ในประเทศหนึ งประเทศใดในวันทียืน
ขอรับความคุม้ ครอง และได้รับความคุม้ ครองหรื อขอจดทะเบียนพันธุ์ในเวลาต่อมา
การกําหนดในประเด็นนี9 จะทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์สามารถนําพันธุ์พืชซึ งมีลกั ษณะทีชดั เจนแต่
ไม่แตกต่างกันมากนักมายืน จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้
- การยืน ขอรับความคุม้ ครอง
กรมวิชาการเกษตรจะไม่ปฏิเสธการให้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์หรื อจํากัดอายุสิทธิ นกั ปรับปรุ ง
พันธุ์ด้วยเหตุว่าพันธุ์เดี ยวกันไม่ได้ขอรับความคุ ม้ ครอง ถู กปฏิ เสธ หรื อสิ9 นสุ ดอายุการคุ ม้ ครองใน
ประเทศอืน
การกํา หนดประเด็ นนี9 จะเป็ นการบัง คับ ไม่ ใ ห้พ นัก งานเจ้า หน้า ที ป ฏิ เสธการให้สิ ท ธิ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์ แม้ว่าพันธุ์พืชนั9นถูกปฏิ เสธการคุ ม้ ครองจากต่างประเทศนั9น นับเป็ นการแทรกแซง
อธิ ปไตยของประเทศภาคีสมาชิกเป็ นอย่างมาก
- การคุม้ ครองชัว คราว
นักปรับปรุ งพันธุ์จะได้รับความคุม้ ครองชัว คราวเพือปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ในช่ วงระหว่าง
การประกาศโฆษณาคําขอกับการออกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
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การกําหนดดังกล่ าวจะทําให้นักปรั บปรุ งพันธุ์ ได้รับการคุ ม้ ครองชัวคราวในช่ วงระหว่างการ
ประกาศโฆษณาคําขอกับการออกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เพิมจากระยะการ
คุม้ ครองปกติตามอายุหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
- ขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
ก) การกระทําดัง ต่อไปนี9 เกี ย วกับ ส่ วนขยายพันธุ์ ของพันธุ์ ที ได้รับความคุ ม้ ครอง จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนักปรับปรุ งพันธุ์
o การผลิต หรื อการขยายพันธุ์ รวมทั9งการเพิมปริ มาณ
o การปรับสภาพเพือการขยายพันธุ์
o การเสนอขาย
o การส่ งออก
o การนําเข้า
o การเก็บเพือวัตถุประสงค์ทีกล่าวแล้ว
นักปรับปรุ งพันธุ์อาจอนุญาตโดยมีขอ้ จํากัดและเงือนไขก็ได้
ข) การผลิต หรื อการขยายพันธุ์ รวมทั9งการเพิมปริ มาณ การปรับสภาพเพือการขยายพันธุ์ การ
เสนอขาย การส่ งออก การนําเข้า รวมทั9งการเก็บเพือการกระทําทีกล่าวแล้ว ซึ งผลิตผลทีอาจเป็ นพืช
ทั9ง ต้น หรื อ ส่ ว นหนึ งส่ ว นใดของพื ช และผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยตรงจากผลิ ต ผลซึ งได้จ ากการใช้ ส่ ว น
ขยายพันธุ์ ของพันธุ์ทีได้รับความคุ ม้ ครองโดยไม่ได้รับอนุ ญาต จะต้องขออนุ ญาตจากนักปรับปรุ ง
พันธุ์ เว้นแต่กรณี ทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์มีโอกาสทีสามารถบังคับใช้สิทธิ ต่อส่ วนขยายพันธุ์ดงั กล่าวแล้ว
ค) พันธุ์ทีระบุในข้อ ก) และข้อ ข) ให้หมายความรวมถึง
o พันธุ์ซ ึ งอนุ พทั ธ์อย่างสําคัญจากพันธุ์ ทีได้รับการคุ ม้ ครอง ในกรณี ทีพนั ธุ์ทีได้รับ
การคุม้ ครองไม่ได้เป็ นพันธุ์ประเภทอนุพนั ธ์สาํ คัญ
o พันธุ์ซ ึ งไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติน9 ี จากพันธุ์ทีได้รับการ
คุม้ ครอง
o พันธุ์ซ ึ งต้องใช้พนั ธุ์ทีได้รับการคุม้ ครองในการผลิตทุกครั9ง
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ทั9งนี9พนั ธุ์ทีจะจัดเป็ นพันธุ์ประเภทอนุพนั ธ์สาํ คัญของอีกพันธุ์หนึงนั9น เมือ
o พันธุ์น9 นั เป็ นผลอย่างชัดเจนจากพันธุ์ต9 งั ต้น หรื อจากพันธุ์ทีเป็ นผลอย่างชัดเจนจาก
พันธุ์ต9 งั ต้น โดยยังคงการแสดงออกซึ งลักษณะสําคัญทีเป็ นผลของสภาพทางพันธุ กรรม
หนึงหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกัน
o พันธุ์น9 นั แตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์ต9 งั ต้น และ
o พันธุ์น9 นั มีลกั ษณะทีเกิดจากการแสดงออกซึ งลักษณะสําคัญทีเป็ นผลของสภาพทาง
พันธุ กรรมหนึ งหรื อหลายสภาพทางพันธุ กรรมร่ วมกันเหมือนพันธุ์ต9 งั ต้น ยกเว้นความ
แตกต่างซึ งเป็ นผลจากการอนุพทั ธ์
(พันธุ์ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญอาจได้จากการคัดเลือกพันธุ์กลายทีเกิดตามธรรมชาติหรื อ
ถูกชักนําขึ9นหรื อจากพันธุ์ กลายเนื องจากการเพาะเลี9 ยงเนื9 อเยือ จากการคัดเลื อกต้นที
แปรปรวนจากต้นของพันธุ์ต9 งั ต้น การผสมกลับ หรื อการตัดต่อสารพันธุ กรรม)
การกําหนดดังกล่าว จะเป็ นการขยายขอบเขตสิ ทธิ นักปรับปรุ งพันธุ์ให้คุม้ ครองถึ งผลิ ตผล
และผลิ ตภัณ ฑ์โดยตรงจากผลิ ตผลที ไ ด้จากการใช้ส่ วนขยายพันธุ์ ข องพันธุ์ พืช ใหม่โดยไม่ ไ ด้รับ
อนุ ญาต โดยจะต้องขออนุ ญ าตจากนัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เว้นแต่ ก รณี ที นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ มี โอกาสที
สามารถบัง คับ ใช้สิ ท ธิ ต่ อส่ ว นขยายพันธุ์ ดัง กล่ า วแล้ว และยัง จะครอบคลุ ม ถึ ง พันธุ์ ซ ึ ง เป็ นพัน ธุ์
ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญจากพันธุ์ทีได้รับการคุ ม้ ครอง ในกรณี ทีพนั ธุ์ทีได้รับการคุ ม้ ครองไม่ได้เป็ น
พันธุ์ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญ การขยายขอบเขตดังกล่าวจึงทําให้การคุม้ ครองพันธุ์พืชคล้ายกับการให้
สิ ทธิ บตั รการประดิ ษฐ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิง การคุม้ ครองพันธุ์ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญในบางกรณี
จะมีสภาพเหมือนกับการให้สิทธิ บตั รในพืช อันเป็ นการทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์มีสิทธิ กว้างขวางเป็ น
อย่างมาก การขยายขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ในกรณี น9 ี จึงเป็ นการเปลี ยนแปลงหลักการสําคัญ
ของอนุสัญญาจากเดิมเป็ นอย่างมาก
- อายุของสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์มีอายุ ๒๐ ปี นับจากวันทีได้รับสิ ทธิ สําหรับไม้ตน้ และองุ่น สิ ทฺธินัก
ปรับปรุ งพันธุ์จะมีอายุ ๒๕ ปี
การกําหนดประเด็นนี9 จะเป็ นการเพิมระยะเวลาการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ เพือให้นกั ปรับปรุ ง
พันธุ์สามารถหาผลประโยชน์จากพันธุ์พืชทีได้รับการคุม้ ครองนานและมากฤดูปลูกขึ9น
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๒.๒ แนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมวิชาการเกษตร
ในช่ วงแรกของความพยายามในการยกร่ า งกฎหมายคุ ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช ใหม่ ท9 งั จากความ
ต้องการของสมาคมนักปรับปรุ งพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และเพือให้เป็ นไปตามความ
ตกลง TRIPs กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิ ชย์ได้เสนอรู ปแบบของกฎหมาย
คุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช ที แ ตกต่ า งกัน ออกไป โดยกรมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ซ ึ งเป็ น
หน่ วยงานของรัฐในการจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาได้เสนอให้ใช้ท9 งั ในรู ปแบบของกฎหมาย
สิ ทธิ บตั รพันธุ์พืชและกฎหมายคุ ม้ ครองพันธุ์พืชตามแบบประเทศสหรัฐอเมริ กา ขณะทีกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้มีการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่โดยอาศัยรู ปแบบของ
อนุ สัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๗๘ โดยมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับระบบสังคมเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย
ต่อมาการเรี ยกร้องของสมัชชาคนจนในพ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ทาํ ให้การร่ างกฎหมายได้รวมเอาการ
คุ ม้ ครองทรัพยากรชี วภาพตามหลักการของอนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพมาผนวก
รวมกับ การคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช ใหม่ ตามหลัก การของอนุ สั ญญาฉบับ ค.ศ. ๑๙๗๘ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีท9 งั มิติในการส่ งเสริ มให้งานปรับปรุ งและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที
จะก่ อประโยชน์ ใ ห้ แก่ ระบบเกษตรกรรม สั ง คมและประเทศโดยรวม และมิ ติที จะช่ วยให้มี ก าร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง ยืนจากทรัพยากรชี วภาพอันเป็ นปั จจัยพื9นฐานชิ9นสําคัญของประเทศ
อีกด้วย
หลังจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น
เวลาเกือบ ๑๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมวิชาการเกษตรได้เริ มมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที
อยูใ่ นความดูแล เพือให้การบังคับใช้มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นกฎหมายฉบับหนึงทีได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง การแก้ไข
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีกรมวิชาการเกษตรได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนือง
รวมทั9งได้ผา่ นการรับฟังความเห็นของผูเ้ กียวข้องและจะเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วนั9น มีประเด็นทีถูกเสนอแก้ไขดังนี9 ๒๙
๒๙

กรมวิชาการเกษตร เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น เรื องการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ ๘ เมษษยน ๒๕๕๓
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- นิยาม (มาตรา ๓)
o “พันธุ์พืช” เปลียนไปใช้นิยามตามอนุสัญญา UPOV
o “พันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป” เปลียนไปเพือกันพันธุ์พืชทีครอบครองโดยบุคคลใด
บุคคลหนึงเท่านั9น ออกจากการเป็ นพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป
o “นักปรับปรุ งพันธุ์พืช” เปลียนโดยเพิม “การค้นพบและพัฒนาพันธุ์” ตามนิยาม
ของอนุสัญญา UPOV
o “ชุมชน”ตัดประเด็น การสื บทอดวิถีวฒั นธรรมโดยต่อเนื อง
- คําศัพท์
เปลียน “การตัดต่อสารพันธุ กรรม” เป็ น “การดัดแปรสารพันธุ กรรม” (มาตรา ๓
และมาตรา ๑๓ วรรคสอง)
เปลียน “พันธุ์พืชใหม่” เป็ น “พันธุ์พืช” (มาตรา ๑๓ วรรคหนึง) เปลียน “พันธุ์พืช
ใหม่” เป็ น “พันธุ์พืชทีขอจดทะเบียนเป็ นพันธุ์พืชใหม่” (มาตรา ๒๓ วรรคหนึง)
- องค์ประกอบของคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช (มาตรา ๕)
เพิม “อธิ บดี กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช” และเปลี ยน “ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันการแพทย์แ ผนไทย” เป็ น “อธิ บ ดี ก รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก”
- องค์ประกอบของพันธุ์พืชทีสามารถขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (มาตรา ๑๒)
o เพิมรายละเอียดของความคงตัว
o เปลี ย นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาความแตกต่ า ง โดยตัด ประเด็ น ความแตกต่ า งต้อ ง
เกียวข้องกับลักษณะทีเป็ นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริ โภค เภสัชกรรม การผลิต
หรื อการแปรรู ป
o เปลียนเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ ให้เป็ นไปตามอนุสัญญา UPOV
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- สิ ทธิ การยืน ก่อน (มาตรา ๒๐ วรรคสอง)
o เพิม การนับกําหนดทีผยู ้ ืนคําขอต้องส่ งสําเนาคําขอหรื อหลักฐานอืนเพือยืนยันว่า
พันธุ์ทียนื ขอรับความคุม้ ครองในประเทศไทยและต่างประเทศเป็ นพันธุ์เดียวกัน
o เพิมวรรคสาม เพือให้สามารถใช้สิทธิ การยืนก่อนในกรณี ทีคาํ ขอในต่างประเทศ
นั9น ถูกยกเลิกหรื อละทิ9ง
- การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
เปลี ย นให้มี ก ารประกาศโฆษณาคํา ขอที ผ่า นการตรวจสอบ ก่ อนมี ก ารตรวจสอบ
ภาคสนาม (มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒)
- อายุหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
เปลียนอายุการคุม้ ครองให้เท่ากับทีกาํ หนดในอนุสัญญา UPOV
- การคุม้ ครองชัว คราว
เพิมการคุม้ ครองชัว คราวตั9งแต่การประกาศโฆษณาคําขอ ให้แก่ผยู ้ ืนคําขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่
- การใช้ชือพันธุ์
เพิ มหน้า ที ของผูท้ รงสิ ท ธิ ใ นการใช้ชื อพันธุ์ ตามอนุ สั ญญา UPOV อี ก สองประการ
(มาตรา ๓๔)
- การบังคับใช้สิทธิ
เปลียน อํานาจของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช ในการป้ องกันหรื อบรรเทาเหตุทีมีต่อความมัน คงของ
ประเทศ ในการรักษาความมัน คงทางอาหาร การป้ องกันการผูกขาดทางการค้า หรื อเพือ
ประโยชน์สาธารณะ จาก “การออกคําสังเพิกถอนหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่” เป็ น “การออกคําสังระงับการใช้สิทธิ หรื อยกเลิกหนังสื อสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ โดยต้องชดเชยค่าเสี ยหายจากคําสังดังกล่าว แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ ดว้ ย”
(มาตรา ๓๖ วรรคสาม)
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- เงือนไขและวิธีการขึ9นทะเบียนชุมชน
ตัด “การสื บทอดระบบวัฒนธรรมร่ วมกันมาโดยต่อเนือง” (มาตรา ๔๔ วรรคหนึง)
เปลียนผูร้ ับคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิน จาก “คณะกรรมการคุม้ ครอง
พันธุ์พืช” เป็ น “อธิ บดีกรมวิชาการเกษตร” (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)
- การจัดทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิน
เปลี ย นวิ ธี ก ารจัด ทํา ข้อ ตกลงแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากการใช้ พ ัน ธุ์ พื ช พื9 น เมื อ ง
เฉพาะถิน จาก “ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืชก่อน” เป็ น
“ตามระเบียบทีคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืชกําหนด” (มาตรา ๔๘ วรรคสอง)
- เงือนไขการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป (มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓)
เปลียนเงื อนไขการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป จาก “การเข้าถึงเพือ
ศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั ทีมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบทีคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืชกําหนด” เป็ น “การเข้าถึงเพือศึกษา ทดลอง
หรื อวิจยั ให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบที ค ณะกรรมการคุ ม้ ครองพันธุ์ พื ช กําหนด และถ้า
ประสงค์จะกระทําเพือประโยชน์ในทางการค้า ให้ขออนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที
และทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์”
- โทษของการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป
เพิมให้มีการกําหนดโทษของการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์
พืชพื9นเมืองทัว ไป เป็ น “โทษปรับไม่เกินสองหมืนบาท โดยอธิ บดี กรมวิชาการเกษตร
หรื อผูท้ ีอธิ บดีมอบหมายมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบปรับได้”
ดังนั9นจึงเห็นได้วา่ การแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
หลายประเด็น (๒.๒.๑, ๒.๒.๔, ๒.๒.๕, ๒.๒.๗, ๒.๒.๘, ๒.๒.๙ และ๒.๒.๑๐) เป็ นไปเพือให้เกิด
ความสอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV โดยเฉพาะอย่างยิง ประเด็นการแก้ไขมาตรา ๓๖ วรรคสาม เป็ น
“การออกคําสังระงับการใช้สิทธิ หรื อยกเลิกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ โดย
ต้องชดเชยค่าเสี ยหายจากคําสังดังกล่าว แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ ดว้ ย” ซึ งเป็ นการให้สิทธิ แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ผู ้
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ทรงสิ ทธิ มากกว่าอนุสัญญา UPOV แต่ยงั มีอีกหลายประเด็นทียงั ไม่เป็ นไปตาม Guidance for the
Preparation of Laws Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๓๐ เช่น ๑) การกําหนดนิยาม
ของคําว่า “นักปรับปรุ งพันธุ์พืช” ทียงั ไม่รวมทายาท ๒) การทีไม่กาํ หนดให้การคุม้ ครองพันธ์พืชใหม่
ของทุกชนิดหรื อสกุลภายในระยะ เวลา ๑๐ ปี ๓) การคงเงือนไขการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยแหล่งทีมาของเชื9อพันธุ กรรมซึ งใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์และแสดงหลักฐานการ
ได้มาซึ งเชื9อพันธุ กรรมทีใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ๔) การทีไม่ขยาย
ขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ ให้ครอบคลุมถึงผลิตผล อนุพทั ธ์อย่างสําคัญ และพันธุ์ซ ึ งต้องใช้พนั ธุ์
ทีได้รับการคุม้ ครองในการผลิตทุกครั9ง

๓๐

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
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บทที4 ๓
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบที4จะเกิดขึน; ต่ อเกษตรกร
และผลกระทบโดยรวมต่ อการจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
๓.๑ ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ9นจากการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
ประเทศภาคีก่อตั9งสหภาพยูพอฟต้องให้เวลา ๗ ปี หลังจากลงนามรับรองอนุ สัญญา UPOV
ก่อนทีจะให้สัตยาบันเพือให้อนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้ เพือเตรี ยมการรองรับผลของการเปลียนแปลงที
จะเกิ ด ขึ9 น กับ เกษตรกรภายในแต่ ล ะประเทศ การที ป ระเทศไทยจะต้อ งมี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ให้เป็ นไปตาม Guidance for the Preparation of Laws
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention ซึ งมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ ๒.๑ ของบทที ๒
เพือให้สภาสหภาพยูพอฟพิจารณายอมรับก่อนทีจะสามารถสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสหภาพยูพอฟได้
การเปลี ย นแปลงอย่า งฉับ พลันที จะเกิ ด ขึ9 น จากการอนุ ว ตั รตามอนุ สั ญ ญา UPOV น่ า จะสร้ า ง
ผลกระทบต่อระบบกสิ กรรมของไทยเป็ นอย่างมาก ซึ งผูว้ จิ ยั เห็นว่าผลกระทบด้านต่างๆทีจะเกิดขึ9น มี
ดังต่อไปนี9
๓.๑.๑ผลกระทบต่อเกษตรกร
ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที จ ะเกิ ด ขึ9 น ต่ อ เกษตรกรในประเด็ น สิ ท ธิ
เกษตรกร ซึ งในส่ วนทีเกียวข้องกับพันธุ์พืชและทรัพยากรชี วภาพได้แก่ สิ ทธิ ในการได้
ใช้เมล็ดพันธุ์ในราคาทีเหมาะสม สิ ทธิ ในการเก็บรักษาส่ วนขยายพันธุ์เพือการเพาะปลูก
ในฤดูถดั ไป การคัดเลื อกพันธุ์พืชไว้ใช้เพาะปลูก การมีส่วนร่ วมในการจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างยัง ยืนจากทรัพยากรชี วภาพ ตลอดจนได้รับส่ วนแบ่งผลประโยชน์จาก
การใช้ทรั พยากรที ตนเป็ นผูป้ กป้ องดู แลอยู่๓๑ พบว่าพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีลกั ษณะเป็ นกฎหมายเฉพาะ (sui generis system ) ทีจดั ทําขึ9นให้
๓๑

มูลนิถิชีววิถี. ประชาชนกับการปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพ. จาก http://rrr.biothai.net.web.print.php
อ้างอิงโดย สงกรานต์ จิตรากร. ๒๕๕๑. รางานฉบับสมบูรณ์ ครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ ทธิเกษตรกร จาก
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่และสิ นธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพืออาการและการเกษตร ทีเกียวเนืองกับข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศคูค่ า้
เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร
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เหมาะสมกับสภาพเศรษฐสังคมของประเทศไทยซึ งเป็ นสังคมเกษตรกรรม โดยการ
คุ ม้ ครองทั9ง พันธุ์ พื ชใหม่ น9 ันมี ก ารผ่อนปรนเงื อนไขการคุ ้มครองพันธุ์ พืช ใหม่ไ ม่ใ ห้
เข้มงวดจนเกินไป เพือลดผลกระทบต่อเกษตรกร๓๒ ผูว้ ิจยั พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการเข้า
เป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยปราศจากการเตรี ยมการนั9น อาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อเกษตรกรในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี9 คือ
- สกุลและชนิดพืชทีจะได้รับความคุม้ ครอง
การทีจะให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่แก่พืชทุกชนิดหรื อสกุลภายในระยะ เวลา ๑๐
ปี นั9น ผูว้ ิจยั เห็ นว่านอกจากจะเป็ นการสิ9 นเปลื องงบประมาณโดยไม่เกิ ดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรไทยแล้วยังจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อนักปรับปรุ งพันธุ์พืชชาวต่างประเทศหรื อ
วิส าหกิ จข้า มชาติ ข นาดใหญ่ ซึ ง จะเข้า มาผูก ขาดธุ รกิ จในพันธุ์ พื ช ใหม่ ข องพื ช ที นัก
ปรับปรุ งพันธุ์พืชชาวไทยยังไม่ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งพันธุ์ อันจะเป็ นอุปสรรคสําคัญที
นักปรับปรุ งพันธุ์พืชชาวไทยจะเข้ามาดําเนิ นการปรับปรุ งพันธุ์พืชนั9นในอนาคต ทั9งนี9
การให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่แก่พืชทุกชนิ ดหรื อสกุล จะดําเนิ นการควบคู่กบั การที
ขยายขอบเขตสิ ทธิ ไปคุม้ ครองผลิตผลด้วย เพือให้ความคุม้ ครองแก่สินค้าทีเป็ นผลิตผล
จากพืชซึ งไม่สามารถปลูกให้ผลผลิตได้ในประเทศไทย ทีนาํ เข้าจากต่างประเทศ
- ความใหม่
การที ใ ห้ โ อกาสนั ก ปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ นํ า พั น ธุ์ พื ช ที มี ก ารจํา หน่ า ยจ่ า ยแจกนอก
ราชอาณาจักรไม่เกินสี ถึงหกปี แล้วแต่กรณี มายืนขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ ผูว้ ิจยั
เห็ น ว่ า จะทํา ให้ ร ะบบกสิ ก รรมของประเทศไทยมี โ อกาสใช้ พ ัน ธุ์ พื ช ใหม่ ช้ า กว่ า
ต่างประเทศ ซึ งทําให้เสี ยโอกาสด้านแข่งขันทางการตลาดแก่ ประเทศที นักปรั บปรุ ง
พันธุ์ ยืนขอจดทะเบี ยนพันธุ์ พืชใหม่ไว้ก่อน นอกจากนี9 ยงั จะสร้ างปั ญหาแก่ ผูท้ ี จะไป
จัดหาพันธุ์พืชดังกล่าวจากประเทศทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์ยืนขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้
๓๒

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ วิฑูรย์ เลียนจํารู ญ. วิเคราะห์ขอ้ เรี ยก ร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื องการ

คุม้ ครองสิ ทธิบตั รพืชและสัตว์ จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓
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ก่อน มาใช้ในการผลิตภายในราชอาณาจักรก่อนทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์นาํ พันธุ์พืชนั9นมายืน
ขอจดทะเบี ย นพัน ธุ์ พื ช ใหม่ ใ นราชอาณาจัก ร เพราะบุ ค คลดัง กล่ า วได้ป ฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมายทุกประการทีจะได้มาซึ งส่ วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชนั9นและอาจนํามาลงทุน
ขยายพันธุ์ให้ได้ส่วนขยายพันธุ์จาํ นวนมากก่อนทีจะมีการให้สิทธิ คุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่
แก่ นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ แต่ จะต้องถู ก รอนสิ ท ธิ โ ดยอาจต้องทํา ลายส่ ว นขยายพัน ธุ์ น9 ัน
ทั9งหมดหรื อต้องชําระค่าอนุ ญาตใช้สิทธิ ซึ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ นการรอนสิ ทธิ มากเกิ นไป
อย่างไม่เป็ นธรรม ซึ งการพิจารณาความใหม่โดยยินยอมให้มีระยะเวลาหลังการจําหน่าย
จ่ายแจกส่ วนขยายพันธุ์ โดยนักปรับปรุ งพันธุ์หรื อโดยความเห็ นชอบของนักปรับปรุ ง
พันธุ์ เพือวัตถุ ประสงค์ในการหาประโยชน์จากพันธุ์พืชนานมากขึ9 นเท่าไร ก็จะทําให้
เกิดผลเสี ยหายจากการรอนสิ ทธิ มากขึ9นเท่านั9น
- ความแตกต่าง
การตัดทอนระดับ ความแตกต่ า ง (Minimum distance) ระหว่า งพันธุ์ พื ช ที ยืน จด
ทะเบี ยนพันธุ์ พืชใหม่ กับพันธุ์ ทีเป็ นที รู้จกั โดยทัว ไปนั9น ผูว้ ิจยั เห็ นว่าจะทําให้มีผูน้ าํ
พันธุ์พืชซึ งมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก มายืนจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จาํ นวนมาก
ทําให้เกษตรกรเกิดความสับสนในการเลื อกใช้พนั ธุ์ในการผลิ ต จนอาจเป็ นเหยือของผู ้
จําหน่ายส่ วนขยายพันธุ์ดงั ทีได้พบในกรณี พนั ธุ์พืชขึ9นทะเบียน ซึ งเป็ นการเพิมภาระแก่
เกษตรกรในการทีจะต้องลงทุนจัดหาพันธุ์พืชเหล่านั9นมาปลูกทดสอบในแปลงของตน
- การยืน ขอรับความคุม้ ครอง
การทีบงั คับไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าทีปฏิเสธการให้สิทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ แม้ว่าพันธุ์
พืชนั9นถูกปฏิเสธการคุม้ ครองจากต่างประเทศนั9น ผูว้ ิจยั เห็นว่าจะทําให้มีผนู ้ าํ พันธุ์พืชที
ถู ก ปฏิ เ สธการคุ ้ ม ครองจากต่ า งประเทศเข้ า มายื น จดทะเบี ย นพัน ธุ์ พื ช ใหม่ ใ น
ราชอาณาจักร อันเป็ นการสร้ างภาระการตรวจสอบแก่พนักงานเจ้าหน้าทีโดยไม่จาํ เป็ น
ส่ งผลให้กระบวนการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ท9 งั ระบบต้องช้าลง ทั9งยังเป็ นการก้าวล่วง
อธิ ปไตยของภาคีสมาชิกมากเกินความจําเป็ น
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- การคุม้ ครองชัว คราว
การให้การคุม้ ครองชัว คราวแก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ในช่ วงระหว่างการประกาศโฆษณา
คําขอกับการออกหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่น9 นั ผูว้ จิ ยั เห็นว่าจะทํา
ให้แรงกดดันให้พนักงานเจ้าหน้าที เร่ งทํางานเพือจดทะเบี ยนพันธุ์ พืชใหม่ลดลงมาก
นอกจากนี9 ยังจะทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ได้รับความคุม้ ครองในพันธุ์พืชใหม่ (ระยะการ
คุม้ ครองชัว คราวรวมกับระยะการคุม้ ครองตามอายุหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่) ยาวนานขึ9น ซึ งทําให้ราคาส่ วนขยายพันธุ์อยูใ่ นระดับสู งกว่าปกตินานขึ9น
- ขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
การขยายขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ให้คุม้ ครองผลิตผลและผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก
ผลิตผลทีได้จากการใช้ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่โดยไม่ได้รับอนุ ญาต จะต้องขอ
อนุ ญาตจากนักปรับปรุ งพันธุ์ เว้นแต่กรณี ทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์มีโอกาสทีสามารถบังคับ
ใช้สิทธิ ต่อส่ วนขยายพันธุ์ดงั กล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่าจะทําให้อาจเป็ นการสร้างภาระการ
ต่อสู ้ ข ้อกล่ าวหาแก่ เกษตรกรหรื อผูค้ ้าผลิ ตผลการเกษตรและผลิ ตภัณฑ์โดยตรงจาก
ผลิตผล ในการพิสูจน์วา่ ผลิตผลและผลิ ตภัณฑ์โดยตรงจากผลิ ตผลทีตนมีอยู่น9 นั ได้จาก
การใช้ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ และการกระทําละเมิดดังกล่าวเป็ นความผิดทาง
อาญาที ย อมความได้ อาจจะทํา ให้เกิ ดการเรี ย กร้ องค่า เสี ยหายจากเกษตรกรหรื อผูค้ ้า
ผลิ ตผลการเกษตรทีเกียวข้องในการยอมความเพือไม่ให้มีการดําเนิ นคดี โดยผูร้ ับมอบ
อํานาจจากผูท้ รงสิ ทธิ ดงั ทีพบในกรณี การละเมิดลิขสิ ทธิ
ส่ วนการขยายขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ให้คุม้ ครองพันธุ์ซ ึ งอนุ พทั ธ์อย่างสําคัญ
จากพัน ธุ์ ที ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครอง ในกรณี ที พ ัน ธุ์ ที ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครองไม่ ไ ด้เ ป็ นพัน ธุ์
ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการขยายสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ดงั กล่าวคือการให้
สิ ทธิ บตั รแก่ลกั ษณะเฉพาะทีเด่นต่างจากพันธุ์พืชอืนในชนิดเดียวกันนัน เอง๓๓ จึงเสมือน
กับให้สิทธิ บตั รในสิ งมีชีวติ ซึ งจะสร้างผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อระบบกสิ กรรมสําหรับ
๓๓

เช่น หากพันธุ์พืชใหม่น9 นั คือข้าวโพดพันธุ์จตุลกั ษณ์ ทีสามารถปลูกเพือเก็บเกียวฝักแก่ได้มากถึง ๔ ฝัก เมือได้รับ
ความคุม้ ครองแล้ว ข้าวโพดพันธุ์อืนทีปลูกแล้วสามารถเก็บเกียวฝักแก่ได้ ๔ ฝัก ก็จะเป็ นอนุพนั ธุ์สาํ คัญของพันธุจ์ ตุ
ลักษณ์ จึงเท่ากับลักษณะทีเก็บเกียวฝักแก่ได้ ๔ ฝัก ถูกจดสิ ทธิบตั รไว้
๔๒

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเทศซึ งจะเริ มให้ความคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ เนื องจากนักปรับปรุ งพันธุ์ผทู ้ รงสิ ทธิ
จะมีสิทธิ เหนือพันธุ์พืชทุกพันธุ์ทีมีลกั ษณะพิเศษของพันธุ์พืชใหม่ทีได้รับความคุม้ ครอง
ซึ งจะทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชรายอืนต้องจ่ายค่าอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ก่อนนําพันธุ์พืชที
ตนอนุ พทั ธ์จากพันธุ์พืชใหม่ทีได้รับความคุม้ ครองนั9นออกจําหน่าย อันอาจจะส่ งผลให้
ราคาจําหน่ ายส่ วนขยายพันธุ์พืชอยู่ในระดับทีสูงมาก ทั9งนี9 จะต้องตระหนักด้วยว่าอายุ
การคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่บางกลุ่ม (ไม้ตน้ และองุ่นตามอนุ สัญญา UPOV) นั9นมากกว่า
อายุสิทธิ บตั ร
นอกจากนี9 การขยายสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ดงั กล่าวยังจะทําให้เกิดผลเสี ยแก่เกษตรกร
หรื อบุคคลสัญชาติไทยซึ งต้องการประกอบอาชี พนักปรับปรุ งพันธุ์ในลักษณะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทีไม่มีกาํ ลังการลงทุนรวบรวมและเก็บรักษาเชื9 อพันธุ กรรม
เพือใช้ในกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์๓๔ เนื องจากบุคคลเหล่านี9 อาจจะต้องใช้พนั ธุ์พืช
ใหม่ทีเป็ นพันธุ์การค้าซึ งมีการจําหน่ายส่ วนขยายพันธุ์โดยทัว ไป เป็ นพันธุ์ต9 งั ต้นในการ
สกัดสายพันธุ์แท้เพือใช้เป็ นพันธุ์พ่อ-แม่ในการสร้างพันธุ์ลูกผสม ซึ งอาจจะถูกจัดเป็ น
พันธุ์ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญตามทีระบุไว้ใน Guidance for the Preparation of Laws
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๓๕ ทําให้ตอ้ งทําความตกลงชําระค่า
อนุญาตใช้สิทธิ แก่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ผทู ้ รงสิ ทธิ ในพันธุ์ใหม่ต9 งั ต้น ก่อนทีจะนําพันธุ์ใหม่
ออกจําหน่ายเชิงธุ รกิจได้ การขยายขอบเขตสิ ทธิ ดงั กล่าวจึงเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ีเริ มงาน
ปรั บปรุ งพันธุ์ พืชก่อนผูอ้ ื น ซึ งในกรณี พืชเศรษฐกิ จนั9น ผูท้ ี เริ มงานปรั บปรุ งพันธุ์ พืช
ก่อนผูอ้ ืนมักเป็ นวิสาหกิจข้ามชาติ
- อายุของสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์
การเพิมระยะเวลาการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่เป็ น ๒๐ ปี นับจากวันทีได้รับสิ ทธิ สําหรับ
ไม้ต้นและองุ่ น จะมี อายุ ๒๕ ปี ตามอนุ สั ญ ญา UPOVนั9น ผูว้ ิจ ัย เห็ น ว่า จะทํา ให้ นัก
๓๔

จากการสัมภาษณ์นายสุขเกษม จิตรสิ งห์ บริ ษทั เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ไบโอซีดส์ จํากัด
๓๕
An indirect way in which it might be possible to obtain an essentially derived variety from an initial variety
could be the use of a hybrid variety to obtain a variety which is essentially derived from one of the parent lines of
the hybrid.

๔๓

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ปรั บ ปรุ ง พันธุ์ พื ช ผูท้ รงสิ ท ธิ ไ ด้รั บ ประโยชน์ เ กิ นสมควร อันเป็ นการรอนสิ ท ธิ ข อง
เกษตรกรในการใช้พนั ธุ์ พืชมากขึ9น โดยระยะเวลาการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ตามอายุ
หนังสื อสําคัญเดิ ม นั9นเหมาะกับ ระบบเกษตรกรรมของไทยซึ ง สามารถเพาะปลู ก ได้
ตลอดปี ขณะทีอายุหนังสื อสําคัญซึ งเสนอให้ปรั บแก้น9 ันเหมาะกับระบบเกษตรกรรม
ของประเทศในเขตหนาวทีเพาะปลูกพืชได้ปีละครั9งเท่านั9น ซึ งสอดคล้องกับระยะเวลาที
นักปรับปรุ งพันธุ์ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ และเมือพิจารณาจากจํานวนครั9งทีผูท้ รงสิ ทธิ
สามารถจํา หน่ า ยส่ ว นขยายพัน ธุ์ ต ลอดอายุ ห นัง สื อ สํ า คัญ แล้ว จะพบว่า ผูท้ รงสิ ท ธิ
สามารถจําหน่ายในประเทศไทยได้มากครั9งกว่าในต่างประเทศ )๓ x ๑๒-๑๗ ครั9ง เทียบ
กับ ๒๐ ครั9ง ในกรณี ทวั ไป และ ๒๕ ครั9ง เทียบกับ ๒๗ ครั9ง ในกรณี ไม้ตน้ (
นอกจากนี9 การกําหนดระยะเวลาการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่น9 นั มักกระทําควบคู่กบั การ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรักษาสิ ทธิ ให้เป็ นแบบก้าวหน้า๓๖ เพือให้นักปรั บปรุ ง
พันธุ์พืชผูท้ รงสิ ทธิ ละสิ ทธิ ให้เป็ นสาธารณสมบัติก่อนหมดระยะเวลาการคุม้ ครอง แต่
มาตรการนี9 จะใช้ ไ ด้ผ ลกับ นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช ที มี ทุ น น้ อ ยหรื อ มี ร ายได้จ ากส่ ว น
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่จาํ กัดเท่านั9น
๓.๑.๒ ผลกระทบทีจะเกิดต่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
การทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
การขอรับความคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ เช่ น การกําหนดให้มีการเปิ ดเผยแหล่งทีมาของ
สารพันธุ กรรมทีใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ (Disclosure of Origin) การกําหนดให้การ
เข้า ถึ ง ทรั พ ยากรพันธุ ก รรมพื ช ต้องเป็ นไปโดยได้รับ ความยินยอมล่ วงหน้า (Prior
Informed Consent) และการกําหนดให้มีการแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างนักปรับปรุ ง
พัน ธุ์ ก ับ เจ้า ของหรื อผูด้ ู แ ลเชื9 อพัน ธุ ก รรม เป็ นต้น ๓๗ ผูว้ ิ จ ัย พิ เ คราะห์ แล้ว เห็ น ว่า
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ9นจากการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVมีดงั ต่อไปนี9 คือ
๓๖

เกรี ยงศักดิ สุวรรณธราดล ๒๕๕๓. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทย
ในการเข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญา UPOV อันเป็ นผลเกียวเนืองมาจากการจัดทําเขตการค้าเสรี เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร
๓๗
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ วิฑูรย์ เลียนจํารู ญ วิเคราะห์ขอ้ เรี ยก ร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื องการ
คุม้ ครองสิ ทธิบตั รพืชและสัตว์ จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓

๔๔

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

- นิยาม
การใช้นิยามของคําว่า “พันธุ์” ตามอนุ สัญญา UPOVนั9น ทําให้ความหมายของคําว่า
“พันธุ์” แคบลง ซึ งผูว้ ิจยั เห็นว่าเหมาะกับการใช้จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ แต่อาจจะทํา
ให้สร้ างปั ญหาในการจัดการพันธุ์พืชป่ า เพราะจะทําให้ไม่สามารถคุ ม้ ครองพันธุ์ป่าที
เป็ นพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ )Botanical variety) ได้ แม้จะเป็ นพืชถินเดียว (Endemicใน (
นั9น ๒๕๔๒ .ศ .ประเทศไทย ทั9งทีนิยามเดิ มตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืช พมี
ความหมายกว้างเหมาะสมทีจะใช้ได้ท9 งั กรณี พนั ธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชดั9งเดิม โดยพันธุ์
พื ช ใหม่ น9 ัน จะมี ป ระเด็ น คุ ณ สมบัติ ด้า นความแตกต่ า งเป็ นองค์ ป ระกอบที ท ํา ให้ มี
ความจําเพาะต่อพันธุ์ปลูก (Cultivar)
- เงือนไขการให้ความคุม้ ครอง
การที สหภาพยูพอฟเห็ นว่าการเปิ ดเผยแหล่ งที มาของเชื9 อพันธุ กรรมซึ งใช้ในการ
ปรับปรุ งพันธุ์หรื อแสดงหลักฐานการได้มาซึ งเชื9อพันธุ กรรมทีใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไม่ถูกใช้เป็ นเงื อนไขในกระบวนการพิจารณาคําขอจด
ทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่ โดยเห็ นว่าควรมีกฎหมายเพือการจัดการทรัพยากรชี วภาพแยก
ต่างหากนั9น ผูว้ ิจยั เห็นว่าการตัดเงื อนไขดังกล่าวออก จะเป็ นการลดทอนประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดการทรัพยากรชี วภาพอย่างร้ ายแรง เพราะการทีพนักงานเจ้าหน้าที ของรั ฐมี
หน้าทีร่วมกันกํากับดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้อง จะทําให้การบังคับใช้
กฎหมายมี ป ระสิ ทธิ ภาพสู งขึ9นกว่าการบังคับใช้กฎหมายแต่ ละฉบับแยกจากกันโดย
อิ ส ระ ยิ ง ไปกว่า นั9น ข้อ กํา หนดของสหภาพยูพ อฟในประเด็ น นี9 จึ ง เท่ า กับ เป็ นการ
สนับสนุนโจรสลัดชีวภาพ (Biopirate) ทางอ้อมอีกด้วย
ดังนั9นจะเห็นได้วา่ การเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV นั9น อาจจะส่ งผลกระทบทั9งต่อ
ระบบเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรชี วภาพของประเทศ โดยเพิมสิ ทธิ โอกาสในการแสวงหา
ประโยชน์จากเกษตรกรให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์ท9 งั โดยการเพิมบริ บทของวัตถุแห่ งสิ ทธิ และระยะเวลาที
จะสามารถใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิงนักปรั บปรุ งพันธุ์ จากต่างประเทศ ซึ งเป็ นการลดทอนสิ ท ธิ
เกษตรและลิ ดรอนความมัน คงทางอาหารของประเทศ และยังลดโอกาสทีจะทําให้เกิ ดนักปรับปรุ ง

๔๕

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

พันธุ์พืชรายย่อยรายใหม่ รวมทั9งลดโอกาสการกํากับดูแลการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
๓.๒ ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ9นจากการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตร
นอกจากการทีอาจจะเกิ ดผลกระทบจากการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ซ ึ งเป็ นไปตามอนุ สัญญา
UPOVดังที กล่าวแล้วในหัวข้อ ๓.๑ แล้ว การแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตรทีผ่านการรับฟั งความเห็ นของผูเ้ กี ยวข้องในปี พ.ศ.
๒๕๕๓นั9น ยังอาจสร้างผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศดังต่อไปนี9 คือ
- นิยาม (มาตรา ๓) และเงือนไขและวิธีการขึ9นทะเบียนชุมชน (มาตรา ๔๔ วรรคหนึง)
การแก้ไขโดยตัดประเด็น “การสื บทอดวิถีวฒั นธรรมโดยต่อเนื อง” จากนิ ยามคําว่า
“ชุมชน”และตัด “การสื บทอดระบบวัฒนธรรมร่ วมกันมาโดยต่อเนื อง” จากเงือนไขการ
ขึ9นทะเบียนชุ มชน อาจจะทําให้วิสาหกิจด้านการปรับปรุ งพันธุ์ดาํ เนิ นการจัดตั9งชุ มชน
ตามนิ ย ามใหม่ ข9 ึ น เพื อ เป็ นตัวแทนนํา พันธุ์ พื ช ที ป รั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ไ ด้ใ หม่ ไปยื นขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิน เพือรับสิ ทธิ ทีมีขอบเขตกว้างกว่าสิ ทธิ นกั ปรับปรุ ง
พันธุ์เหนือพันธุ์พืชใหม่ (มีสิทธิ เด็ดขาดเหนื อการปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจยั
และอาจต่ออายุการคุม้ ครองได้) และยังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนคุม้ ครอง
พันธุ์ พื ชเพื อใช้ใ นการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ พืชได้อีก ด้วย ผูว้ ิจยั เห็ นว่า จะเป็ นการผิด
เจตนารมณ์เดิมของพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ งต้องการให้ความ
ช่ วยเหลื อแก่ ชุมชนที ดาํ รงวิถีวฒั นธรรมด้วยกันมาอย่างต่อเนื อง โดยคณะผูจ้ ดั ทําร่ าง
กฎหมายได้ต ระหนัก เป็ นอย่า งดี ว่า ชุ ม ชนหนึ ง ชุ ม ชนใดที มี ก ารดํา รงวิถี วฒั นธรรม
ด้วยกันมาอย่างต่อเนืองนั9นอาจตั9งถินฐานภูมิลาํ เนาแยกจากกันต่างภูมิภาคก็ได้ จึงใช้การ
ดํารงวิถีวฒั นธรรมด้วยกันมาอย่างต่อเนื องเป็ นเงื อนไขการเป็ นชุ มชน โดยไม่กล่าวถึ ง
พื9นทีการตั9งถินฐานทางภูมิศาสตร์ แต่อย่างใด
การแก้ไขคํานิยามให้มีความหมายกว้างขึ9น จะทําให้อาจเป็ นการสร้างประโยชน์ให้แก่
กลุ่มบุคคลอืนทีไม่ใช่ชุมชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และยังเป็ นการลดทอนการนํา
เงิ นกองทุ นคุ ม้ ครองพันธุ์ พืชช่ วยเหลื อและอุดหนุ นกิ จการของชุ มชนตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายให้การอนุรักษ์พนั ธุ์พืชอีกด้วย

๔๖

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

- การจัดทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิน
การเปลี ยนวิธีก ารจัดทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ จากการใช้พนั ธุ์ พืช พื9นเมื อง
เฉพาะถิ น จาก “ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการคุ ม้ ครองพันธุ์ พื ชก่ อน”
เป็ น “ตามระเบียบทีคณะกรรมการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชกําหนด” (มาตรา ๔๘ วรรคสอง)
ผูว้ ิจยั เห็นว่า อาจจะตัดโอกาสทีคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืชจะช่วยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ น กลุ่ มเกษตรกร หรื อสหกรณ์ ในการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
จากผูท้ ีประสงค์จะเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิน เพือการปรับปรุ ง
พันธุ์ ศึกษา ทดลองหรื อวิจยั เพือประโยชน์ในทางการค้า
- เงื อนไขการเข้าถึ งพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป (มาตรา ๕๒ และมาตรา
๕๓) และกําหนดโทษของการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืช
พื9นเมืองทัว ไป (มาตรา ๖๖/๑)
การเปลียนเงือนไขการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป จาก “การเข้าถึ ง
เพือศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั ทีมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบี ยบที คณะกรรมการคุ ม้ ครองพันธุ์ พืช กําหนด” เป็ น “การเข้าถึ ง เพือศึ กษา
ทดลอง หรื อวิจยั ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบทีคณะกรรมการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชกําหนด และ
ถ้าประสงค์จะกระทําเพือประโยชน์ในทางการค้า ให้ขออนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที
และทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์” และการเพิมโทษของการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
การเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป เป็ น “โทษปรับไม่เกินสองหมืนบาท
โดยอธิ บดี กรมวิชาการเกษตรหรื อผูท้ ี อธิ บดี มอบหมายมี อาํ นาจเปรี ยบเที ยบปรั บได้”
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ปกติ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดจะดํา เนิ นการปรั บปรุ งพันธุ์ ศึ กษา ทดลอง
หรื อ วิจ ัย ในเรื องใด ย่อมจะมี วตั ถุ ป ระสงค์แห่ ง การลงทุ นที แน่ นอนแล้ว การแก้ไ ข
ปรับปรุ งเงือนไขการเข้าถึงพันธุ์พืชป่ าและพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไปตามแนวทางของกรม
วิชาการ อาจจะเป็ นช่องทางทําให้บุคคลทีไม่ตอ้ งการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
แล ะ เ งื อน ไ ข ที กํ า ห น ด ใ น ก ฎ ก ระ ท ร ว ง ซึ ง อ อ ก ตา ม ค ว าม ใ น ม าต ร า ๕ ๒
สามารถเข้าถึ งทรัพยากรชี วภาพโดยอ้างว่าเป็ นการกระทําโดยมิได้มีวตั ถุ ประสงค์เพือ
ประโยชน์ในทางการค้า จนเกิดผลการปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั ทีสามารถ
จะนํา ไปพัฒ นาเป็ นสิ น ค้า ได้ จึ ง ขออนุ ญ าตจากพนัก งานเจ้า หน้า ที แ ละทํา ข้อตกลง

๔๗

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

แบ่ ง ปั นผลประโยชน์ ซึ ง ทํา ให้ก องทุ นคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช ไม่ ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ จาก
ขั9นตอนแรกของการเข้าถึง นอกจากนี9 การทีไม่มีการเก็บตัวอย่างทรัพยากรชี วภาพไว้ใช้
ในการอ้างอิง จะทําให้ไม่สามารถตรวจติดตามการนําสิ งประดิษฐ์จากการใช้ทรัพยากร
ชี วภาพไปขอรั บสิ ท ธิ ในทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา เนื องจากยังไม่ มี การบัง คับ ให้เปิ ดเผย
แหล่ ง ที ม าของทรั พ ยากรชี ว ภาพ และหลัก ฐานการเข้า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพที ใ ช้
สร้างสรรค์สิ งประดิษฐ์ทียืนขอรับสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา อย่างไรก็ตาม การยังคง
มาตรา ๑๙ (๕) ไว้ จะยังคงทําให้สามารถกํากับดูแลด้านการจัดการทรัพยากรชี วภาพได้
ระดับหนึง
ดังนั9นจะเห็ นได้ว่าการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ตาม
แนวทางของกรมวิชาการเกษตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๓นั9น อาจจะส่ งผลกระทบเพิมเติมจากการเข้าเป็ น
ภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV ในด้านการจัดการทรัพยากรชี วภาพของประเทศ โดยจะลดทอนการ
สนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทในการบริ หารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยัง ยืนจากทรัพยากรชี วภาพ
และยังจะลดทอนขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรชีวภาพของพนักงานเจ้าหน้าที

๔๘

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

-

บทที4 ๔
ข้ อเสนอแนะด้ านแนวทางที4เหมาะสมต่ อการเข้ าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา
UPOV และการแก้ไขพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ผูว้ ิจยั สังเคราะห์แนวทางทีเหมาะสมต่อการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV และการ
แก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อเกษตรกร และ
การบริ หารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยัง ยืน ดังนี9
๔.๑ การเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
การเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV นั9น ไม่ใช่สิ งทีประเทศใดประเทศหนึ งจําเป็ นต้อง
กระทํา ดังที พบในกรณี ขอ้ สนธิ สัญญาและอนุ สัญญาระหว่างประเทศที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญาฉบับอืนๆ เช่น Patent Cooperation Treaty (PCT) ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการตัดสิ นใจทีจะนําประเทศ
ไทยเข้า เป็ นภาคี ส มาชิ ก อนุ สั ญญา UPOV หรื อไม่ น9 ัน จะต้องอยู่บ นผลประโยชน์ ที จะเกิ ดขึ9 นกับ
ประเทศ โดยเกษตรกรรายย่อยควรได้รับความสําคัญมากกว่าระบบกสิ กรรมโดยรวมของประเทศ ใน
ประเด็นดังกล่ าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการเข้าเป็ นภาคี สมาชิ กอนุ สัญญา UPOVจะทําให้ประเทศไทยเป็ นที
ยอมรับว่ามีกฎหมายซึ งให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชในลักษณะเดียวกับประเทศอืนทีผกู พันกับอนุ สัญญา
UPOV ฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ อันหมายความว่าจะเกิดความร่ วมมือในการคุม้ ครองผลิตผลจากพันธุ์พืชใหม่
ทีไม่ได้เพาะปลูกในประเทศนั9นๆ ความยอมรับดังกล่าวอาจจะทําให้มีการส่ งออกส่ วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์ พืชทีปรับปรุ งพันธุ์ ในต่างประเทศมายังประเทศไทยมากขึ9น ซึ งน่ าจะส่ งผลให้ประเทศไทยมี
พันธุ์ พื ชใหม่ ให้เกษตรกรเลื อกใช้เพาะปลู ก มากขึ9 น และเป็ นฐานการผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ทีสําคัญของ
ภูมิภาค นํารายได้เข้าประเทศเพิมขึ9น ทั9งนี9 ข9 ึนกับระดับความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายด้วย
นอกจากนี9 การทีประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV จะทําให้มีโอกาสทีจะได้รับความ
ช่ วยเหลื อในการเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถด้านเทคนิ ค และด้านการบริ หารจัดการแก่ พนัก งาน
เจ้า หน้า ที ข องกรมวิ ช าการเกษตร ซึ ง จะทํา ให้ก ารทํา งานตามกฎหมายของพนัก งานเจ้า หน้า ที มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึ9นอีกด้วย

๔๙

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

สําหรับสิ งทีประเทศไทยจะต้องดําเนิ นการหลังจากการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV
โดยอาจไม่เกิดผลดี กบั ประเทศนั9น ได้แก่ ๑) การทีประเทศไทยจะต้องสู ญเสี ยอิสระบางส่ วนในการ
ตัดสิ นใจให้ความคุ ้มครองพันธุ์ พืช ใหม่ เนื องจากอนุ สัญญาฯได้กาํ หนดห้ามการตัดสิ นใจในบาง
ประเด็น ๒) การทีวิสาหกิจต่างชาติซ ึ งมีความพร้ อมด้านเทคโนโลยีและทุนสู ง เข้ามายึดครองตลาด
ส่ วนขยายพันธุ์ (เมล็ดพันธุ์และกิงพันธุ์) ของประเทศไทย ผ่านการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของทั9งพืช
เศรษฐกิ จและพืชทีนกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชชาวไทยยังไม่ได้ปรับปรุ งพันธุ์มากยิงขึ9น ๓) การทีประเทศ
ไทยจะต้อ งสู ญ เสี ย ความมัน คงทางอาหารและการเกษตร เนื อ งจากการพึ ง พาพัน ธุ์ พื ช ใหม่ จ าก
ต่างประเทศมากยิงขึ9น ๔) การทีเกษตรกรจะต้องมีภาระต้นทุนส่ วนขยายพันธุ์ทีใช้ในการเพาะปลูก
มากขึ9น เนืองจากอายุการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ยาวนานและระบบตลาดส่ วนขยายพันธุ์ของไทยไม่ได้
เป็ นระบบตลาดแข่งขันเสรี อย่างแท้จริ ง วิสาหกิ จต่างชาติซ ึ งมี ส่วนแบ่งตลาดในสัดส่ วนที สูงจึ งจะ
สามารถกํา หนดราคาสิ น ค้า ให้ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง ที สุ ด ได้ ๕) การที ป ระเทศไทยจะต้อ งสู ญ เสี ย
ประสิ ทธิ ภาพการดูแลจัดการทรัพยากรชีวภาพลง
การทีการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะสร้างผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ในหลาย
ด้าน ประเทศไทยจึงมีนโยบายทีจะไม่เข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV มาโดยตลอด อย่างไรก็
ตาม หากประเทศไทยเปลียนแปลงนโยบายจากปั จจุบนั เพือจะเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญา UPOV
ผูว้ ิจยั พิเคราะห์ แล้ว มี ความเห็ นว่าจะเกิ ดผลกระทบต่อระบบกสิ กรรมจากการเข้าเป็ นภาคี สมาชิ ก
อนุสัญญา UPOV ทีอาจจะเกิดขึ9นจากการเพิมสิ ทธิ โอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากเกษตรกรให้
นักปรับปรุ งพันธุ์ ท9 งั และลดโอกาสทีจะทําให้เกิ ดนักปรับปรุ งพันธุ์พืชรายย่อยรายใหม่ รวมทั9งลด
โอกาสการกํากับดูแลการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าถึงทรัพยากรชี วภาพของ
ประเทศ ซึ งอาจจะส่ งผลกระทบในวงกว้างและรุ นแรงต่อสภาพเศรษฐสังคมของประเทศในระยะยาว
ได้หากปราศจากการเตรี ยมความพร้ อมทีเหมาะสม ดังนั9นผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวทางทีเหมาะสมต่อการ
เข้าเป็ นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ดังต่อไปนี9 ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะต้อง
- เร่ งสนับสนุ นการสร้างวิสาหกิจชุ มชนด้านพันธุ์พืชทีเข้มแข็ง และสามารถพึงพาตนเองได้
อย่างยัง ยืนให้ทวั ถึงและรวดเร็ ว
การที มี ความเป็ นไปได้สูงที สหภาพยูพอฟจะมี การแก้ไ ขปรั บปรุ งอนุ สั ญญา UPOV ให้
ลดทอนสิ ทธิ พิเศษของเกษตรกรในการเก็บส่ วนขยายพันธุ์ไว้ใช้เอง ซึ งจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
เกษตรกรในการจัดหาส่ วนขยายพันธุ์มาใช้เพาะปลูก ดังนั9นผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่าควรสร้ างกลไกทางเลือก

๕๐

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

ให้แก่เกษตร เพือไม่จาํ เป็ นต้องพึงพาส่ วนขยายพันธุ์จากวิสาหกิ จด้านเมล็ดพันธุ์ซ ึ งมีความพยายาม
ร่ ว มกัน ในการกํา หนดราคาสิ น ค้า เพื อ สร้ า งกํา ไรสู ง สุ ด โดยในระยะเริ ม ต้น นั9น ภาครั ฐ จะต้อ ง
สนับสนุนด้านพันธุ์พืชทั9งทีเป็ นเมล็ดพันธุ์หลักหรื อท่อนพันธุ์ซ ึ งปรับปรุ งพันธุ์โดยนักวิชาการภาครัฐ
และในกรณี ที ส มาชิ ก ของชุ ม ชนมี ศกั ยภาพในการพัฒนาพันธุ์ พืช ใหม่ และมี ความพร้ อม ควรจัด
ฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในการปรับปรุ งพันธุ์ จนเกษตรกรมี ทกั ษะความสามารถ
ความรู ้และประสบการณ์มากเพียงพอ ในการผลิตพันธุ์ดีสําหรับท้องทีชุมชนนั9นๆ โดยนักปรับปรุ ง
พันธุ์ของชุ มชนเอง และควรจัดตั9งเครื อข่ายศูนย์พนั ธุ์พืชชุ มชน เพือจะทําให้เกษตรกรรายย่อยทั9งใน
ชุ มชนเดียวกันและต่างชุ มชนได้มีโอกาสเลือกใช้เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์คุณภาพดีตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรในราคาตํา อันจะเป็ นทางเลือกทีแท้จริ งในการใช้พนั ธุ์พืชของเกษตรกร
- บรรเทาผลกระทบจากการขยายขอบเขตของสิ ทธิ ในพันธุ์พืชใหม่
การทีสิทธิ ในพันธุ์พืชใหม่ตามอนุ สัญญายูพอฟจะขยายสู่ อนุ พนั ธ์สําคัญ พันธุ์พืชทีเหมือน
คล้าย และพันธุ์ลูกผสม (ลูกผสมเดียว ลูกผสมคู่ และลูกผสมสามทาง) ของพันธุ์พืชใหม่ จะส่ งผลเสี ย
ต่อวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเมล็ดพันธุ์ และนักปรับปรุ งพันธุ์ พืชรายย่อยของไทย ที
จะต้องเจรจาขออนุ ญาตในการจําหน่ายส่ วนขยายพันธุ์ทีอนุ พทั ธ์จากพันธุ์พืชทีได้รับความคุ ม้ ครอง
เพราะวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเมล็ดพันธุ์ และนักปรับปรุ งพันธุ์พืชรายย่อยของไทย
ไม่มีขีดความสามารถในการรวบรวม เก็บรักษาและพัฒนาเชื9อพันธุ กรรมได้เอง ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรมี
การสร้ างเสริ มกลไกเพื อบรรเทาผลกระทบดัง กล่ าว โดยดําเนิ นการสร้ างเครื อข่ายเชื9 อพันธุ กรรม
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรจากประเทศกําลังพัฒนาซึ งมีเกษตรกรรายย่อยเป็ นส่ วนใหญ่
เพื อจะได้มี ฐานเชื9 อ พัน ธุ ก รรมที ห ลากหลายเพี ย งพอสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ โ ดยไม่ ต้อ งพัน ธุ์
ประเภทอนุ พนั ธ์สําคัญจากพันธุ์ทีได้รับความคุ ม้ ครองของวิสาหกิ จข้ามชาติ นอกจากนี9 การมีฐาน
พันธุ กรรมของตนเองทีกว้างและมีคุณภาพ ยังเป็ นทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าไม่ได้ในอนาคต ซึ งจะทํา
ให้การพัฒนาพันธุ์พืชของประเทศไทยเป็ นไปได้อย่างยัง ยืน ไม่ว่าการทีประเทศจะต้องเข้าเป็ นภาคี
อนุ สั ญ ญา UPOV หรื อ แม้ก ระทัง จะต้อ งเป็ นภาคี ส นธิ สั ญ ญาระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยทรั พ ยากร
พันธุ กรรมพืชอาหารและการเกษตร (ITPGRFA)
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- สร้างเสริ มองค์ความรู ้และขีดความสามารถด้านการปรับปรุ งพันธุ์ของประเทศ
การทีมีความเป็ นไปได้สูงทีวิสาหกิ จข้ามชาติ จะเข้ามาผูกขาดตลาดส่ วนขยายพันธุ์มากขึ9น
ตามระดับความเข้มงวดของการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชที อนุ วตั รตามอนุ สัญญา
UPOV ซึ งทํา ให้ ป ระเทศสู ญ เสี ย ความมัน คงด้า นอาหารและการเกษตร องค์ ค วามรู ้ แ ละขี ด
ความสามารถด้านการปรับปรุ งพันธุ์ของประเทศจึงเป็ นเครื องมือทีจาํ เป็ นในการรักษาเอกราชในด้าน
อาหารและการเกษตรของประเทศไว้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ารัฐบาลจะต้องกําหนดวาระแห่ งชาติเป็ นนโยบาย
ให้ห น่ วยงานวิจ ัย ด้า นพื ช ภาครั ฐทั9ง หมดทํา การวิจยั เพื อพัฒ นาพันธุ์ พื ช ใหม่ รองรั บ การผลิ ต ทาง
การเกษตรของเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื อง โดยเน้นการสร้ างองค์ความรู ้และเชื9 อพันธุ กรรมทีจะ
เป็ นประโยชน์ต่อนักปรับปรุ งพันธุ์ และนักขยายพันธุ์พืชรายย่อยและชุ มชนตลอดจนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมด้านปรับปรุ งพันธุ์พืชและด้านขยายพันธุ์ของคนไทย เช่น งานวิจยั และพัฒนาด้าน
การจัดหา รวบรวม ประเมินคุณสมบัติและประเมินสมรรถนะการผสมพันธุ์ของทรัพยากรพันธุ กรรม
ทั9งจากแหล่งกําเนิ ด แหล่งผลิ ต และธนาคารเชื9 อพันธุ กรรมทัว โลก เนื องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี9 มีขีด
ความสามารถจํากัดในการลงทุนเพือดําเนิ นงานวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ทีตอ้ งใช้
เทคโนโลยีระดับสู งในศึกษาวิจยั ซึ งการใช้เทคโนโลยีระดับทีสูงทีสุดในสาขาวิชาทีเกียวข้อง ยังจะ
ทํา ให้ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันทางเทคโนโลยีข องประเทศไทยอยู่ใ นระดับ สู ง ด้ว ย ทั9ง นี9
เทคโนโลยีทีจะถูกนํามาเผยแพร่ จะต้องเป็ นเทคโนโลยีทีมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิสูงพอควร
และเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคในตลาดเป้ าหมายหลักด้วย
- แก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช
การทีสหภาพยูพอฟไม่ให้มีการกําหนดระดับความแตกต่างขั9นตํา (Minimum distance) ขึ9น
แต่ได้แนะนําว่าควรใช้พระราชบัญญัติพนั ธุ์พืชในการสร้ างหลักประกันด้านคุ ณภาพของพันธุ์พืชที
จําหน่ายในราชอาณาจักร ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ากรมวิชาการเกษตรซึ งมีหน้าทีในการดูแลไม่ให้เกษตรกรถูก
เอาเปรี ยบ จําเป็ นอย่างยิงทีตอ้ งสร้างกลไกเพือการควบคุมให้ส่วนขยายพันธุ์ทีจะนําออกจําหน่ายจ่าย
แจกนั9นต้องเป็ นพันธุ์ ซ ึ ง จะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกร ไม่ ส ร้ า งความสั บ สนแก่ เกษตรกร และมี
คุณภาพสู ง เพือปกป้ องสิ ทธิ เกษตรกร คล้ายกับการใช้กลไกการควบคุมคุณภาพของวัสดุการเกษตร
เพือให้เกษตรกรไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่าย
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- เร่ งประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการบริ หารจัดการทรัพยากรชีวภาพ
การทีสหภาพยูพอฟไม่ให้ใช้การเปิ ดเผยแหล่งทีมาของเชื9อพันธุ กรรมและการแสดงหลักฐาน
การได้เชื9 อพันธุ กรรมมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าจะต้องทําให้มีการพัฒนากลไกทีมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการกํากับดูแลการเข้าถึงทรัพยากรชี วภาพ แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย
การบริ หารจัดการทรัพยากรชีวภาพทุกกลุ่มทีมีอยูภ่ ายในราชอาณาจักรเป็ นการเฉพาะ ทําให้ทรัพยากร
ชี วภาพอันเป็ นสมบัติ สํา คัญของประเทศถู ก คุ ก คามจากการใช้ป ระโยชน์ อย่า งไม่ ย งั ยืน จากการ
แพร่ กระจายของสิ ง มี ชีวิตต่างถิ น และจากการลักลอบฉกฉวยของชาวต่างชาติ การจะตัดเงื อนไข
ประเด็นข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ในกรณี ทีมีการใช้พนั ธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไปหรื อพันธุ์พืชป่ าหรื อ
ส่ วนหนึ งส่ วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุ งพันธุ์พืชทียืนขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จีงมี
ความจําเป็ นอย่างยิง ทีตอ้ งมีการตรากฎหมายเพือสร้ างกลไกทีมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพขึ9นใช้ในประเทศไทย โดยควรต้องอยูใ่ นความดูแลของหน่วยงานทีมิใช่กรมวิชาการ
เกษตร เพือให้เกิดการตรวจสอบดูแลอย่างจริ งจัง
เมือได้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางทีเสนอข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว ประเทศไทยจึงจะสามารถ
เข้าเป็ นภาคี สมาชิ กอนุ สั ญญา UPOV ได้โดยไม่ ส่ง ผลกระทบต่อความมัน คงของประเทศในด้า น
ทรั พ ยากรชี วภาพและความมันคงทางอาหารมากนัก อย่า งไรก็ ตาม การที อ งค์ก ร GRAIN๓๘ ได้
รายงานว่าวิสาหกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ดา้ นการปรับปรุ งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ และด้านเคมีการเกษตร
กํา ลัง มี ค วามพยายามในการผลัก ดัน ให้ แ ก้ไ ขปรั บ ปรุ ง อนุ สั ญ ญายูพ อฟอี ก ครั9 งหนึ ง โดยจะตัด
ข้อยกเว้นการถื อสิ ทธิ ในพันธุ์ พืชใหม่ดา้ นสิ ทธิ พิเศษของเกษตรกรและข้อยกเว้นของนักปรับปรุ ง
พันธุ์ออกโดยสิ9 นเชิง เพือให้การคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่มีลกั ษณะคล้ายสิ ทธิ บตั รมากยิงขึ9น ผูว้ ิจยั เห็นว่า
หากสมาชิ กสหภาพยูพอฟตัดสิ นใจแก้ไขปรับปรุ งอนุ สัญญา UPOV อีกครั9ง ก็น่าจะเป็ นไปเพือเพิม
ขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ ในสถานการณ์ ดงั กล่าว ประเทศไทยอาจต้องรี บเข้าเป็ นภาคีสมาชิ ก
อนุ สั ญ ญา UPOV เนื อ งจากจะได้ส ามารถผูก พัน กับ อนุ สั ญ ญาฯฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๑ซึ งให้ สิ ท ธิ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์นอ้ ยกว่าอนุสัญญาฯฉบับใหม่
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๔.๒ การแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ผูว้ ิจยั พิเคราะห์ แล้ว มี ความเห็ นว่า แนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์ พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในขณะทีกฎหมายยังมีผลบังคับใช้เพียงบางส่ วนนั9น กรมวิชาการเกษตรควรนําผลการ
ศึกษาวิจยั ถึงอุปสรรคปั ญหาของการบังคับใช้กฎหมายในช่วง ๑๐ ปี ทีผา่ นมา เป็ นจุดเริ มต้นก่อนทีจะ
พยายามแก้ไขหลักการอืนทียงั ไม่เคยมีการบังคับใช้ รวมทั9งอาจพิจารณาถึงข้อผิดพลาดในการใช้ศพั ท์
ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และอาจต้องปรับบางประเด็นเพือให้เป็ นไปตาม
การเปลียนแปลงของสังคมไทย โดยผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นทีสมควรแก้ไขในขั9นต้น ดังต่อไปนี9
- นิยามคําว่า “พันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป”
ควรแก้เป็ น “"พันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป" หมายความว่า พันธุ์พืชทีกาํ เนิ ดภายในประเทศหรื อมี
อยู่ในประเทศ ซึ งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย และให้หมายความรวมถึ งพันธุ์พืชทีไม่ใช่
พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื9นเมืองเฉพาะถิ น หรื อพันธุ์พืชป่ า ทั9งนี9 ไม่รวมถึงพันธุ์พืชทีบุคคลได้มาจาก
การนําเข้า พัฒนา คัดเลื อกหรื อปรับปรุ งพันธุ์ และยังอยูใ่ นความครอบครองของบุคคลดังกล่าวแต่ผู ้
เดี ยวภายในประเทศ เพือกันเอาพันธุ์พืชซึ งเพิงถูกนําเข้าประเทศมาในระยะเวลาไม่นานนักออกจาก
การเป็ นพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป ขณะทีตอ้ งรวมพันธุ์พืชทีมีแพร่ กระจาย จนมีผถู ้ ื อครองอยู่หลายคน
ให้เป็ นพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป เพราะเมือไม่เป็ นสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลหนึ งบุคคลใด ก็สมควรนํา
ประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึ9น เข้าสู่ กองทุนคุม้ ครองพันธุ์
- นิยามคําว่า “การพัฒนาพันธุ์”
เนื องจากยังมี ผูไ้ ม่เข้าใจความหมายของคําว่า “การพัฒนาพันธุ์” ที ใช้ในกฎหมายนี9 จึงควร
ต้องเพิมนิ ยาม “การพัฒนาพันธุ์” หมายความว่า การนําพันธุ์พืชทียงั มิได้ถูกนํามาใช้เพาะปลูกอย่าง
แพร่ หลาย มาปลูกประเมินคุณค่า เพือจะนําไปเผยแพร่ ให้มีการเพาะปลูกต่อไป
- นิยามคําว่า “ชุมชน”
ควรแก้ไ ขเป็ น “ชุ ม ชน” หมายความว่า กลุ่ ม ของประชาชนที ต9 งั ถิ นฐานและสื บ ทอดวิ ถี
วัฒนธรรมร่ วมกันมาโดยต่อเนื อง เพือทําให้ชุมชนซึ งยังไม่มีการร่ วมกันอนุ รักษ์ หรื อพัฒนาพันธุ์พืช
สามารถมาขอรับความสนับสนุ น ช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ การวิจยั และพัฒนาพันธุ์พืช
จากกองทุนคุม้ ครองพันธุ์พืชได้

๕๔

โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

- องค์ประกอบคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช
ควรแก้ไขเพิมเติ มโดย เพิม “อธิ บดี กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช” และเปลี ยน
“ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย” เป็ น “อธิ บ ดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก”
- อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช
ควรเพิ ม เติ ม อํา นาจหน้า ที ใ ห้ค ณะกรรมการคุ ้ม ครองพันธุ์ พื ช อี ก หนึ ง ประการ โดยแก้ไ ข
มาตรา ๖ (๓) เป็ น “ให้ค วามเห็ นหรื อคํา แนะนํา แก่ รัฐมนตรี เกี ย วกับการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง และการ
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน9 ี”
เนืองจากเป็ นการเพิมหลักประกันว่า การแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชนั9น
จะเป็ นไปเพือประโยชน์สาธารณะ โดยจะเกิ ดผลเสี ยน้อยทีสุดแก่ทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง ซึ งมีผูแ้ ทนเป็ น
คณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช
- การประกาศพืชใดให้พนั ธุ์พืชใหม่จะได้รับการคุม้ ครอง
ควรแก้ไขปรับปรุ งจาก “มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี
อํานาจประกาศในราชกิ จจานุ เบกษากําหนดพืชชนิ ดใดให้เป็ นพันธุ์พืชใหม่ทีจะได้รับการคุ ม้ ครอง
และพืชชนิดใดทีมีความสําคัญต่อความมัง คงของประเทศ”
เป็ น “มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอาํ นาจประกาศในราช
กิ จจานุ เบกษากําหนดรายชื อพืชที พนั ธุ์พืชใหม่จะได้รับการคุ ม้ ครอง และพืชใดที มีความสําคัญต่อ
ความมัง คงของประเทศ”
เนื องจากข้อความเดิ มนั9นในมาตรานี9 ใช้คาํ ว่าชนิ ดในความหมายทีต่างการใช้ในมาตราอืนๆ
คือมาตรานี9 คําว่า “ชนิ ด” แปลว่า “Kind” ไม่ใช่ “Species” ในมาตราอืน โดยข้อความทีแก้ไขใหม่จะ
ทําให้สามารถประกาศรายชื อพืชทั9งระดับชนิ ด สกุล หรื อวงศ์ก็ได้ โดยไม่มีปัญหาความสับสนของ
การใช้ศพั ท์คาํ เดียวกันในสองความหมาย
- การตรวจสอบคุณสมบัติของพันธุ์พืชทียนื ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ควรแก้ไขปรับปรุ งมาตรา ๒๒ วรรคสอง จาก
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โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

“เมืออธิ บดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึ งแล้ว เห็นว่า
คําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ให้อธิ บดี มีคาํ สังให้ประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบี ยนดังกล่ า วภายในสามสิ บวันนับแต่ วนั ที ได้รับรายงาน โดยให้ผูข้ อจดทะเบี ยนเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที จ่ายจริ ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กาํ หนดใน
กฎกระทรวง”
เป็ น “เมืออธิ บดี พิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที ตามวรรคหนึ งแล้ว
เห็ นว่าคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ และพันธุ์พืชมีคุณสมบัติตาม มาตรา๑๑
มาตรา๑๒ ไม่ตอ้ งห้ามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ ง และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้
อธิ บดีมีคาํ สังให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกล่าวภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับรายงาน
โดยให้ผูข้ อจดทะเบี ยนเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที จ่ายจริ ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในกฎกระทรวง”
เนื อ งจากพนัก งานเจ้า หน้า ที จ ะต้อ งมัน ใจในความครบถ้ว นถู ก ต้อ งของข้อ มู ล คํา ขอจด
ทะเบี ยนพันธุ์ พืช ใหม่ ก่ อนที จะดํา เนิ นการประกาศโฆษณา เพราะหากประกาศโฆษณาคํา ขอจด
ทะเบียนทียงั มีขอ้ มูลบางส่ วนไม่ครบถ้วนถูกต้อง ก็จะทําให้ผูท้ ีอ่านข้อมูลเข้าใจถึ งรายละเอียดของ
พันธุ์พืชผิดจากความเป็ นจริ ง ทําให้ไม่สามารถยืน คําคัดค้านคําขอจดทะเบียนได้ถูกต้อง
- เงือนไขการขออนุญาตเข้าถึงและทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์
ควรแก้ไขปรั บปรุ งมาตรา ๕๒ วรรคแรก จาก “ผูใ้ ดเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืช
พื9นเมืองทัว ไป พันธุ์พืชป่ า หรื อส่ วนหนึ งส่ วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพือการปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรื อวิจยั เพือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที และทํา
ข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ โดยให้นาํ เงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุน
คุม้ ครองพันธุ์พืช ทั9งนี9 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกาํ หนดในกฎกระทรวง”
เป็ น “ผูใ้ ดเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไป พันธุ์พืชป่ า หรื อส่ วนหนึ งส่ วนใด
ของพันธุ์ พื ชดังกล่ าว เพือการปรั บปรุ ง พันธุ์ ศึ กษา ทดลอง หรื อวิจยั โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในการ
แสวงหาสิ ทธิ เด็ดขาดเหนื อทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกิดขึ9น จะต้องได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที
และทําข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ โดยให้นาํ เงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ส่งเข้า
กองทุ น คุ ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช ทั9ง นี9 ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อ นไขที ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง”
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โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและข้ อเสนอแนะต่ อการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแก้ ไขพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒

เนื องจากผูท้ ี ไ ม่ แ สวงหาสิ ท ธิ เ ด็ ด ขาดเหนื อทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ไม่ ค วรจะต้อ งแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เข้ากองทุนคุม้ ครองพันธุ์พืช เพราะได้ลงทุนในการปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรื อ
วิ จ ัย เพื อ สาธารณะประโยชน์ แ ล้ว ยัง ต้อ งมี ต้น ทุ น การผลิ ต สู ง กว่ า คู่ แ ข่ ง ขัน ซึ งไม่ ต้อ งแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เข้ากองทุนฯ อันเป็ นการบัน ทอนขวัญและกําลังใจของผูท้ ีมีจิตสาธารณะ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
กองทุนฯ ควรแบ่งปั นผลประโยชน์จากผูท้ ีจะแสวงหาสิ ทธิ เด็ดขาดเหนื อทรัพย์สินทางปั ญญาจากผล
ปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั ด้วยพันธุ์พืชพื9นเมืองทัว ไปและพันธุ์พืชป่ าเท่านั9น
หลังจากมีการแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืชตามทีเสนอไว้ขา้ งต้นแล้วเป็ น
เวลา ๕ ปี กรมวิชาการเกษตรควรดําเนินการวิจยั สถาบันเพือศึกษาปั ญหาอุปสรรคทีเกิดผูใ้ ช้ประโยชน์
จากกฎหมายฉบับนี9 และผลกระทบที เกิ ดขึ9นกับระบบกสิ กรรมของประเทศ เพือจะได้ปรั บปรุ งการ
บริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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